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“ถ้าผูใ้ ดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา”

หลังจากทีน่ กั บุญเปโตรได้ยนื ยันว่า "พระองค์เป็ นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รง
ชีวติ " (อาทิตย์ทแ่ี ล้ว) พระเยซูเจ้าได้บอกกับศิษย์ต่อไปว่า เพราะพระองค์เป็ นพระคริสตเจ้า
พระองค์ตอ้ งรับการทรมานและความตายอย่างทารุณจากเงือ้ มมือของชาวยิว แต่จะทรงกลับคืน
พระชนมชีพในวันทีส่ ามพระองค์ยงั ได้บอกศิษย์ของพระองค์วา่ พวกเขาต้องเตรียมพร้อมทีจ่ ะ
เผชิญความยากลาบาก ความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน พระองค์ยงั เตือนอีกว่า "มนุ ษย์จะได้
ประโยชน์ใดในการทีไ่ ด้โลกทัง้ โลกเป็ นกาไร แต่ตอ้ งเสียชีวติ " เราต้องหยุดคิดและราพึงถึงคาพูดนี้
เมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องสาคัญๆ หรือกาหนดเป้ าหมายของชีวติ ของเราอย่างไร ต้องไตร่ตรองคา
เตือนนี้ให้จงดี การติดตามพระเยซูเจ้าเราต้องเจ็บปวด แต่กม็ รี างวัลอันยิง่ ใหญ่รอเราอยู่
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพฤหัสบดีท่ี 3 ก.ย.20
วันเสาร์ท่ี 5 ก.ย.20
วันอาทิตย์ท่ี 6 ก.ย. 20

ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปาและนักปราชญ์
ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งกัลกัตตา
สัปดาห์ท่ี 23 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )
Cross Crosslet หรือ Holy Cross หรือ German Crossไม้กางเขนทีท่ งั ้
สีด่ า้ นทาเป็ นรูปไม้กางเขนขนาดเล็ก กางเขนลาตินสีอ่ นั ทีม่ าเชื่อมกันทีฐ่ าน
เป็ นสัญลักษณ์ถงึ การทีค่ ริสตศาสนาได้เผยแผ่ไปทัว่ 4 มุม โลก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์ของงานมิชชันนารี
ข้อคิดสะกิดใจ

แกล้ง
อยูก่ บั คนอวดเก่งให้แกล้งโง่
อยูก่ บั คนพูดมากให้แกล้งตาย
คนพูดเขาพูดแบบไม่ได้คดิ
พูดดีมเี นื้อหาก็อย่าลืม

อยูก่ บั คนขีโ้ ม้ให้แกล้งใบ้
อยูก่ บั คนปากไวให้แกล้งลืม.
อย่าไปติดใจจาให้ทาเป็ นปลืม้
พูดดูดดื่มไม่ตอ้ งคิดให้ผดิ ใจ
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พิธบี ชู าขอบพระคุณเวลา 10.30 น. วันอาทิตย์ที ่ 23 สิงหาคม 2563 เป็ นอาทิตย์ที ่ 21
เทศกาลธรรมดา คุณพ่อประธาน ตันเจริญ (คุณพ่อเพ้นท์) มาเป็ นประธานทีว่ ดั บางแสน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

มิสซาประจาวัน
วันจันทร์ที่ 31 ส.ค. วันพุธที่ 2 ก.ย. วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. มิ สซาปกติ เวลา 11.00 น.
วันอังคาร 1 ก.ย. ไม่มีมิสซา
วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. วันศุกร์ต้นเดือน ส่งศีลฯ มิ สซาเวลา 19.30 น.
วันเสาร์ นพวารฯ มิ สซา เวลา 19.30 น.

วันนี้ ...ของนักบุญโฟสตินา







หากข้าพเจ้ามองดูอนาคต ข้าพเจ้ารูส้ กึ หวันกลั
่ ว เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบว่า มีสงิ่ ใดรอย
คอยข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้าจึงขอเจริญชีวติ เพียงเฉพาะวันนี้เท่านัน้ เพราะข้าพเจ้าอาจไม่มชี วี ติ เพือ่
รอคอยอนาคต
วันทีผ่ า่ นไปในอดีต ไม่อยูใ่ นการควบคุมของข้าพเจ้าอีกต่อไปแล้ว ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงขอ
ฝากอดีตไว้ในพระเมตตาของพระองค์ วันนี้เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เวลาในปั จจุบนั
นี้อย่างดีทส่ี ุด ข้าพเจ้าขอมอบถวายวันนี้ไว้ในดวงพระทัย อันเปี่ ยมด้วยพระเมตตาของ
พระองค์ และก้าวเดิน ต่อไปในชีวติ เหมือนเด็กน้อยทีบ่ ดิ าจูงมือก้าวเดินไป ในวันนี้ขา้ พเจ้าขอ
ถวายดวงใจทีล่ ุกร้อน ด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์ ขอให้ทุกนาทีแห่งชีวติ เป็ นนาทีแรก เป็ น
นาทีสุดท้าย และเป็ นนาทีเดียวทีข่ า้ พเจ้ามอบถวายแด่พระองค์
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุ่มครึง่ ขอเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระทีวั่ ดบางแสน





พระวรสารวันนี้ เล่าเรื่องราวเกีย่ วกับพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์ -ในวรรคตอนหนึ่ง
เราได้ยนิ พระเยซูเจ้าตรัสบริภาษเปโตรว่า “เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลังเรา เจ้าเป็ น
เครื่องกีดขวางเรา เจ้าไม่คิ ด อย่า งพระเจ้า คิ ด แต่เจ้า คิ ด อย่า งมนุษย์”
คาว่า ซาตาน ทีเ่ ราเข้าใจทัวไปคื
่ อ - เจ้าปี ศาจ เจ้าผีรา้ ย จงถอยไป อย่าอยูข่ วาง
สายตาเรา ถอยไปให้พน้ ซาตาน หรือเจ้าปี ศาจ เป็ นคาทีเ่ ราไม่ชอบเลย ซาตาน เป็ น
คาภาษาฮีบรู มีความหมายหลากหลาย อยูไ่ ด้ในหลายบริบท และอยูใ่ นนัย เช่น เจ้า
ตัวป่ วน ตัวขัดขวาง ต่อต้าน ปิ ดกัน้ เจ้าตัวร้าย ศัตรู เป็ นต้น
รูปแบบหนึ่งของการสอนในสมัยนัน้ คือ เดินไปสอนไป อาจารย์จะเดินนาหน้า ส่วน
ศิษย์จะเดินเคียงข้าง หรือเดินตามหลังไป และฟั งคาสอนไป วันนัน้ ศิษย์ของพระเยซู
เจ้า ก็กาลังเดินไปเรียนรูไ้ ปในลักษณะดังกล่าวแล้ว หากแต่ พลันทีพ่ ระเยซูเจ้าตรัสถึง
พระมหาทรมาน ความตาย และเหตุการณ์ทก่ี าลังจะเกิดขึน้ กับพระองค์ เปโตรฟั งแล้ว
รูส้ กึ ขัดหู ขัดใจ ขัดอารมณ์จนทนไม่ไหว เขาก้าวขึน้ หน้าไปแล้วหันมาขวางพระ
อาจารย์ กาชับหรือสังให้
่ พระองค์หยุดพูดเรื่องนี้ แล้วก็เป็ นทีม่ าของพระวรสารวันนี้
ดังนัน้ การตรัสบริภาษอย่างรุนแรงต่อเปโตรนัน้ แม่นเหมาะแล้ว - ศิษย์คดิ จะล้ม
อาจารย์หรือ - ซาตานจะล้มพระเจ้ากระนัน้ หรือ …ซาตาน ถอยไป หรือจงไสหัวไปให้
พ้น เปโตรเจ้าจะเป็ นศิษย์เรา แต่เจ้าจะยึดเอาแต่วธิ คี ดิ ของเจ้าหรือ แน่นอน เปโตร
ไม่ได้เดินไปในวิถขี องซาตาน แต่กม็ บี างคน - หรือหลายคน ทีย่ งั ดึงดันจะยึดเอาแต่วธิ ี
คิดและวิถชี วี ติ ตามใจตนเอง
หาก ประสงค์จะเป็ นศิษย์พระคริสต์ ก็จงติดตามพระอาจารย์ หาก ประสงค์จะเป็ น
ซาตาน ก็จงเดิ นตามใจ ตามอารมณ์ ตนเองไปเถอะ จงคิ ด ไตร่ตรอง มองให้
เห็น แล้ว จงเดิ น ตาม จงเป็ น อย่า งที่ค วรเป็ น เถิ ด
พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

กาลังใจดีๆ ให้ตวั เอง
.. ไม่มใี ครเกิดมาไร้คา่ แม้แต่คนโง่ทส่ี ุดยังฉลาดในบางเรื่อง
และคนฉลาดทีส่ ุด ก็ยงั โง่ในหลายเรื่อง ..
.. ไม่มอี ะไรเสียเวลาไปมากกว่า การคิดทีจ่ ะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต
ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ทีจ่ ะทาใหสิง่ ทีต่ นฝั น ..
.. คนทีไ่ ม่เคยหิว ย่อมไม่ซาบซึง้ รสของความอิม่
ความสาเร็จทีผ่ า่ นความล้มเหลว ย่อมหอมหวาน
กว่าเดิม ..
.. อันตรายทีส่ ุดของชีวติ คนเราคือ การคาดหวัง
อย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่
เหตุผลของคนๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่เหตุผลของคน
อีกคนนึง ถ้าคุณไม่ลองก้าว คุณจะไม่มที างรูเ้ ลย
ว่า
ทางข้างหน้าเป็ นอย่างไร ปั ญหาทุกอย่างล้วนอยูท่ ต่ี วั เราทัง้ สิน้ ยินดีกบั สิง่ ทีไ่ ด้มา และยอมรับ
กับสิง่ ทีเ่ สียไป หลังพายุผา่ นไป ฟ้ าย่อมสดใสเสมอ
มีแต่วนั นี้ทม่ี คี า่ ไม่มวี นั หน้า วันหลัง ..
.. คนเรา ไม่ตอ้ งเก่งไปทุกอย่าง แต่จงสนุ กกับงานทุกชิน้ ทีไ่ ด้ทา .. หัวใจของการเดินทาง
ไม่ได้อยูท่ จ่ี ุดหมาย หากอยูท่ ป่ี ระสบการณ์สองข้างทาง .. มากกว่า

อาหารเป็ นพิษ โรคฮิตทีต่ อ้ งระวัง
อาหารเป็ นหนึ่งในปั จจัยสีท่ ส่ี าคัญของการดารงชีวติ แต่หากรับประทานอย่างขาดการ
ระมัดระวังหรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การ ก็อาจเจอกับอาการของโรคอาหารเป็ นพิษได้ โดยโรคอาหาร
เป็ นพิษนี้ เกิดได้ในทุกฤดู กับอาหารและน้ าดื่มทุกประเภททีม่ นุ ษย์รบั ประทานเข้าไป
สาเหตุของอาหารเป็ นพิษพูดง่ายๆ ก็คอื การรับประทานอาหารและน้ าดื่มทีป่ นเปื้ อนเชือ้
แบคทีเรีย หรือไวรัส ตลอดจนการปนเปื้ อนสารพิษทัง้ พิษในทางธรรมชาติทพ่ี บบ่อย เช่น เห็ด
พิษ หรือสารพิษทีป่ นเปื้ อนในอาหารทะเล ตลอดจนสารเคมีต่างๆ เช่น สารหนู และสารโลหะ
หนักอื่นๆ เป็ นต้น โดยความรุนแรงของอาการทีพ่ บเมื่อป่ วยเป็ นโรคอาหารเป็ นพิษนี้แบ่งออก
ได้เป็ นสองระดับง่ายๆ คือ ระดับทีไ่ ม่รุนแรง เป็ นกลไกทีก่ ่ออาการท้องเสีย เรียกว่า Noninflammatory type ซึง่ เชือ้ จะก่ออาการเฉพาะกับเยือ่ เมือกบุลาไส้เล็กเท่านัน้ ไม่เข้าสูร่ า่ งกาย
อาการทีพ่ บส่วนใหญ่มกั จะท้องเสียถ่ายเป็ นน้ า มีอาการปวดท้องแต่ไม่มาก ผูป้ ่ วยต้องระวังไม่
ไปรับสารพิษเพิม่ และดืม่ น้ าบ่อยๆ เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ าเยอะ ส่วนอีกระดับหนึ่งจะ
รุนแรง เรียกว่า Inflammatory type อันเป็ นกลไกหนึ่งทีม่ อี าการปวดท้องมาก ร่วมกับการ
คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้สงู ปวดเมื่อยตามร่างกาย อาจมีอาการรุนแรงเนื่องจากมีเชือ้ โรคเข้าไป
ทาลายประสาท ส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็ นอัมพาต และเสียชีวติ ได้ในทีส่ ุด
ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการป้ องกันตนเองให้หา่ งไกลจากโรคอาการเป็ นพิษ ทุกคนจะต้องใส่ใจสุข
ภาวะของอาหาร และน้ าดื่ม ตลอดจนรักษาความสะอาดอื่นๆ ทัง้ ล้างมือให้สะอาด รักษาความ
สะอาดของภาชนะจาน ชาม เป็ นต้น ทัง้ นี้ควรบริโภคอาหารทีป่ รุงสุก สะอาด วัตถุดบิ ทีเ่ ป็ น
ของสดจะต้องสดใหม่ และหากไม่แน่ใจว่าเสียหรือมีเชือ้ ราขึน้ หรือไม่ ให้รบี ทิง้ ไปทันที อย่านา
กลับมารับประทานโดยเด็ดขาด เพราะหากเจอเชือ้ โรคทีร่ ุนแรง อาจทาให้อาหารเป็ นพิษ เป็ น
โรคทีน่ ่ากลัวกว่าทีค่ ุณคิดก็เป็ นได้
ทีม่ าhttp://www.bejame.com/article/2610

