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“ท่านทังหลายจงออกไปทัวโลก
ประกาศข่าวดีให้มนุ ษย ์ทังปวง”

࠹ᕎࡤ࠻ࡋ

สมโภชพระเยซูเสด็จขึนสวรรค ์

บรรดาอัครสาวกต ้องเขียนฉากการ
เสด็จขึนสูส
่ วรรค ์ของพระเยซูเจ ้า เพราะ
ฉากสุดท ้ายของคนดีในโลกนี เขาต ้องได ้
ไปสวรรค ์ พระเยซูเจ ้าในฐานะมนุ ษย ์แท ้
และพระเจ ้าแท ้ทรงเป็ นคนดีทสุ
ี ด
ไม่เช่นนันการกลับคืนชีพจากความตาย
แล ้วจะมีข ้อสรุปอย่างไร แล ้วยังไงต่อ?
เราจึงมีปลายทางอยูท
่ เมื
ี องสวรรค ์
และไม่ต ้องมาหลงวนกันอยูใ่ นโลกนี
ดังนันเราอย่าเลียงลูกเพียงให ้ได ้ประสบ
ความสําเร็จในโลกนี ท่านัน แต่เราต ้อง
เลียงลูกจนให ้เขาได ้ไปสวรรค ์
จงปักหมุดปลายทางให ้ชัดเจนเสีย
ั นี
ตังแต่วน
ั นี จะได ้เดินไปถูกทางตังแต่บด
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร ์ที 14 พ.ค.18
วันศุกร ์ที 18 พ.ค.18
วันอาทิตย ์ที 20 พ.ค.18

ฉลองนักบุญมัทธีอสั อัครสาวก
ระลึกถึง น.ยอห ์น ที 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี
สมโภชพระจิตเจ ้า

เรืองน่ารูข
้ องคริสตชน



สัญลักษณ์ในคริสต ์ศิลป์

หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืข

พลอยแดง (Carbuncle) สีแดงดุจโลหิตของพลอยแดงใช ้
เป็ นสัญลักษณ์และโลหิตและความทรมาน
จึงถือเป็ นสัญลักษณ์
แห่งพระทรมานและความเป็ นมรณสักขี
พลอยแดงห ้าเม็ ดบนไม้
กางเขนใช ้เป็ นสัญลักษณ์ของบาดแผลทังห ้าแห่งทีพระคริสต ์ทรง
ได ้รับจากการตรึงกางเขน

ข้อคิดสะกิดใจ

ศีลธรรม
อันสตรีไม่มศ
ี ล
ี ก็สนสวย
ิ
เป็ นสมณะไม่มศ
ี ล
ี ก็สนดี
ิ
อันสตรีขาดธรรมก็ทรามชวั
เป็ นสมณะขาดธรรมอลัชชี

บุรษ
ุ ด ้วยไม่มศ
ี ล
ี ก็สนศรี
ิ
ข ้าราชการศีลไม่มก
ี ็หยาบคาย
บุรษ
ุ ทัวขาดธรรมตําศักดิศรี
ี ็ป่วยการ
ข ้าราชการธรรมไม่มก
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คุณพ่อเจ้าอาวาสท ักทาย
วันอาทิตย ์สมโภชพระเยซูเสด็จขึนสวรรค ์ ปี B
(13 พ.ค. 2018)
สวัสดีลก
ู ๆ พระแม่ฯ ชุมชนวัดบางแสนทุกคน
เราผ่านเดือนพฤษภาคมมาได ้เกือบครึงเดือนแล ้ว ใน 1 ปี พระศาสนจักร มีธรรม
เนี ยมถวาย 2 เดือนเป็ นเกียรติแด่แม่พระ คือ เดือนพฤษภาคม ถือว่าเป็ นเดือนแม่พระ และ
เดือนตุลาคมถือ เป็ นเดือนแม่พระลูกประคํา ชุมชนวัดของเรามีพระแม่ฯ เป็ นองค ์อุปถัมภ ์
จึงขอถือโอกาสระบุไว ้ ณ อาทิตย ์นี ว่าเดือนนี เป็ นเดือนแม่พระ พยายามเชิญชวนกันและกัน
แสดงความศร ัทธาต่อพระแม่ด ้วยการสวดสายประคําพร ้อมๆ กันทีบ ้านนะครับ
ระหว่างสัปดาห ์ทีผ่านมา มีสองเรืองทีได ้ลงไลน์ เชิญชวนให ้พีน้องร่วม คือ ร่วมพิธ ี
มิสซากับกลุม
่ คริสตชนชาวเวียดนาม ในวันพฤหัสที 10 พ.ค. ซึงเป็ นวันสมโภชพระเยซู
เจ ้าเสด็จขึนสวรรค ์ คาดว่าจะมีชาวเวียนนามทีมาประกอบอาชีพ ในละแวกวัดเรา มาร่วม
พิธป
ี ระมาณ 80-100 คน วัดของเรามีหน้าทีให ้การอภิบาลคริสตชนทุกคน ทีมาอาศัยอยู่
ในเขตปกครองวัดของเรา ไม่วา่ จะมาจากไหนก็ตาม
คืนวันเสาร ์ที 12 พ.ค. ในระหว่างพิธม
ี ส
ิ ซามีการประกอบพิธสี มรสให ้แก่ เทเรซา
ศศิวม
ิ ล ทองคํา (ปุ้ ม) ซึงเป็ นสมาชิกสภาอภิบาล กับนายณรงค ์เดช พรของแม่ ชุมชนของ
เราขอแสดงความยินดีไว ้ ณ ทีนี ด ้วย
วันนี เราสมโภชพระเยซูเจ ้าเสด็จขึนสวรรค ์ มีหลายประเด็นทีสําคัญ ซึงควรไตร่ตรอง
ประเด็นทีง่ายๆ ทีควรถามตัวเราคือ เรายังเชือถึงเรืองสวรรค ์หรือไม่ สวรรค ์ของเราคืออะไร
อยูท
่ ไหน
ี
ในยุคปัจจุบน
ั สวรรค ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะบรรยากาศวัตถุนิยมบริโภคนิ ยม สนุ กสนานนิ ยม มักหยิบยืนคําตอบระยะสันๆ แก่เรา สวรรค ์ของเราจึง
กลายเป็ นเรืองของวัตถุ ของการได ้เสพ-ได ้อยูก
่ บ
ั สี-เสียง-แสง เป็ นคําตอบระยะสันๆ จนลืม
เป้ าหมายระยะยาวของชีวต
ิ สวรรค ์ของเราคือความพึงพอใจของปาก-และท ้อง และของ
ประสาทสัมผัสเท่านัน วันนี เราต ้องตอกยําความเชือเรืองสวรรค ์ กระทําเช่นอัครสาวกที
“เขายังคงจ ้องมองท ้องฟ้ าขณะทีพระองค ์ทรงจากไป” เราต ้องมีเวลาทบทวนความเชือเรือง
สวรรค ์ให ้หนักแน่ นมันคง แต่ก็ต ้องทําตามทีเทวดาของพระเจ ้าได ้เสด็จมาบอกแก่เราชาว
บางแสน เหมือนกับทีได ้บอกกับ “ชาวกาลิลเี อ๋ย ท่านทังหลายจ ้องมองท ้องฟ้ าอยูท
่ ําไม”
เมือเชือแล ้วให ้กลับไปดําเนิ นชีวต
ิ ตามความเชือทีพระองค ์ได ้ตร ัสสัง “ท่านทังหลายจง
ออกไปทัวโลก ประกาศข่าวดีให ้มนุ ษย ์ทังปวง” (พระวาจาวันนี )
“สุขสันต ์วันพระเยซูเจ ้าเสด็จสูส
่ วรรค ์” แก่ทุกคน
ด ้วยความปรารถนาดี
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ขนมคุก
๊ กี 1 ห่อ
ทีสนามบินนานาชาติระดับโลก มีนักธุรกิจหญิงแต่งตัวดี จําเป็ นต ้องรอเวลาถึง3 ชัวโมง

ในการเปลียนเครืองบินเพือไปจุดหมายปลายทาง เธอจึงตัดสินใจเดินไปซือหนังสือ 1 เล่ม และคุก
๊ กี 1 ห่อ
และเตรียมหาทีนังเพืออ่านและกิน ฆ่าเวลาไปพลาง ๆ เธอสอดส่ายมองหาทีนังได ้ 1 แห่ง เมือนังลงก็เตรียมหนังสือ
และคุก
๊ กี เพืออ่านและกินไปพลาง ๆ เธอสังเกตเห็นว่าข ้าง ๆ เธอมีชายหนุ่ ม ซึงนังเหยียดกายอย่างไม่สนใจใคร ว่า
จะมีใครนังอยูข
่ ้าง ๆ เขา สักครูห
่ นึ ง ขณะทีเธออ่านหนังสือ ชายหนุ่ มก็หยิบขนมคุก
๊ กีออกจากถุง ซึงวางอยูร่ ะหว่าง
คนทังสอง แล ้วกินมันอย่างละชิน เธอมองด ้วยความโกรธ แต่ไม่ต ้องการทําเรืองวุน
่ วาย เธอจึงทําเป็ นไม่สนใจ
ิ
เธอเริมรู ้สึกเบือทีจะกินคุก
๊ กีและเฝ้ ามองนาฬกา ในขณะทีชายหนุ่ มซึงเป็ นผูข
้ โมยไร ้ยางอาย กําลังกินมันใหห้ มดสิน
ไป

เธอเริมโมโหและคิดในใจว่า "ถ ้าฉันไม่ใช่ผู ้ดีมกี ารศึกษาแล ้วละก็....

ฉันจะชกหน้าเจ ้าหมอนี ใหแ้ หลกไปเลย" ทุกครงที
ั เธอหยิบกิน 1 ชิน ชาย
หนุ่ มก็หยิบมันกิน 1 ชิน ทังสองส่งสายตามองกัน เมือคุก
๊ กีเหลือเพียงชิน
สุดท ้าย เธอหยุดและอยากรู ้ว่าชายหนุ่ มจะทําอย่างไร ชายหนุ่ มค่อย ๆ หยิบ
คุก
๊ กีชินสุดท ้ายแล ้วหักออกเป็ น 2 ชิน
ส่งให ้เธอครึงชินและกินเองครึงชิน เธอรบั จากชายหนุ่ มอย่างรวดเร็วและคิด
ในใจว่า "เขาช่างเป็ นคนไร ้มารยาทสุดๆ ช่างไร ้การศึกษา ไม่มแี ม้แต่พูด
ขอบคุณสักคํา" เธอลุกขึนหยิบข ้าวของทังหมดแล ้วตรงไปยังประตูขนเครื
ึ
อง
ไม่แม้แต่เหลียวหลังกลับมามองหัวขโมยผูไ้ ร ้มารยาทซึงยังนังอยูท
่ เดิ
ี ม
ภายหลังจากขึนเครืองและนังประจําทีอย่างสบายแล ้ว เธอก็หยิบหนังสือทีอ่าน
ค ้างอยูข
่ นมาอี
ึ
กครงั
ในขณะทีหยิบหนังสือจากกระเป๋ า ก็พบว่ามีขนมคุก
๊ กี 1 ห่อ เธอตกใจมาก ถ ้าคุก
๊ กีของฉันยังอยูท
่ นี
ี ก็
แปลว่า.....คุก
๊ กีห่อนันเป็ นของชายหนุ่ มทีแบ่งให ้เธอกิน เธอลุกขึนทันที แล ้ววิงออกจากเครืองบินไปยังทีนังของชาย
หนุ่ ม แต่คงเหลือแต่ทนั
ี งว่างเปล่า มันสายไปเสียแล ้วทีจะได ้ขอโทษชายหนุ่ ม ระหว่างเดินกลับเข ้าเครือง เธอรู ้สึก
เจ็บปวดหัวใจ เธอนันเองทีไร ้มารยาท เป็ นหัวขโมยทีไร ้การศึกษาตัวจริง มีกคร
ี งในชี
ั
วต
ิ ของคนเรา ทีค ้นพบใน
ภายหลังว่า สิงทีเกิดขึนนันมันไม่ใช่เรืองจริง มันเป็ นการเข ้าใจผิด มีกคร
ี งในชี
ั
วต
ิ ทีเราขาดความไว ้วางใจผูอ้ น
ื และะ
ทําให ้เราตัดสินผู ้อืนจากความคิดเย่อหยิงของเราเอง ซึงห่างไกลจากความเป็ นจริงมากมาย นี แหละทีทําให ้เราต ้องง
คิดซําแล ้วซําอีกก่อนตัดสินผูอ้ น
ื
หลาย ๆ สิงไม่ได ้เป็ นอย่างทีเห็น ควรมองผู ้อืนในแง่ดี แล ้วคอยสังสัยตัวเองว่า
" เรามองโลกในแง่ ดพ
ี อแล้วหรือยงั ? เราเคยแบ่งปั นอะไรแก่คนอืนบ้างหรือไม่ "
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การนํ าทางจากสวรรค ์
จําได ้หรือไม่วา่ บิดามารดาสอนกฎระเบียบต่างๆ แก่เราอย่างไรเมือเราเป็ นเด็ก กฎระเบียบต่างๆ

น

เช่น ไม่เล่นกลางถนนหรือไม่เล่นไม้ขด
ี ไฟ จําได ้หรือไม่วา่ บางครงกฎระเบี
ั
ยบก็ดเู หมือนจะเป็ นภาระ
ราวกับบิดามารดาต ้องคิดขึนมาเพือไม่ใหเ้ ราทําสิงทีเราอยากทํา—สิงทีเราคิดว่าจะทําใหเ้ รามี
ความสุข? พอโตขึนเราจึงเรียนรู ้ว่ากฎระเบียบเหล่านี สําคัญเพียงใด เราอาจได ้รบั บาดเจ็บสาหัสหรือแม้
เสียชีวต
ิ ถ ้าเราไม่เชือฟัง
เฉกเช่นบิดามารดาของเรากําลังเติบโต พระผูเ้ ป็ นเจ ้าประทานพระบัญญัตแิ ก่เราเพือช่วยให ้เรา
จดจ่อกับสิงสําคัญทีสุดและวิธอี ยูอ
่ ย่างปลอดภัย คําแนะนํ าทังหมดของพระองค ์มีไว ้เพือใหเ้ ราปลอดภัย
ช่วยใหเ้ ราอยูใ่ กล ้ชิดพระองค ์ และสุดท ้าย เพือให ้เรามีเสรีภาพและความสุข มากขึน
คําว่า “พระบญ
ั ญัติ” อาจทําให้เรานึ กถึงพระบ ัญญัติสบ
ิ ประการ—รายการ “เจ้าจะไม่” —
พระผู เ้ ป็นเจ้าไม่เพียงร ับสังถึงสิงทีเราไม่ควรทําเท่านัน แต่พระองค ์ร ับสังถึงสิงที
เรา ควร ทําด้วย ความหวงั สู งสุดของพระองค ์คือเพือให้เรามีความสุขนิ ร ันดร ์ ด ังนันเราจึง
มนใจได้
ั
ว่าพระบัญญัติของพระองค ์ไม่ใช้กฎระเบียบทีมีขอ
้ จํากด
ั แต่เป็นการนํ าทางจาก
สวรรค ์ทีมุ่งหมายคุม
้ ครองเราจากอน
ั ตรายและนํ าเราให้มวี ถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ทีดีขน
ึ

พระบัญญัตข
ิ อ
้ ใหญ่สองข้อ
การเชือฟังพระบัญญัตขิ องพระผูเ้ ป็ นเจ ้าเกิดจากความปรารถนาทีเราจะแสดงความร ักต่อ
พระองค ์ ต่อเพือนมนุ ษย ์ของเรา และต่อตัวเราเอง ขณะพระเยซูคริสต ์ประทับบนแผ่นดินโลก ชายคน
หนึ งถามพระองค ์ว่า “ในธรรมบัญญัตน
ิ ันข ้อใดสําคัญทีสุด” พระเยซูตรัสตอบว่า
“จงร ักพระองค ์ผู เ้ ป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสินสุดความคิดของเจ้า นันแหละเป็ น
พระบัญญัตข
ิ อ
้ ใหญ่และข้อต้น ข้อทีสองก็เหมือนกน
ั คือ จงร ักเพือนบ้านเหมือนร ักตนเอง ธรรมบัญญัตแ
ิ ละ
คําของผู เ้ ผยพระวจนะทังสินก็ขนอยู
ึ
่ก ับพระบัญญัตส
ิ องข้อนี ” (มัทธิว 22:36-40)

พระเยซูคริสต ์ทรงสอนเราในไม่กบรรทั
ี
ดนี ว่าหัวใจของการ “ทําและไม่ทาํ ” ทังหมดนี คือการมีจด
ุ ศูนย ์
รวมอยูท
่ รี กั พระผูเ้ ป็ นเจ ้าและรกั คนรอบข ้าง เมือเรานึ กถึงพระบัญญัตท
ิ ระบุ
ี ไว ้ด ้านล่าง จะช่วยพิจารณา
ว่าแต่ละข ้อเกียวข ้องอย่างไรกับพระบัญญัตพ
ิ นฐานสองข
ื
้อนี
https://www.mormon.org/tha/prabanyat
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ั ันธ์
ประชาสมพ
ฉลอง วัดในเดือน พฤษภาคม ฉลองวัดพระจิตเจ ้า บ ้านทัพ วันเสาร ์ที 19 พ.ค. และ
ฉลองวัด แม่พระทีพึงของปวงชน ดงแหลมโขด วันเสาร ์ที 26 พ.ค. 2518
วันศุกร ์ที 25 พ.ค. มีมส
ิ ซา ผูส้ งู อายุ มิสซา เริม 10.00 น.
เชิญพีน้อง ร่วมมิสซา สมโภชพระเยซูเจ ้าเสด็จขีนสวรรค ์ ในวันอาทิตย ์ ที 13 พ.ค.
สมโภชพระจิตเจ ้า ในวันอาทิตย ์ที 20 พ.ค. สมโภชพระตรีเอกภาพ ในวันอาทิตย ์ที
27 พ.ค. และสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ ้า ในวันอาทิตย ์ ที 3 มิ.ย.
2018

อาทิตย์ชวนคิด
โปรดเถิดพระจิตเจ ้าข ้า
วันข ้างหน้า เป็ นอย่างไร ข ้าฯไม่รู ้
จะกีร ้อน กีหนาว กียาวไกล
จะกียาก บากบัน มิครนคร
ั
้าม
จะกีทุกข ์ กีสุข คลุกเคล ้าเคย
จะไม่ยอม หรอกนะ ชะตาเอ๋ย
ใจยังแกร่ง แบ่งปัน ด ้วยศร ัทธา

ดําเนิ นอยู่ ทุกวันนี บอกสู ้ไหว
คําว่าใจ ยอมพ่าย อย่าหมายเลย
จะกีแบก กีหาม มินิงเฉย
จะกีเกลียด กีชมเชย ก็ผ่านมา
ตราบไม่สน
ิ ดินเคย แสวงหา
พระเมตตา พระจิตเจ ้า ข ้าฯเฝ้ าวอน

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

ปี ที 24 ฉบับที 1213

วันอาทิตย ์ที 13 พฤษภาคม

2561/2018

ข่าวรอบว ัดบางแสน
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วน
ั นี วน
ั ที 4 พฤษภาคม 2561 มีซ ้อมใหญ่พธ
ิ รี ับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบู รพา บางแสน
ทีร ับจอดรถ ดีทสุ
ี ดทําเลทองคือ วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน อยู่ตด
ิ มหาวิทยาลัย วันนี ก็ซ ้อมใหญ่เช่นกัน ถึงวันร ับ
จริง เหนื อยนะคร ับ ตังแต่ตี 4 ถึง 4 ทุ่ม

ทีนี วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน ไม่ว่าท่านจะเป็ นเด็กหรือผู ้ใหญ่ ไม่ว่าท่านจะมาจากวัดใด
ท่านมีโอกาสทีจะได ้ ร ับเชิญให ้เป็ นผู ้ยกของถวาย
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ข่าวรอบว ัดบางแสน
ขอแสดงความยินดีกบ
ั บัณฑิตกลุ่มเทิดมารีย ์
(ชมรมนิ สต
ิ คาทอลิก มหาวิทยาลัยบู รพา) ทีได ้รบั พระราชทานปรีญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี การศึกษา 2559
ทุกคน ... นิ สต
ิ กลุ่มเทิดมารีย ์มีความมผูกพันธ ์กับวัดบางแสนมาโดยตลอด เป็ นเสมือนสมาชิกของวัด ร่วมกิจกรรมต่างสมําเสมอ
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในมหาวิทยาลัย ขอพระอวยพรทุกคน

