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 บอกเล่า....ข่าวดี “คาสอนของพระเยซูเจ้า”
1. พระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาอัครสาวก “พวกท่านได้รับอภิสิทธิ์ยงิ่ ใหญ่ที่ได้เข้า
เป็ นสมาชิ กของพระศาสนจักรก่ อนผูอ้ ื่ น แต่พวกท่านจะอ้างสิ ทธิพิเศษเหนื อ ผูท้ ี่เข้ามาเป็ น
สมาชิกในภายหลังไม่ได้ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเข้ามาหาพระเจ้าเมื่อใด ล้วนมีค่าเท่า
เทียมกันในสายพระเนตรของพระองค์”
2. พระเยซู เจ้าทรงเตือนชาวยิว พวกเขาตระหนักดี ว่าตนเป็ นชนชาติที่พระเจ้าทรง
เลื อ กสรร พวกเขาจึงรังเกี ยจและดู แคลนคนต่างศาสนา บางคนถึ งกับแช่ งให้พ วกเขาถู ก
ทาลายให้สูญสิ้นไปจากโลกนี้
3. พระเจ้าคือองค์ความบรรเทาใจ ไม่ว่าเราจะเข้าเป็ นคริ สตชน จะกลับใจ หรื อจะมี
ประสบการณ์กบั พระเจ้าอย่างลึกซึ้ งในวัยเด็ก หรื อเมื่อเข้าสู่ วยั กลางคน หรื อ แม้ในบั้นปลาย
ของชีวติ ก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงรักเราเท่ากันหมด !
4. พระเจ้าคือองค์ความเมตตา ไม่มีอะไรเลวร้ายเท่าลูกจ้างรายวันไม่มีงานทา พวก
เขารออยูท่ ี่ลานสาธารณะของหมู่บา้ นเพราะไม่มีใครจ้างงานพวกเขา แต่พระเจ้าทรงให้งาน
พวกเขา ความเมตตาทาให้พระองค์ทนเห็นพวกเขาว่างงานไม่ได้
5. พระเจ้าทรงมีพระทัยกว้างขวาง เราจะพบว่าในนิทานเปรี ยบเทียบไม่มีการระบุว่า
คนงานแต่ ล ะคนท างานเหมื อ นกัน หรื อ ท างานได้ป ริ ม าณเท่ ากัน แต่ พ วกเขากลับ ได้รั บ
ค่าตอบแทนเดียวกัน
6. พระเจ้าสนพระทัย “จิตตารมณ์ ” ในการทางานเหนื อสิ่ งอื่นใด เราสามารถแยก
คนงานออกเป็ นสองกลุ่ ม ด้วยกัน คนงานกลุ่ ม แรกคือ ทาอย่างไรฉันจึงจะได้ค่าตอบแทน
สูงสุ ด ส่วนกลุ่มที่สองไม่มีการทาข้อตกลงใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากคาเชื้อเชิญของนายจ้างที่ว่า
“จงไปทางานในสวนองุ่นของฉันเถิด” สิ่งเดียวที่คนงานกลุ่มนี้ ตอ้ งการคือโอกาสที่จะทางาน
ส่วนค่าตอบแทนนั้นสุดแล้วแต่ความเมตตาของนายจ้าง
ชี วิ ต คริ ส ตชนต้ อ งเป็ นเหมื อ นคนงานกลุ่ ม ที่ ส อง หากเราให้ ค วามสนใจกั บ
ค่าตอบแทนหรื อรางวัลเป็ นอันดับแรก โลกจะหยิบยืน่ รางวัลและค่าตอบแทนมากมายให้แก่
เรา แต่เราจะเป็ นคนอันดับสุดท้ายในโลกหน้า

ประกาศ
1. วันอาทิตย์น้ ี หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มวิถีชุมชนวัดพนัสนิคม (BEC)
และผูส้ นใจ เข้าร่ วมแบ่งปันพระวาจา พร้อมกันในวัด
2. สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญร่ วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ ของ สังฆานุกร
ฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์ ตันชัย ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020 พิธีมิสซา
เวลา 10.00 น. ณ วัดแม่พระรับสาร จังหวัดตราด ประกาศครั้ งที่ 2
สาหรับสัตบุรุษท่านใดประสงค์จะไปร่ วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ ทางวัด
จะจัดรถบริ การ ขอให้ลงชื่อ – เบอร์ โทรศัพท์ ที่สมุดด้านหน้าวัด
3. มาทิลดา ประทิน วิเศษเธียรกุล สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ผตู ้ าย เลขที่ 110
เสี ยชีวิตแล้ว ขอพีน่ ้องชาระค่ากองทุนสงเคราะห์ผตู ้ ายด้วย
4. ประกาศฉลองวัด
- วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่

19 ก.ย. เวลา 10.30 น.

- วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี

26 ก.ย. เวลา 10.30 น.

ประกาศเรื่ อง
การเก็บค่าเช่ าที่ดินประจาเดือนของวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม
มิสซังโรมันคาทอลิกฯ (ภาคจันทบุรี) จะส่ งเจ้าหน้าที่มาให้บริ การจัดเก็บ
ค่าเช่าประจาเดือนของปี 2563 จากผูเ้ ช่าที่ดินของมิสซังฯ ซึ่งอยูใ่ นเขตการ
ปกครองของวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม โดยให้ผเู ้ ช่ามาชาระค่าเช่าประจาเดือน
ณ สานักงานธุรการของวัด มีกาหนดวันเวลา ดังนี้
** เดือนตุลาคม

วันอาทิตย์ที่ 4 ถึง วันอังคารที่ 6 เวลา 09.00 – 15.00 น.

** เดือนพฤศจิกายน วันอาทิตย์ที่ 8 ถึง วันอังคารที่ 10 เวลา 09.00 – 15.00 น.
** เดือนธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 6 ถึง วันอังคารที่ 8

เวลา 09.00 – 15.00 น.

ขอให้ผเู ้ ช่า นาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ งหรื อสาเนามาด้วย เพือ่
ตรวจสอบข้อมูลสาหรับการจัดทาทะเบียนผูเ้ ช่าที่ดินให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ในส่ วนของภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างประจาปี 2563 มิสซังฯ จะเรี ยกเก็บ
จากผูเ้ ช่าตามความเป็ นจริ งของเนื้ อที่และสิ่ งปลูกสร้างตามที่ภาครัฐเรี ยกเก็บ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
มิสซังโรมันคาทอลิกฯ (ภาคจันทบุรี)
1 สิ งหาคม 2563

วันเยาวชนแห่ งชาติ จึงนับว่ามี ส่วนช่ วยกระตุน้ ให้เยาวชนได้คน้ พบบทบาท
และความส าคัญ ของตนเองที่ มีต่อชุ มชนและสังคม อัน จะเป็ นแนวทางในการพัฒ นา
สังคม และประเทศชาติ ให้มี ความเจริ ญก้าวหน้ายิ่งขึ้ น มีคากล่ าวที่ ว่า เด็กในวันนี้คือ
ผู้ใหญ่ ในวันหน้ า เยาวชนก็เช่ นกัน หากได้ รับการปลูกฝังที่ดี และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่
มี ค่านิ ยมที่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว ก็ จะกลายเป็ นผู้ ใหญ่ ที่ ส ร้ างคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ประเทศได้ ใน
อนาคต
สาหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528
กาหนดให้วนั ที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็ นวันเยาวชนแห่ งชาติ โดยถือว่าเป็ นวันที่เป็ น
สิ ริมงคล อันเนื่องมาจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งราช
วงค์จกั รี ถึงสองพระองค์ คือ
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2396
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวอานันทมหิ ดล ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2468
นอกจากนี้พระมหากษัตริ ยท์ ้ งั สองพระองค์ยงั ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรง
พระเยาว์เหมือนกันอีกด้วย

ความเห็นแก่ตัว ทาให้ คนไม่ เหลืออะไรเลย
เมื องเล็กๆ เมื องหนึ่ งมี สินค้า คื อ ไวน์องุ่ น เป็ นผลผลิ ตหลักประจาเมื อง
วันหนึ่ ง.. มีการจัดงานฉลองอันยิง่ ใหญ่มโหฬาร โดยหัวหน้าเมืองประกาศให้ทุก
บ้า น มอบเหล้าองุ่ น ที่ ห มัก บ่ ม เองจากบ้า น มาคนละขวด โดยให้ น ามาเท
รวมกั น ไว้ใ นถัง ไม้ โ อ๊ ก ขนาดใหญ่ ข องส่ วนรวม เมื่ อ ถึ ง เวลาเฉลิ ม ฉลอง
จึงค่อยมาเปิ ดดื่มร่ วมกัน ! ...
หญิ งงกคนหนึ่ ง รู ้สึกเสี ยดายไวน์องุ่นของตัวเองมาก เธอคิ ดว่า.. คนตั้ง
มากมายเทไวน์องุ่นลงไปแล้ว หากแอบเทน้ า สักขวดคงไม่มีใครจับได้ เธอจึงใช้
ขวดเซรามิ กกรอกน้ าเอาไว้ แล้วแกล้งทาเป็ นเทไวน์องุ่นลงถังไม้โอ๊ก และแล้ว
งานเฉลิมฉลองก็ได้เริ่ มขึ้น ช่วงเวลาสาคัญก็มาถึง หัวหน้าเมืองเปิ ดถังไม้โอ๊กเพื่อ
แบ่งปันไวน์องุ่นอันโอชาร่ วมกับชาวเมืองและเหล่านักท่องเที่ยว
ฝูงชนต่างโห่ ร้องด้วยความตื่นเต้น...หญิงคนนั้น..ในใจคิดว่า ดีจงั ตนเอง
ไม่เสี ยไวน์องุ่นสักหยด แถมยังได้ดื่มของคนอื่นอีก ช่างคุม้ ค่าเหลือเกิน แต่เมื่อ
หัวหน้าเมืองหมุนก๊อกของถังไม้โอ๊กให้เปิ ด ทุกคนต่างเงียบกริ บทันที....
เพราะว่าสิ่ งที่ไหลออกมาไม่ใช่ไวน์องุ่นสี แดง ! แต่กลับเป็ น น้ าใสๆ!
เห็นไหมคะ คาว่า.. แค่ขวดเดียวเอง ไม่เป็ นอะไรหรอก แล้วคาว่า ไม่
เป็ นไรหรอก ! ของคนอื่นๆ อีกล่ะ หลายๆคนรวมกัน มันยิง่ น่ากลัวเข้าไปใหญ่
นะ อย่าคิดว่า ทิง้ เศษขยะในใจชิ้นเดียวคงไม่เป็ นไร ! หากไม่ทาความ
สะอาด ! เก็บกวาดให้เป็ นกิจวัตร ! "กว่าจะรู ้ตวั !" ภายในใจก็มวั หมองไป
หมดแล้ว ! แล้วจะต้องเสี ยเเรงยิง่ กว่าเดิมด้วย ! สู ้ ! ปัดกวาดชาระจิตใจ บ่อยๆ
ดีกว่า เพื่อ.. รักษาความเรี ยบง่าย และ สบายๆ ให้คงอยูต่ ลอดไป !

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 20 ก.ย. – 26 ก.ย. 2020
อาทิตย์ สุ ขสาราญ สัตบุรุษวัดพนัสนิคมทุกคน
20 อุทิศแด่ สัตบุรุษวัดพนัสนิคมผูล้ ่วงลับ และวิญญาณในไฟชาระ
จันทร์ อุทิศแด่ คุณพ่อยอแซฟ ประพล / อันนา เสมอ /ยอแซฟ นิตินยั ครบปี
21 ยอแซฟ นภดล / มารี อา กิมเสี ยง / เตี่ยเท่งคุณ / ยอห์นบัปติสตา เตียง
อังคาร อุทิศแด่ เซาราฟี อา อารี ย ์ / ยอห์นบอสโก มงคล / มารี อา กัก๊ / พ่อพูล
22 แม่เกี๊ยะ / นายดารง / ญาติพนี่ ้องผูล้ ่วงลับ / วิญญาณในไฟชาระ
สุ ขสาราญ มารี อา บุษกร / มารี อา กิดาการ / อันนา ณัทญา
พุธ
อุทิศแด่ ลูซีอา กานดา / เทเรซา เพชรรัตน์ / มารี อา ม่วย / มารี อา ซิม
23
อักแนส ทุเรี ยน / ยอแซฟ หลอย / มารี อา สอิ้ง / ยอแซฟ สมาน
พฤหัส อุทิศแด่ ดอมินิก เม่งเอง/ เปาโล บัก๊ / อาคาทา ฮงอัง / มารี อา เซ่งโถ่ว
24 วินเซนเดอปอล สมคิด / มารี อา เตียงอิม / ยอแซฟ กา / ยอแซฟ วิมล
ศุกร์ อุทิศแด่ ยอแซฟ ธรรมชาติ / เทเรซา ทองเจือ / มาร์ติโน ประเสริ ฐ
25 นิโคลัส วีรวัฒน์ / เปาโล ธง / ยอแซฟ ฉุ่น อักแนส ริ้ ว / มารี อา ป๋ อง
สุ ขสาราญ มารี อา รุ ้งตะวัน / ยอแซฟ จาเนียร / ครอบครัวช่องเจริ ญ
เสาร์ อุทิศแด่ คาเบรี ยล น่ าช้วน / คาทารี นา จินดา / เทเรซา เพชรรัตน์
26 ลูซีอา กานดา / ยอแซฟ ชุนจัว่ / ยอแซฟ กี้เชี้ยง / ยาโกเบ สมชาย
เปโตร สุ เมธ / เทเรซา ไซ้กิม / วิญญาณในไฟชาระ
ของถวาย 6 กันยายน 2020 เขต 2
เงินถุงทาน ค่าวันเสาร์ที่ 12 ก.ย. =
เช้าวันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. =
สาย วันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. =

/ 13 กันยายน 2020 เขต 3
5,763 บาท
1,716 บาท
5,229 บาท รวม 12,708 บาท

