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ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1158 วันอาทิ ตย์ที่ 9 เมษายน 2560/2017

จันทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล เจ้าอาวาส เปิดปฐมนิเทศ มีนกั เรียน 16 คน
ผูป้ กครอง 7 คน ครู 2 คน คือ มาสเตอร์บอส จากบ้านเณรกลาง และมาสเตอร์ปีเตอร์
เรียนเวลา 9 โมงถึงเทีย่ ง หยุดเสาร์อาทิตย์ วันที่ 28 เมษายน วันสุดท้าย
********************************
“เอลี เอลี ลามาสะบ ัคทานี ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ทาไมพระองค์จงึ ทรงทอดทิง้ ข้าพเจ้าเล่า”

ข้อคิด

นักบุญเปาโลส่งจดหมายถึงคริสตชนชาวฟิลปปีสอนพวกเขาว่า

ขอแสดงความยินดีกบั คุณอ๊อดและคุณใหม่ในโอกาสจัดพิธแี ต่งงาน
ตามจารีตของพระศาสนจักร พีน่ ้องวัดบางแสน บรรดาญาติและเพื่อนๆ มาร่วมพิธ ี มากมาย
เมือ่ วันเสาร์ท่ี 1 เมษายน 2017 ...

พระเยซูเจ้าทรงมีธรรมชาติ
เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ และเพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษย์ พระองค์ทรงแสดงองค์ในธรรมชาติ
มนุษย์ ถ่อมองค์ยอมรับความตายแม้ความตายบนไม้กางเขน แต่พระเจ้าพระบิดาก็ยกพระองค์ขน้ึ
สูงส่ง เพื่อเทวดาบนสวรรค์และมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาบนแผ่นดินจะได้รอ้ งประกาศว่า “พระเยซูคริสต์
ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า” การประกาศนี้ยงั เป็ นจริงในปจั จุบนั เช่นเดียวกับทีเ่ ป็ นในคริสตศาสนายุค
แรก
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพฤหัสบดีท่ี 13 เม.ย. 17
วันศุกร์ท่ี 14 เม.ย. 17
วันเสาร์ท่ี 15 เม.ย. 17
วันอาทิตย์ท่ี 16 เม.ย. 17

วันพฤหัสบดีศกั ดิ ์สิทธิ ์ .
วันศุกร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์
วันเสาร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์
วันอาทิตย์สมโภชปสั กา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
หอก ( Spear ) เป็ นอาวุธทีใ่ ช้ทมิ่ แทงสีขา้ งของพระเยซูบนไม้กางเขน จึง
เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของพระทรมาน
ฟองน้า (Sponge ) เป็นเครือ่ งหมายหนึ่งของการ
ตรึงกางเขนพระคริสต์ โดยมีทม่ี าจากการตรึงกางเขนที่
เล่าไว้ในพระคัมภีรว์ ่า “หนึ่งในคนเหล่านัน้ วิง่ ตรงไป แล้ว
เอาฟองน้าชุบน้ าส้มสายชูเสียบปลายกกยื่นให้พระองค์ดดู ”

ข้อคิดสะกิดใจ

ทางสวรรค์
เสาะแสวงแสงสว่างทางสวรรค์
ปิดทวารผลาญนิวรณ์ไม่ยอ้ นเวียน
สงบจิตคิดถึงพระละทางบาป
ความทุกข์ใดทิง้ ไปให้หมดเลย

ไม่กระสันยศศักดิ ์ให้หนักเศียร
ให้บาปเฆีย่ นขูเ่ ข็ญอีกเช่นเคย
ได้ซมึ ซาบพระวาจามาเฉลย
พระเปิดเผยทางสวรรค์จรรโลงใจ
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ประชาสมพ
1.
2.
3.
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6.
7.

เชิญพีน้องร่วมฉลองวัด น.ยอแซฟ กรรมกร ท่าใหม่ วันเสาร์ท่ี 29 เมษายน 2017
เชิญพีน่ ้องร่วมเดินรูป ในช่วงเทศกาลมหาพรต ในทุกวันศุกร์ ก่อนมิสซา เวลา 19.00 น. และ ใน
วันอาทิตย์ หลังมิสซา สาย
ผูใ้ ดสนใจ จะร่วม ช่วยร้องเพลง หรือ เล่นดนตรี ในกลุ่ม นักขับ สมัครได้ท่ี ปรัชญา (ปุ๊ก) ไม่จากัด
เพศ และ วัย จะมีการซ้อม ทุกหลังมิสซา
ท่านใดประสงค์บริจากไข่ เพื่อเตรียมไข่ปสั กา ติดต่อได้ทค่ี ุณพ่อเฉลิม
มีแห่แม่พระวันอังคารที่ 11 เมษายน
เงินคารวะกางเขนในวันศุกร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์จะส่งไปบารุงแผ่นดินศักดิ ์สิทธิ ์สถานทีป่ ระสูตขิ องพระเยซู
สภาอภิบาลได้ประชุมและมีมติรว่ มกันว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่อนุญาติให้รถขายของ หรือรถ
ส่วนตัว เข้ามาจอดในบริเวณวัด ยกเว้นรถของผูท้ ม่ี าร่วมพิธบิ ชู าขอบพระคุณ ในช่วงอาทิตย์
ศักดิ ์สิทธิ ์นี้ เพื่อลดปญั หาการเมา และทะเลาะวิวาท

อาทิตย์ชวนคิด

ชีวิตคริสตชนคือชีวิตแห่งปัสกา

"เขาจาพระองค์ได้เมือ่ ทรงบิขนมปงั " ประเด็นนี้น่าจะเป็ นประเด็นสาคัญทีส่ ุด ทีท่ าให้เราแน่ ใจว่า
พระเยซูเจ้าอยูก่ บั พระศาสนจักรเสมอมา พระเยซูเจ้าทรงประทับท่ามกลางบรรดาศิษย์ ทรงเปิดเผยพระ
หัตถ์ และรอยแผลเพื่อยืนยันว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางพวกเขา จาเป็ นไม่ใช่หรือทีค่ ริ
สตชนต้องจดจาพระองค์ได้โดยการบิขนมปงั แห่งชีวติ โดยอาศัยการแบ่งปนั ชีวติ ดังเช่นพระองค์จนกว่า
ใครก็จาพระองค์ในท่ามกลางชีวติ ทีเ่ สียสละชีวติ ทีเ่ ปี่ยมด้วยความรักและความ เอาใจใส่ซง่ึ กันและกัน
ของเรา นัน่ แหละคือความหมายของการจดจาพระองค์อย่างแท้จริง คือชีวติ คริสตชนคือชีวติ แห่งปสั กา
ของพระเยซูคริสตเจ้าเสมอทุกวัน
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3874-5216
วันอาทิ ตย์ พิ ธีบชู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร์ต้นเดือน วันเสาร์ นพวารแม่พระนิ จจานุเคราะห์ และพิ ธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุม
่ ครึง่

ขอเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระทีว่ ด
ั บางแสน
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[วันอาทิ ตย์ใบลาน]
สวัสดีพน่ี ้องลูกๆพระแม่เมืองลูรด์ ชุมชนวัดบางแสนทีร่ กั ทุกคน
40 วันในเทศกาลมหาพรตปีน้ี เหลือเพียงอีก 7 วันเท่านัน้ วันนี้เรากระทาพิธรี ะลึกถึงพระเยซูเจ้า
เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มซึง่ เรียกสัน้ ๆว่า อาทิตย์ใบลาน พระศาสนจักรจัดให้พธิ กี รรมในสัปดาห์น้เี ป็น
การระลึกถึงชีวติ จริง ช่วงอาทิตย์สุดท้ายของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ เพราะในอาทิตย์น้เี อง เมือ่ 2 พันปีท่ี
แล้ว ประชาชนชาวยิวจานวนมากได้เอาเสือ้ ผ้าของตนปูตามถนนหนทาง บางคนก็ตดั กิง่ ไม้ปทู ถ่ี นนและ
ทุกคนพากันโห่รอ้ งว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสดาวิด ขอให้ท่านผูเ้ สด็จมาในนามขององค์พระเจ้าทรงพระ
เจริญ โฮซันนาในทีส่ งู สุด”
พิธกี รรมกาหนดให้มพี ธิ แี ห่เข้าวัด เพื่อเป็นการเตือนกันและกันว่า เราจะติดตามพระเยซูเจ้าเข้าสู่
การพิจารณาไตร่ตรอง ชีวติ ช่วงสุดท้าย ทีพ่ ระองค์ทรงยอมลาบาก,ทนทรมาน,สิน้ พระชนม์และกลับคืน
พระชนมชีพเพื่อไถ่บาปของเรา เราจะต้องเรียนรูแ้ ละเลียนแบบอย่างวิธกี ารทีพ่ ระองค์ทรงไถ่บาปเรา
ฉะนัน้ เมือ่ เรามาแห่ใบลานเข้าวัดในวันนี้ ให้เราตัง้ ใจทีจ่ ะจัดเวลามาร่วมพิธที งั ้ ในวันพฤหัสฯ,วันศุกร์,วัน
เสาร์และวันอาทิตย์ตามทีป่ ระกาศไว้ในกาหนดการทีร่ ะบุในสารวัด โดยมีขอ้ ชีแ้ จงเพิม่ เติมดังนี้
วันพฤหัสฯ เราจะมีพธิ รี ะลึกถึงการทีพ่ ระองค์ได้ทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์ของพระองค์ ปีน้เี ราจะมี
ผูแ้ ทนจากหลากหลายชาติ หลายวัยและหลายอาชีพหน้าทีม่ ารับพิธลี า้ งเท้า สภาอภิบาลได้พจิ ารณา
เลือกผูท้ จ่ี ะเป็นผูแ้ ทนล้างเท้าแล้ว เมือ่ ได้รบั การทาบทามกรุณาให้ความร่วมมือด้วย หลังพิธมี สิ ซาฯ เรา
จะมีตงั ้ ศีลมหาสนิทและตื่นเฝ้าพระองค์จนถึงเทีย่ งคืน
วันศุกร์ฯ เรามีพธิ นี มัสการกางเขน และปจั จัยทีเ่ ราถวายแก่พระเยซูเจ้าช่วงนัน้ เราจะส่งไปช่วย
บารุงแผ่นดินศักดิ ์สิทธิ ์สถานทีท่ พ่ี ระเยซูเจ้าทรงเคยใช้ชวี ติ เมือ่ อยูบ่ นโลกนี้
วันเสาร์ฯ ขอเชิญชวนให้นากระป๋องธารน้ าใจทีเ่ ราได้รบั ไปตัง้ แต่วนั พุธรับเถ้าเพื่ออดออมทาพลี
กรรม มารวมกันในคืนรือ้ ฟื้นศีลล้างบาป เพื่อนาไปช่วยผูย้ ากจน ผูท้ ุพพลภาพฯลฯ ให้มชี วี ติ ใหม่
วันอาทิตย์ปสั กา เราจะมีพธิ เี สกไข่ เพื่อเชิญชวนให้ระลึกถึงชีวติ ของพระเยซูเจ้าทีถ่ ูกฝงั อยูใ่ น
อุโมงค์ แต่พระองค์มชี ยั ชนะต่อความตายเสด็จออกจากอุโมงค์ กลับคืนพระชนมชีพและนาชีวติ ใหม่มา
ให้เรามนุษย์ทุกคน
ทุกๆปีในพิธมี สิ ซาวันอาทิตย์ใบลาน เราได้รบั ฟงั พระวรสารทีเ่ ล่าถึงพระทรมาน การ
สิน้ พระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า หลายๆคนอาจรูส้ กึ เบื่อ -เมือ่ ยและ
ทรมาน เราต้องคิดว่า เราเพียงแต่ฟงั เรือ่ งราวเท่านัน้ แต่พระเยซูเจ้าเองต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะบาป
ของเราจริงๆ “พระองค์เสด็จมาเพื่อจ่ายหนี้สนิ ทีพ่ ระองค์มไิ ด้ทรงก่อเหตุไว้ แต่เป็นเพราะ เราเป็ นหนี้
ชนิดทีเ่ รามิสามารถจ่ายด้วยตัวเราเองได้ พระองค์จงึ ต้องมาจ่ายแทนเรา”
หวังว่าจะได้พบพีน่ ้องในคืนวันอังคาร(มีแห่แม่พระ)วันพุธ(เสกน้ามันทีศ่ รีราชา)วันพฤหัสฯ,วัน
ศุกร์ฯ,วันเสาร์ฯและวันอาทิตย์ปสั กานะครับ
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ต้องใช้เวลา

แม้ว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้ทนั ที แต่พระองค์ทรงเลือ กที่จะพัฒ นาเราอย่าง

ช้าๆ พระเยซูทรงจงใจใช้วธิ คี ่อยๆ พัฒนาสาวกของพระองค์ เช่นเดียวกับทีพ่ ระเจ้าทรงอนุญาตให้คน
อิสราเอลยึดแผ่นดินแห่งสัญญา “ทีละเล็กทีละน้อย” เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกทาลาย พระองค์กเ็ ลือกทีจ่ ะ
ทางานเป็ นขัน้ เป็นตอนในชีวติ ของเราเช่นกัน ทาไมจึงใช้เวลานานเหลือเกินทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง และเติบโต
1.เราเรียนรู้ช้า เราม กั จะต้ อ งเรีย นซา้ ๆ ถึง 40 หรือ 50 ครัง้ จึงจะเข้า ใจอย่างถ่อ งแท้ เมื่อ
ั
ปญหาเกิดขึน้ ซ้าๆ เราก็คดิ ว่า “เอาอีกแล้ว ผมเรียนบทเรือ่ งนี้ไปแล้วนี่นา” แต่พระเจ้าทรงทราบดีกว่า
ประวัตศิ าสตร์ของอิสราเอลแสดงให้เห็นว่า เราลืมบทเรียนทีพ่ ระเจ้าสอนได้เร็วเพียงไร และหวนกลับคืนสู่
รูปแบบพฤติกรรมเก่าๆ อย่างรวดเร็ว เราจาเป็ นต้องเรียนรูซ้ ้าหลายๆครัง้
2. เราต้ องทิ้ งสิ่ งเก่าๆมากมาย หลายคนไปหาผู้ใ ห้ค าปรึกษาด้ว ย
ปญั หาส่วนตัวหรือปญั หาความสัมพันธ์ซง่ึ สังสมมานานหลายปี
่
แล้วพูดว่า
“ผมต้องการให้คุณช่วยนะ ผมมีเวลาหนึ่งชัวโมง”
่
พวกเขาคาดหวังอย่างไร
ั
เดียงสาทีจ่ ะแก้ไขความยุง่ ยากทีย่ าวนาน และฝงรากลึกภายในเวลา
อันรวดเร็ว เนื่องจากปญั หาของเราส่วนใหญ่และนิสยั ไม่ดที ุกอย่างของเรา
ไม่ได้เกิดขึน้ เพียงชัวข้
่ ามคืน มันจึงไม่สมเหตุสมผลทีจ่ ะคาดว่าสิง่ เหล่านี้จะ
หายไปในทันที ไม่มยี า หรือคาอธิษฐาน หรือหลักการใดทีจ่ ะแก้ไขความ
เสียหายทีส่ งสมมานานหลายปี
ั่
ได้ในทันที มันต้องอาศัยการทุ่มเทเพื่อขจัดและทดแทนด้วยสิง่ ใหม่ พระ
คัมภีรเ์ รียกการกระทาเช่นนี้ว่า “ทิง้ ตัวเก่า” และ “สวมสภาพใหม่” แม้ว่าคุณจะได้รบั ธรรมชาติใหม่ทนั ทีท่ี
กลับใจเชื่อ แต่คุณก็ยงั มีนิสยั รูปแบบ และการกระทาเก่าๆ ซึง่ ต้องถูกขจัดออกและทดแทนด้วยสิง่ ใหม่
3. เรากลัวที่จะเผชิ ญหน้ าความจริ งที่เกี่ยวกับตัวเราด้วยความถ่อมใจ ผมได้ชี้ใ ห้เห็น แล้ว ว่า
ความจริงจะทาให้เราเป็นอิสระ แต่มนั ก็มกั จะทาให้เราน่ าสังเวชก่อน เรากลัวว่าเราจะพบอะไรบางอย่าง ถ้า
เราเผชิญหน้ากับความบกพร่องในนิสยั ของเราอย่างเปิดเผย ความกลัวนี้เองทีจ่ าจองเราไว้ในคุกแห่งการ
ไม่ยอมรับความจริงจนกระทังเรายอมให้
่
พระเจ้าส่องแสงแห่งความจริงของพระองค์บนความผิดพลาด
ั
ความล้มเหลว และปญหาต่างๆ ของเราเท่านัน้ เราจึงจะเริม่ แก้ไขสิง่ เหล่านัน้ ได้ นี่คอื เหตุผลทีเ่ ราไม่
สามารถเติบโตได้ถา้ ไม่มที ่าทีถ่อมใจและยอมรับการสอน
4. การเติ บโตมักจะเจ็บปวดและน่ ากลัว ไม่ม ีก ารเติ บโตที่ปราศจากการเปลี่ย นแปลง ไม่ม ี
การเปลีย่ นแปลงทีป่ ราศจากความกลัวหรือการสูญเสีย และไม่มกี ารสูญเสียทีป่ ราศจากความเจ็บปวด การ
เปลีย่ นแปลงทุกรูปแบบนัน้ มาพร้อมกับความสูญเสียบางสิง่ บางอย่าง คุณต้องทิง้ วิถเี ก่าเพื่อมีประสบการณ์
กับวิถใี หม่ เรากลัวการสูญเสียเหล่านี้ แม้ว่าวิธเี ก่าของเราจะทาให้ตวั เองต้องล้มเหลว เพราะมันเหมือนกับ
รองเท้าคู่เก่าทีข่ าดวิน่ อย่างน้อยมันก็ใส่สบายและคุน้ เคย ผูค้ นมักจะสร้างเอกลักษณ์ของพวกเขา เราพูด
ว่า “มันก็เหมือนกับผมที…
่ ” และ ผมก็เป็นอย่างนีแหละ” สิง่ ทีเ่ รากังวลโดยไม่รตู้ วั ก็คอื ถ้าฉันทิง้ นิสยั
บาดแผล หรือปญั หาของตัวเองไปแล้ว ฉันจะเป็ นใครล่ะ ความกลัวนี้สามารถทาให้คุณโตช้าลงได้ อย่าง
แน่นอน (มีต่ออาทิตย์หน้าครับ)
(จากหนังสือชีวติ ทีเ่ คลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์)
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