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 บอกเลา่....ขา่วดี  
 

  “ถา้ท่านกราบนมสัการเรา” (มธ 4:9) 
              หากพระองคย์อมกม้กราบปีศาจหรือประนีประนอมกบัมนันิดเดียว พระองค์ก็
จะได้ “มนุษยท์ั้งโลก” มาเป็นกรรมสิทธ์ิโดยไม่ตอ้งออกแรงแบกไมก้างเขนให้เหน่ือย
ยากแต่ประการใด !! 
             แต่พระองค์ตรัสตอบปีศาจว่า “จงกราบนมสัการองค์พระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของ
ท่าน และรับใชพ้ระองคแ์ต่ผูเ้ดียวเท่านั้น” (ฉธบ 6:13) 
            ค าว่า “ผูเ้ดียวเท่านั้น” แปลวา่ “ไม่มีผูอ่ื้น”  ซ่ึงหมายความว่าพระเจา้ตอ้งเป็นพระ
เจา้วนัยงัค ่า ถูกก็คือถูก ผดิก็คือผดิ จะเล่ียงเป็นอ่ืนไปไม่ไดเ้ด็ดขาด 
            หลกัการของพระองค์คือ “ตอ้งไม่มีการประนีประนอมกบัโลก”  เราตอ้งไม่ลด
มาตรฐานดา้นศีลธรรมของเราไปหาโลก แต่ตอ้งพยายามยกระดบัมาตรฐานของโลกมา
สู่มาตรฐานของพระองค ์
            ทุกวนัน้ี เรามีแนวโน้มท่ีจะมองส่ิงต่าง ๆ เป็น “สีเทา” ไปหมด  อะไร ๆ ก็หยวน
หรือยอมรับไดไ้ปก่อนแลว้ค่อยสอยลงมาทีหลงั    
            นบัจากน้ีไป เราตอ้งด าเนินชีวติให้ขาวบริสุทธ์ิเจิดจา้ แลว้ลบสีด าในชีวติออกไป
ให้หมดจด 
            ในถ่ินทุรกนัดาร พระเยซูเจา้ทรงตดัสินพระทยัเด็ดขาดว่าจะไม่ติดสินบนมนุษย ์
จะไม่ใชว้ิธีการต่ืนเตน้โลดโผน และจะไม่ประนีประนอมค าสอนของพระองค์กบัโลก
เพือ่ชกัจูงโลกให้หันมาติดตามพระองค์    
            ส าหรับพระองค์ หนทางเดียวที่จะน าเรากลับไปหาพระบิดาได้คือหนทางของ 
“กางเขน” !! 
            หนทางอ่ืน ไม่ตอ้งพดูถึง... 
 
 



ด้วยหัวใจของบิดา: นั่นคือการที่ยอแซฟรักพระเยซูคริสต์ ซ่ึงพระวรสาร
ทั้งส่ีฉบับกล่าวถงึพระเยซูคริสต์ว่าเป็น “บุตรของยอแซฟ” [1] 

มั  ทธิวและลูกา ผูนิ้พนธ์พระวรสาร ท่านทั้งสองกล่าวถึงยอแซฟมากท่ีสุด แมแ้ลดู

เล็กนอ้ยท่ีกล่าวแก่พวกเรา แต่ก็เพยีงพอท่ีจะท าให้พวกเราช่ืนชมไดว้า่ ยอแซฟเป็นบิดา
เช่นใด รวมถึงพนัธกิจท่ีพระญาณสอดส่องของพระเจา้ทรงมอบให้กบัท่าน 

        พวกเราทราบวา่ยอแซฟเป็นช่างไมธ้รรมดาคนหน่ึง (เทียบ มธ. 13: 55) เป็นคู่หมั้น
ของมารีย ์(เทียบ มธ. 1: 18; ลก. 1: 27) ท่านเป็น “ผูช้อบธรรม” (มธ. 1: 19) พร้อมเสมอ
ที่จะปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระเจา้ ตามที่ปรากฎในธรรมบญัญติั (เทียบ ลก. 2: 22, 
27, 39) และโดยอาศยัการฝัน 4 คร้ัง (เทียบ มธ. 1: 20; 2: 13, 19, 22) หลังการเดินทางที่
ยดืยาวและเหน็ดเหน่ือยจากต าบลนาซาเร็ธไปยงัต าบลเบธ็เลเฮ็ม ท่านไดเ้ห็นการประสูติ
ของพระผูไ้ถ่ในรางหญา้ เพราะว่า ณ ท่ีนั่น “ไม่มีสถานที่พกัพิงส าหรับพวกเขา” (เทียบ 
ลก. 2: 7) ท่านยังเห็นประจักษ์ถึงการเข้ามากราบนมัสการของคนเล้ียงแกะและ
นกัปราชญส์ามท่าน (เทียบ มธ. 2: 1-12) ซ่ึงเป็นตวัแทนของประชากรอิสราเอล และคน
ต่างชาติต่างความเช่ือ 

        ยอแซฟกล้าหาญที่ยอมเป็นบิดาตามกฎหมายของพระเยซูค ริสต์ ซ่ึงท่านตั้ งช่ือ
พระองคว์่า “เยซู” ดงัท่ีทูตสวรรคแ์จง้ให้ท่านทราบ “ท่านจะตั้งช่ือเขาวา่เยซู เพราะเขาจะ
ช่วยประชากรของเขาจากบาป” (มธ. 1: 21) ดงัที่พวกเราทราบส าหรับประชากรโบราณ
การตั้งช่ือบุคคล หรือส่ิงเฉกเช่นท่ีอาดมักระท าในเร่ืองเล่าของพระคมัภีร์ฉบบัปฐมกาล 
(เทียบ 2: 19-20) ก็เพือ่ท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ 

 

 



นักบุญยอแซฟ ฉลองวนัท่ี 19 มีนาคม 

                       ยอแซฟเป็นคนเงียบๆ เป็นช่างไมท่ี้ท างาน
หนกั และปฏิบติัตามค าสอนของพระเจา้อยู่เสมอ   ยอแซฟรักมารีย ์และตอ้งการท่ี
จะแต่งงานกบัมารีย ์แต่เม่ือยอแซฟรู้ว่ามารียต์ั้งครรภ ์และก าลงัจะมีบุตรท่ีไม่ไดม้า
จากตวัท่าน ท าใหท่้านรู้สึกผดิหวงัเป็นอยา่งมาก 
             ขณะท่ียอแซฟก าลงัหลบั ในความฝันนั้น ทูตสวรรคข์องพระเจา้มาแจง้ข่าว
แก่ยอแซฟว่า จงรับมารียเ์ป็นภรรยาของท่านเถิด ทูตสวรรค์จึงไดอ้ธิบายถึงการ
ตั้งครรภข์องมารีย ์และหลงัจากนั้น ยอแซฟก็ไดรั้บหนา้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือปกป้อง
มารียแ์ละบุตรท่ีก าลงัจะเกิดมา  ยอแซฟไดต้อบรับหน้าท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี และท่าน
ไดเ้ป็นบิดาบุญธรรมของพระเยซูเจา้ ยอแซฟรักพระเยซูเจา้เป็นอย่างมาก และได้
สอนพระองค์ทุกอย่างในเร่ืองของช่างไม ้พระเยซูไดใ้ชชี้วิตท างานอยู่กบัยอแซฟ
เป็นเวลาหลายปี 
            เราไดรั้บการบอกกล่าวมาว่า ขณะท่ียอแซฟเสียชีวิตนั้น พระเยซูเจา้และพระ
นางมารียอ์ยูท่ี่นั้นดว้ยและท่านก็ไดส้ิ้นชีวิตอยา่งมีความสุข นกับุญยอแซฟ คือองค์
อุปถมัป์ของผูท่ี้ส้ินชีวิตอยา่งมีความสุข 
 
 



ตน้ไมศ้ักดิส์ทิธิ ์
              ครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหน่ึง  เป็นครอบครัวท่ีทั้งคุณพอ่, คุณแม่และลูกชาย
ตวันอ้ยต่างไม่มีความสุขสักเท่าไรนกั  ทั้งน้ีเพราะคุณพอ่ตอ้งคร ่ าเคร่งกบัการท างานแบบ
หามรุ่งหามค ่าเพือ่หาเงินมาดูแลครอบครัว,  คุณแม่ตอ้งจดัการงานบา้นให้เรียบร้อย…จน
สติแทบแตก ส่วนลูกชายก็ตอ้งทนท าแบบฝึกหัดเล่มหนาป้ึกเพื่อเตรียมสอบเขา้ชั้นป. 1 
ทุกคนจึงวุ่นวายอยู่กับภาระถึงขั้นไม่มีเวลาให้กนัและกัน จนคุณพ่อเร่ิมตระหนักว่า มี
บางส่ิงในครอบครัวท่ีเขาตอ้งหาทางแกไ้ขโดยด่วน 
             วนัหน่ึง  คุณพ่ออ่านหนงัสือและพบวา่ มีหมู่บา้นแห่งหน่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีพอ่, แม่
, ลูก มกัจูงมือกนัไปท่ีวดั ซ่ึงไม่วา่ผูค้นจะเขา้ไปในวดัดว้ยหน้าตาหม่นหมองสักเพียงไร 
พวกเขาก็จะออกมาจากวดัดว้ยรอบยิ้มท่ีแจ่มใสราวกับว่าในวดัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีช่วยปัด
เป่าความทุกขใ์จของทุกคนให้หมดไปได ้ เม่ือคุณพอ่เล่าเร่ืองท่ีอ่านให้คุณแม่และลูกชาย
ฟัง  พวกเขาจึงตดัสินใจออกเดินทางไปยงัวดัแห่งนั้นทนัที 
คร้ันเม่ือทุกคนไปถึงวดั  แต่ละคนก็มองหาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ท่ีพวกตนคิด 
         “ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีท ำให้ชีวิตสุขสงบอยู่ท่ีไหนกันนะ” คุณพอ่คิด 
        “ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีท ำให้เรำมีสติไม่ปวดหัวอยู่ท่ีไหนกันนะ”  คุณแม่บ่นเบา  ๆ 
       “ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีช่วยปัดเป่ำข้อสอบออกไปและท ำให้ฉันสนุกจนยิม้ได้อยู่ ท่ีไหนกัน
นะ” ลูกชำยร ำพึง 
          ในขณะนั้นเอง  มีชาวบา้นครอบครัวหน่ึงเดินจูงมือกนัเขา้มาในวดัพอดี  คุณพอ่จึง
รีบถามถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าวดัท่ีช่วยบนัดาลความสุขมาให้ ซ่ึงเม่ือชาวบา้นไดฟั้ง  พวก
เขาก็ยิม้แลว้บอกว่า “ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีท ำให้สุขสงบ, มีสติและสนุกสนำนน่ำจะเป็นต้นไม้
วิเศษที่ลำนด้ำนโน้นกระมัง”  
           เม่ือคุณพอ่, คุณแม่และลูกชายมองตามท่ีชาวบา้นช้ี  พวกเขาก็เห็นเพียงลานหญา้ท่ี
เต็มไปด้วยตน้ไมน้้อยใหญ่แลดูเหมือนป่าขนาดย่อม ซ่ึงดูอย่างไรก็ไม่แตกต่างไปจาก
ตน้ไมใ้นวดัป่าอ่ืน ๆ 
             เม่ือชาวบา้นเห็นสีหน้าของพอ่, แม่และลูกชายท่ีดูสงสัย ชาวบา้นจึงชวนแขกทั้ง
สามให้เดินตามไปท่ีตน้ไม ้แลว้เล่าวา่  “ต้นไม้ทุกต้นในวดัมีป้ำยช่ือครอบครัวผู้ปลูกปัก



อยู่ที่โคนต้น ต้นไม้ของบำงครอบครัวปลูกมำตั้งแต่สมัยที่ปู่ ย่ำตำยำยยังมีชีวิตอยู่   พวก
เรำจึงผกูพนักับต้นไม้ที่ครอบครัวของเรำดูแลมำก” 
            ภรรยาของชาวบา้นเล่าเสริมวา่ “กำรดูแลต้นไม้สักต้นให้เติบโตไม่ใช่เร่ืองง่ำย  มี
ปัญหำที่เรำต้องช่วยกันแก้หลำยต่อหลำยอย่ำง ซ่ึงเม่ือเรำเรียนรู้ควำมจริงจำกกำรดูแล
ต้นไม้  เรำกเ็อำส่ิงที่เรียนรู้ไปดูแลครอบครัวและช่วยกันแก้ปัญหำท่ีได้พบ” 
           เด็กน้อยลูกของชาวบ้านทั้งสองเล่าเพิ่มเติมว่า “ต้นไม้ที่คุณปู่ ปลูกต้นนี ้ ท ำให้
พวกเรำนึกถึงท่ำนเสมอแม้ว่ำท่ำนจะจำกไปแล้ว   บำงคร้ังคุณพ่อจะมำนั่งสมำธิที่ใต้
ต้นไม้ท ำให้ได้ควำมสงบ   บำงครำวคุณแม่จะมำเดินจงกรมท ำให้ได้เจริญสติ  ส่วนหนู
ชอบว่ิงเล่นดูนู่นดูนี่  ซ่ึงท ำให้ได้ควำมรู้ที่ไม่มีในต ำรำ  ต้นไม้ของครอบครัวจึงเป็น
ต้นไม้ที่แสนวิเศษที่ท ำให้พวกเรำได้พกัและมีควำมสุขทุกคร้ังที่ได้มำวดั” 
             ค าบอกเล่าของชาวบา้นท าให้คุณพอ่, คุณแม่และลูกชายหันมาพิจารณาชีวติของ
ตวัเองอีกคร้ัง  เงินทอง, งานบา้นหรือการสอบ (ท่ีต่างคนต่างท า) ไม่ส าคญัเท่ากบัการท่ี
ครอบครัวมีเวลาอยู่ดว้ยกัน, แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั และเอาใจใส่ซ่ึงกันและกนั  การ
จดัสรรเวลาในการท างาน, การใชชี้วติและการดูแลครอบครัวอย่างเหมาะสม   เป็นส่ิงท่ี
มีความส าคญัและจะท าให้ชีวติด าเนินไปอยา่งมีความสุขไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
             เม่ือคุณพ่อ, คุณแม่และลูกชายคน้พบส่ิงวิเศษท่ีท าให้หัวใจเบิกบานเช่นน้ี พวก
เขาจึงกล่าวค าขอบคุณชาวบ้านและขออนุญาตเจ้าอาวาสปลูกต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิของ
ครอบครัวในเขตวดัอีกสักตน้  โดยพวกเขาสัญญาว่าจะหมัน่มาดูแลตน้ไมต้น้น้อยของ
ครอบครัวให้เติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคง พร้อม ๆ กับใช้สมาธิ, สติและปัญญาดูแล
ครอบครัวนอ้ย ๆ ของพวกเขาให้มีความสุขยิง่ ๆ ข้ึน 
 
 
 
 
 



                ประกาศ 
 
1.  ในช่วงเทศกาลมหาพรต  ทุกวนัอาทิตย ์ เวลา  08.30  น.  จะมีเดินรูป 14 ภาค 

2. ในวนัอาทิตยท่ี์ 7 มีนาคม  มีพธีิลา้งบาปเด็ก  พีน่อ้งท่านใดประสงคน์ าบุตรหลาน 

     มาลา้งบาป   โดยน าหลกัฐานใบสูติบตัร แจง้ความประสงคไ์ดท้ี่ธุรการวดั   

3.  ทางวดัพนสันิคม  เปิดเรียนค าสอนผูใ้หญ่   พีน่อ้งท่ีมีญาติพีน่อ้งประสงคเ์รียน 

     ค าสอน  แจง้ความประสงค ์– ลงช่ือ  เบอร์โทรศพัท ์ ไดท้ี่สมุดดา้นหนา้วดั 

4.  ก าหนดการช าระค่าเช่าท่ีดิน  เดือนมีนาคม  2564  คือวนัท่ี 7,8,9  มีนาคม  

5.  ในวนัอาทิตยท่ี์  14  มีนาคม  เวลา 09.00 น.  ขอเชิญพีน่อ้งผูส้นใจ  เขา้ร่วมชุมนุม 

      วถีิชุมชนวดั  BEC   ระดบัแขวงหัวไผ ่   ประธานพธีิมิสซาโดย  อุปพระสังฆราช  

      คุณพอ่ยอด   เสนารักษ ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สปัดาห์ท่ี 1  เทศกาลมหาพรต     21 ก.พ. –  27  ก.พ. 2021   
อาทิตย ์
21 

สุขส ำรำญ  สัตบุรุษวดัพนสันิคมทุกคน 

อุทิศแด่ สัตบุรุษวดัพนัสนิคมผูล่้วงลบั และวญิญาณในไฟช าระ   

  จนัทร์ 
22 

สุขส ำรำญ เพือ่สุขภาพ เทเรซา บุญรอง / ยอแซฟ จิรนนัท์ 
อุทิศแด่ อนันา  เสมอ / มารีอา ยูเ่ตียง / ซีริล บุน้ทง / เชชีลีอา นกเล็ก
เปาโล เดชา /อลิซาเบธ บุญเรือง /เวโรนีกา กุ๊ยเอง็ / เปาโล ธรรมศกัด์ิ  

องัคาร 
23 

อุทิศแด่ แม่ปาน / เชชีลีอา ชั้ว / มารีอา – เทเรซา พศิมยั / แม่สาคร 
ยอแซฟ แพ / อนันา พมิพ ์/ นางออมทรัพย ์/ ญาติพีน่องพนัธ์อุดม 

พธุ  
24 

สุขส ำรำญ ครอบครัวช่องเจริญ / ครอบครัววรวลิาศ 
อุทิศแด่ เปาโล บัก๊/ มารีอา เซ่งโถ่ว / ดอมินิก เม่งเอง็ / อาคาทา ฮงองั  
มารีอา เตียงอิม / ยอแซฟ กา / วนิเซนเดอปอล สมคิด / มารีอา เนย้ 

พฤหัส 
25 

อุทิศแด่ ยออนัแนส ฮงยก / มารีอา เสง่ียม  / ยวง เพยีว / เปาโล ธง  
มารีอา ทองพนัธ์ / ยอแซฟ ธรรมชาติ / เทเรซา ทองเจือ / ยอแซฟ เส็ง 

ศุกร์ 
26 

อุทิศแด่ ยอแซฟ วเิชียร / อนันา ประคอง / มาร์ติโน  ประเสริฐ  
นิโคลสั วรีวฒัน์ / ยอแซฟ ฉุ่น / อกัแนส ร้ิว / ญาติพีน่้องสุภาพชิยั   

 เสาร์  
27 

อุทิศแด่ กาทารีนา จินดา / คาเบรียล น ่าชว้น / เทเรซา เพชรรัตน์ 
ยอแซฟ ก้ีเหม็ง / อาคาทา เพก็ซี / มารีอา–เทเรซา พศิมยั ครบ 30 วนั 
ยอแซฟ ก่อเกียรติ / มารีอา ยูกิ่ม / ยวงบปัติสตา ฮุ่งเก๊ืยก / ญาติแซ่บู ๊

 

 

 
 
 

ของถวำย    21 กุมภาพนัธ์   2021    เขต  4  /   28  กุมภาพนัธ ์ 2021    เขต  1 
เงินถุงทาน   มิสซาค ่าวนัเสาร์ที่   13  ก.พ.. 21  =   1,770  บาท 
                  มิสซาเชา้วนัอาทิยท์ี่   14  ก.พ. 21   =   1,710  บาท 
              มิสซาสายวนัอาทิตยท์ี่    14  ก.พ. 21   =  4,814  บาท     รวม  8,294  บาท   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


