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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1339    วนัอาทติยท์ี ่    25    ตลุาคม     2563/2020 

 บทอ่านทีห่นึ่งไมไ่ดพ้ดูถงึ "ความรกั" แต่กบ็รรยายธรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของความรกัไดอ้ยา่ง
ทรงพลงั "ทา่นจะตอ้งไมข่ม่เหงหรอืรงัแกคนต่างชาต.ิ..ทา่นจะตอ้งไมข่ม่เหงหญงิมา่ยหรอืลกู
ก าพรา้..." หรอื อกีนยัหนึ่งเราตอ้งปฏบิตัติ่อคนต ่าตอ้ย หรอืผูถู้กทอดทิง้ดว้ยความเมตตาและ
สงสาร นี่คอืความหมายของค าวา่รกั และค าตอบสูค่ าถาม พระบญัญตัขิอ้ใดส าคญัทีส่ดุ พระเยซู
เจา้ทรงสรปุบญัญตัแิหง่ความรกั "รกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้" และ "รกัเพือ่นมนุษย"์ ความรกัต่อพระ
เจา้มาคูก่บัความรกัต่อเพือ่นมนุษย ์"ถา้ผูใ้ดพดูวา่ ฉนัรกัพระเจา้ แต่เกลยีดชงัพีน้่องของตน ผู้
นัน้ยอ่มป็นคนพดูเทจ็" (1 ยน 4:20) บญัญตัแิหง่ความรกัจงึเป็นหวัใจของชวีติครสิตชน ศษิย์
พระครสิต์ 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจติใจ สุดวญิญาณ สุดสตปัิญญาของท่าน” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

    ใครลิขิต 
                 ชัว่ชวีติคดิตรองมองดเูถดิ   ตัง้แต่เกดิจนตายกลายเป็นผ ี
        ยอ่มประสบสิง่ทรามและความด ี   ตามวถิแีหง่กรรมทีท่ ามา 
      อยา่ครวญโอดโทษใตรในยามทกุข ์  จงปลอบปลุกจติใจใหแ้กรง่กลา้ 
        ใชช้วีติตามลขิติขดีชะตา     ตนนัน้หนาลขิติชวีติตน 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects )   
        ไม้กางเขนแบบอียิปตห์รือแบบเตา (Egyptian, Tau Cross)เป็นรปูแบบของไมก้างเขน
ทีเ่ก่าแก่กวา่ไมก้างเขนแบบอื่นๆ มรีปูรา่งเหมอืนอกัษร T เพราะมเีพยีงสามแขน ไมก้างเขนแบบ
นี้เรยีกอกีอยา่งวา่ไมก้างเขนแหง่พนัธสญัญาเดมิ เชือ่กนัวา่ โมเสสใชไ้มก้างเขนแบบอยีปิตต์วดังู

ขึน้มา เมือ่ตอนทีร่อ่นเรอ่ยู่ในแถบถิน่ทรุกนัดาร เป็นการพยากรณ์วา่
พระครสิตจ์ะทรงถูกยกขึน้มา เมือ่ตอนทีร่อ่นเรอ่ยูใ่นแถบถิน่ทรุกนัดาร 
เป็นการพยากรณ์วา่ พระครสิตจ์ะทรงถูกยกขึน้บนไมก้างเขนเชน่กนั 
(ยน. 3:14) ไมก้างเขนแบบเต๋าเป็นเครือ่งหมายของนกับุญฟิลปิ 
เนื่องจากทา่นถูกตรงึบนไมก้างเขนแบบน้ี นอกจากนี้ยงัเป็น
เครือ่งหมายหนึ่งของนกับญุแอนโทนีอธกิาร  

 

วนัพธุที ่ 28 ต.ค.20   ระลกึถงึ    ฉลอง น.ซโีมน และ น.ยดูาห ์อคัรสาวก 
วนัอาทติยท์ี ่1  พ.ย.20 สมโภชนกับุญทัง้หลาย       
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วนัเสารท์ี ่17 ตุลาคม 2020 คณะเซอรร์า่บางแสน รว่มยนิดใีนโอกาสบวชพระสงฆใ์หม ่ 
สงัฆานุกรฟรงัซสิ เซเวยีรอ์านนท ์ตนัชยั ทีว่ดัแมพ่ระรบัสาร จ.ตราด  

 

 

 



วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบีูชาขอบพระคณุ   ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบีูชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 
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ประชาสมัพนัธ ์

 ระลึกถึงผู้ล่วงลบั 
     “ใจของท่านทัง้หลายจงอย่าหวัน่ไหวเลย จงเช่ือในพระเจา้ และเช่ือในเราด้วย ในบ้าน
พระบิดาของเรามีท่ีพ านักมากมาย ถ้าไม่มี เราคงบอกท่านแล้ว เราก าลงัไปเตรียมท่ีให้ท่าน 
และเมื่อเราไป และเตรียมท่ีให้ท่านแล้ว เราจะกลบัมารบัท่านไปอยู่กบัเราด้วย ท่ีท่ีเราจะไป
นัน้ ท่านรู้จกัหนทางแล้ว” (ยน. 14:1-6) 
      เราจะเหน็วา่ในบทมสิซา บทเสกศลี เราครสิตชนเชือ่อะไรเกีย่วกบัเรือ่งความตาย  พระสงฆ์
สวดภาวนาวา่ “ขอทรงพระกรณุาระลึกถึงผูท่ี้ล่วงลบัไปพร้อมกบัหวงัจะได้กลบัคืนชีพ 
ตลอดจนผูล่้วงลบัไปแล้วทุกคน…”   เราครสิตชนเชือ่วา่  ส าหรบัครสิตชนทีม่คีวามเชือ่ ความ
รกัและ ความหวงัในพระเจา้นัน้ เขาไมไ่ดต้ายตลอดไป ชวีติมนุษยต์ามธรรมชาตเิขาตาย แต่เขาไม่
ตายในความหวงั และความเชือ่วา่เขาจะกลบัคนืชพี ดงันัน้ เราจงึเรยีกครสิตชน ทีต่ายนัน้วา่ “ผูท่ี้
ได้หลบัไป” เทา่นัน้ นอกจากนัน้ เรายงักภ็าวนาส าหรบัทกุคนแมไ้มไ่ดม้คีวามเชือ่เป็นครสิตชนก็
ตาม ทีเ่ราเรยีกวา่ “ผูล่้วงลบัไปแล้วทุกคน” เรากไ็ดภ้าวนาดว้ยความหวงัใหเ้ขาไดร้บัชวีตินิรนัดร์
ดว้ยเชน่กนั ครบั… 

อาทติยช์วนคดิ  

 วนัจนัทร–์วนัองัคาร–วนัพธุและวนัศุกรเ์วลา 11.00น. 
 วนัพฤหสับด ี(มปีระชุมมลูนิธฯิ) ไมม่มีสิซา 
 วนัเสารเ์วลา 19.30 น. นพวาร–มิสซาปิดเดือนแม่พระ 
 วนัอาทติยม์สิซาภาษาองักฤษเวลา09.00 น. 

มสิซาภาษาไทยเวลา10.30 น. 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีเ่คารพรกั วนัเวลาน าพาเราเขา้สูส่ปัดาหส์ดุทา้ย ของเดอืน 
    รณรงคส์วดสายประค า และเมือ่มวีนัเปิดเดอืนแมพ่ระเรากจ็ะมมีสิซาปิด
เดอืนแมพ่ระในเยน็วนัเสารท์ี ่31 นี้ เราเปิดเดอืนแมพ่ระดว้ยมสิซาค ่าของวนัพฤหสับดทีี ่1 
ซึง่กม็พีีน้่องมารว่มมสิซาไมก่ีค่น อาจเป็นเพราะเป็นวนัพฤหสับดทีวา่มิสซาปิดจะตรงกบั
วนัเสารเ์ยน็ 19.30 น. และจะมกีารสวดนพวารฯ ก่อนมสิซาเชน่เคยครบัหากพีน้่องมาได้ก็
อยากให้มาครบั หากมาไมไ่ดก้เ็ขา้ใจและหากจะมากไ็ดแ้ต่ไมอ่ยากมากส็ดุแลว้แต่ใจครบั 
ความรกัความศรทัธาบงัคบักนัไมไ่ด ้แต่ส าหรับลูก ขๆองแม่พระขอใหส้วดสายประค าต่อไป
ทุกๆวนั…. ไมว่า่จะเป็นวนัอะไรของเดอืนไหน 

 แรกทเีดยีว ตัง้ใจจะเขยีนบทความเรือ่ง ศลีเจมิผูป่้วยเพือ่ฟ้ืนฟูความรู ้ความเขา้ใจถงึผลดทีี่
ยิง่ใหญ่ของศลีศกัดิส์ทิธิป์ระการน้ีเพราะยงัมพีีน้่องไม่น้อยทีเ่พราะไมเ่ขา้ใจถงึผลทางจติ
วญิญาณของผูร้บัศลีเจมิผูป่้วยจงึกลวัวา่ หากรบัการเจมิแลว้… จะตายชา่งน่าเสยีดาย 

 เปลีย่นเรือ่งเขยีนน้ีไปก่อนเพราะไดอ้่านพระคมัภรีแ์ละร าพงึภาวนา พบขอ้ความสัน้ๆที่
อยากน ามาแบ่งปันกบัพีน้่อง เพราะอ่านง่ายเข้าใจง่ายและปฏบิติัได้(ถา้อยากท า)เป็น
บทความจากจดหมายนักบุญเปาโลถงึชาวเอเฟซสั 4: 1 – 6….“พีน้่อง”ขา้พเจา้ผูถู้กจองจ า
เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วอนขอทา่นทัง้หลายใหด้ าเนินชวิีตสมกบัการทีท่่านได้รับเรียก–จง
ถ่อมตนอยู่เสมอ–จงมีความอ่อนโยนพากเพียรอดทนต่อกนัด้วยความรกั–พยายาม
รกัษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้า ด้วยสายสมัพนัธแ์ห่งสนัติ–มกีายเดยีวและจติเดยีวดงัที่
พระเจา้ทรงเรยีกทา่น ใหม้คีวามหวงัประการเดยีว มีองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าองคเ์ดียว–ความ
เช่ือหน่ึงเดียวศีลล้างบาปหน่ึงเดียว พระเจ้าหน่ึงเดียว ผ ูท้รงเป็นพระบิดาของทุก
คน–พระองคท์รงอยูเ่หนือทกุคนทรงกระท าการผา่นทกุคน และสถติในทกุคน 

 บดัน้ี ขอให้พ่ีน้องสวดบทข้าแต่พระบิดา 1 คร ัง้ แล้วเร่ิมอ่านข้อความน้ีอีกครัง้–
ชา้ๆ–และฟังให้ได้ยินว่า พระเจ้าก าลงัพดูอะไรกบัเรา… เมือ่จบการอ่านแบบร าพงึแลว้
จงนัง่เงยีบๆชัว่ครูส่ ัน้ๆ….ใหเ้วลาเพือ่พระวาจาจะซมึซบัเขา้ในจติใจของเรา–สวดบทวนัทา
มาร ี1 บทและบทพระสริริุ่งโรจน์ 1 บทงา่ยๆมากครบัถา้มเีวลาเจยีดใหพ้ระวาจาไดบ้า้ง ใน
ชวีติประจ าวนั ท่านจะไมข่าดพระพรอย่างแน่นอน 

            พอ่ศกัดิ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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   "ทกุอย่างย่อมมีส่ิงดีกว่าเสมอ" 
 เดก็ตาบอดคนหนึ่งนัง่ตรงขัน้บนัได โดยวางหมวกไวข้า้งๆ และยกป้ายทีเ่ขยีนวา่ "ผม
ตาบอดชว่ยเหลอืผมดว้ย" ในหมวกใบนัน้มเีพยีงเหรยีญ อยูน่ิดหน่อย มชีายคนหน่ึงเดนิผา่น
มา เขาหยบิมนัออกจากกระเป๋าแลว้หยอ่นลงในหมวก หลงัจากนัน้ชายคนนัน้กห็ยบิป้าย
ขึน้มา หมนุป้ายและเขยีนค าบางค าลงไป เขาวางป้ายนัน้ลงเพือ่ใหค้นทีผ่า่นไปมาไดเ้หน็ค า
ทีเ่ขยีนใหม ่ไมน่านนกั เหรยีญในหมวกกเ็ริม่เตม็ มคีนจ านวนมากใหเ้งนิเดก็ตาบอดคนนัน้ 
บ่ายวนันัน้เอง ชายคนนัน้กลบัอกีครัง้เพือ่มาดวูา่เดก็ชายตาบอดเป็นอยา่งไรบา้ง เดก็ตา
บอดจ าเสยีงเดนิของชายคนนัน้ได ้จงึถามวา่... คณุคอืคนทีเ่ปลีย่นค าพดูในป้ายของผมใช่
ไหม คณุเขยีนวา่อะไร? ชายผูน้ัน้บอกวา่ฉนัแคเ่ขยีนความจรงิ ฉนัเขยีนในสิง่ทีค่ณุเขยีนไว้
แลว้ แต่ในอกีรปูแบบหน่ึง สิง่ทีช่ายคนนัน้เขยีนคอื ‘วนัน้ีเป็นวนัทีส่วยงาม...แต่ฉนัไม่
สามารถมองเหน็มนั’ คณุคดิวา่ขอ้ความบนป้ายครัง้แรกกบัขอ้ความบนป้ายครัง้ทีส่อง 
กล่าวถงึสิง่เดยีวกนัหรอืเปล่า แน่นอนป้ายทัง้สองบอกผูค้นวา่เดก็เป็นคนตาบอด แต่ป้าย
แรกบอกเพยีงวา่...ใหผู้ค้นบรจิาคเงนิเพยีงเลก็น้อยลงในหมวก สว่นป้ายทีส่องบอกวา่...พวก
เขาสามารถมคีวามสขุในวนัทีส่วยงามได ้แต่เดก็ชายคนน้ีไมส่ามารถมคีวามสขุกบัสิง่นัน้ได้
เพราะเขาตาบอด เราไดร้บับทเรยีนอยา่งน้อยสองอยา่งในเรือ่งนี้ 
 
บทเรียนแรกคือ 
ขอใหค้ณุรูส้กึพอใจในสิง่ทีค่ณุม ีเพราะยงัมคีนอื่นทีม่น้ีอยกวา่ 
จงชว่ยเหลอืผูอ้ื่นเทา่ทีค่ณุทีส่ามารถจะชว่ยได ้
 
บทเรียนท่ีสองคือ 
มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามคดิใหม่ๆ  
คดิแงบ่วกแคค่ดิต่างจากคนอื่น 
และทกุอยา่งยอ่มมสีิง่ทีด่กีวา่เสมอ 
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กตญัญ ู
 คา่นิยมอนัทรงคณุคา่ฝังลกึในสงัคมเอเชยี ถ่ายทอดมายงัคนแต่ละรุน่จากอดตีถงึปัจจุบนั
นบัเป็นพนัๆ ปี คอืเรือ่ง ความกตญัญ ูคา่นิยมดงักลา่วอยูใ่นค าสอนของทกุศาสนา ผูใ้ดกต็าม
ถา้ขาดคณุธรรมดงักล่าว ผมคดิวา่ผูน้ัน้เกดิมาเสยีชาตเิกดิ เราคงไดย้นิค าพดูทีว่า่ “บุคคลทีไ่ม่
รูจ้กัคณุคน เขาไมใ่ชค่น” แมค้ ากล่าวนี้จะฟังดแูลว้รุนแรง แต่ผมวา่เป็นค าพดูทีถู่กตอ้ง 
ความกตญัญ ูหมายถงึ การรูค้ณุทา่น รูอุ้ปการะทีท่า่นท าให ้ทา่นทีพ่ดูถงึคอืคนทีท่ าดแีละชว่ย
อุปถมัภต์่อผูด้อ้ยโอกาสหรอืขาดโอกาส บุคคลทีส่ าคญัสดุซึง่ทกุคนควรรูค้ณุทา่นคอื พอ่แม่
หรอืผูอุ้ปการะเลีย้งดเูรามา 
 ค าวา่ กตญัญ ูจะตามดว้ยค าวา่ กตเวท ีซึง่หมายความวา่ สนองคณุทา่น ความรูห้รอื
ตระหนกัรูใ้นคณุของพอ่แมห่รอืผูอุ้ปการะคณุทัง้หลายเพยีงอยา่งเดยีวแต่ไมท่ าอะไรเลย ถอืวา่
ผูน้ัน้เป็นคนทีไ่มป่กต ิผมวา่สูไ้มรู่ใ้นคณุทา่นเสยีเลยกจ็ะดกีวา่ทีรู่แ้ลว้ไมท่ าอะไร แต่สิง่ทีแ่ย่
กวา่นัน้คอื คนอกตญัญแูละคนเนรคณุ บุคคลชนิดน้ีนอกจากจะไมส่นองคณุทา่นดว้ยคณุงาม
ความดที าใหท้า่นชืน่ใจแลว้ พวกเขาน าเอาความเดอืดรอ้น สรา้งปัญหา และเบยีดเบยีนผูม้ี
พระคณุ บางรายรา้ยมากถงึกบัท ารา้ยรา่งกายและผลาญทรพัยส์มบตัทิีท่่านเหล่านี้สะสมมาทัง้
ชวีติ 
 ประเทศไทยของเราไดก้ าหนดวนัสงกรานต ์วนัที ่13-15 เมษายน ของทกุปี เป็นวนัหยดุ 
นอกจากจะเป็นวนัเฉลมิฉลองวนัปีใหมข่องไทยแลว้ รฐับาลยงัก าหนดใหเ้ป็นวนัครอบครวั 
เป็นวนัทีล่กูๆ จะกลบัไปเยีย่มบา้น เยีย่มพอ่แม ่ครอูาจารย ์และผูม้อีุปการะคุณทัง้หลาย ใน
ยคุทีผ่มยงัเป็นเดก็ ผมเหน็ลกูหลานทีอ่อกไปท างานต่างถิน่จะกลบัมากราบพอ่แม ่พรอ้มกบั
น าเงนิสว่นทีเ่กบ็สะสมไวช้ว่งท างานนัน้มามอบใหพ้อ่แม ่เป็นการแสดงความกตเวทติา ภาพ
อนัน่ารกัเหล่านัน้ยงัคงฝังใจและอยูใ่นจติส านึกของผมจนตราบเทา่ทกุวนัน้ี การแสดงความ
กตญัญกูตเวทติา เราแสดงไดท้กุโอกาสไมใ่ชเ่พยีงแต่เฉพาะเทศกาลเทา่นัน้ แต่วนัสงกรานต์
ของทกุๆ ปี คงเป็นตวักระตุน้เตอืนใจส าหรบัผูท้ียุ่ง่อยูก่บัเรือ่งตวัเองจนลมืผูม้พีระคณุ
ทัง้หลาย 
 ผมขออวยพรใหท้กุทา่นจงมคีวามสขุ ความเจรญิกา้วหน้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย และ
ขอใหท้กุคนรือ้ฟ้ืนจติใจตนเองเรือ่งความกตญัญ ูและจงแสดงกตเวทติาดว้ย เพราะนัน่จะท า
ใหท้ัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บัมคีวามสขุสมบรูณ์ 
 


