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พระหฤทัยฯ สาร
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
ปีท่ี 8 ฉบับที่ 41 วันอาทิตย์ท่ี 9 ตุลาคม 2559/2016
11/2 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 : โทร. 038-311-031, 086-143-9248

แม่พระแห่งสายประคา

วิสัยทัศน์
คริสตชนวัดพระหฤทัยฯ ใส่ใจในความรัก
ตระหนักถึงความเชื่อ อยู่เพื่อเป็นพยาน...สืบสานข่าวดี
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อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
ข่าวดี ลูกา 17:11-19
(11)ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองค์เสด็จผ่านแคว้น
สะมาเรียและกาลิลี (12)เมื่อเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง คนโรคเรื้อนสิบคนเข้ามาเฝ้า
พระองค์ ยืนอยู่ห่างพระองค์ (13)ร้องตะโกนว่า ‘พระเยซู พระอาจารย์ โปรดสงสารพวก
เราเถิด’ (14)พระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสกับเขาว่า ‘จงไปแสดงตนแก่บรรดาสมณะ
เถิด’ ขณะที่เขากําลังไป เขาก็หายจากโรค (15)คนหนึ่งในสิบคนนี้ เมื่อพบว่าตนหายจาก
โรคแล้ว ก็กลับมา พลางร้องตะโกนสรรเสริญพระเจ้า (16)ซบหน้าลงแทบพระบาท
ขอบพระคุณพระองค์ เขาผู้นี้เป็นชาวสะมาเรีย (17)พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า ‘ทั้งสิบคนหาย
จากโรคมิใช่หรือ อีกเก้าคนอยู่ที่ใดเล่า (18)ไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
นอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือ’ (19)แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า ‘จงลุกขึ้น ไปเถิด ความ
เชื่อของท่านทําให้ท่านรอดพ้นแล้ว’
**************************
สมัยก่อน โรคเรื้อนถือว่าน่ากลัวที่สุด เพราะลําพังความทุกข์ทรมานและความ
เจ็บปวดจากโรคก็นับว่าสาหัสสากรรจ์อยู่แล้ว แต่สังคมยังซ้ําเติมผู้ป่วยให้ตายทั้งเป็นเข้าไป
อีก
กฎหมายยิวกําหนดไว้ว่า “ผู้ใดเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้ ต้องสวมเสื้อผ้าขาด ไม่โพก
ศีรษะ และปิดหน้าส่วนล่าง ร้องตะโกนว่า ‘มีมลทิน มีมลทิน’” (ลนต 13:45) และ “ต้อง
แยกไปอยู่นอกค่าย” (ลนต 13:46; กดว 5:3)
ในสมัยกลาง พระสงฆ์จะสวมสโตลาพร้อมกางเขน แห่นําผู้ป่วยโรคเรื้อนเข้าวัดและ
ทําพิธีปลงศพให้ราวกับว่าเขาตายแล้ว
น่าสงสารที่คนโรคเรื้อนถูกสังคมรังเกียจ และโดดเดี่ยวจริง ๆ !
ในสมัยพระเยซูเจ้า คนโรคเรื้อนถูกห้ามเข้าทุกเมืองที่มีกําแพงล้อมรอบซึ่งรวมถึงกรุง
เยรูซาเล็มด้วย พวกเขาจึงต้องดักพบพระองค์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกกรุงเยรูซาเล็ม
แม้เมื่อมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ พวกเขายังต้อง “ยืนอยู่ห่างพระองค์” (ลก 17:12)
เพราะพวกรับบีห้ามคนโรคเรื้อนเข้าใกล้เกินกว่า 6 ฟุต ยิ่งถ้าคนโรคเรื้อนอยู่เหนือลมยิ่ง
ต้องถอยห่างออกไปอีกไม่น้อยกว่า 150 ฟุต
ที่น่าสังเกตคือในบรรดาผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งสิบคน มีอย่างน้อยคนหนึ่งเป็นชาวสะมา
เรีย (ลก 17:16)
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ปกติ ชาวยิวกับชาวสะมาเรียจะไม่ติดต่อคบค้าสมาคมกัน แต่เมื่อเป็นโรคร้าย
เหมือนกัน อุปสรรคด้านเชื้อชาติที่เคยแยกพวกเขาออกจากกันก็ถูกทําลายลง
พวกเขาลงเรือลําเดียวกัน ไม่มีใครคิดแยกแยะเชื้อชาติอีกต่อไป สิ่งเดียวที่พวกเขา
ตระหนักถึงคือ “ทุกคนต่างต้องการความช่วยเหลือ”
เช่นเดียวกับสัตว์ยามน้ําท่วม พวกมันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบบนผืนดินแห้งพ้น
น้ําที่แคบนิดเดียว ทั้ง ๆ ที่โดยธรรมชาติแล้วพวกมันไล่ฆ่ากัน
นี่คือ “กฎแห่งชีวิต” โดยแท้ !
ดังนั้น สิ่งเดียวที่จะดึงดูดมนุษย์ทุกคนเข้าหากันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็คือ
“ความต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า” !
เมื่อคนโรคเรื้อนร้องตะโกนว่า “‘พระเยซู พระอาจารย์ โปรดสงสารพวกเราเถิด’
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสกับเขาว่า ‘จงไปแสดงตนแก่บรรดาสมณะเถิด’” (ลก
17:13-14)
กฎหมายกําหนดว่า “ผู้ที่หายจากโรคผิวหนังติดต่อได้ ผู้นั้นจะถูกนาไปพบ
สมณะ” (ลนต 14:2)
ขั้นตอนคือ สมณะจะออกไปนอกค่ายเพื่อตรวจว่าผู้นั้นหายแล้วหรือไม่ หากเห็นว่า
หายแล้ว สมณะจะประพรมเลือดนกบนตัวเขาเจ็ดครั้ง ให้เขาชําระเนื้อตัวจนสะอาด แล้ว
กลับเข้าค่ายได้ แต่ยังต้องนอนแยกต่างหากจากผู้อื่น
วันที่เจ็ด ให้โกนศีรษะ หนวดเครา และขนทั้งหมดอีกครั้ง (เพื่อตรวจสอบว่าแผลหาย
สนิท) แล้วอาบน้ํา เป็นอันพ้นมลทิน
วันที่แปด สมณะจะทําพิธีชําระมลทินด้วยการฆ่าสัตว์เป็นเครื่องเผาบูชา พร้อมกับ
เผาธัญบูชา (แป้งสาลีอย่างดีหกกิโลกรัมผสมกับน้ํามันมะกอก) บทพระแท่น เป็นอันเสร็จพิธี
การจะเห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้พวกเขาปฏิบัติตามขั้นตอนเท่าที่สติปัญญาของ
มนุษย์สมัยนั้นจะคิดค้นขึ้นมาได้ !!
เพราะฉะนั้น เราจะรออัศจรรย์จากพระเจ้าให้หายจากโรคร้าย โดยที่ตัวเราเองไม่
ออกแรงหรือไม่พยายามใช้เทคโนโลยีเท่าที่อํานวยเลยไม่ได้ เช่น ไม่ยอมพบแพทย์ ไม่กินยา
ไม่ออกกําลังกาย ไม่อดอาหารตามแพทย์สั่ง ฯลฯ
เหตุว่า อัศจรรย์คือความร่วมมือกันระหว่างพระหรรษทานของพระเจ้ากับตัวเรา
ผู้มีความเชื่อ !
ไม่ใช่ปล่อยให้พระเจ้าทํางานแต่เพียงฝ่ายเดียว !
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ไม่มีเหตุการณ์ใดที่สะท้อนให้เห็นความอกตัญํูของมนุษย์ได้ชัดเจนเท่าครั้งนี้ คน
โรคเรื้อนไปเฝ้าพระเยซูเจ้าด้วยความสิ้นหวัง แต่เมื่อหายจากโรค มีเพียงคนเดียวที่กลับมา
“พลางร้องตะโกนสรรเสริญพระเจ้า ซบหน้าลงแทบพระบาท ขอบพระคุณพระองค์” (ลก
17:15-16)
หนึ่งในสิบเท่านั้นที่กตัญํู !
ทําไม “ความกตัญญู” ช่างหาได้ยากเย็นปานฉะนี้ ?
แรกสุด เราไม่กตัญญูต่อพระเจ้า
ยามทุกข์ร้อน เราสวด สวด แล้วก็สวด
นอกจากสวดถี่ยิบแล้ว บางคนยังร่อนไปจาริกแสวงบุญตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างร้อนรน
แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ความทุกข์รอ้ นจางหายไป ตัวเราก็พลอยหายหน้าไปจากพระองค์ด้วย !
หลายคนมีอาหารกินครบสามมื้อ แต่ไม่เคยเอ่ยปากขอบคุณพระองค์สักคํา ! พระองค์ประทานพระบุตร
แต่เพียงองค์เดียวเพื่อเรา มีสักกี่คนที่ขอบพระคุณพระองค์ ?
อนึ่ง ต้องไม่ลืมว่าวิธีขอบคุณพระเจ้าที่ดีที่สุดคือ พยายามทาให้ตัวเราสมได้รับพระพรและพระ
เมตตาของพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น
ประการทีส่ อง เราไม่กตัญญูต่อบิดามารดา
ตั้งแต่เป็นทารก หากบิดามารดาละสายตาจากเราแม้เพียงชั่วครู่ เราอาจไม่มีวันนี้
ยิ่งไปกว่านั้น ในบรรดาสิ่งมีชีวิตด้วยกัน มนุษย์ใช้เวลานานที่สดุ กว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ กี่ปีกี่
เดือนกันที่เราต้องพึ่งพาบิดามารดาในทุกเรื่อง ?
แต่วันนี้ หลายคนมองบิดามารดาของตนเป็นคนแก่ที่น่ารําคาญ น่าเบื่อ หัวดื้อ พูดจาไม่รู้เรื่อง
ซ้ําร้ายไปกว่านั้น บางคนมองพ่อแม่บังเกิดเกล้าของตนเองแท้ ๆ เป็นดั่ง “ภาระ” ที่ต้องส่งต่อให้สถาน
สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุรับช่วงดูแลต่อไป อย่างนี้นี่เล่า สถานสงเคราะห์ สถานรับฝากหรือรับเลี้ยงผู้สูงอายุจงึ
พากันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด
อย่างนี้ยังสมควรจะได้ชื่อว่า “ลูก” อยู่อีกหรือ ?
ประการสุดท้าย เราไม่กตัญญูต่อเพื่อนมนุษย์
น้อยคนยิ่งนักที่ไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณคนอื่น
ครูบาอาจารย์ไม่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่เราบ้างเลยหรือ ?
ตํารวจและทหารไม่เคยพิทักษ์ปกป้องชีวิตและแผ่นดินของเราบ้างเลยหรือ ?
แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยให้เราเจ็บปวดน้อยลง หายจากโรคเร็ว
ขึ้น หรือมีชีวิตยืนยาวขึ้นบ้างเลยหรือ ?
หรือเพื่อนของเราไม่เคยทําอะไรดี ๆ เพื่อเราบ้างเลยหรือ ?
เราเคยตอบแทนบุญคุณของพวกเขาบ้างไหม ?
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คาสัญญาของพระแม่มารีย์
การสวดลูกประคํานี้ เดิมแม่พระบอกกับนักบุญดอมีนีโก ท่านนักบุญได้เผยแพร่
การสวดลูกประคําทั่วไป ต่อมาการสวดลูกประคําได้เฉื่อยชาลง พระแม่เจ้าจึงได้ประจักษ์
แก่บุญราศี อาแลน เดอลาโรส เตือนให้รื้อฟื้นการสวดลูกประคําเป็นการใหญ่อีก และแม่
พระ ทรงสัญญาจะประทานพระคุณพิเศษ 15 อย่าง แก่ผู้ที่สวดลูกประคําอย่างศรัทธา คือ
1. ความศรัทธาต่อลูกประคํา เป็นเครื่องหมายกําหนดความรอดในปรโลก
2. ผู้ใดสวดลูกประคําอย่างศรัทธาและพากเพียร จะได้รับผลตามคําวิงวอนของตน
3. ผู้เผยแพร่การสวดลูกประคํา จะได้รับความช่วยเหลือให้พ้นภัยต่าง ๆ
4. จงยึดมั่นในการสวดลูกประคําเสมอ และท่านจะได้รับความคุ้มครองทั้งฝ่ายกายและ
วิญญาณ
5. ผู้ที่สวดลูกประคําอย่างศรัทธา และรําพึงตามที่กําหนดไว้ จะกลับใจถ้าเป็นคนบาป
6. ผู้ที่สวดลูกประคําจะได้รับความสว่างและพละกําลังตลอดชีวิต โดยเฉพาะยามจะตาย
7. ผู้ที่มอบตัวแก่เราด้วยการสวดลูกประคํา จะไม่มีวันพินาศ
8. เราสัญญาจะคุ้มครองเป็นพิเศษ แก่ผู้ที่สวดลูกประคํา
9. จงประกาศการสวดลูกประคํา เพราะลูกประคําเป็นอาวุธทรงประสิทธิภาพสู้นรก และ
เป็นโล่ห์ป้องกันศัตรู
10. คนชอบธรรมสวดลูกประคํา ก็จะได้รับพระหรรษทานทวีขึ้น และสมที่จะได้รับชีวิต
นิรันดร
11. เราสัญญาจะประทานพระหรรษทานที่จัดเป็นพิเศษ แก่ผู้ที่ศรัทธาต่อลูกประคํา
12. เราพอใจให้ผู้ที่สวดลูกประคํา ได้รับความสว่าง พ้นจากทาสของปิศาจ และเต็มไปด้วย
พระหรรษทาน
13. ผู้ที่ศรัทธาแท้ต่อลูกประคํา จะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อนตาย เขาจะตายในศีลและพร
ของพระเป็นเจ้า
14. เราจะช่วยวิญญาณของผู้ที่สวดลูกประคําเป็นประจํา ให้พ้นไฟชําระโดยเร็ว
15. ผู้ที่สวดลูกประคําด้วยดี จะได้รับสิริมงคลในสวรรค์
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ประชาสัมพันธ์
1.เวรถวายเครื่องบูชาอาทิตย์หน้าเป็นของเขตเซนต์ปอล, 9 กิโล (5/1 คุณนนทวัฒน์) เป็นผู้
ประสานงาน
2.เรื่องค่ายกระแสเรียก บ้านเณรพระหฤทัย รักกางเขน จัดในวันพุธที่ 19 - วันเสาร์ที่ 22
ตุลาคม 2016 คณะอื่นๆ มีจัดตามรายการที่ติดไว้ที่บอร์ดของวัด สําหรับผู้ที่จะไปเข้าค่ายที่
บ้านเณรพระหฤทัย ให้ติดต่อโดยตรงที่วัด
3.เรื่องแห่แม่พระเดือนตุลาคม ปีนี้ระหว่างเดือนเราจะไปตามเขตต่างๆ ขอพี่น้องที่อยู่ใน
เขตร่วมกันเป็นเจ้าภาพและจะงดมิสซาที่วัดในวันนั้นๆ สัปดาห์นี้วันศุกร์ที่ 14 จะไปที่
โรงเรียนประเสริฐสุข พี่น้องที่ต้องการร่วมขบวนให้ไปพร้อมกันที่บ้านพ่อ เวลา 18.00 น
4.ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน โดยเข้ารับการอบรมคูร์ซิลโล่รุ่น 159 หญิง
และ 160 ชาย ระหว่างวันที่ 13-16 ตค 2016 ณอาคารสุวรรณศรี ศูนย์สังฆมณฑล ไม่มี
ค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่ประธานหรือที่ครูวัลลา 084-738-9622 หรือที่คุณเก๋ 081-781-0805
5.วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016 ขอเชิญชมงานคอนเสิร์ต เพื่อเด็กกําพร้าพัทยาที่อัลคาซ่า
เวลา 13.00 น ซื้อบัตรได้ที่มุมกาแฟราคาใบละ 1.000 บาท
ประกาศฉลองวัด
1.วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016 ฉลองวัดแม่พระมารดาพระศาสนจักร นครนายกพิธีมิสซาเวลา 10.30 น.
2. วันเสาร์ 22 ตุลาคม 2016 ฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์ บ้านสร้าง พิธีมิสซาเวลา
10.30 น.
ธารนา้ ใจ
* คนยากจน
- ไม่ประสงค์ออกนาม
* ดอกไม้บนพระแท่น
- ไม่ประสงค์ออกนาม
- คุณเย็นสิริ ธนสิริพัฒน์
1,000
* พิมพ์สารวัด
- ไม่ประสงค์ออกนาม
* สมทบงานแห่แม่พระ

500+500+100

บาท

1,000+500+500

บาท

บาท
500

บาท
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559/ 2016
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่
9 ต.ค.59

สาหรับ
สําหรับสัตบุรุษทุกท่าน

วันจันทร์ที่
10 ต.ค. 59

อุทิศ

มารีอา จํา, อามาโต อนันต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์, มารีอา รั้ง
เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
ยาโกเบ ธวัช, เซซีลีอา พรพิมล, เปโตร ไชยยุทธ
ยอแซฟ ฮะ, เปาโล ซิม, เปโตร สุริยล
สุขสําราญ คุณRomy, คุณMaria, เทเรซา สุภาณิษา(วันเกิด),
ซีสเตอร์ สุภาวดี

วันอังคารที่
11 ต.ค. 59

อุทิศ

วันพุธที่
12 ต.ค. 59

อุทิศ

ยอแซฟ สมทรง, ยาโกเบ ธวัช, ลูชีอา ชุน, เปโตร สุริยล
คุณฮิลเดอบรานด์, ยวง ลิ่มกัง, ยอแซฟ ชัยโรจน์
ยอแซฟ ฮะ, เปาโล ซิม, โทมัส เซียงเห่า, มารีอา ปุนหม่วย
เปโตร ไชยยุทธ, เปโตร หอม
สุขสําราญ มารีอา วิภาพร, เทเรซา ณัฐวดี, ครอบครัว สุวรรณิปณฑะ
ครอบครัว วัชราพฤกษ์
อากาทา น้อย, เปโตร สมศักดิ์, มารีอา ตั่วเจีย, เปโตร สุริยล
อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, อันตน ธวัชชัย, มารีอา รั้ง
เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
เปโตร ไชยยุทธ, คุณเหงีย(ครบ 1 ปี), อากาทา ผ่องศรี
จูเลียนา ยูเรีย มองวัวแซงค์
สุขสําราญ ครอบครัว แสงหาญ, ฟิลิป ชูสิทธิ์, คุณพ่อบุญธรรม
คุณแม่เอมอร, ครอบครัว ทองเลิศมงคล
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559/ 2016
วันพฤหัสที่ อุทิศ
13 ต.ค.59

เปโตร สมศักดิ์, ยูเรียนา ยูเรีย มองวัวแซง, อันตน เจียวไล้
มารีอา เซียมเจ็ง, อันตน ธวัชชัย, มารีอา ศิริพร
เบเนดิกโต อนันต์, คุณกิมเฮียง, คริสโตเฟอร์ กฤษณ์,
เปโตร ไชยยุทธ, อากาทา ผ่องศรี
สุขสําราญ ครอบครัว กุโลทัยนิภพ, ยอห์น ออฟ อาร์ค สุภาพ

วันศุกร์ที่ อุทิศ
14 ต.ค.59

เปโตร ถัน, อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, อันตน ธวัชชัย
เปาโล เกียรติศักดิ์, ลอเรนซ์ สรรเพชญ, ยอแซฟ อภินันท์
เปโตร ไชยยุทธ, ภราดา ซันวีโน ศักดา, อากาทา ผ่องศรี
สุขสําราญ คุณประณีต(วันเกิด), ครอบครัวคุณอชิตะ คุณสันทนา,
น้องไข่มุก, น้องไดม่อน,

วันเสาร์ที่ อุทิศ
15 ต.ค.59

อันนา น้ําค้าง, ลูกา เล็ก, เปโตร เอกพล, ยอแซฟ ไพบูลย์
ภราดาซันวีโน ศักดา, ยอแซฟ ซา, มารีอา ดํา
ยอแซฟ สมศักดิ์, ฟอเรนซีอา หวัด, ยวง ยรรยง
ฟรังซิสโก ศิริ, อันนา ด่านตี้, ยอแซฟ ไพบูลย์
อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, อันตน ธวัชชัย
มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
แมทธิว ดิมิทรี่, สเตฟาโน สุรศักดิ์, ลอเรนซ์ สรรเพชญ
ฟิลิป นาวิน, ฟลอรา ถวิล มองวัวแซล, เปาโล สุรพงษ์
เปโตร ไชยยุทธ
สุขสําราญ ครอบครัว วูวงศ์, ครอบครัว ประหยัด-จําปี

สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

