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“ สมโภชพระเยซู เจ้าเสด็จขึ้ นสวรรค์ ”

 ข่ าวดี....ประจาสั ปดาห์
“จงรู้เถิดว่ า เรา(พระเยซู )จะอยู่กับท่ า นทุกวันตลอดไปตราบจนสิ ้ นพิภพ”
(มธ.28:20) เมื่ อพิจารณาพระวาจาของพระองค์ตอนนี้แล้ว ทาให้คิดได้วา่ พระองค์ดู
เหมื อนจะจากไป แต่กย็ งั อยูก่ บั เรา “การเสด็จสู่ สวรรค์” ของพระเยซูเจ้านี้ หมายความว่า
ต่อไปนี้ พระองค์จะไม่ปรากฏพระองค์ให้แก ่บรรดาสาวกได้เห็ น ในรู ปแบบของตัวตน
หรื อรู ปกายอีก พระองค์จะไม่ได้เสด็จไปไหน พระองค์ย ังคงอยู ก่ บั เราจนตราบเท่าทุ ก
วันนี้ แล้วเราจะสัมผัสกับการประทับอยูข่ องพระเยซูเ จ้าได้อย่างไร ก อ่ นอื่นหมด เรา
ต้องมี “ความเชื่ อ” ซึ่ งหมายความว่าเราต้องสานึ กอยูเ่ สมอทุกเวลานาทีวา่ พระองค์ประทับ
อยูใ่ นตัวของเรา นี้ เป็ นพระพรที่เราได้รบั โดยผ่านทางศีลล้างบาปและเป็ นต้นทางศีลมหา
สนิ ท
ประการที่สอง เราต้องอาศัย “พระจิตเจ้ า” ในบทอ่านที่สองในวันนี้ เราได้รับข่า ว
ดีวา่ “ขอพระเจ้า แห่งพระเยซู คริ สต์องค์พ ระผู เ้ ป็ น เจ้า ของเรา พระบิ ดาผู ท้ รงพระสิ ริ
รุ ง่ โรจน์ประทานพระพรแห่ง ปรี ชาญาณและการเปิ ดเผยให้แก ่ท่านเดชะพระจิตเจ้า เพื่ อ
จะได้รู้ซ้ ึ งถึงพระองค์ดียงิ่ ขึ้น”(อฟ.1:17)
ประการที่ สาม เราต้องอาศัย “พระศาสนจัก ร” เพื่อ หล่อเลี้ ยงความเชือ่ ของเรา
พระศาสนจักรเป็ นเสมื อนแม่ที่เอาใจใส่ลูกน้อย เช ่นเดียวกันในบทอ่านที่สองทาให้เรา
แน่ในบทบาทของพระศาสนจัก รมากยิ่ งขึ้ น เมื่ อ นัก บุ ญเปาโลสอนว่า “พระเจ้าทรง
แต่ง ตั้งพระคริ ส ตเจ้าไว้เหนื อสรรสิ่ งให้ทรงเป็ น “ศีร ษะ” ของพระศาสนจัก ร ซึ่ งเป็ น
“พระวรกาย” ของพระองค์ (อฟ.1:22)
ประการสุ ดท้าย เราสัมผัสกับการประทับอยูข่ องเจ้าได้โดยการอ่าน “พระวาจาของ
พระเจ้ า” ทุกวัน พระวาจาของพระเจ้านี้ เองไม่ใช ่เพี ยงแต่ทาให้เราได้สัมผัสกับพระเยซู
เจ้าเท่านั้น แต่ยงั ทาให้เราได้รับความรักและสันติสุขจากพระบิดาเจ้า

เราควรสวดภาวนาเมื่อไหร่
นักบุญยากอบบอกเราว่า เราควรสวดภาวนาตลอดเวลา ... เราแต่ละคนต่างมีเวลา
พิเศษสาหรับการสวดภาวนาทุกวัน แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตสวดภาวนาของเรา
จะมี เฉพาะในเวลานั้น เท่านั้น ... เราต้องเรี ยนรู ้ที่จะสวดภาวนาตลอดเวลา เพื่อปรับจิ ต
ของเราให้สามารถรับรู ้ถงึ การประทับอยูข่ ององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในทุกขณะของชีวิตตลอด
ทั้งวัน ...
♥ นั กบุ ญ ยากอบกล่า วว่า “ทุ ก ข์ห รื อ สวดเถอะ ... ดี ใ จหรื อ สวดเถอะ ...
เจ็บป่ วยหรื อ สวดเถอะ ... กาลังถู กผจญหรื อ สวดเถอะ ... ต้องการสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ
สวดขอซิ ... ให้ทุกสถานการณ์ ไม่วา่ ดีหรื อไม่ดี เป็ นโอกาสสาหรับสวดภาวนา
วิธีหนึ่ ง ซึ่ งเราอาจเริ่ มทาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เลยก็ได้ นั่นคื อเลือกข้อความในพระคัมภีร์
ประโยคหนึ่ ง หรื อบทสวดสั้นๆ เช ่น “ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกวางใจในพระองค์” ... เขียน
ประโยคนี้ ลงในกระดาษ เสี ยบไว้ในกระเป๋ า ติดไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อที่โต๊ะ
ทางาน ซึ่ งเราสามารถมองเห็ นได้บอ่ ยๆ เพื่อเตือนเรา และให้คาพูดนี้เป็ น “คาถา”
ประจาตัวสาหรับวันนี้ ท้ งั วัน ... ไม่วา่ เราจะรู ้สึกอย่างไร ... หงุดหงิ ด ... ร้อน ... ขี้เกียจ ...
หรื อมี ความสุ ข ก็นึกถึงคาถานี้ และท่องคาถานี้ สัก 2 – 3 ครั้ง ... ทุกครั้งที่จะเปลี่ยน
อิริยาบถ ก ่อนจะลุก ก ่อนจะนั่ง หรื อก ่อนจะทาอะไร ท่องคาถานี้ สัก 2 – 3 ครั้ง ... การทา
เช ่นนี้ จะช ่วยเราให้ตระหนักรู ้ถึงการประทับอยูข่ ององค์พระผู เ้ ป็ นเจ้ากับเรา และเราก็จะ
เริ่ มรู ้สึกตัวว่า เรากาลังพูดคุยกับพระองค์ได้บอ่ ยขึ้น
♥ มี อีกมากมายหลายวิธีที่จะช ่วยเราในการสวดภาวนา ... หาวิธีที่เหมาะสมกับ
ตัวเอง วิธีไหนก็ได้ ที่จะช ่วยเราให้ตระหนักรูถ้ ึงองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าได้บอ่ ยๆ และ
ตลอดเวลา
♥ “ข้าแต่พระองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า โปรดสอนลูกให้เดินไปพร้อมกับพระองค์ทุกๆ
ขณะตลอดวันนี้ ของลูกด้วยเถิด อาแมน”

รั กไม่ มีสิ้นสุ ด
สามี เดิ น พยุ งภรรยาออกมาจากโรงพยาบาล
เหตุ เพราะเงิ นที่ มี อยูไ่ ม่สามารถรัก ษาภรรยาของเขา
ต่อไปได้ ภรรยาของเขาซูบผอมมาก หลังจากขึ้ นรถ
โดยสารเพื่อมุง่ สูบ่ ้านนอก เขาได้พบเจอกับชายคน
หนึ่ งแต่งตัวสุภาพเรี ยบร้อย
หลั งจากสนทนากัน ชายผู ้น้ ี จึ งบอกแกส่ องสามี ภรรยาว า่ "ผมท างานอยู ่
มูลนิ ธิ ผมขอที่ อยู ข่ องคุณไว้นะ หากเรื่ องของคุณผ่านมติ ประชุม คุณก็จ ะได้รั บ
เงิ นค่าช่ว ยรักษาพยาบาล" สองสามีภรรยายกมือไหว้ขอบคุณ เขาด้วยความหวัง
และความซาบซึ้ งใจ ผ่านไปหนึ่ ง อาทิ ตย์ สองสามีภรรยาก็ได้รับธนาณัติเป็ นเงิ น
จานวน 10,000 บาท เขาจึ งพาภรรยาของเขากลับเข้ารับการรักษาพยาบาลอีกครั้ ง
และทุ กครั้งที่ เ งิ นก าลังจะขาดมือ เขาก็จะได้รั บธนาณัติ จากมูลนิ ธิน้ นั เสมื อนว า่
มูลนิ ธิรู้ว า่ เขากาลั งเงิ นหมด นอกเสีย จากค่ารั กษาพยาบาลและค่า เดิ นทาง สอง
สามีภรรยาไม่กล้ าใช้เงิ นโดยพละการ เพราะทั้ง เธอและเขารู ้ดีวา่ เงิ นจานวนนี้ เป็ น
เงิ น ที่ มู ล นิ ธิไ ด้ มาจากการบริ จ าคของคนทั่ ว ไป "เงิ นท าบุ ญ ของคนอื่ น เราจะ
นามาใช้สมุ ่ สี่สมุ ่ ห้าไม่ได้ เราจะต้องใช้ให้คมุ่ ค่าสมกับที่ เขาเมตตาเรา"
สามีมกั จะพูดกับภรรยา ในช่วงระยะเวลาสองเดื อนที่ ภรรยาของเขาเที ยวไป
เที ย วมาเพื่อรั กษาตั ว มูล นิ ธิสง่ เงิ น ให้ เขาและเธอเป็ น จานวน 70,000 บาท เมื่ อ
สุขภาพดี ข้ ึ น สองสามีภ รรยาจึ งตัด สินใจเข้าเมื องเพื่อเข้าไปขอบคุณมู ลนิ ธิน้ นั แต่
เมื่อมายืนอยูห่ น้าสถานที่ ๆ หน้ าซองจดหมายแจ้ง ไว้ กลั บกลายเป็ น บ้านธรรมดา
หลังหนึ่ ง เจ้าของบ้านก็คือชายคนที่ เขาและเธอพบเจอบนรถโดยสารวันนั้น แท้ ที่
จริ ง ชายผูน้ ้ ี ไม่ได้ทางานมูลนิ ธิอะไร เขาค้าขายเล็กๆ น้อยๆ พอที่ จะไม่ทาให้

ครอบครัวและลู กเมียลาบากและเงิ นที่ เขาส่งให้สองสามีภรรยาก็เป็ นเงิ นทุ นของเขา
เอง โดยมิใช่เงิ นของมูลนิ ธิตามที่ เขาบอกไว้ วันที่ เขาพบเจอกับสองสามีภรรยานั้ น
เป็ นวันที่ เขาเดิ นทางไปชมนิ ทรรศการที่ จังหวัดใกล้เคี ยง
เมื่อเรื่ องราวนี้ มีผคู ้ นรับรู ้และแพร่กระจายเป็ นวงกว้าง รายการโทรทัศน์ ก ็
ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์เขา.....
"ทาไมคุณถึ งตัดสินใจช่วยเหลื อสองสามีภรรยาคูน่ ้ ี ครับ?"
นักข่าวยิงคาถาม "ไม่มีอะไรครับ เพียงแค่เห็นวา่ เขาทั้งสองคนยากล าบาก
จริ งๆ คนเรายามอับ จน ใครๆ ก็ต้ องการความหวัง ผมพอทาได้ผมก็เลยอาสาทา"
เขาตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
"ทาไมคุณ ไม่บ อกเขาและเธอว า่ เงิ นเหล่านี้ เป็ นเงิ น ส่ว นตั วของคุณเอง?"
นักข่าวถามต่อคราวนี้ เขาไม่ได้ตอบคาถามของนักข่าวโดยตรง
แต่เขาเล่าเรื่ องในอดี ตของเขาให้นักข่าวฟังวา่ "ตอนที่ ผมเป็ นเด็ก จาได้ดีวา่ ปี
หนึ่ ง บ้านเรายากจนจนแทบจะไม่มีข้าวกรอกหม้อ ตอนที่ พอ่ กับแม่กาลังทะเลาะ
กัน อยูน่ ้ ั น ผูใ้ หญ่บ้า นก็แบกข้ าวสารกระสอบหนึ่ งมามอบให้ ก ับ ครอบครั ว เรา
ผูใ้ หญ่บ้า นบอกวา่ เป็ นข้ าวสารที่ ทางการมอบไว้ให้ สาหรั บช่ว ยเหลื อประชาชนที่
ยากจน ใครๆก็รู้วา่ บ้ านของเรา แถมลู ก หลานก็เยอะ ข้าวคงไม่พอกิน ทางการก็
เลยแจ้งให้ผใู ้ หญ่นาข้าวมามอบให้กบั เรา หลังจากปี นั้นผ่านไป ครอบครัวของเรา
เริ่ มสบายขึ้ น พ่อจึ งได้รู้ความจริ งจากปากของลู ก สะใภ้ผใู ้ หญ่บ้า นวา่ ข้าวกระสอบ
นั้นเป็ นข้าวของผูใ้ หญ่บ้านเอง ไม่ใช่ข้าวจากทางการตามที่ ผใู ้ หญ่บอก ทั้งๆที่ บ้ า น
ผูใ้ หญ่กล็ าบาก แต่แกก็ยงั มีน้ าใจหยิบ ยื่นความรั กความอาทรให้ แกค่ รอบครัวเรา
เพราะข้าวสารกระสอบนั้น ทาให้ผมบอกกับตัวเองเสมอวา่ หากวันใดที่ ผมมีกาลัง
และผมช่ว ยเหลื อใครๆได้ ผมจะช่วยเหลื อทันที เพราะสิง่ ที่ ผมได้เรี ยนรู ้จากใหญ่
บ้านก็คือ เมื่อเราได้รับความอาทรจากคนอื่น เราก็ควรให้ความอาทรนี้ ตอ่

คนอื่น เช่นกัน " พูด เสร็จ เขาก็หั นไปมองภรรยาและลู ก ของเขาที่ พยักหน้า และยิ้ ม
ให้กบั เขาเช่นกัน "แล้ วทาไมคุณไม่ม อบเงิ น ทั้งหมดให้เขาเลย ทาไมต้องแบ่งเป็ น
งวดๆละครับ?"
นักข่า วยิงคาถามสุ ดท้าย "ผมสามารถท าได้อย่างนั้น แต่ห ากผมเอาเงิ น
ทั้งหมดให้ กบั เขาทั้ งสอง มันก็แ ค่เงิ น ค่ารั กษาตัว แต่ที่ ผมแบ่งเป็ นงวดๆอย่างนี้
ก็เพื่ อให้ พี่ท้ ั งสองได้ รับรู ้ ถึง ความรัก และความหวังที่ ไม่มีวนั สิ้น สุด เพราะคนที่
ประสบกับความทุ กข์น้ นั พวกเขาไม่ได้ต้องการความสงสารจากใครๆ แต่เป็ นความ
รักและความหวังต่างหาก"
เมื่อเขาพูดจบ เสียงปรบมือของคนที่ อยูใ่ นห้องก็ดั งเกรี ยวกราว
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จันทร์
อุทิศแด่ มอนิ กา ยุกยิน , มาธี อสั ศิลา, อังแนส พิศสวาท, แม่เผือด
29
ยอแซฟ แสงเดือน, พอ่ วาด, เปโตร มงคล (7 วัน) , วิญญาณไฟชาระ
อังคาร อุทิศแด่ มอนิ กา ยุกยิน, ยอแซฟ วีระ, ยออากิม บุญชู, เปโตร สมชาย
30 อันนา ลัดดา, ยอแซฟ สมาน, ยอแซฟ ชัยรัตน์, วิญญาณในไฟชาระ
สุ ขสาราญ ครอบครัวรอดขวัญ, คุณกรรณภรณ์, ครอบครัวปิ่ นคล้าย
พุธ
อุทิศแด่, มอนิ กา ยุกยิน, เปโตร เฉลิม, ลูซีอา ชลูด, มารี อา ภาริ ณี
31
ยออากิม อัครเดช, ฟรังซิ สเซเวียร์ พีระเดช, วิญญาณในไฟชาระ
พฤหัส อุทิศแด่ ฟรังซิ สโก นวย , ฟรังซิ สโก สุ เทพ, มาร์ธา ถึก , เปโตร ศิริ
1 ยอแซฟ จาลอง, มอนิ กา กิมแช, อันเดร อรุ ณ, วิญญาณในไฟชาระ
ศุกร์ อุทิศแด่ ดอมิ นิก พิจารณ์, ยอแซฟ เส็ ง , ยอแซฟ สุ วรรณ , เปาโล ล้ า
2 มอนิ กา ยุกยิน , ยวง เทียนสื่ อ, มารี อา เอี่ยม , โรซา เง็ กเฮี ยง
เสาร์ อุทิศแด่ ยูลีอานา (17 ปี ) , เบเนดิก เสี ยง, อันนา กิมเปา, เฮเลนา สุ ธี
3 ลูซีอา สมบุญ, พี่น้องแซ่หยี่, มารี อา เล็ก, ยอแซฟ ฉุ ่น , อักแนส ริ้ ว
ของถวาย 28 พฤษภาคม 2017 เขต 3 / 4 มิถุนายน 2017 เขต 4
ถุงทาน มิสซาค่าวันเสาร์ ที่
20 พ.ค. 17 = 2,060 บาท
มิสซาเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 17 = 1,400 บาท
มิสซาสายวันอาทิตย์ ที่ 21 พ.ค. 17 = 5,060 บาท รวม 8,520 บาท
ศาลาพักศพ 800 / ขอบคุณแม ่พระ 920 / วิญญาณไฟชาระ 1,490 / วินเซน 1,800

ประกาศ 
1. ส่งศีลวันศุกร์ตน้ เดือน สายในตลาด วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม และสายนอก
เกาะโพธิ์ บ่อทอง วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม
2. ในปี 2018 วัดพนัสนิ คมของเราจะมีอายุครบ 150 ปี ซึ่ งจะจัดให้มี กจิ กรรมฟื้ นฟู
จิตใจ ขอความร่วมมื อร่วมใจจากพีน่ ้องทุกท่านในโอกาสนี้ดว้ ย
1) ต้นไม้ขอ้ ตั้งใจ ให้พี่น้องเขียนข้อตั้งใจและติดที่ตน้ ไม้
2) ซ้อมเพลง 1 เพลงก ่อนมิ สซาวันอาทิตย์
3) ฟื้ นฟูคาสอน 10 – 15 นาที หลังมิ สซา
4) สวดสายประคา 15,000 สาย
5) ตามหาลูกแกะกลับวัด
3. กาหนดการพิธีรบั ศีลกาลัง แขวงหัวไผ่ ในปี น้ ี ทางวัดพนัสนิคม เป็ นเจ้าภาพ
- ในวันเสาร์ที่ 10 มิ .ย. เด็กรับศีลกาลัง เข้าเงี ยบ 08.00 – 15.00 น.
- ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิ .ย. พิธีมิสซารับศีลกาลัง เวลา 09.00 น.
4. วันอาทิตย์ที่ 18 มิ ถุนายน 2016 เป็ นวันสมโภชพระวรกายและพนะโลหิ ต
พระคริ สตเจ้า มิ สซาเวลา 09.00 น. มี พิธีแห่ศีลมหาสนิ ทตามพลับพลาต่างๆ
5. ขอเชิญร่วมฉลองวัด
- วัดพระหฤทัยฯ ขลุง วันเสาร์ที่ 3 มิ ถุนายน เวลา 10.30 น.
- บ้านเณรพระหฤทัย ศรี ราชา วันเสาร์ที่ 10 มิ ถุนายน เวลา 10.30 น.
สรุปผลการคัดเลื อกชื่ อศาลาพักศพหลังใหม่
1) ศาลาพระเมตตา 111 คน 2) ศาลาสันติสุข 38 คน 3) ศาลาสุ ขนิรันดร์ 45 คน
4) ศาลาพักพิงในพระเจ้า 32 คน 5) ศาลาสุ ขใจในพระเจ้า 13 คน

