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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
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“ท่ านจะต้ องรักองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ าของท่ านสุ ดจิตใจ สุ ดวิญญาณ สุ ดสติปัญญาของท่ าน”

บทอ่านทีห่ นึ่งไม่ได้พดู ถึง "ความรัก" แต่กบ็ รรยายธรมชาติทแ่ี ท้จริงของความรักได้อย่าง
ทรงพลัง "ท่านจะต้องไม่ขม่ เหงหรือรังแกคนต่างชาติ...ท่านจะต้องไม่ขม่ เหงหญิงม่ายหรือลูก
กาพร้า..." หรือ อีกนัยหนึ่งเราต้องปฏิบตั ติ ่อคนต่าต้อย หรือผูถ้ ูกทอดทิง้ ด้วยความเมตตาและ
สงสาร นี่คอื ความหมายของคาว่ารัก และคาตอบสูค่ าถาม พระบัญญัตขิ อ้ ใดสาคัญทีส่ ดุ พระเยซู
เจ้าทรงสรุปบัญญัตแิ ห่งความรัก "รักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า" และ "รักเพือ่ นมนุษย์" ความรักต่อพระ
เจ้ามาคูก่ บั ความรักต่อเพือ่ นมนุษย์ "ถ้าผูใ้ ดพูดว่า ฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพีน่ ้องของตน ผู้
นัน้ ย่อมป็ นคนพูดเท็จ" (1 ยน 4:20) บัญญัตแิ ห่งความรักจึงเป็ นหัวใจของชีวติ คริสตชน ศิษย์
พระคริสต์
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 28 ต.ค.20
วันอาทิตย์ท่ี 1 พ.ย.20

ระลึกถึง ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก
สมโภชนักบุญทัง้ หลาย
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )

ไม้กางเขนแบบอียิปต์หรือแบบเตา (Egyptian, Tau Cross)เป็ นรูปแบบของไม้กางเขน
ทีเ่ ก่าแก่กว่าไม้กางเขนแบบอื่นๆ มีรปู ร่างเหมือนอักษร T เพราะมีเพียงสามแขน ไม้กางเขนแบบ
นี้เรียกอีกอย่างว่าไม้กางเขนแห่งพันธสัญญาเดิม เชือ่ กันว่า โมเสสใช้ไม้กางเขนแบบอียปิ ต์ตวัดงู
ขึน้ มา เมือ่ ตอนทีร่ อ่ นเร่อยู่ในแถบถิน่ ทุรกันดาร เป็ นการพยากรณ์วา่
พระคริสต์จะทรงถูกยกขึน้ มา เมือ่ ตอนทีร่ อ่ นเร่อยูใ่ นแถบถิน่ ทุรกันดาร
เป็ นการพยากรณ์วา่ พระคริสต์จะทรงถูกยกขึน้ บนไม้กางเขนเช่นกัน
(ยน. 3:14) ไม้กางเขนแบบเต๋าเป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญฟิ ลปิ
เนื่องจากท่านถูกตรึงบนไม้กางเขนแบบนี้ นอกจากนี้ยงั เป็ น
เครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญแอนโทนีอธิการ

ข้อคิดสะกิดใจ
ใครลิ ขิต
ชัวชี
่ วติ คิดตรองมองดูเถิด
ย่อมประสบสิง่ ทรามและความดี
อย่าครวญโอดโทษใตรในยามทุกข์
ใช้ชวี ติ ตามลิขติ ขีดชะตา

ตัง้ แต่เกิดจนตายกลายเป็ นผี
ตามวิถแี ห่งกรรมทีท่ ามา
จงปลอบปลุกจิตใจให้แกร่งกล้า
ตนนัน้ หนาลิขติ ชีวติ ตน
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วันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม 2020 คณะเซอร์รา่ บางแสน ร่วมยินดีในโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่
สังฆานุ กรฟรังซิส เซเวียร์อานนท์ ตันชัย ทีว่ ดั แม่พระรับสาร จ.ตราด
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“ใจของท่านทัง้ หลายจงอย่าหวันไหวเลย
่
จงเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในเราด้วย ในบ้าน
พระบิ ดาของเรามีที่พานักมากมาย ถ้าไม่มี เราคงบอกท่านแล้ว เรากาลังไปเตรียมที่ให้ท่าน
และเมื่อเราไป และเตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กบั เราด้วย ที่ที่เราจะไป
นัน้ ท่านรู้จกั หนทางแล้ว” (ยน. 14:1-6)
เราจะเห็นว่าในบทมิสซา บทเสกศีล เราคริสตชนเชือ่ อะไรเกีย่ วกับเรือ่ งความตาย พระสงฆ์
สวดภาวนาว่า “ขอทรงพระกรุณาระลึกถึงผูท้ ี่ล่วงลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ
ตลอดจนผูล้ ่วงลับไปแล้วทุกคน…” เราคริสตชนเชือ่ ว่า สาหรับคริสตชนทีม่ คี วามเชือ่ ความ
รักและ ความหวังในพระเจ้านัน้ เขาไม่ได้ตายตลอดไป ชีวติ มนุษย์ตามธรรมชาติเขาตาย แต่เขาไม่
ตายในความหวัง และความเชือ่ ว่าเขาจะกลับคืนชีพ ดังนัน้ เราจึงเรียกคริสตชน ทีต่ ายนัน้ ว่า “ผูท้ ี่
ได้หลับไป” เท่านัน้ นอกจากนัน้ เรายังก็ภาวนาสาหรับทุกคนแม้ไม่ได้มคี วามเชือ่ เป็ นคริสตชนก็
ตาม ทีเ่ ราเรียกว่า “ผูล้ ่วงลับไปแล้วทุกคน” เราก็ได้ภาวนาด้วยความหวังให้เขาได้รบั ชีวติ นิรนั ดร์
ด้วยเช่นกัน ครับ…
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก วันเวลานาพาเราเข้าสูส่ ปั ดาห์สดุ ท้าย ของเดือน
รณรงค์สวดสายประคา และเมือ่ มีวนั เปิ ดเดือนแม่พระเราก็จะมีมสิ ซาปิ ด
เดือนแม่พระในเย็นวันเสาร์ท่ี 31 นี้ เราเปิ ดเดือนแม่พระด้วยมิสซาค่าของวันพฤหัสบดีท่ี 1
ซึง่ ก็มพี น่ี ้องมาร่วมมิสซาไม่กค่ี น อาจเป็ นเพราะเป็ นวันพฤหัสบดีทว่ามิสซาปิ ดจะตรงกับ
วันเสาร์เย็น 19.30 น. และจะมีการสวดนพวารฯ ก่อนมิสซาเช่นเคยครับหากพีน่ ้องมาได้ก็
อยากให้มาครับ หากมาไม่ได้กเ็ ข้าใจและหากจะมาก็ได้แต่ไม่อยากมาก็สดุ แล้วแต่ใจครับ
ความรักความศรัทธาบังคับกันไม่ได้ แต่สาหรับลูกๆของแม่พระขอให้สวดสายประคาต่อไป
ทุกๆวัน…. ไม่วา่ จะเป็ นวันอะไรของเดือนไหน
แรกทีเดียว ตัง้ ใจจะเขียนบทความเรือ่ ง ศีลเจิมผูป้ ่ วยเพือ่ ฟื้ นฟูความรู้ ความเข้าใจถึงผลดีท่ี
ยิง่ ใหญ่ของศีลศักดิสิ์ ทธิประการนี
้เพราะยังมีพน่ี ้องไม่น้อยทีเ่ พราะไม่เข้าใจถึงผลทางจิต
์
วิญญาณของผูร้ บั ศีลเจิมผูป้ ่ วยจึงกลัวว่า หากรับการเจิมแล้ว… จะตายช่างน่าเสียดาย
เปลีย่ นเรือ่ งเขียนนี้ไปก่อนเพราะได้อ่านพระคัมภีรแ์ ละราพึงภาวนา พบข้อความสัน้ ๆที่
อยากนามาแบ่งปั นกับพีน่ ้อง เพราะอ่านง่ายเข้าใจง่ายและปฏิบตั ไิ ด้(ถ้าอยากทา)เป็ น
บทความจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส 4: 1 – 6….“พีน่ ้อง”ข้าพเจ้าผูถ้ ูกจองจา
เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าวอนขอท่านทัง้ หลายให้ดาเนินชีวติ สมกับการทีท่ า่ นได้รบั เรียก–จง
ถ่อมตนอยู่เสมอ–จงมีความอ่อนโยนพากเพียรอดทนต่อ กัน ด้วยความรัก–พยายาม
รักษาเอกภาพแห่งพระจิต เจ้า ด้ว ยสายสัม พัน ธ์แ ห่งสัน ติ –มีกายเดียวและจิตเดียวดังที่
พระเจ้าทรงเรียกท่าน ให้มคี วามหวังประการเดียว มีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียว–ความ
เชื่อหนึ่ งเดียวศีลล้างบาปหนึ่ งเดียว พระเจ้าหนึ่ งเดียว ผูท้ รงเป็ นพระบิ ดาของทุก
คน–พระองค์ทรงอยูเ่ หนือทุกคนทรงกระทาการผ่านทุกคน และสถิตในทุกคน
บัดนี้ ขอให้พี่น้ อ งสวดบทข้า แต่พระบิ ด า 1 ครัง้ แล้ว เริ่ มอ่านข้อความนี้ อีกครัง้ –
ช้าๆ–และฟังให้ได้ยิน ว่า พระเจ้ากาลังพูดอะไรกับ เรา… เมือ่ จบการอ่านแบบราพึงแล้ว
จงนังเงี
่ ยบๆชัวครู
่ ส่ นั ้ ๆ….ให้เวลาเพือ่ พระวาจาจะซึมซับเข้าในจิตใจของเรา–สวดบทวันทา
มารี 1 บทและบทพระสิรริ ุ่งโรจน์ 1 บทง่ายๆมากครับถ้ามีเวลาเจียดให้พระวาจาได้บา้ ง ใน
ชีวติ ประจาวัน ท่านจะไม่ขาดพระพรอย่างแน่ น อน
พ่อศักดิ ์


วันจันทร์–วันอังคาร–วันพุธและวันศุกร์เวลา 11.00น.
วันพฤหัสบดี (มีประชุมมูลนิธฯิ ) ไม่มมี สิ ซา
วันเสาร์เวลา 19.30 น. นพวาร–มิ สซาปิ ดเดือนแม่พระ
วันอาทิตย์มสิ ซาภาษาอังกฤษเวลา09.00 น.
มิสซาภาษาไทยเวลา10.30 น.

อาทิตย์ชวนคิด
ระลึกถึงผู้ล่วงลับ

วันอาทิตย ์ที่
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
"ทุกอย่างย่อมมีสิ่งดีกว่าเสมอ"
เด็กตาบอดคนหนึ่งนังตรงขั
่
น้ บันได โดยวางหมวกไว้ขา้ งๆ และยกป้ ายทีเ่ ขียนว่า "ผม
ตาบอดช่วยเหลือผมด้วย" ในหมวกใบนัน้ มีเพียงเหรียญ อยูน่ ิดหน่อย มีชายคนหนึ่งเดินผ่าน
มา เขาหยิบมันออกจากกระเป๋ าแล้วหย่อนลงในหมวก หลังจากนัน้ ชายคนนัน้ ก็หยิบป้ าย
ขึน้ มา หมุนป้ ายและเขียนคาบางคาลงไป เขาวางป้ ายนัน้ ลงเพือ่ ให้คนทีผ่ า่ นไปมาได้เห็นคา
ทีเ่ ขียนใหม่ ไม่นานนัก เหรียญในหมวกก็เริม่ เต็ม มีคนจานวนมากให้เงินเด็กตาบอดคนนัน้
บ่ายวันนัน้ เอง ชายคนนัน้ กลับอีกครัง้ เพือ่ มาดูวา่ เด็กชายตาบอดเป็ นอย่างไรบ้าง เด็กตา
บอดจาเสียงเดินของชายคนนัน้ ได้ จึงถามว่า... คุณคือคนทีเ่ ปลีย่ นคาพูดในป้ ายของผมใช่
ไหม คุณเขียนว่าอะไร? ชายผูน้ นั ้ บอกว่าฉันแค่เขียนความจริง ฉันเขียนในสิง่ ทีค่ ณ
ุ เขียนไว้
แล้ว แต่ในอีกรูปแบบหนึ่ง สิง่ ทีช่ ายคนนัน้ เขียนคือ ‘วันนี้เป็ นวันทีส่ วยงาม...แต่ฉนั ไม่
สามารถมองเห็นมัน’ คุณคิดว่าข้อความบนป้ ายครัง้ แรกกับข้อความบนป้ ายครัง้ ทีส่ อง
กล่าวถึงสิง่ เดียวกันหรือเปล่า แน่นอนป้ ายทัง้ สองบอกผูค้ นว่าเด็กเป็ นคนตาบอด แต่ป้าย
แรกบอกเพียงว่า...ให้ผคู้ นบริจาคเงินเพียงเล็กน้อยลงในหมวก ส่วนป้ ายทีส่ องบอกว่า...พวก
เขาสามารถมีความสุขในวันทีส่ วยงามได้ แต่เด็กชายคนนี้ไม่สามารถมีความสุขกับสิง่ นัน้ ได้
เพราะเขาตาบอด เราได้รบั บทเรียนอย่างน้อยสองอย่างในเรือ่ งนี้
บทเรียนแรกคือ
ขอให้คณ
ุ รูส้ กึ พอใจในสิง่ ทีค่ ณ
ุ มี เพราะยังมีคนอื่นทีม่ นี ้อยกว่า
จงช่วยเหลือผูอ้ ่นื เท่าทีค่ ณ
ุ ทีส่ ามารถจะช่วยได้
บทเรียนที่สองคือ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ๆ
คิดแง่บวกแค่คดิ ต่างจากคนอื่น
และทุกอย่างย่อมมีสงิ่ ทีด่ กี ว่าเสมอ

กตัญญู
ค่านิยมอันทรงคุณค่าฝั งลึกในสังคมเอเชีย ถ่ายทอดมายังคนแต่ละรุน่ จากอดีตถึงปั จจุบนั
นับเป็ นพันๆ ปี คือเรือ่ ง ความกตัญญู ค่านิยมดังกล่าวอยูใ่ นคาสอนของทุกศาสนา ผูใ้ ดก็ตาม
ถ้าขาดคุณธรรมดังกล่าว ผมคิดว่าผูน้ นั ้ เกิดมาเสียชาติเกิด เราคงได้ยนิ คาพูดทีว่ า่ “บุคคลทีไ่ ม่
รูจ้ กั คุณคน เขาไม่ใช่คน” แม้คากล่าวนี้จะฟั งดูแล้วรุนแรง แต่ผมว่าเป็ นคาพูดทีถ่ ูกต้อง
ความกตัญญู หมายถึง การรูค้ ณ
ุ ท่าน รูอ้ ุปการะทีท่ า่ นทาให้ ท่านทีพ่ ดู ถึงคือคนทีท่ าดีและช่วย
อุปถัมภ์ต่อผูด้ อ้ ยโอกาสหรือขาดโอกาส บุคคลทีส่ าคัญสุดซึง่ ทุกคนควรรูค้ ณ
ุ ท่านคือ พ่อแม่
หรือผูอ้ ุปการะเลีย้ งดูเรามา
คาว่า กตัญญู จะตามด้วยคาว่า กตเวที ซึง่ หมายความว่า สนองคุณท่าน ความรูห้ รือ
ตระหนักรูใ้ นคุณของพ่อแม่หรือผูอ้ ุปการะคุณทัง้ หลายเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ทาอะไรเลย ถือว่า
ผูน้ นั ้ เป็ นคนทีไ่ ม่ปกติ ผมว่าสูไ้ ม่รใู้ นคุณท่านเสียเลยก็จะดีกว่าทีร่ แู้ ล้วไม่ทาอะไร แต่สงิ่ ทีแ่ ย่
กว่านัน้ คือ คนอกตัญญูและคนเนรคุณ บุคคลชนิดนี้นอกจากจะไม่สนองคุณท่านด้วยคุณงาม
ความดีทาให้ทา่ นชืน่ ใจแล้ว พวกเขานาเอาความเดือดร้อน สร้างปั ญหา และเบียดเบียนผูม้ ี
พระคุณ บางรายร้ายมากถึงกับทาร้ายร่างกายและผลาญทรัพย์สมบัตทิ ท่ี ่านเหล่านี้สะสมมาทัง้
ชีวติ
ประเทศไทยของเราได้กาหนดวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี เป็ นวันหยุด
นอกจากจะเป็ นวันเฉลิมฉลองวันปี ใหม่ของไทยแล้ว รัฐบาลยังกาหนดให้เป็ นวันครอบครัว
เป็ นวันทีล่ กู ๆ จะกลับไปเยีย่ มบ้าน เยีย่ มพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผูม้ อี ุปการะคุณทัง้ หลาย ใน
ยุคทีผ่ มยังเป็ นเด็ก ผมเห็นลูกหลานทีอ่ อกไปทางานต่างถิน่ จะกลับมากราบพ่อแม่ พร้อมกับ
นาเงินส่วนทีเ่ ก็บสะสมไว้ชว่ งทางานนัน้ มามอบให้พอ่ แม่ เป็ นการแสดงความกตเวทิตา ภาพ
อันน่ารักเหล่านัน้ ยังคงฝั งใจและอยูใ่ นจิตสานึกของผมจนตราบเท่าทุกวันนี้ การแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตา เราแสดงได้ทกุ โอกาสไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเทศกาลเท่านัน้ แต่วนั สงกรานต์
ของทุกๆ ปี คงเป็ นตัวกระตุน้ เตือนใจสาหรับผูท้ ย่ี งุ่ อยูก่ บั เรือ่ งตัวเองจนลืมผูม้ พี ระคุณ
ทัง้ หลาย
ผมขออวยพรให้ทกุ ท่านจงมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าเนื่องในเทศกาลปี ใหม่ไทย และ
ขอให้ทกุ คนรือ้ ฟื้ นจิตใจตนเองเรือ่ งความกตัญญู และจงแสดงกตเวทิตาด้วย เพราะนันจะท
่ า
ให้ทงั ้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั มีความสุขสมบูรณ์

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

4

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1339

วันอาทิตย ์ที่

25

ตุลาคม

2563/2020

5

นิทาน ความคิด คติสอนใจ
"ทุกอย่างย่อมมีสิ่งดีกว่าเสมอ"
เด็กตาบอดคนหนึ่งนังตรงขั
่
น้ บันได โดยวางหมวกไว้ขา้ งๆ และยกป้ ายทีเ่ ขียนว่า "ผม
ตาบอดช่วยเหลือผมด้วย" ในหมวกใบนัน้ มีเพียงเหรียญ อยูน่ ิดหน่อย มีชายคนหนึ่งเดินผ่าน
มา เขาหยิบมันออกจากกระเป๋ าแล้วหย่อนลงในหมวก หลังจากนัน้ ชายคนนัน้ ก็หยิบป้ าย
ขึน้ มา หมุนป้ ายและเขียนคาบางคาลงไป เขาวางป้ ายนัน้ ลงเพือ่ ให้คนทีผ่ า่ นไปมาได้เห็นคา
ทีเ่ ขียนใหม่ ไม่นานนัก เหรียญในหมวกก็เริม่ เต็ม มีคนจานวนมากให้เงินเด็กตาบอดคนนัน้
บ่ายวันนัน้ เอง ชายคนนัน้ กลับอีกครัง้ เพือ่ มาดูวา่ เด็กชายตาบอดเป็ นอย่างไรบ้าง เด็กตา
บอดจาเสียงเดินของชายคนนัน้ ได้ จึงถามว่า... คุณคือคนทีเ่ ปลีย่ นคาพูดในป้ ายของผมใช่
ไหม คุณเขียนว่าอะไร? ชายผูน้ นั ้ บอกว่าฉันแค่เขียนความจริง ฉันเขียนในสิง่ ทีค่ ณ
ุ เขียนไว้
แล้ว แต่ในอีกรูปแบบหนึ่ง สิง่ ทีช่ ายคนนัน้ เขียนคือ ‘วันนี้เป็ นวันทีส่ วยงาม...แต่ฉนั ไม่
สามารถมองเห็นมัน’ คุณคิดว่าข้อความบนป้ ายครัง้ แรกกับข้อความบนป้ ายครัง้ ทีส่ อง
กล่าวถึงสิง่ เดียวกันหรือเปล่า แน่นอนป้ ายทัง้ สองบอกผูค้ นว่าเด็กเป็ นคนตาบอด แต่ป้าย
แรกบอกเพียงว่า...ให้ผคู้ นบริจาคเงินเพียงเล็กน้อยลงในหมวก ส่วนป้ ายทีส่ องบอกว่า...พวก
เขาสามารถมีความสุขในวันทีส่ วยงามได้ แต่เด็กชายคนนี้ไม่สามารถมีความสุขกับสิง่ นัน้ ได้
เพราะเขาตาบอด เราได้รบั บทเรียนอย่างน้อยสองอย่างในเรือ่ งนี้
บทเรียนแรกคือ
ขอให้คณ
ุ รูส้ กึ พอใจในสิง่ ทีค่ ณ
ุ มี เพราะยังมีคนอื่นทีม่ นี ้อยกว่า
จงช่วยเหลือผูอ้ ่นื เท่าทีค่ ณ
ุ ทีส่ ามารถจะช่วยได้
บทเรียนที่สองคือ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ๆ
คิดแง่บวกแค่คดิ ต่างจากคนอื่น
และทุกอย่างย่อมมีสงิ่ ทีด่ กี ว่าเสมอ

กตัญญู
ค่านิยมอันทรงคุณค่าฝั งลึกในสังคมเอเชีย ถ่ายทอดมายังคนแต่ละรุน่ จากอดีตถึงปั จจุบนั
นับเป็ นพันๆ ปี คือเรือ่ ง ความกตัญญู ค่านิยมดังกล่าวอยูใ่ นคาสอนของทุกศาสนา ผูใ้ ดก็ตาม
ถ้าขาดคุณธรรมดังกล่าว ผมคิดว่าผูน้ นั ้ เกิดมาเสียชาติเกิด เราคงได้ยนิ คาพูดทีว่ า่ “บุคคลทีไ่ ม่
รูจ้ กั คุณคน เขาไม่ใช่คน” แม้คากล่าวนี้จะฟั งดูแล้วรุนแรง แต่ผมว่าเป็ นคาพูดทีถ่ ูกต้อง
ความกตัญญู หมายถึง การรูค้ ณ
ุ ท่าน รูอ้ ุปการะทีท่ า่ นทาให้ ท่านทีพ่ ดู ถึงคือคนทีท่ าดีและช่วย
อุปถัมภ์ต่อผูด้ อ้ ยโอกาสหรือขาดโอกาส บุคคลทีส่ าคัญสุดซึง่ ทุกคนควรรูค้ ณ
ุ ท่านคือ พ่อแม่
หรือผูอ้ ุปการะเลีย้ งดูเรามา
คาว่า กตัญญู จะตามด้วยคาว่า กตเวที ซึง่ หมายความว่า สนองคุณท่าน ความรูห้ รือ
ตระหนักรูใ้ นคุณของพ่อแม่หรือผูอ้ ุปการะคุณทัง้ หลายเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ทาอะไรเลย ถือว่า
ผูน้ นั ้ เป็ นคนทีไ่ ม่ปกติ ผมว่าสูไ้ ม่รใู้ นคุณท่านเสียเลยก็จะดีกว่าทีร่ แู้ ล้วไม่ทาอะไร แต่สงิ่ ทีแ่ ย่
กว่านัน้ คือ คนอกตัญญูและคนเนรคุณ บุคคลชนิดนี้นอกจากจะไม่สนองคุณท่านด้วยคุณงาม
ความดีทาให้ทา่ นชืน่ ใจแล้ว พวกเขานาเอาความเดือดร้อน สร้างปั ญหา และเบียดเบียนผูม้ ี
พระคุณ บางรายร้ายมากถึงกับทาร้ายร่างกายและผลาญทรัพย์สมบัตทิ ท่ี ่านเหล่านี้สะสมมาทัง้
ชีวติ
ประเทศไทยของเราได้กาหนดวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี เป็ นวันหยุด
นอกจากจะเป็ นวันเฉลิมฉลองวันปี ใหม่ของไทยแล้ว รัฐบาลยังกาหนดให้เป็ นวันครอบครัว
เป็ นวันทีล่ กู ๆ จะกลับไปเยีย่ มบ้าน เยีย่ มพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผูม้ อี ุปการะคุณทัง้ หลาย ใน
ยุคทีผ่ มยังเป็ นเด็ก ผมเห็นลูกหลานทีอ่ อกไปทางานต่างถิน่ จะกลับมากราบพ่อแม่ พร้อมกับ
นาเงินส่วนทีเ่ ก็บสะสมไว้ชว่ งทางานนัน้ มามอบให้พอ่ แม่ เป็ นการแสดงความกตเวทิตา ภาพ
อันน่ารักเหล่านัน้ ยังคงฝั งใจและอยูใ่ นจิตสานึกของผมจนตราบเท่าทุกวันนี้ การแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตา เราแสดงได้ทกุ โอกาสไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเทศกาลเท่านัน้ แต่วนั สงกรานต์
ของทุกๆ ปี คงเป็ นตัวกระตุน้ เตือนใจสาหรับผูท้ ย่ี งุ่ อยูก่ บั เรือ่ งตัวเองจนลืมผูม้ พี ระคุณ
ทัง้ หลาย
ผมขออวยพรให้ทกุ ท่านจงมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าเนื่องในเทศกาลปี ใหม่ไทย และ
ขอให้ทกุ คนรือ้ ฟื้ นจิตใจตนเองเรือ่ งความกตัญญู และจงแสดงกตเวทิตาด้วย เพราะนันจะท
่ า
ให้ทงั ้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั มีความสุขสมบูรณ์
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ั ันธ์
ประชาสมพ





“ใจของท่านทัง้ หลายจงอย่าหวันไหวเลย
่
จงเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในเราด้วย ในบ้าน
พระบิ ดาของเรามีที่พานักมากมาย ถ้าไม่มี เราคงบอกท่านแล้ว เรากาลังไปเตรียมที่ให้ท่าน
และเมื่อเราไป และเตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กบั เราด้วย ที่ที่เราจะไป
นัน้ ท่านรู้จกั หนทางแล้ว” (ยน. 14:1-6)
เราจะเห็นว่าในบทมิสซา บทเสกศีล เราคริสตชนเชือ่ อะไรเกีย่ วกับเรือ่ งความตาย พระสงฆ์
สวดภาวนาว่า “ขอทรงพระกรุณาระลึกถึงผูท้ ี่ล่วงลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ
ตลอดจนผูล้ ่วงลับไปแล้วทุกคน…” เราคริสตชนเชือ่ ว่า สาหรับคริสตชนทีม่ คี วามเชือ่ ความ
รักและ ความหวังในพระเจ้านัน้ เขาไม่ได้ตายตลอดไป ชีวติ มนุษย์ตามธรรมชาติเขาตาย แต่เขาไม่
ตายในความหวัง และความเชือ่ ว่าเขาจะกลับคืนชีพ ดังนัน้ เราจึงเรียกคริสตชน ทีต่ ายนัน้ ว่า “ผูท้ ี่
ได้หลับไป” เท่านัน้ นอกจากนัน้ เรายังก็ภาวนาสาหรับทุกคนแม้ไม่ได้มคี วามเชือ่ เป็ นคริสตชนก็
ตาม ทีเ่ ราเรียกว่า “ผูล้ ่วงลับไปแล้วทุกคน” เราก็ได้ภาวนาด้วยความหวังให้เขาได้รบั ชีวติ นิรนั ดร์
ด้วยเช่นกัน ครับ…

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก วันเวลานาพาเราเข้าสูส่ ปั ดาห์สดุ ท้าย ของเดือน
รณรงค์สวดสายประคา และเมือ่ มีวนั เปิ ดเดือนแม่พระเราก็จะมีมสิ ซาปิ ด
เดือนแม่พระในเย็นวันเสาร์ท่ี 31 นี้ เราเปิ ดเดือนแม่พระด้วยมิสซาค่าของวันพฤหัสบดีท่ี 1
ซึง่ ก็มพี น่ี ้องมาร่วมมิสซาไม่กค่ี น อาจเป็ นเพราะเป็ นวันพฤหัสบดีทว่ามิสซาปิ ดจะตรงกับ
วันเสาร์เย็น 19.30 น. และจะมีการสวดนพวารฯ ก่อนมิสซาเช่นเคยครับหากพีน่ ้องมาได้ก็
อยากให้มาครับ หากมาไม่ได้กเ็ ข้าใจและหากจะมาก็ได้แต่ไม่อยากมาก็สดุ แล้วแต่ใจครับ
ความรักความศรัทธาบังคับกันไม่ได้ แต่สาหรับลูกๆของแม่พระขอให้สวดสายประคาต่อไป
ทุกๆวัน…. ไม่วา่ จะเป็ นวันอะไรของเดือนไหน
แรกทีเดียว ตัง้ ใจจะเขียนบทความเรือ่ ง ศีลเจิมผูป้ ่ วยเพือ่ ฟื้ นฟูความรู้ ความเข้าใจถึงผลดีท่ี
ยิง่ ใหญ่ของศีลศักดิสิ์ ทธิประการนี
้เพราะยังมีพน่ี ้องไม่น้อยทีเ่ พราะไม่เข้าใจถึงผลทางจิต
์
วิญญาณของผูร้ บั ศีลเจิมผูป้ ่ วยจึงกลัวว่า หากรับการเจิมแล้ว… จะตายช่างน่าเสียดาย
เปลีย่ นเรือ่ งเขียนนี้ไปก่อนเพราะได้อ่านพระคัมภีรแ์ ละราพึงภาวนา พบข้อความสัน้ ๆที่
อยากนามาแบ่งปั นกับพีน่ ้อง เพราะอ่านง่ายเข้าใจง่ายและปฏิบตั ไิ ด้(ถ้าอยากทา)เป็ น
บทความจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส 4: 1 – 6….“พีน่ ้อง”ข้าพเจ้าผูถ้ ูกจองจา
เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าวอนขอท่านทัง้ หลายให้ดาเนินชีวติ สมกับการทีท่ า่ นได้รบั เรียก–จง
ถ่อมตนอยู่เสมอ–จงมีความอ่อนโยนพากเพียรอดทนต่อ กัน ด้วยความรัก–พยายาม
รักษาเอกภาพแห่งพระจิต เจ้า ด้ว ยสายสัม พัน ธ์แ ห่งสัน ติ –มีกายเดียวและจิตเดียวดังที่
พระเจ้าทรงเรียกท่าน ให้มคี วามหวังประการเดียว มีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียว–ความ
เชื่อหนึ่ งเดียวศีลล้างบาปหนึ่ งเดียว พระเจ้าหนึ่ งเดียว ผูท้ รงเป็ นพระบิ ดาของทุก
คน–พระองค์ทรงอยูเ่ หนือทุกคนทรงกระทาการผ่านทุกคน และสถิตในทุกคน
บัดนี้ ขอให้พี่น้ อ งสวดบทข้า แต่พระบิ ด า 1 ครัง้ แล้ว เริ่ มอ่านข้อความนี้ อีกครัง้ –
ช้าๆ–และฟังให้ได้ยิน ว่า พระเจ้ากาลังพูดอะไรกับ เรา… เมือ่ จบการอ่านแบบราพึงแล้ว
จงนังเงี
่ ยบๆชัวครู
่ ส่ นั ้ ๆ….ให้เวลาเพือ่ พระวาจาจะซึมซับเข้าในจิตใจของเรา–สวดบทวันทา
มารี 1 บทและบทพระสิรริ ุ่งโรจน์ 1 บทง่ายๆมากครับถ้ามีเวลาเจียดให้พระวาจาได้บา้ ง ใน
ชีวติ ประจาวัน ท่านจะไม่ขาดพระพรอย่างแน่ น อน
พ่อศักดิ ์


วันจันทร์–วันอังคาร–วันพุธและวันศุกร์เวลา 11.00น.
วันพฤหัสบดี (มีประชุมมูลนิธฯิ ) ไม่มมี สิ ซา
วันเสาร์เวลา 19.30 น. นพวาร–มิ สซาปิ ดเดือนแม่พระ
วันอาทิตย์มสิ ซาภาษาอังกฤษเวลา09.00 น.
มิสซาภาษาไทยเวลา10.30 น.

อาทิตย์ชวนคิด
ระลึกถึงผู้ล่วงลับ

วันอาทิตย ์ที่







วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 28 ต.ค.20
วันอาทิตย์ท่ี 1 พ.ย.20

ระลึกถึง ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก
สมโภชนักบุญทัง้ หลาย
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )

ไม้กางเขนแบบอียิปต์หรือแบบเตา (Egyptian, Tau Cross)เป็ นรูปแบบของไม้กางเขน
ทีเ่ ก่าแก่กว่าไม้กางเขนแบบอื่นๆ มีรปู ร่างเหมือนอักษร T เพราะมีเพียงสามแขน ไม้กางเขนแบบ
นี้เรียกอีกอย่างว่าไม้กางเขนแห่งพันธสัญญาเดิม เชือ่ กันว่า โมเสสใช้ไม้กางเขนแบบอียปิ ต์ตวัดงู
ขึน้ มา เมือ่ ตอนทีร่ อ่ นเร่อยู่ในแถบถิน่ ทุรกันดาร เป็ นการพยากรณ์วา่
พระคริสต์จะทรงถูกยกขึน้ มา เมือ่ ตอนทีร่ อ่ นเร่อยูใ่ นแถบถิน่ ทุรกันดาร
เป็ นการพยากรณ์วา่ พระคริสต์จะทรงถูกยกขึน้ บนไม้กางเขนเช่นกัน
(ยน. 3:14) ไม้กางเขนแบบเต๋าเป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญฟิ ลปิ
เนื่องจากท่านถูกตรึงบนไม้กางเขนแบบนี้ นอกจากนี้ยงั เป็ น
เครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญแอนโทนีอธิการ

ข้อคิดสะกิดใจ
ใครลิ ขิต
ชัวชี
่ วติ คิดตรองมองดูเถิด
ย่อมประสบสิง่ ทรามและความดี
อย่าครวญโอดโทษใตรในยามทุกข์
ใช้ชวี ติ ตามลิขติ ขีดชะตา

ตัง้ แต่เกิดจนตายกลายเป็ นผี
ตามวิถแี ห่งกรรมทีท่ ามา
จงปลอบปลุกจิตใจให้แกร่งกล้า
ตนนัน้ หนาลิขติ ชีวติ ตน

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1339

วันอาทิตย ์ที่
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วันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม 2020 คณะเซอร์รา่ บางแสน ร่วมยินดีในโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่
สังฆานุ กรฟรังซิส เซเวียร์อานนท์ ตันชัย ทีว่ ดั แม่พระรับสาร จ.ตราด

8

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี เป็ ประธานในพิธมี สิ ซาปลงศพอันเดร หวล เกตุพนั ธ์
วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 ทีว่ ดั แม่พระเมืองลูรด์ บางแสน

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์
<< OUR LADY OF LOURDES CHURCH >>
ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1339

วันอาทิตย ์ที่
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“ท่ านจะต้ องรักองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ าของท่ านสุ ดจิตใจ สุ ดวิญญาณ สุ ดสติปัญญาของท่ าน”

บทอ่านทีห่ นึ่งไม่ได้พดู ถึง "ความรัก" แต่กบ็ รรยายธรมชาติทแ่ี ท้จริงของความรักได้อย่าง
ทรงพลัง "ท่านจะต้องไม่ขม่ เหงหรือรังแกคนต่างชาติ...ท่านจะต้องไม่ขม่ เหงหญิงม่ายหรือลูก
กาพร้า..." หรือ อีกนัยหนึ่งเราต้องปฏิบตั ติ ่อคนต่าต้อย หรือผูถ้ ูกทอดทิง้ ด้วยความเมตตาและ
สงสาร นี่คอื ความหมายของคาว่ารัก และคาตอบสูค่ าถาม พระบัญญัตขิ อ้ ใดสาคัญทีส่ ดุ พระเยซู
เจ้าทรงสรุปบัญญัตแิ ห่งความรัก "รักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า" และ "รักเพือ่ นมนุษย์" ความรักต่อพระ
เจ้ามาคูก่ บั ความรักต่อเพือ่ นมนุษย์ "ถ้าผูใ้ ดพูดว่า ฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพีน่ ้องของตน ผู้
นัน้ ย่อมป็ นคนพูดเท็จ" (1 ยน 4:20) บัญญัตแิ ห่งความรักจึงเป็ นหัวใจของชีวติ คริสตชน ศิษย์
พระคริสต์

