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เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้

 ข่ าวดี....ประจาสัปดาห์
เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้
พระเจ้าทรงไว้วางใจมอบกุญแจให้เรามีส่วนสร้างอาณาจักรพระเจ้า การมอบ
กุญแจเป็ นการแสดงท่าทางสัญ ลักษณ์ แม้ในโลกปั จจุ บ ัน เช่ นการมอบกุญแจรถแก่
คนขับ รถคนใหม่ แสดงว่าไว้วางใจเขา ถึ งแม้พ วกเขาไม่มี ป ระสบการณ์แ ละอาจน่ า
ตกใจที่ ท าเช่ น นี้ การมอบกุ ญ แจบ้านก็ ห มายความว่ า คุ ณ ไว้ว างใจคนนั้นให้ดู แ ล
รับผิดชอบระยะเวลาสั้นๆ หรื อหมายความว่า มอบกรรมสิ ทธิ์การเป็ นเจ้าของให้เขาเลย
ในพระวรสาร พระเยซู เจ้าทรงถามบรรดาศิ ษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่ าวว่ า บุ ตร
แห่ งมนุษย์เป็ นใคร” ซีโมนเปโตรประกาศว่า “พระองค์ คือพระคริสตเจ้ า พระบุตรของ
พระเจ้ าผู้ท รงชี วิต” พระเยซู เจ้าทรงชม ตรัส ตอบความตระหนักรู ้ข อง เปโตรที่ ว่ า
พระองค์มาจากพระบิดาว่า “ท่านคือศิลา และบนศิลานี้เราจะตั้งพระ ศาสนจักร… เรา
จะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ”
เมื่อพระเยซู เจ้าทรงอวยพรเปโตรที่รู้ว่าพระองค์คือ พระคริสตเจ้ า พระบุตรของ
พระเจ้ าผู้ทรงชีวิต พระองค์มิ ได้เพียงแต่งตั้งเปโตรเท่ านั้น แต่แต่งตั้งทั้งชุ ม ชนของ
บรรดาศิษย์ ดังที่ฐานของพระศาสนจักร “บนศิลา แข็งแรง” ซึ่งจะสื บสานพันธกิจของ
พระองค์ ดังเช่ นพระเจ้ากับเอลียาคิม พระองค์มอบกุญแจ มอบความไว้วางใจว่าพระ
เจ้าจะเป็ นบ่อเกิดแห่งปรี ชาญาณ ในการตัดสิ นใจต่างๆ ของพวกเขา
เราได้รับมอบความไว้วางใจด้วยกุญแจเช่นกันกุญแจในหัวใจของกันและกัน กุญแจต่อ
ความอ่ อ นแอของกันและกัน และโดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้าและศี ลล้าง
บาป เราจึ งมี ห น้าที่ ตามฐานะในการสร้างอาณาจักรพระเจ้า ขอให้เราดาเนิ นชี วิตให้
เหมาะสม และซื่อสัตย์ต่อความไว้วางใจนี้

ส า ย ใ ย รั ก ค ร อ บ ค รั ว
1. ข้อสาคัญของการเลือกคู่ คือเราไม่ได้เลือกใครเพราะเขาสมบูรณ์แบบ แต่เพราะ
เขามีจุดดีหลักๆ ที่เราประทับใจ ส่ วนจุดอ่อนด้อยนั้นเป็ นส่ วนปลีกย่อยที่เรา
สามารถยอมรับได้อย่างไม่ ยากเย็น
2. ในความเป็ นจริ งไม่มีใครดีเลิศสมบูรณ์แบบ ถ้าเรามอง ไม่เห็นจุดอ่อนด้อยของ
เขาเลย นัน่ แสดงว่าเรายังไม่รู้จกั เขาอย่างแท้จริ งหรื อไม่ เราก็กาลังตกอยู่ใน
ความหลงใหล . จนไม่ ลืมหูลืมตา
3. การแต่งงาน คือ การผูกพันกันด้วยหัวใจ ไม่ใช่เพียงร่ างกายและยิง่ ไม่ใช่การ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
4. คนที่แต่งงานเพราะความเหงา จะยิง่ เหงาหนักเป็ น 2 เท่า แต่งงานแบบคลุม
ถุงชน ก็มีแนวโน้มว่า ชีวิตจะมืดมนไปอีกนาน
5. ความสุ ข ความทุกข์ ครึ่งหนึ่งอยู่ทชี่ ีวติ หลังแต่งงาน คิดให้ดีก่อนที่จะเลือก
ใคร มาเป็ นคู่ชีวิต ...
6. บ้านจะเล็กหรื อใหญ่ ไม่สาคัญ แต่ " ความรัก " ต้องใหญ่ทสี่ ุ ดในบ้ าน
7. คาว่า " รัก " พูดมากไป ย่อมดีกว่า พูดน้อยไป ...
8. เมื่อเรา ทาผิด .... จง " ขอโทษ " เมื่อเขา ทาผิด .... จง " ให้อภัย "
9. ชีวิตแต่งงาน คือ ชีวิตแห่งการปรับตัว ถ้าไม่ คดิ จะปรับตัวเข้าหาใคร อยู่เป็ น
โสดไป ก็ดีกว่า ...
10. ยอมเป็ นผูแ้ พ้ ดีกว่า เป็ นผูช้ นะที่ยนื อยูท่ ่ามกลางซากชีวิตสมรสที่หกั พัง ...
11. " แก้ตวั " .... ช่วยอะไรไม่ได้ " แก้ไข " ....... ช่วยได้ทุกอย่าง ...
12. เมื่อมีปัญหาในครอบครัว อย่าลืมใช้ความรักและหลักเหตุผลเป็ นกรรมการ
ตัดสิ น ไม่ใช้อารมณ์ หรื ออาวุธ ......

 ขนุนผู้ต่าต้ อย 
หมู่บา้ นทองดี เป็ นหมู่บา้ นที่มีเศรษฐี ทองคาเป็ นผูป้ กครอง แม้เศรษฐีทองคาจะ
เป็ นคนร่ ารวยแต่ก็ไม่เคยเอาเปรี ยบชาวบ้าน กลับใช้คุณธรรมและเงินทองของตนทานุ
บารุ งหมู่บา้ น และดูแลความเป็ นอยู่ของชาวบ้านให้อยู่ กินดีเสมอ ชาวบ้านจึงเคารพรัก
ใคร่ เศรษฐีทองคามาก
เศรษฐี ทองคา มีลูกสาวแสนสวยคนหนึ่ง ชื่ อว่า ดอกแก้ว ดอกแก้วเป็ นที่หมาย
ปองของชายหนุ่มฐานะดีท้ งั ในและนอกหมู่บา้ นหลายคน แต่ตวั เธอนั้นยังไม่สมัครใจ
รักใคร่ กบั ชายใด ซึ่งเศรษฐีทองคาก็เห็นด้วยที่ลูกสาวไม่ รีบร้อนออกเรื อน เพราะหมาย
มั่น ว่าเมื่ อ ถึ งเวลาสมควรแล้ว จะยกทรัพ ย์ส มบัติ ท้ ังหมดของตน รวมถึ งตาแหน่ ง
หัวหน้าหมู่บา้ นแห่งนี้ให้ตกเป็ นของลูกเขยในอนาคตด้วย ดังนั้นเศรษฐี ทองคาจึงอยาก
ใช้เวลาเลือกเฟ้ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นทั้งหัวหน้าหมู่บา้ น และผูท้ ี่ จะมา
ดูแลทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บา้ นได้ในเวลาเดียวกัน
ดังนั้นในวันหนึ่ง เศรษฐีทองคาจึงให้คนไปป่ าวประกาศทัว่ หมู่บา้ น และเลยไปถึง
หมู่บา้ นใกล้เคียงว่า..... "มีข่าวมาบอกจ้า อีกสามวันเมื่อฟ้ าสาง ท่านเศรษฐีทองคาจะ
ทาการเลือกคู่ให้แก่คุณหนูดอกแก้วบุตรสาวคนสวยของท่าน ขอให้บุรุษทุกท่านทั้งคน
มีและคนยาก แต่ยงั โสดสนิ ท ที่ส นใจเข้ารับ การเลือกคู่ครั้งนี้ ไปสมัครกันถ้วนหน้า
หากบุรุษคนใดผ่านการคัดเลือกและได้แต่งงานกับคุณหนูดอกแก้ว เขาผูน้ ้ นั จะได้รับ
ทรัพ ย์ส มบัติท้ งั หมดจากท่านเศรษฐี และได้รับ ตาแหน่ งหัวหน้าหมู่บ ้านแห่ งนี้ต่อจาก
ท่านด้วยจ้า"
เมื่อมีประกาศนี้ออกมา พวกผูช้ ายที่รู้ข่าวต่างพากันตื่นเต้นดีใจ รวมทั้งขนุน หนุ่ม
น้อยคนยากที่อาศัยอยูต่ รงกระต๊อบปลายนาด้วย

ขนุนนั้นเคยพบหน้าแม่ดอกแก้วคนสวยอยูค่ รั้งหนึ่ง และเกิดหลงรักปั กใจมา
นับ แต่บ ัดนั้น แต่ขนุ นเป็ นคนเจี ยมตัว เขาคิดว่าตนเองไม่ คู่ควรกับ ลู กสาวของท่ าน
เศรษฐี จึงไม่เคยพยายามสานต่อความสัมพันธ์กบั นาง อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านเศรษฐี มี
ประกาศออกมาเช่นนี้ ขนุนก็คิดว่าเขาน่าจะไปลองสมัครดูสักหน่อย หากมีบุญวาสนา
ต้องกันก็คงได้ครองคู่ แต่หากต้องผิดหวังเขาก็ไม่เสี ยใจ และขอยินดีกบั หญิงที่เขาแอบ
รักด้วย
ถึงวันเลือกคู่ ขนุ นรี บ ไปที่บ ้านของเศรษฐี ทองคาแต่เช้า เมื่ อไปถึ งก็ปรากฏว่าที่
นัน่ เต็มไปด้วยบุรุษมากหน้าหลายตา และทุกคนก็เหมือนจะเป็ นบุรุษจากครอบครัวผูม้ ี
ฐาน ะดี มี ช าติ ตระกู ล ใน ข ณ ะที่ บ างค น ก็ ดู ท รงภู มิ ท่ าท างมี ก ารศึ ก ษ าสู ง
ขนุ นเห็ นแล้วก็รู้สึ กใจแป้ ว ดู เหมื อนในที่น้ นั จะมี เขาเพียงผูเ้ ดียวที่ ดูต่าต้อย ไร้
สกุลรุ นชาติ และไม่มีการศึกษาที่สูงส่ งอะไร "ช่ างไม่เจียมตัวเอาเสี ยเลยขนุนเอ๋ ย ดู สิ
มีแต่บุรุษระดับสู งที่คู่ควรกับแม่ดอกแก้วอย่างแท้จริ ง แกน่าจะรู ้ตวั ตั้งแต่แรกแล้ว ใคร
เขาจะมาเลือกคนอย่างแกให้ลูกสาวของเขา โธ่ เอ๋ ย...คนไม่เจียมตัว" ขนุนพร่ าว่าตนเอง
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสมัครเข้ามาแล้วก็ตอ้ งอยูใ่ ห้เสร็จสิ้ นการคัดเลือก
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว เศรษฐีทองคาก็ออกมาป่ าวประกาศว่า "ทุกๆท่านโปรด
ฟังทางนี้...เรา...เศรษฐี ทองคา แห่งหมู่บา้ นทองดี ได้แจ้งความประสงค์ถึงการรับสมัคร
ผูท้ ี่จะเข้ามาเป็ นบุตรเขยของเราไปแล้วว่า ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก นอกจากจะได้บุตรสาว
แสนสวยของเราไปครอง ยังได้ท รัพ ย์ส มบัติแ ละต้อ งดารงต าแหน่ งผู ้ ป กครองของ
หมู่ บ ้านแห่ งนี้ ด้วย ซึ่ งอย่างหลังนี้ ถื อว่าส าคัญ ที่ สุ ด เพราะเมื่ อ ไม่ มี เราแล้ว หัวหน้า
หมู่บา้ นคนต่อไปจะต้องเข้าถึงชาวบ้านและดูแลพวกเขาได้ดีไม่แพ้เรา ดังนั้นทุกท่านจง
บอกถึ งความสามารถของท่ าน ให้เราได้รู้ว่า หากท่านเข้ามาเป็ นหัวหน้าหมู่บ ้านแล้ว
ท่านมีดีอนั ใดในตัวเอง ที่จะนามาใช้ดูแลหมู่บา้ นนี้ต่อจากข้า ขอจงบอกมาให้ขา้ รู ้"

(อ่ านต่ อฉบับหน้ า )

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา 27 สิงหาาคม – 2 กันยายน 2017
สุ ขสาราญ สัตบุรุษวัดพนัสนิคมทุกคน
อุทศิ แด่ ผูล้ ่วงลับสัตบุรุษวัดพนัสนิคม / วิญญาณในไฟชาระ
อุทศิ แด่ ฟรังซิสเซเวียร์ แสงตะวัน , เปาโล พิสัณห์, อันนา ประทุม
ยอแซฟ สมาน , เปโตร ศิริ, อันเดร อรุ ณ, ฟรังซิสกา บุญจันทร์, นายพัก
สุ ขสาราญ มารี อา ธนัสถา
อังคาร
อุทศิ แด่ เปาโล บัก๊ , อาคาทา ฮงอัง, วินเซนเดอปอล สมคิด, ยอแซฟ กา
29
มารี อา เซงโถ่ว, ดอมินิก เม่งเอ็ง, มารี อา เตียงอิม, วิญญาณไฟชาระ
พุธ อุทศิ แด่ เปโตร มงคล (100 วัน) / วิญญาณลูกที่ทาแท้ง, เปาโล จรู ญ
30 ยอแซฟ ธรรมชาติ, เทเรซา ทองเจือ , เชชีลีอา นกเล็ก , มารี อา เล็ก
พฤหัส อุทศิ แด่ ยอแซฟ ปิ ยะ, ยอแซฟ ฉุ่น, อักแนส ริ้ ว ,นิโคลัส วีรวัฒน์
31 มารี อา ไว้ , ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ , วิญญาณในไฟชาระ
ศุกร์ อุทศิ แด่ อันนา กิมเกียว, มารี อา มาลี, โรซา กิมจื้อ , ยอแซฟ ยูฮ่ วด
1
อาคาทา กีลุย้ , ญาติพี่นอ้ งในสุ สาน, วิญญาณในไฟชาระ
มิสซาแต่งงาน เวลา 16.00 น.
เสาร์
อุทศิ แด่ ยูลีอานา กิมฝง, เบเนดิก เสี ยง, อันนา กิมเปา, เฮเลนา สุ ธี
2
ลูซีอา สมบุญ, ญาติพี่นอ้ งแซ่หยี,่ เปโตร สุ เมธ, เทเรซา ไซ้กิม

อาทิตย์
27
จันทร์
28

ของถวาย 27 สิงหาคม 2017 เขต 4 / 3 กันยายน 2017 เขต 1
ถุงทาน มิสซาค่าวันเสาร์ที่
19 ส.ค. 17 = 1,800 บาท
มิสซาเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 17 = 1,600 บาท
มิสซาสายวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 17 = 3,525 บาท รวม 6,925 บาท
ศาลาพระเมตตา 520 / เงินถวายแม่พระ 1,610 / ขายดอกไม้ 960

 ประกาศ 

1. วันศุกร์ตน้ เดือน ส่ งศีลฯ สายในตลาด บ้านหนองจอก วันศุกร์ที่ 1 กันยายน
และสายนอก เกาะโพธิ์ บ่อทอง วันอังคารที่ 29 สิ งหาคม
2. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2017 เป็ นวันฉลองแม่พระบังเกิด มิสซา 19.30 น.
ณ สนามหญ้าถ้ าแม่พระ และทางวัดจัดจาหน่ายกระเช้าดอกไม้ ไว้บริ การด้วย
3. แบ่งปันพระวาจา
- วันจันทร์ที่ 28 สิ งหาคม บ้านลอเรนโซ
เวลา 10.30 น.
- วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน บ้านคุณสมยศ หัวใจ เวลา 13.30 น.
- วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน บ้านคุณประทิน วิเศษเธียรกุล เวลา 13.30 น.
4. วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน ประชุมกลุ่มผูส้ ู งอายุวดั พนัสนิคม ที่โรงอาหาร
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน ประชุมกลุ่มคูร์ซิลโล ที่หอ้ งซ่อนกลิ่น
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน ประชุมกลุ่ม คคม. วัดพนัส และพบคุณพ่อพงษ์ศิริ
สังวาลเพชร จิตตาธิการ ที่หอ้ งซ่อนกลิ่น
5. ขอเชิญร่ วมพิธีบวชเป็ นพระสงฆ์ใหม่ของ
*สังฆานุกร ยอแซฟ ประธาน ตันเจริ ญ สัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
*สังฆานุกร เปโตร อิทธิพล หางสลัด สัตบุรุษวัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด
โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 พิธีมิสซาเวลา 10.00 น.
6. ขอเชิญเยาวชนชาย ป.4 – ม.6 เข้าค่ายกระแสเรี ยก กางเขนแดง วันที่ 5-7 ต.ค.
สมัครได้ที่ คุณพ่อวัชระ เส็งเจริ ญ โทร. 098-975-6195 , 082-916-1888
7. ขอเชิญร่ วมฉลองวัด
- วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง วันเสาร์ที่ 2 กันยายน เวลา 10.30 น.
- วัดมารี ยส์ มภพ กบินทร์บุรี
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน เวลา 10.30 น.

