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พระหฤทัยฯ สาร

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
ปีที่ 12 ฉบับที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563/2020
11/2 ถ.สุขมุ วิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 : โทร. 0-3831-1031, 08-6143-9248

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก
และคนกลุ่มแรก จะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้าย
( มธ 20:1-16 )

วิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย
ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่
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สนทนาภาษาพ่อลูก
ประจาวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2020
สวัสดีครับ พี่น้องที่รักและเคารพ
อดีตเยาวชนที่อายุกําลังจะย่างเข้าสู่ 60 ปี ของการมีชีวิตบนโลกนี้ ผ่านอะไรมาบ้าง
อย่างกว้าง ๆ
- เรามีพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย อบรมเอาใจใส่ทุกวัน ทานอาหารร่วมหม้อเดียวกัน สายใย
ครอบครัวถักทอให้สังคมไทยแข็งแกร่ง ฟันฝ่าความยากจน ความยากลําบาก เข้าสู่ยุค
ดิจิตอลในวันนี้
- เรามีกลิ่นไอของสงครามอินโดจีน ต้องหลบลงหลุมหลบภัย
มีความกลัวภัย
คอมมิวนิตส์ จะมายึดครองประเทศไทยของเรา กลัวครอบครัวต้องพลัดพรากจากกันและอาจ
ถูกฆ่าทิ้งอย่างทารุณเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน... เวลานั้น เพลงปลุกใจให้รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ฟังทุกวันผ่านวิทยุทรานซิสเตอร์ ทั้ง AM และ FM
- เรามีแบบอย่างของผู้นําที่ดี มีความเสียสละ อุทิศตนแด่สังคมและส่วนรวม ผู้ใหญ่ของ
เราเป็นแบบอย่างของผู้ทรงความยุติธรรม เด็กในวันนั้นอยากเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันนี้กันทุกคน
- ศาสนาทุกศาสนาให้แบบอย่างคาสอน และหลักปฏิบัติที่ชัดเจน บาปบุญคุณโทษ
เป็นประสบการณ์ที่เห็นผลกันต่อหน้าต่อตาไม่ต้องรอชาติหน้า บนพื้นฐานของความรัก และ
การให้อภัย แล้วใครจะสะท้อนภาพเยาวชนนี้ได้ชัดเจนเล่า ? สมณลิขิตเตือนใจ ‚พระคริสตเจ้า
ทรงพระชนม์‛ (Christus VIVIT) ของพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้ฟังเสียง เยาวชนในยุคนี้
บอกเราว่า
‚ทุกวันนี้ เยาวชนจํานวนมากอาศัยอยู่ในเขตสงครามและประสบกับความรุนแรงใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การถูกลักพาตัว การบีบบังคับ การก่ออาชญากรรม การค้ามนุษย์
การค้าทาส และการฉวยประโยชน์การค้าทางเพศ มีเยาวชนจํานวนหนึ่งเผชิญปัญหาจาก
ความเชื่อ พยายามดิ้นรนในสังคม และอดทนต่อการถูกเบียดเบียน...
ความรุนแรงนี้ทําลายชีวิตของเยาวชนหลายคน... ในวันเยาวชนปีนี้ ให้เราภานาเพื่อ
เยาวชน ตามพระประสงค์ของสันตะปาปา
ให้หัวใจของเยาวชนแต่ละคนเป็น ‚ผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์‛ ของผู้ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์
แห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ (ข้อ 67)

ด้วยความปรานาดี
คุณพ่อเปาโล สมนึก ประทุมราช
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พระวาจาประจาวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2020
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 55:6-9 )
จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูลขอเมื่อพระองค์
ทรงอยู่ใกล้ คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน เขาจง
กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงสงสารเขา และจงกลับมาหาพระเจ้าของ
เรา เพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมาย ‚ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน
ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา‛ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส ‚ฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้า
และไม่กลับไปที่นั่นถ้าไม่ได้รดแผ่นดิน ทําให้แผ่นดินอุดม ทําให้พืชงอกขึ้น เพื่อให้ผู้
หว่านมีเมล็ดพันธุ์ และให้ผู้กินมีอาหารฉันใด ถ้อยคําที่ออกจากปากของเรา จะไม่
กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผล ไม่ทําตามที่เราปรารถนา และไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราส่ง
มาฉันนั้น‛
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปี ( ฟป1:20ค-24,27ก )
พี่น้อง พระคริสตเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้า ณ บัดนี้ เหมือน
กับในอดีต ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตาม ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระ
คริสตเจ้า และการตายก็เป็นกําไร หากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้า
ทํางานได้ผลแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดี ข้าพเจ้ารู้สึกลังเล คือ ปรารถนา
จะพ้นจากชีวิตนี้ไปเพื่ออยู่กับพระคริสตเจ้าซึ่งจะเป็นการดีกว่ามาก แต่การมีชีวิตอยู่ใน
โลกนี้ต่อไปก็จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายจงประพฤติตนให้คู่ควรกับข่าวดีของพระคริสตเจ้า
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว ( มธ 20:1-16 )
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกเป็นคําอุปมาว่าดังนี้
‚อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตัง้ แต่เช้าตรู่ เพื่อจ้าง
คนงานมาทํางานในสวนองุ่น ครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละหนึ่งเหรียญกับคนงานแล้ว ก็ส่ง
ไปทํางานในสวนองุ่น ประมาณสามโมงเช้า พ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆ ยืนอยู่ที่ลาน
สาธารณะโดยไม่ทํางาน จึงพูดกับคนเหล่านี้ว่า ‘จงไปทํางานในสวนองุ่นของฉันเถิด

4

ฉันจะให้ค่าค่าจ้างตามสมควร’ คนเหล่านี้ก็ไป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวัน
และบ่ายสามโมงกระทําเช่นเดียวกัน ประมาณห้าโมงเย็น พ่อบ้านออกไปอีก พบคน
อื่นๆ ยืนอยู่
จึงถามเขาว่า ‘ทําไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทําอะไร’ เขาตอบว่า
‘เพราะไม่มีใครมาจ้าง’ พ่อบ้านจึงพูดว่า ‘จงไปทํางานในสวนองุ่นของฉันเถิด’
ครั้นถึงเวลาค่ํา เจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่า ‘ไปเรียกคนงานมา จ่ายค่าจ้างให้เขา
โดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรก’ เมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึง เขา
ได้รับคนละหนึ่งเหรียญ เมื่อคนงานพวกแรกมาถึง เขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้น แต่
ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกัน ขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นต่อหน้าเจ้าของสวนว่า
‘พวกที่มาสุดท้ายนี้ทํางานเพียงชั่วโมงเดียว ท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา ซึ่งต้อง
ตรากตรําอยู่กลางแดดตลอดวัน’ เจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่า ‘เพื่อนเอ๋ย
ฉันไม่ได้โกงท่านเลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือ จงเอาค่าจ้าง ของ
ท่านไปเถิด ฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่าน ฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงิน ของฉัน
ตามที่ฉันพอใจหรือ ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ’
ดังนี้แหละ คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะ
กลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้าย‛
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ราพึงพระวาจา
อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
วันเยาวชนแห่งชาติ
อุปมาเรื่อง ‚คนงานในสวนองุ่น‛ ที่เราคุ้นเคยกันดีนี้ สะท้อนความจริงมาถึงสมัย
ของเรา ภาพของคนงานที่รอให้มีนายจ้างมาจ้างงาน เป็นสถานการณ์ที่น่าเศร้า คน
เหล่านี้ไม่มีทางมั่นใจได้เลยว่า เขาจะมีงานทํา สถานการณ์เช่นนี้ยังดําเนินอยู่ในหลาย
ภูมิภาคของโลก สําหรับคนจํานวนมากที่เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว
อุปมานี้มักถูกตีความในแง่ของความยุติธรรมในสังคมหรือเศรษฐกิจ แต่พระเยซู
เจ้ามิได้สอนเราให้ตีความตามเปลือกนอก
มิได้เทศน์สอนเรื่องความอยุติธรรมทาง
สังคม หัวใจของเรื่องเล่านี้ คือ การเปิดเผยเรื่องของ ‚อาณาจักรสวรรค์‛
วันนี้พระเยซูเจ้าทรงย้ํากับเราว่า ‚พระเจ้าไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง‛ พระวรสาร
ย้ําหลายครั้งว่า พระเยซูเจ้าทรงให้โอกาสคนยากจน บุคคลที่สังคมรังเกียจ คน
ต่ําต้อยและคนบาป และเมื่อคนไม่พอใจและบ่น พระเยซูเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะบอก
ว่า นี่คือทัศนคติของพระเจ้า ผู้ทรง ‚เปี่ยมด้วยความรักเมตตากรุณา‛
พระวารสารวันนี้ยังประกาศสัจธรรมพื้นฐานข้อหนึ่งของความเชื่อของเรา
ซึ่ง
นักบุญเปาโลอธิบายในจดหมายถึงชาวโรมและกาลาเทียว่า...
สําหรับทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ไม่มีความแตกต่างใด ๆ อีก ทุก
คนกระทําบาป... แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประธานโดยความเชื่อ
ไม่ใช่โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ธรรมบัญญัติกําหนดไว้ (รม 3:22-31)
ระหว่างสองทศวรรษที่ผ่านมา พระศาสนจักรและมนุษย์ในยุคของเรา มีความ
ปรานาดําเนินชีวิตตามความยุติธรรมในทุกด้าน แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการบิดเบือน
ประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นเสมอว่า ความยุติธรรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ถ้าเราไม่ยอมให้พลังที่ล้ําลึกยิ่งกว่า คือ ความรัก ช่วยปรับแต่งชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ
‚ เราจงเพ่งพิจารณาความเมตตาของพระเจ้า ความเมตตาเป็นพลังพิเศษของ
ความรัก ซึ่งแข็งแกร่งกว่าบาปและความชั่วร้าย ความเมตตาเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับ
ความยุติธรรมของพระเจ้า และเผยให้เห็นบ่อยครั้งว่า มีพลังมากกว่า และเป็นพลังที่
สําคัญยิ่งกว่า...‛ (พระสันตะปาปา ยอห์นปอล ที่ 2)
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ประชาสัมพันธ์
1. ถวายเครื่องบูชาสัปดาห์หน้าเป็นของ เขต 6 เขตตลาด หน้าวัดฝั่งทะเล คุณกฤษฐ์สพล
เป็นผู้ประสาน โทร.08-2815-1155
2. วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18, 25 ตุลาคม(4 ครัง้ ) 2020 อบรมศีลสมรสหลังมิสซาสาย
4. ขอรับบริจาคและขอความอนุเคราะห์ ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ของลูกๆ หลานๆ ทีเ่ รียน
จบและไม่ใช้แล้ว เพื่อมอบให้กับศูยน์พักพิงชั่วคราว บ้านถ้ําหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
และศูนย์พักพิงบ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (โดยมูลนิธิโคเออร์กาญจนบุรี)
สังฆมณฑลราชบุรี บริจาคได้ที่ธุรการวัด

ประกาศฉลองวัด
1. วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020 ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี โดย บิชอป
ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พิธบี ูชามิสซา 10.30 น. ฝ่ายสังคมมีบริการรถตู้ ติดต่อได้ที่
คุณอรจิรา / คุณรัชนก มุมนักขับร้อง

ธารนาใจ เดือนกันยายน 2020
* * บารุงวัด
- คุณอนันต์ โปรา

10,000

บาท
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน – วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 / 2020
สาหรับ
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ สําหรับสัตบุรุษทุกท่าน
20 ก.ย.63
วันจันทร์ที่ สุขสําราญ ครอบครัว ยอแซฟ สนิท,
21 ก.ย.63 อุทิศ
มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
ซีมอน สนั่น, อันนา ง้วย, ยอห์น เป๋งบุ้น, เปาโล สงัด, คุณสุมาลี
แปร์เปตูอาร์ อรุณี, เปโตร แมรี่ สงวน, โทมัส ขัวะ, คุณสํานียง
คุณทองอยู่, เปาโล วิรัตน์ชัย, เทเรซา รุจ,ี โทมัส ศุภชัย
ยอแซฟ ประสิทธิ์, เทเรซา วิไล, เทเรซา ณฐมณ(ป่วยหนัก)
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
วันอังคารที่ สุขสําราญ ซีสเตอร์สุภาวดี, ครอบครัว ดาราไพร, ครอบครัว ฮวบนรินทร์
22 ก.ย.63 อุทิศ
มาเซอร์ คลาลิค, ยอห์น สุดใจ, โทมัส เซี่ยงเห่า, มารีอา ปุ่นหม่วย
เทเรซา น้อย, วอลเตอร์ ดูโค่, เบเนดิกโต อนันต์, คุณกิมเฮียง
น้องศราธร, น้องอาธร, น้องทศพัน, มารีอา จันจิรา, คุณพริ้ง
คุณจําลอง, คุณไสว, อันนา ปุ่น, ยอแซฟ เลข, มารีอา อนงค์
ยอแซฟ วิเชียร, ยอแซฟ ไชยา, ฟรังซีสเซเวียร์ พิทักษ์
คริสติน่า หนูจันทร์(ครบ 28 ปี), มารีอา แบร์นาแด๊ต อารีย์
มารีอา จํา, อามาโต อนันต์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
วันพุธที่ สุขสําราญ ครอบครัว มีศรี, ครอบครัว ดาราไพร, ครอบครัว ฮวบนรินทร์
23 ก.ย.63 อุทิศ
ภราดา ซัลวีโน ศักดา, ลูกา กฤษฎา, ลูกา เล็ก, อันนา น้ําค้าง
เปโตร เอกพล, ยอแซฟ ไพบูลย์, ยอแซฟ ปู่ซา, มารีอา ย่าดํา
ยอแซฟ สมศักดิ์, ฟอเรนซีอา หวัด, เทเรซา สมใจ, อันตน เจียวไล้
มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี, มารีอา รัง้ , เปโตร ใช้
อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี, จอห์นปอล ทศพล, คุณไสว
ยอแซฟ เลข,มารีอา อนงค์,ยอแซฟ วิเชียร,ยอแซฟ ไชยา,คุณพริง้
อันนา ปุ่น, วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน – วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 / 2020
วันพฤหัสที่
24 ก.ย.63

สุขสําราญ คุณณัชชา,เทเรซา มัณฑิรา,ครอบครัว คุณชาญณรงค์
คุณจิระวรรณ
อุทิศ
อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี
เบเนดิกโต ฉ่าง, ลูกกา เกียรติกร, เปโตร จารุทัศน์, เปโตร ยี่ชิน
มารีอา ซําเอ็ง, ยวง โลซก, ยอแซฟ ไพบูลย์, ยวง เจียง
คุณยุพาวดี, เปาโล วัชระ, มารีอา มักดาเลนา วัชระ
เทเรซา ณฐมณ(ป่วยหนัก), มารีอา แบร์นาแด๊ต อารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
วันศุกร์ที่ สุขสําราญ เทแรซา มัณฑิรา, ยอห์นบอสโก กุลกานต์(วันเกิดครบ 31 ปี)
26 ก.ย.63 อุทิศ
เปาโล เกียรติศักดิ์, เอ็ดมันท์ ศิริศักดิ,์ อันตน เจียวไล้
มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี, แปร์เปตูอาร์ อรุณี
คุณสุมาลี, คุณทองอยู่, คุณสําเนียง, ซีมอน สนั่น, อันนา ง้วย
เปาโล สงัด, ยอห์น เป๋งบุ้น, เทเรซา รุจี, มารีอา จํานงค์
ลอเรนซ์ สรรเพชร, เทเรซา วิลาวัณย์, ยอห์น อันนาดาร์ค อุไร
มารีอา หนู, ยวง ลี้, ยอแซฟ ชัยโรจน์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
วันเสาร์ที่ สุขสําราญ ครอบครัว วูวงศ์, ครอบครัว วินเซอร์, ฟรังซีสโก อร่าม(สุขภาพ)
26 ก.ย. 63 อุทิศ
ยวง ยรรยง, ฟรังซิสโก ศิริ, อันนา ด่านตี้, เปโตร บุญเลิศ
มารีอา บุญสืบ, ยอแซฟ ไพบูลย์, เปาโล เกียรติศกั ดิ์
ยออากิม ชัชชัย, อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย
คุณอึ้งสี, มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, คุณรัศมี
เปโตร ชัยดี, โทมัส เซี่ยงเห่า, มารีอา ปุ่นหม่วย, เทเรซา น้อย
แซมมูแอล ดิเรก, โรซา อุทุมพร, โจอันนา สมบุญ, เฮเลนนา ลีนา
ซีซเี รีย วัตต์, เทเรซา มารีตัน, แอนโทนี่ อนันต์, คริสติน่า อุษณีย์
ลอเรนซ์ สรรเพชร, มารีอา สุดา, ปอล ชาลี, เปโตร สยามรัฐ
เปโตร ทองเจือ, เซซีลีอา ทองม้วน, โทมัส ศุภชัย, เปาโล สุชาติ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง

สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020 อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

