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ภาพข่าวว ัดบางแสน
คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบางแสน เริ่มออกเยีย่ มและส่งศีลผูป้ ่ วยและผูสั ูงอายุ ทุกวันศุกร์ตน้ เดือน
เริ่มเดือนแรกมาอยูว่ ดั บางแสน ช่วงหลังวิกฤตโควิด ทีบ่ า้ นลุงหวน และบ้านโกงิ้ม วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“ตำของท่ำนเป็ นสุขทีม่ องเห็น หูของท่ำนเป็ นสุขทีไ่ ดฟ้ ั ง”
.

ทำไมพระเยซูเจ้าทรงตรัสสอนเป็ นคาเปรียบเทียบ? คาตอบคือถ้าพูดตรงๆ คนรับยาก
และการพูดเป็ นคาเปรียบเทียบ ทาให้ผฟู ้ ั งเข้าใจได้ง่ายและจาได้นาน ความจริงของพระเจ้านัน้
ลา้ ลึกมาก ผูฟ้ ั งจะเข้าใจได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั สภาพจิตใจและระดับปั ญญาของเขา คา
สอนจากพระวรสารวันนี้พระองค์อยากสอนว่าการทีค่ นๆ หนึง่ จะทาดีนนั้ ไม่ง่าย แม้จะมีความ
ตัง้ ใจดีเพียงใดก็ตาม
สภาพแวดล้อมและสถานุการณ์มกั จะทาให้ความดีนนั้ เกิดผลน้อย
หรือไม่เกิดผลเลย
คนทีท่ าดีจึงต้องยอมรับและทาใจเมือ่ ความดีของตนไม่เกิดผลดัง่ ที่
คาดหวัง วิธีง่ายทีส่ ดุ เมือ่ ทาดีคอื ขอให้คดิ ว่าทาเพือ่ พระเจ้า หรือให้ถอื ว่าเพราะเป็ นความดีจึง
ต้องทา
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า
วันจันทร์ที่ 13 ก.ค.20
วันอังคารที่ 14 ก.ค.20
วันพุธที่ 15 ก.ค.20
วันพฤหัสบดีที่ 16 ก,ค,20
วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 20

ระลึกถึง น.เฮนรี่
ระลึกถึง น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์
ระลึกถึง น.บอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร
ฉลอง พระนางพรหมจารีมารียแ์ ห่งภูเขาคาร์แมล
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศลิ ป์
หมวด 7 วัตถุท่ใี ช้ในศำสนพิธี ( Religeous Objects )
กำงเขนปลำยสำมแฉก (Cross Trefflee) หรือ กางเขนปลาย
สามปุ่ ม (Cross Botonnee) เป็ นกางเขนทีม่ รี ูปแบบทีส่ วยงามอีก
แบบหนึง่ โดยมีปลาย ทัง้ สีเ่ ป็ นรูปสามแฉก และเป็ นทีน่ ยิ มใช้ใน
การประดับประดา
ข้อคิดสะกิดใจ

พลังใจ
ยังมีแสง สีทอง ส่องกลางใจ
มีความรัก ส่องสว่าง กลางใจคน
ชีวิตเรา วันนี้ ยังมีหวัง
อาจล้มบ้างสร้างปี กใหม่ได้โบยบิน

มีความ สดใส ในความหม่น
ทัง้ จากตน จากคนอืน่ ในผืนดิน
มีพลัง แรงใจ ไม่สญ
ู สิ้น
สัมผัสกลิน่ ดินหญ้า ยลฟ้ างาม
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ขอต้อนรับสมำชิกใหม่ของวัดบำงแสน
** คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบางแสน ประกอบพิธีศีลล้าง แก่เด็กเล็ก 2 คน
** น้องศิรีน ศุภบรรพต ลูกสาวของคุณ วรงค์ - คุณศุภมาศ ศุภบรรพต หลานย่าของคุณ วาศินี ศุภบรรพต
** และน้องคริสตินา่ เฌอพิชน์ ศรีประเสริฐ ลูกสาวของคุณ ยอแซฟ อมฤต ศรีประเสริฐ - คุณรุจิพรรณ สุขสวัสดิ์
เซซิลีอา ณัชญา สิริกุล แม่ทูนหัว เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

• สภาวะการระบาดของโควิด-19 ทาให้เราและสังคมมนุษย์ซบเซาจนถึงขัน้ โศกเศร้าไปทัว่

ตำรำงเวลำมิสซำ






วันธรรมดา มิสซาเวลา 11.00 น. (วัดน้อย)
วันศุกร์ตน้ เดือน มิสซาเวลา 19.30 น. จะมีการส่งศีลฯ ผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น ผูท้ ี่
ต้องการให้สง่ ศีลทีบ่ า้ น ให้แจ้งได้ทีค่ ุณพ่อ โทร 081 5807127
วันเสาร์ จะมีสวดนพวารแม่พระฯ และมิสซาเวลา 19.30 น.
มิสซาวันอาทิตย์ ภาษาอังกฤษเวลา 09.00 น. และ
มิสซาไทยเวลา 10.30 น.

หมำยเหตุ วันอังคาร 14, วันพุธ 15 ไม่มมี สิ ซา ( สัมมนาพระสงฆ์)

โลก ภาวะชะงักงันของเศรษฐกิจ และความขาดแคลนปั จจัยต่าง ๆ แผ่ขยาย ครอบคลุมชีวิต
ของผูค้ นมากมาย ความตายจากไวรัส ทาให้เกิดการพลัดพราก สูญเสียอย่างน่าเศร้า แต่
ชีวิตเรำ... ต้องก้ำวเดินต่อไป ฉะนัน้ จงรับรูแ้ ละตัง้ รับสภานการณ์อย่างมีสติ รอบรูแ้ ละ
รอบคอบ รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ นื่ เสมอ
• สถานการณ์เช่นนี้ มีขอ้ คิดอันจะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ติ น ในความเป็ นปกติสขุ แบบใหม่ และ
นีเ่ ป็ นเครื่องหมำยแห่งกำลเวลำ ทีเ่ รำต้องใส่ใจเรียนรู ้ เพือ่ ก้าวไปให้พน้ และก้าวไปสูอ่ นาคต
• พระวรสำรวันนี้ เชิญชวนให้เราใส่ใจ เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ชวี ิตแท้จริงของเรา
ก้าวหน้าและเข้มแข็ง ในความเป็ นศิษย์พระคริสต์
• ผูห้ ว่านออกไปหว่านเมล็ดพืชพันธุด์ ี ลงในทีด่ นิ ของตน .... พระเจ้าเป็ นจ้าของพื้นที่ ผู ้
หว่านคือพระเยซูเจ้า เมล็ดพืชพันธุด์ ี คือข่าวดีแห่งพระวรสารและพระหรรษทาน สภาพดิน
คือจิตใจของเรา -ทุกอย่ำงดูเหมือนดีเลิศ จนกระทัง่ เมล็ดพืชพันธุด์ ถี ูกหว่านลงไป ...
ทำไม .... ทำไม ผลผลิตช่ำงแตกต่ำงกันมำกนัก คาถามสาคัญจึงอยู่ท่วี ่า ... ชีวิตจิตใจของ
เรา เป็ นเนื้อดินชนิดใดเอ่ย... เราเป็ นคนแบบไหน บอกได้จากการดูว่า เมล็ดพืชพันธุด์ ีงอก
งามดีหรือไม่ อย่างไร
• พระเจ้ำหว่ำนพืช พระองค์ก็หวังผล แต่เป็ นผลที่จะทาให้เรางอกและงาม สูค่ วามบริบูรณ์
ในการเป็ นลูกทีพ่ ระองค์ทรงรักมำก
• พระเจ้าทรงทาทุกอย่างเพือ่ เรา ...ใช่แล้ว... เพือ่ เราแต่ละคนจริง ๆ ดังนัน้ หากเรารับรู ้
ถ้าเริ่มเข้าใจและรับได้แล้ว ขอให้เราตัง้ ใจแน่วแน่จะปรับปรุง ชีวิตจิตใจของเราให้เป็ นเนื้อดิน
ดี ทีร่ องรับข่าวดีแห่งพระวรสารเถิด แล้วเราจะได้เห็นผลผลิตจากเมล็ดพืชพันธุด์ ี ในชีวิต
เรา- อย่างแน่นอน

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

พ่อศักดิ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

เงินสิบบำท
ถ้ามีเงินอยู่ 10 บาท ซื้อของ 3 บาท จะได้รบั เงินทอนเท่าไร ? โจทย์ง่าย ๆ แค่น้ ี แต่...คิดให้ดีก่อนตอบ
ก . 7 บาท ข .2 บาท ค .1 บาท ง . ไม่ตอ้ งทอน ( ขอเหตุผลด้วยนะถ้าตอบข้อนี้ )
เมือ่ ได้คาตอบแล้ว ไปดูกนั ว่าคาตอบข้อไหนตรงกับคาตอบในใจคุณ ครูคนหนึง่ ตัง้ คาถามกับเด็กว่า ' ถ้ามีเงินอยู่ 10
บาท ซื้อของ 3 บาท จะได้รบั เงินทอนเท่าไร ' เด็กส่วนใหญ่ตอบว่า '7 บาท ' แต่มเี ด็ก 2 คนทีต่ อบไม่เหมือนกับคนอืน่

The Geography of Bliss
ควำมสุขคืออะไร
“The agreeable sensations which spring from the enjoyment of good.”
—Noah Webster

คนหนึง่ ตอบว่ำ '2 บำท 'อีกคนหนึง่ ตอบว่ำ ' ไม่ตอ้ งทอน 'ครู
ถำมเด็กคนแรกว่ำทำไมถึงได้เงินทอน 2 บำท คำตอบทีไ่ ด้ก็คือ
ภำพในใจของเขำสำหรับเงิน 10 บำท คือ เหรียญห้ำ 2 เหรียญ
เมือ่ ซื้อของรำคำ 3 บำท เขำก็ให้เหรียญห้ำ 1 เหรียญ ดังนัน้ จึง
ได้ เงินทอน 2 บำท

ความสุขเป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากการได้รบั สิง่ ดีๆ อารมณ์เชิงบวกทีเ่ ป็ นผลจากการทีเ่ ราทาหรือไม่
ทาอะไรในขณะนัน้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศทีเ่ ป็ นศูนย์รวมงานวิจยั เกี่ยวกับความสุข เค้ามีการวิจยั
ความสุข ด้วยวิธีทางสถิติ ข้อมูลจากทีต่ า่ งๆ ทัว่ โลก มีบนั ทึกและมีวิธีวดั ความสุขทีห่ ลายหลาย เรียกได้
ว่า เป็ นเหมือนศูนย์กลางของงานวิจยั เกี่ยวกับความสุข เป็ นแหล่งอ้างอิงของงานวิจยั อืน่ ๆ โดยเฉพาะ
Ruut Veenhoven ศาสตราจารย์ชาวดัตช์ คนทีเ่ ปรียบดัง่ เจ้าพ่อในวงการวิจยั ความสุข คนทีน่ กั วิจยั คน
อืน่ ๆ ต่างก็ตอ้ งอ้างอิง และเป็ นต้นแบบให้หลายๆ คน

ครูถามเด็กคนทีส่ องว่าทาไมไม่เหลือเงินทอนเลย คาตอบก็คอื เด็ก
คนนี้คดิ ว่าในกระเป๋ ามีเหรียญบาท 10 เหรียญ เมือ่ ซื้อของราคา 3
บาท เขาก็สง่ เหรียญบาทให้ 3 เหรียญ เพราะฉะนัน้ คนขายจึงไม่
ต้องทอนเงินให้เขา

เค้ามีวิธีการวัดความสุขหลายๆ แบบทีน่ ามาใช้ แต่วิธีทไี่ ด้ผลดีคอื การถามเจ้าตัวเลยว่า มีความสุข
ระดับไหนจาก 1 ถึง 10 เพราะคนเราบางครัง้ เป็ นโรคร้ายแรงแต่ก็ไม่รูต้ วั แต่เมือ่ ไหร่ก็ตามทีเ่ ราไม่มี
ความสุข เราก็ควรจะรูต้ วั แน่นอน

โชคดีทเี่ ป็ นการถาม - ตอบในห้องเรียน ลองนึกดูสคิ รับว่าถ้าโจทย์น้ เี ป็ นข้อสอบทีม่ คี าตอบเป็ น ก - ข - ค – ง เด็ก 2
คนนี้ก็คงไม่ได้คะแนนจากคาตอบทีผ่ ิดเพี้ยนจากคนส่วนใหญ่ การสร้างโจทย์ที่ ' เสมือนจริง ' จินตนาการของ ' ครู ' อาจ
ถูกจากัดเพียงแค่ ' ตัวเลข ' แต่สาหรับ เด็ก จินตนาการของเขาไร้กรอบ 10 บาท จึงสามารถเปลี่ยนเป็ นเหรียญสิบ
เหรียญห้า หรือเหรียญบาท เมืองไทยมีเหรียญ 2 บาท เราจึงได้คาตอบเพิม่ อีก 1 คาตอบ คือ ได้เงินทอน 1 บาท
โลกในห้องเรียนกับโลกของความเป็ นจริงนัน้ แตกต่างกัน โลกในห้องเรียน ทุกคาถามส่วนใหญ่มเี พียง 1 คาตอบ แต่โลก
ของความเป็ นจริง ทุกคาถามอาจมีคาตอบทีถ่ ูกต้องได้เกิน 1 คาตอบ

' อย่ำตัดสินควำมผิดของคนๆ นัน้ เพียงแค่ คำตอบ ของเรำ '

ตัวอย่ำงของข้อมูลทีน่ ่ำสนใจทีศ่ ำสตรำจำรย์ได้รวบรวมไว้ เช่น
ผูห้ ญิงกับผูช้ ายต่างก็มคี วามสุขพอๆ กัน
คนทีก่ ล้าแสดงออกมักจะมีความสุขกว่าคนทีเ่ ก็บตัว
คนทีเ่ รียนจบมหาวิทยาลัยมักจะมีความสุขกว่าคนทีไ่ ม่มีปริญญา
คนทีเ่ รียนสูงระดับดอกเตอร์มกั จะมีความสุขน้อยกว่าคนทีจ่ บแค่ปริญญาตรี
คนทีม่ งี านทามักจะมีความสุขมากกว่าคนทีอ่ ยูเ่ ฉยๆ ไม่คอ่ ยได้ทาอะไร
คนทางานมักจะมีความสุขน้อยลงถ้าต้องเดินทางไกลไปออฟฟิ ส
คนทีแ่ ต่งงานมักจะมีความสุขมากกว่าคนโสด
ครอบครัวทีไ่ ม่มลี ูกมักจะมีความสุขมากกว่าครอบครัวพ่อแม่ลูก
คนรวยมักจะมีความสุขมากกว่าคนจน แต่ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก
คนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามักจะมีความสุขกว่าคนทีห่ า่ งเหิน
คนทีม่ ชี มู ้ กั จะมีความสุขกว่าคนรักเดียวใจเดียว แต่ก็ไม่พอทีจ่ ะชดเชยความทุกข์หลังถูกจับได้
ทีม่ า https://minimore.com/b/PE1Ra/7

