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 บต
“ผู ้ทีปฏิ
ั ต
ิ ามบทบัญญัติ ย่อมดํารงอยูใ่ นพระเจ ้า และพระเจ ้าทรงดํารงอยูใ่ นผู ้นัน”

࠹ᕎࡤ࠻ࡋ
 นวันอาทิตย ์สุดท ้ายของปี ปฏิทน
วันนีเป็
ิ สากล พระศาสนจักรกําหนดให ้ทุกคนร่วมส่วนในชีวต
ิ

 พระเยซูเจ ้าเป็ นศูนย ์กลางโดยมีพระแม่มารีย ์และนักบุญโยเซฟร่วมบทบาท
ของครอบคร ัวศักดิสิ+ ทธิ + ทีมี
ให ้แบบฉบับแก่ครอบคร ัวต่างๆองค ์พระผู ้เป็ นเจ ้าต ้องเป็ นศูนย ์กลางของชีวต
ิ ครอบคร ัว... จะทุกข ์หรือ

สุข จะยากดีมจี น จะมีสุขภาพแข็งแรงหรือยามเจ็บไข ้ได ้ป่ วย ยามตกอับหรือรํารวย...
การมีองค ์พระผู ้
 เกิดขึน
เป็ นเจ ้าเป็ นศูนย ์กลาง ย่อมบรรเทาใจตลอดเวลา... จะขอบคุณ จะขอโทษ จะขอพระพรให ้สิงดี

หรือสิงเลวร
้านคลายหายไป ชีวต
ิ ยังคงผูกพันกับพระเสมอ ขอทุกครอบคร ัวมีสน
ั ติสข
ุ เสมอ

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน


2
ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร ์ที 31 ธ.ค.18
วันอังคารที 1 ม.ค.19
วันพุธที 2 ม.ค. 19

ระลึกถึง น. ซิลเวสเตอร ์ที 1 พระสันตะปาปา
สมโภชพระนางมารีย ์ พระชนนี พระเป็ นเจ ้า
ระลึกถึง น.บาซิลและเกรโกรีแห่งเมืองนาซีอน
ั เซน พระสังฆราชและ
นักปราชญ ์

+
วันพฤหัสบดีที 3 ม.ค.19 ฉลอง พระนามศักดิสิ+ ทธิของพระเยซู
เจ ้า
วันอาทิตย ์ที 6 ม.ค.19
สมโภชพระคริสตเจ ้าทรงแสดงองค ์

เรือ
 งน่ารูข
้ องคริสตชน



ࡡࡨࡄࡨ࠸ࡠࡊᕑࡶࡐ࠻࡚ࡡࡌᕑ
 ࡒᕌ
หมวด 4 ร่างกายมนุ ษย ์
หัวใจ ( Heart) ถือการว่าเป็ นบ่อเกิดแห่งความเข ้าใจ

ความรัก ความกล ้าหาญ ความ
จงรักภักดี ความเศร ้าโศก และความสุข ความหมายทางศาสนาของหัวใจมีกล่าวไว ้ใน “ซา
มูลเอลฉบับที 1” 16:17 ว่า “พระเจ ้าตร ัสแก่ซามูเอลว่า จงอย่าดูแต่เพียงรูปกายภายนอกของ
 ษย ์ธรรมดาเห็น
เขา หรือความสูงแห่งเรือนร่างของเขา.......เพราะพระเจ ้าไม่ทรงเห็นอย่างทีมนุ
เพราะมนุ ษย ์มองแต่เพียงรูปกายภายนอก ส่วนพระเจ ้าทรงมองลึกเข ้าไปถึงหัวใจ

ข้อคิดสะกิดใจ
สวัสดีปีใหม่
ในวาระดิถข
ี นปี
ึ  ใหม่
ิ ด ี
ให ้ประสพพบแต่สงดี
ให ้เบิกบานฤทัยไม่มท
ี ก
ุ ข์
สุขภาพพลานามัยให ้สราญ

ขออวยช ัยทุกท่านจงสุขขี
ี นนาน
และจงมีชวี ท
ี ยื
มีแต่สข
ุ ทุกคืนวันนันฉํ าหวาน
ให ้เบิกบานสมหมายตามใจปอง
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คุณพ่อเจ้าอาวาสท ักทาย
ี องทีเคารพร

"สวัสดีปีใหม่แด่พน้
ักทุกท่าน”
 องครับ โอกาสทีวั นส่งท ้ายปี เก่าต ้อนรับปี ใหม่ใกล ้จะมาถึง และวันนี พระศา

พีน้
+
+
สนจักรฉลองครอบครัวศักดิสิทธิ พระเยซูเจ ้า แม่พระ และน.ยอแซฟ พ่อขอฝาก
 บ.
ข ้อคิดจากพระวาจาฯ และพรปี ใหม่จากพระเจ ้ามาสูพ
่ น้
ี องดังนี ครั

จากพระวรสารวันนี  (ลก 2,41-52) เราได ้เห็นแบบอย่างทังจากพระเยซู
เจ ้า
และแม่พระ สําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ ครอบครัวของเรา น.ลูกาได ้บันทึกไว ้ว่า แม่พระไม่



 งหมดเหล่

 ้ในพระทัย” (ลก
เข ้าใจทีสิงทีพระเยซูเจ ้าตรัส แต่ก็ “...ทรงเก็บเรืองทั
านี ไว
 องครับ ในชีวต


2,51) พีน้
ิ เราก็เช่นกัน คงเป็ นไปไม่ได ้ทีเราจะสามารถเข
้าใจคนอืนได
้



ทุกเรือง หากมีบางสิงบางอย่างทีเรา “ไม่เข ้าใจ” ก็ขอให ้แบบอย่างของแม่พระเป็ น

 กอย่าง
แบบอย่างสําหรับเราด ้วย เวลานี โลกของเรามี
ความเจริญก ้าวหน้า ทุกสิงทุ
รวดเร็ว มนุ ษย ์ก็ใจร ้อนกันมากขึน ขอแม่พระช่วยเราให ้เลียนแบบพระแม่ในความ

สงบ สุภาพ และปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีของตนในครอบครั
วอย่างดีทสุ
ี ดเสียก่อน.
อีกแบบอย่างหนึ งเราได ้รับจากพระเยซูเจ ้า น.ลูกาบันทึกไว ้ว่า “พระเยซูเจ ้า
 องนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชือฟั
 งท่านทังสองคน”

เสด็จกลับไปทีเมื
(ลก 2,51) พี





น้องครับ “การเชือฟัง” ก็เป็ นสิงทีจําเป็ นทีอีกอย่างหนึ งในชีวต
ิ ครอบครัวเช่นกัน

“การเชือฟัง” ไม่ใช่ “การยอมแพ ้” เพราะครอบครัวไม่ใช่ “สนามแข่งขัน” หรือ
“สมรภูมริ บ” แต่ครอบครัวคือการรวมหลายๆ บุคคล หลายๆ จิตใจ หลายๆ ความคิด


เข ้าเป็ น “หนึ งเดียวกัน” ดังนัน เมือไรก็
ตามทีสมาชิ
กทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็ น

ผู ้ใหญ่หรือผู ้น้อย หากทุกคนรับฟังซึงกันและกัน และเป็ นหนึ งเดียวกันได ้ นันคือ “ช ัย
ชนะร่วมกันของทุกคนในครอบครัว” ครับ.
 องทุกท่าน ให ้มีความสุขทังกายและ

สุดท ้ายนี  ขอพระกุมารทรงอวยพระพรพีน้

ใจ มีสข
ุ ภาพดี ประสบความเจริญ และสําเร็จในหน้าทีการงาน เดินทางปลอดภัย คิด


หวังสิงใด หากไม่ขด
ั ต่อนํ าพระทั
ยของพระเป็ นเจ ้า ก็ขอให ้ได ้สมความปรารถนา มี


ครอบครัวทีอบอุ่นและเต็มเปี ยมด ้วยพระพรของพระเป็ นเจ ้าดังเช่นครอบครัว

ศักดิสิ+ ทธิ + ตลอดเทศกาลปี ใหม่นีและตลอดไปครั
บ.
ด ้วยความรักและเคารพ.
พ่อไก่อ.ู
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บทเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปี ใหม่”

พรปี ใหม่ เพลงพระราชนิ พนธ ์อันดับที ๑๓ ทรงพระราชนิ พนธ ์ขึนใน

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมือเสด็
จนิ วต
ั พระนครและประทับ ณ พระ

ตําหนัก จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสต
ิ มีพระราชประสงค ์ทีจะ
พระราชทานพรปี ใหม่แก่บรรดาพสกนิ กรไทยด ้วยเพลง จึงทรงพระราช
นิ พนธ ์เพลง ‘พรปี ใหม่‘ และ ทรงพระ กรุณาโปรดเกล ้าฯ ให้พระเจ ้าว
รวงศ ์เธอ พระองค ์เจ ้าจักรพันธ ์เพ็จศิร ิ นิ พนธ ์คําร ้อง เป็ นคําอํานวยพรปี
ให่ แล ้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรี นิ สต
ิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นํ าออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวง
ดนตรีสุนทราภรณ์ นํ าออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปี ใหม่ วัน
อังคารที ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ในโอกาสส่งท ้ายปี เก่าต ้อนรับปี ใหม่
ระหว่าง พ.ศ. 2494 – 2495 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอ

ดุลยเดช มีพระราชประสงค ์ทีจะพระราชทานพรปี ใหม่แก่บรรดา พสกนิ กร
ชาวไทย จึงได ้ทรงพระราชนิ พนธ ์เพลง พรปี ใหม่ขน
ึ  โดยทรงพระกรุณา

โปรดเกล ้าฯ ใหพ
้ ระเจ ้าวรวงศ ์เธอพระองค ์เจ ้าจักรพันธ ์เพ็ญศิร ิ ทรงเป่ าแซ็กโซโฟนในช่วงแรกและช่วงทีสาม

 สลั
 บ กันไป วง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ทรงเป่ าแซ็กโซโฟนในช่วงทีสองและช่
วงทีสี
ี ้รบั พระมหากรุณาธิคณ

ั
ดนตรีทได
ุ โปรดเกล ้าฯ ให ้บรรเลงเพลง พรปี ใหม่ เพือพระราชทานแก่
ปวงชนครงแรก
คือ วงดนตรีชมรมสากล สโมสรนิ สต
ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงสุนทราภรณ์ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให้พระเจ ้าวรวงศ ์เธอพระองค ์เจ ้าจักรพันธ ์เพ็ญศิร ิ
 ้องเป็ นคําประพันธ ์ 4 บท ทีใช
 ้คําง่ายๆ แต่ไพเราะและสือความหมายได

 
ทรงนิ พนธ ์เนื อร
้ชัดเจน ดังเช่นในทีนี

สรรพนามบุรษ
ุ ที 1 คือ “ข ้า” น่ าจะหมายถึง “ข ้าฯ” หรือ “ข ้าพเจ ้า” อันเป็ นสรรพนามทีพระบาทสมเด็
จพระ

ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ทรงใช ้แทนพระองค ์ในทุกคราวทีทรงมีพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทต่อ
ปวงชนชาวไทย



“พรปี ใหม่”

สวัสดีวนั ปี ใหม่พา

ฤกษ ์ยามดีเปรมปรีดชื
ิ + นชม
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้ า
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต ์
ให้รุง่ เรืองในวันปี ใหม่
ตลอดปี จงมีสข
ุ ใจ
 กข ์สุขเกษมเปรมปรีด ิ +
ให้สินทุ


ให้บรรดาเราท่านรืนรมย
์
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ห้บรรดาปวงท่านสุขศรี
ให้ชาวไทยล ้วนมีโชคชัย

ทุกวันทุกคืนชืนชมให้สมฤทั
ย
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดไปนับแต่บดั นี 
สวัสดีวนั ปี ใหม่เทอญ
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ั ันธ์
ประชาสมพ
1.

กําหนดการ วันส่งท ้ายปี เก่า / ต ้อนรับปี ใหม่ วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน
วันจันทร ์ที 31 ธันวาคม 2018
 ลฯ – เฝ้ าศีลฯ – สวดสายประคํา – คุณพ่อฟังแก ้บาป
19:00 น. ตังศี
19:30 น. พิธม
ี ส
ิ ซาขอบพระคุณ
20:00 น. ร ับประทานอาหารร่วมกัน – คาราโอเกะ (บริเวณลานด ้านหน้าวัด)
23:59 น. นับถอยหลังเข ้าสูป
่ ี ใหม่ – ร่วมร ้องเพลงอวยพรปี ใหม่ – สวดภาวนาขอบพระคุณ
พระเจ ้าร่วมกัน
วันอังคารที 1 มกราคม 2019
 ใหม่ สมโภชพระนางมารีย ์ พระชนนี พระเป็ นเจ ้า (English)
09:00 น. มิสซาวันขึนปี
 ใหม่ สมโภชพระนางมารีย ์ พระชนนี พระเป็ นเจ ้า (ภาษาไทย)
10:30 น. มิสซาวันขึนปี

2. วันศุกร ์ที 4 มกราคม เป็ นวันศุกร ์ต ้นเดือน คุณพ่อจะไปส่งศีลฯ ผูส้ งู อายุและผูป้ ่ วยตามบ ้าน
ตามปกติ.
3. วันเสาร ์ที 5 มกราคม ฉลองวัดพระคริสตประจักษ ์ บ ้านเล่า จ.นครนายก พ่อจะนํ าอาหารไป
 ตบุรษ
 องทีสนใจ

เลียงสั
ุ ในนามของวัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน ด ้วย พีน้
สามารถร่วมบริจาค

สมทบค่าอาหารได ้ทีคุณพ่อคร ับ.

ว ัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

เลขที 167 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จ ังหวด
ั ชลบุร ี โทร. 0-3874-5216
วันอาทิตย ์
พิธบ
ี ู ชาขอบพระคุณ ภาษาอ ังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ู ชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ࡎ࠸
 ࡞ࡨࡐࡎࡻ ࠹ࡤ࠾ࡳࡋࡤࡐࡳ࡞ࡩࡎࡘ
ᕍ ࠻࡚࠾ࡻ ࠹ࡤࡳࡁࡄ࡚ᕍ࡞ࡘࡴࡢᕍࡳࡎࡋࡳ࠸࡙࡚ࡌࡴࡘᕍࡕ࡚ࡧࡎ࡞
ࡻ ࡋ
ࡨ ࡑࡩ࠾ࡴࡡࡐ
วันศุกร ์ต้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ู ชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.

ปี ที 24 ฉบับที 1246

วันอาทิตย ์ที
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O come, all ye faithful
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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

Joy to The world! the Lord is come



