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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1401    วนัอาทติยท์ี ่    16     มกราคม      2565/2022 

“แม่ครบั แม่ต้องการอะไรจากลกู เวลาของลกูยงัมาไม่ถึง” 

 ในสมยันัน้ พระเยซเูจา้และแมพ่ระไดม้ามชีวีติอยูก่บัชาวกาลลิ ี ไดร้ว่มวฒันธรรมงานแต่งงาน
และการทานเลีย้งของชาวกาลลิ ีและดว้ยใจทีอ่่อนโยนและใส่ใจแบบแม ่แมพ่ระกไ็ดร้บัรูค้วามรูส้กึที่
จะเกดิขึน้กบัเจา้ภาพทีจ่ะขายหน้า เพราะเครือ่งดื่มไมพ่อส าหรบัแขกทีม่าในงานเลีย้ง พระเยซเูจา้
ทีท่รงอยู่ทีน่ัน้ดว้ย กร็ว่มมอืกบัหวัใจทีอ่่อนโยนของแมพ่ระ และไดท้รงเปลีย่นน ้าใหเ้ป็นเหลา้องุน่ ..
ในปัจจบุนั พระเยซเูจา้และแมพ่ระกท็รงอยูก่บัเราในวฒันธรรมไทยๆ ในชวีติครอบครวั และในชวีติ
การงาน ทีม่ที ัง้ความสุข ความเหน็ดเหนื่อย ความขาดแคลนฯ พระองคท์รงรอคอย รอคอย และรอ
คอย ใหเ้ราเปิดใจ ใหเ้วลา เพื่อรบัรูแ้ละสมัผสัว่าพระองคท์รงเขา้มาอยูใ่นชวีติประจ าวนัของเราดว้ย
เช่นกนั... 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5036IOzeLuk
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                                               แกล้ง 
      แกลง้ตาบอดเสยีบา้งในบางครัง้        เพื่อระวงัจติใจไมห่วัน่ไหว 
แกลง้หหูนวกเสยีบา้งช่างปะไร                   ดกีว่าไปฟังทุกเรือ่งเปลอืงเวลา 
แกลง้เป็นใบเ้สยีบา้งในบางท ี                     ยอ่มจะดกีว่าพดูบ่นเหมอืนคนบา้ 
ปิดหปูากใหส้นิทและปิดตา                  เพื่อป้องกนัปัญหามากวนใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด   1   สตัว ์ นกและแมลง  

 ตัก๊แตน  (Grasshopper, Locust)   เป็นสตัวปี์กชนิดหนึ่งทีน่ าภยัพบิตัมิาสู่
อยีปิต ์  เนื่องจากฟาโรห ์ ทรงมนี ้าพระทยัแขง็กระดา้ง  ไม่ทรงฟังพระวจนะ   
ตัก๊แตนในพระหตัถข์องพระกุมารใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการทีช่นชาตต่ิางๆกลบัใจ
มานบัศาสนาครสิต ์   โดยมทีีม่าจาก”สุภาษติ” 30 : 28 ว่า “เหล่าตัก๊แตนไมม่ี
กษตัรยิ ์  แต่ยงัเดนิไปเป็นขบวน”   ขอ้ความนี้ตคัวามไดว้่า แต่เดมิชนชาตต่ิางๆมไิดม้พีระครสิตเ์ป็น
กษตัรยิข์องพวกเขา   เล่ากนัว่า  นกับุญจอหน์ แบปทสิตก์นิตัก๊แตนเป็นอาหาร 
       

วนัจนัทรท์ ี17 ม.ค.22    ระลกึถงึ น.อนัตน เจา้อธกิาร     
วนัพฤหสัที ่20 ม.ค.22   ระลกึถงึ    น.ฟาเบยีนพระสนัตะปาปา และมรณสกัข ีน.เซบาสเตยีน มรณสกัข ี                                                         
วนัศุกรท์ี ่21 ม.ค.22       ระลกึถงึ   น.อกัแนส พรหมจารแีละมรณสกัข ี
วนัเสารท์ี ่22 ม.ค.22       ระลกึถงึ  น.วนิเซนต ์สงัฆานุกร และมรณสกัข ี
วนัอาทติยท์ี ่23 ม.ค.22  สปัดาหท์ี ่ 3  เทศกาลธรรมดา      
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ขอค าภาวนาอุทศิแด่ คุณพ่อยอแซฟ วโิรจน์ สมหมาย พระสงฆส์งัฆมณฑลจนัทบุร ี
สู่การพกัผ่อนตลอดนิรนัดรในพระเจา้ 

  

   

   

   
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14758-17jan22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14755-20jan22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14754-21jan22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14749-22jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
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ประกาศวดับางแสน 

 
 

อาทติยช์วนคดิ  

เพราะคนท่ีขอจึงได้รบั  คนท่ีแสวงหาจึงพบ 

     การภาวนาดว้ยความพากเพยีรอยา่งสม ่าเสมอแสดงใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นทีต่อ้งรอ้ง
ขอความชว่ยเหลอืจากพระเจา้ บดิาในโลกน้ียงัรูจ้กัใหข้องดแีก่ลกู พระบดิาบนสวรรคผ์ูด้ี
พรอ้มของเราจะใหข้องทีด่กีวา่หรอืดทีีสุ่ดส าหรบัเราอยา่งแน่นอน และของประทานนัน้ก็
คอื “พระจติเจา้” พรอ้มกบัผลแหง่พระพรของพระองค ์ อนัไดแ้ก่ ความรกั ความชื่นชม 
ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจด ีความซื่อสตัย ์ความออ่นโยน และการรูจ้กั
ควบคุมตนเอง (กท 5:22-23) แต่เราตอ้งวอนขอ เพราะคนทีข่อจงึไดร้บั คนทีแ่สวงหาจงึ
พบ 

*** แจ้งให้ทราบ  1. วนัเสารท์ี ่15 มกราคม ไมม่มีสิซา 19.30 น. 
                             วนัเสารท์ี ่22 มกราคม ไมม่มีสิซา 19.30 น  
        (มมีสิซาพธิสีมรส เวลา 14.00 น.) 
    2. วนัอาทติย ์มมีสิซาตามเวลาปกต ิ
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

  ยน 2:1-12 
       สามวนัต่อมา มงีานมงคลสมรสทีห่มู่บา้นคานาในแควน้กาลลิ ีพระมารดาของพระเยซูเจา้
ทรงอยูใ่นงานนัน้ พระเยซเูจา้ทรงไดร้บัเชญิพรอ้มกบับรรดาศษิยม์าในงานนัน้ดว้ย เมือ่เหลา้องุน่หมด 
พระมารดาของพระเยซเูจา้จงึมาทลูพระองคว์่า "เขาไม่มเีหลา้องุน่แลว้" พระเยซเูจา้ตรสัว่า "แมค่รบั 
แมต่อ้งการอะไรจากลกู เวลาของลกูยงัมาไมถ่งึ" พระมารดาของพระเยซเูจา้จงึกล่าวแก่บรรดาผูร้บัใช้
ว่า "เขาบอกใหท้่านท าอะไร กจ็งท าเถดิ" ทีน่ัน่มโีอ่งหนิตัง้อยูห่กใบ เพือ่ใชช้ าระตนตามธรรมเนียมของ
ชาวยวิ แต่ละใบจุน ้ าไดป้ระมาณหนึง่รอ้ยลติร พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาผูร้บัใชว้่า "จงตกัน ้าใสโอ่งให้
เตม็" เขากต็กัน ้ าใส่จนเตม็ถงึขอบ แลว้พระองคท์รงสัง่เขาอกีว่า "จงตกัไปใหผู้จ้ดังานเลี้ยงเถดิ" เขาก็
ตกัไปให ้ผูจ้ดังานเลี้ยงไดช้มิน ้ าทีเ่ปลีย่นเป็นเหลา้องุน่แลว้ ไมรู่ว้่าเหลา้นี้มาจากไหน แต่ผูร้บัใชท้ีต่กั
น ้ารูด้ ีผูจ้ดังานเลี้ยงจงึเรยีกเจา้บ่าวมาพดูว่า "ใครๆ เขาน าเหลา้องุ่นอยา่งดมีาใหก่้อน เมือ่บรรดาแขก
ดืม่มากแลว้ จงึน าเหลา้องุน่อยา่งรองมาใหแ้ต่ท่านเกบ็เหลา้อยา่งดไีวจ้นถงึบดันี้"  

พระเยซเูจา้ทรงกระท าเครือ่งหมายอศัจรรยค์รัง้แรกนี้ทีห่มูบ่า้นคานาแควน้กาลลิ ีพระองคท์รง
แสดงพระสริริุง่โรจน์ของพระองค ์และบรรดาศษิยเ์ชือ่ในพระองค ์หลงัจากนัน้ พระเยซเูจา้เสดจ็ไป
เมอืงคาเปอรนาอุมพรอ้มกบัพระมารดา พระประยรูญาตแิละบรรดาศษิย ์ทุกคนพ านักอยูท่ีน่ัน่เพยีง
สองสามวนั 

 
ข้อคิด 
ในสมยันัน้ พระเยซเูจา้และแมพ่ระไดม้ามชีวีติอยูก่บัชาวกาลลิ ีไดร้ว่มวฒันธรรมงานแต่งงาน

และการทานเลี้ยงของชาวกาลลิ ีและดว้ยใจทีอ่่อนโยนและใส่ใจแบบแม ่แมพ่ระกไ็ดร้บัรูค้วามรูส้กึทีจ่ะ
เกดิขึน้กบัเจา้ภาพทีจ่ะขายหน้า เพราะเครือ่งดืม่ไมพ่อส าหรบัแขกทีม่าในงานเลี้ยง พระเยซเูจา้ทีท่รง
อยูท่ีน่ัน้ดว้ย กร็ว่มมอืกบัหวัใจทีอ่่อนโยนของแมพ่ระ และไดท้รงเปลีย่นน ้าใหเ้ป็นเหลา้องุน่ ..ใน
ปัจจบุนั พระเยซเูจา้และแม่พระกท็รงอยูก่บัเราในวฒันธรรมไทยๆ ในชวีติครอบครวั และในชวีติการ
งาน ทีม่ที ัง้ความสุข ความเหน็ดเหนือ่ย ความขาดแคลนฯ พระองคท์รงรอคอย รอคอย และรอคอย ให้
เราเปิดใจ ใหเ้วลา เพือ่รบัรูแ้ละสมัผสัว่าพระองคท์รงเขา้มาอยูใ่นชวีติประจ าวนัของเราดว้ยเช่นกนั... 

 
 ขอใหพ้ีน้่องอ่านบทพระวรสารของวนันี้   อย่างตัง้ใจ ..... อ่านชา้ ๆ  

ร าพึงถึงเรื่องราว และบทบาทของแม่พระ (ตาม ข้อคิด กไ็ด้) 
และภาวนา (จากใจ หรือสายประค  า) ขอพรจากแม่พระเพื่อพี่น้อง - เพื่อครอบครวั 
และพระศาสนจกัร 

                                         
      ......... เจา้วดั 

 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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19 ข้อคิดให้ก าลงัใจตวัเอง 
อ่านก่ีครัง้กไ็ม่เบ่ือ! 

1. อยา่กลวั การเริม่ตน้ใหม ่ และอยา่แครส์ายตาใคร ตราบใดทีเ่รายงัหายใจ 
2. คนอื่นไมใ่หโ้อกาสเรา ยงัไมน่่าเศรา้เท่ากบัเราไมใ่หโ้อกาสตวัเอง 
3. กระจกไมเ่คยดถููกใคร มแีต่คนทีไ่ม่มัน่ใจทีด่ถููกตวัเอง 
4. คนฉลาดไมใ่ช่ผูท้ีช่นะการโตแ้ยง้ แต่คนฉลาด คอืผูท้ีอ่อกห่างจากการโตแ้ยง้ตัง้แต่เริม่ตน้ 
5. คนทีใ่ชช้วีติคุม้ค่า คอื คนทีไ่ดท้ า ในสิง่ทีอ่ยากท าไม่ใช่เพราะไดท้ าในสิง่ทีค่นอื่นอยากใหท้ า 
6. อยา่เป็นคนเก่งทีแ่ลง้น ้าใจ แต่จงเป็นคนธรรมดาทัว่ไปทีม่นี ้าใจ และไมเ่หน็แก่ตวั 
7. มองปัญหาใหเ้หมอืนกบัเมด็ทราย ถงึจะเยอะมากมาย แต่เมด็ทรายกเ็ลก็นิดเดยีว 
8. ใครจะดถููกเรากป็ล่อยใหเ้คา้ดถููกไป แต่จงท่องใหข้ึน้ใจว่าเราจะไมด่ถููกตวัเอง 
9. ไมม่ใีครเกดิมาไรค้่า แมแ้ต่คนโงท่ีสุ่ดยงัฉลาดในบางเรือ่ง และคนฉลาดทีสุ่ด กย็งัโงใ่นหลายเรือ่ง .. 
10. ไมม่อีะไรเสยีเวลาไปมากกว่า การคดิทีจ่ะยอ้นกลบัไปแกไ้ขอดตี 
11. ไมเ่คยมอีะไรชา้เกนิไป ทีจ่ะท าใหสิง่ทีต่นฝัน .. 
12. คนทีไ่มเ่คยหวิ ยอ่มไม่ซาบซึง้รสของความอิม่ 
13. ความส าเรจ็ทีผ่่านความลม้เหลว ยอ่มหอมหวานกว่าเดมิ .. 
14. อนัตรายทีสุ่ดของชวีติคนเราคอื การคาดหวงั อยา่ยอมแพ ้ถา้ยงัไมไ่ดพ้ยายามอยา่งเตม็ที ่เหตุผลของ
คนๆ หนึ่ง อาจไมใ่ช่เหตุผลของคนอกีคนนึง ถา้คุณไมล่องกา้ว คุณจะไม่มทีางรูเ้ลยว่า ทางขา้งหน้าเป็น
อยา่งไร 
15. ปัญหาทุกอย่างลว้นอยู่ทีต่วัเราทัง้สิน้ ยนิดกีบัสิง่ทีไ่ดม้า และยอมรบักบัสิง่ทีเ่สยีไป 
16. หลงัพายผุ่านไป ฟ้ายอ่มสดใสเสมอ 
17. มแีต่วนัน้ีทีม่คี่า ไม่มวีนัหน้า วนัหลงั 
18.คนเราไมต่อ้งเก่งไปทุกอยา่ง แต่จงสนุกกบังานทุกชิน้ ทีไ่ดท้ า 
19. หวัใจของการเดนิทางไมไ่ดอ้ยูท่ีจ่ดุหมาย หากอยูท่ีป่ระสบการณ์สองขา้งทางมากกว่า 
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5 แบบท่ี ท าให้ตายกไ็ม่ส าเรจ็หรอก ตอนท่ี1 
 

!คงตอ้งเริม่จากมองเหน็รว่มกนัก่อนว่า ความส าเรจ็ คงไม่เกิดจากการท าอะไรเพียงครัง้เดียว 
หรืออย่างเดียว แลว้จะส าเรจ็ มนัตอ้งท าอะไรมาหลาย ๆ อยา่ง และบางอย่างตอ้งท าซ ้าหลายครัง้ ซึง่ใน
การทีเ่ราตอ้งท าหลายครัง้ หลายเรือ่ง และสารพดัวธินีี้เอง มนัจงึไมม่สีตูรตายตวัหรอกว่า ท าแบบนัน้ แบบ
นี้ แลว้จะส าเรจ็ไปเสยีหมด 

แลว้ในการท าซ ้า ๆ นี่เอง บางทผีลลพัธก์เ็ป็นทัง้ส่งเสรมิใหก้า้วหน้า และถ่วงความส าเรจ็ไดเ้ช่นกนั 
เราจงึควร “เลอืกท า” มเิช่นนัน้มนักค็อื การพยายามทีผ่ดิที ่ผดิทาง… 

แต่การจะบอกว่าสิง่ไหนควรท า ไมค่วรท า มนักอ็าจตกีรอบใหย้ากอกี เพราะนอกจากจะคาดเดา
อนาคตไมไ่ดแ้ลว้ ยงัไม่รูด้ว้ยว่า แต่ละคนท าเรือ่งอะไร และมเีป้าหมายความส าเรจ็นัน้ทีต่รงไหน ทัง้แงก่าร
ท าธุรกจิ, เป้าหมายชวีติ หรอืหน้าทีก่ารงาน ภาพรวมเรื่องนี้จงึเป็นเพยีง แนวทาง วธิคีดิ หรอืกรอบคดิ 
(Mindset) ในการท าสิง่หนึ่ง ทีค่งพอจะสะทอ้นว่า ท าแบบน้ีต่อไป ใหต้ายกค็งไมส่ าเรจ็ ดงันี้ 

บางทก่ีอนจะคดิ จะพดูกนัว่า ความส าเรจ็ตอ้งท าอยา่งไร ปัจจบุนัเราอาจก าลงัคดิหรอืท าอะไรทีส่่งผล
ให ้มนัพงั มนัไมส่ าเรจ็ หรอืก าลงัท าใหม้นัยากกว่าเดมิ โดยไม่รูต้วัอยู ่กเ็ป็นได้… 

 
1) ท าตามเขาตลอด 

  “การท าตาม” มหีลายแบบ และไมใ่ช่เรือ่งผดิ บางทเีป็นแนวคดิทีด่ดีว้ยซ ้า แต่การ “ตามตลอด” 
นัน้ คงไมด่ ีเพราะนอกจากเราไมอ่าจตามใครไดต้ลอดจรงิ ๆ แลว้ อาจมกีารตามแบบผดิ ๆ ประมาณ
ว่า เหมอืนแต่ขา้งนอก ขา้งในไมใ่ช่ อะไรท านองนี้ 
หรอืถา้วนัหน่ึงเขาตนั เรากต็นัไปดว้ย หรอืถา้เขาท าผดิเสยีหาย เรากเ็สยีหายไปดว้ย บางกรณเีขาอาจ
แกปั้ญหาได ้เพราะเขารูว้่าท าเพราะอะไร แต่เราไม่รู ้เราอาจแก้ปัญหาไมไ่ดเ้หมอืนเขา รวม ๆ แลว้ 
การตามใครไดต้ลอดจงึเป็นเรือ่งยากและไมก่ารนัตคีวามส าเรจ็อกีดว้ย 

แต่จะว่าไปขอ้นี้กถ็อืว่าไม่รา้ยแรง เพราะหลายคนเมือ่ตามเขาไป จนถงึจดุเลีย้วทีต่ามไมไ่ด ้หรอื
ถูกสถานการณ์บงัคบัใหต้อ้งยนืดว้ยตวัเอง, แกปั้ญหาดว้ยตวัเอง, ตอ้งไปต่อดว้ยตวัเอง แลว้สามารถไป
ได ้อนัน้ีกด็ไีป และมนัเท่ากบัว่า เราไมไ่ดต้ามเขาตลอดแลว้ นัน่เอง 

 
            ทีม่าhttps://sirichaiwatt.com 


