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English Mass at 9 .00 A.M. every Sunday. Welcome one, welcome two, welcome everyone
to the house of God. Rev. Father John Baptist Somsak Pornprasit, the Paster.
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“ ผูห้ ว่านเมล็ดพันธุด์ คี อื บุตรแห่งมนุษย์ ทุ่งนาคือโลก
เมล็ดพันธุด์ คี อื พลเมืองแห่งพระอาณาจักร ”
พระเจ้าผูท้ รงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์

ทรงปกครองและพิพากษาอย่างอ่อนโยนด้วยพระทัยปรานีเพือ่ สอน
ประชากรของพระองค์ว่า ผูช้ อบธรรมต้องรักเพือ่ นมนุษย์ พระองค์ทรงประทานความหวังให้เราอย่างเต็มเปี่ ยม แม้
เราทาบาปพระองค์ก็ยงั ทรงประทานโอกาสให้กลับใจ (ปชญ 12:16-19) นอกจากความหวังเต็มเปี่ ยมอันเป็ นของ
ประทานจากพระบิดาเจ้าแล้ว ความรักการไถ่กขู ้ องพระเยซูคริสตเจ้าและคาสอนในอุปมาเรื่องต่างๆ... "ผูห้ ว่านเมล็ด
พันธุค์ อื บุตรแห่งมนุษย์ ทุง่ นาคือโลก เมล็ดพันธุด์ ีคอื พลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย
ศัตรูทีห่ ว่านคือปี ศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานโลก ผูเ้ ก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์...ใครมีหูก็จงฟั งเถิด" ทีท่ รงนามา
เปรียบเทียบตามสถานการณ์เพือ่ ให้เราเข้าใจถึงพระอาณาจักรสวรรค์ทีเ่ ราต้องมุง่ หน้าไปให้ถงึ แล้ว...เรายังมืองค์
พระจิตเจ้าผูท้ รงคอยช่วยเหลือและอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคาทีไ่ ม่อาจบรรยาย
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า
วันจันทร์ที่ 20 ก.ค.20
วันอังคารที่ 21 ก.ค.20
วันพุธที่ 22 ก.ค.20
วันพฤหัสบดีที่ 23 ก,ค,20
วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.20
วันเสาร์ที่ 25 ก.ค.20
วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 20

ระลึกถึง น.อโพลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี
ระลึกถึง น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์
ฉลองนักบุญมารีย ์ ชาวมักดาลา
ระลึกถึง น.บรียติ นักพรต
ระลึกถึง น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์
ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
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คุณพ่อ วัชรพล กูช้ าติ (คพ.โบ๊ต) โดนโควิด-19 อาละวาดหนักทีโ่ รม ต้องลี้ภยั กลับเมืองไทยชัว่ คราว
ผ่านการถูกกักตัวมาแล้ว 14 วัน จึงได้มาเป็ นประธานในมิสซาวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020 ทีว่ ดั บางแสน

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศลิ ป์
หมวด 7 วัตถุท่ใี ช้ในศาสนพิธี ( Religeous Objects )
กางเขนตะวันออก (Eastern Crossหรือ The Russian Orthodox Cross) กางเขนแห่งพระศา
สนจักรออร์โธดอกซ์รสั เซีย เส้นแนวนอนด้านบนสุด เป็ นสัญลักษณ์แห่งป้ าย INRI (เยซู กษัตริยแ์ ห่ง
ชาวยิว)ทีถ่ ูกตอกไว้เหนือพระเศียรของพระเยซูเจ้า ส่วนเส้นเฉียงด้านล่างเป็ นสัญลักษณ์ของทีร่ องพระบาท
ของพระเยซูเจ้า เนือ่ งจาก พระศาสนจักรตะวันออกเชือ่ ว่าพระบาทของพระเยซูเจ้าถูกตอกแยกจากกัน
แทนทีจ่ ะถูกตอกซ้อนกันตามที่ พระศาสนจักรตะวันตกเข้าใจ การทีด่ า้ นขวาของเส้นล่างสุด (ในมุมมอง
ของพระเยซูเจ้า) เฉียงขึ้นเป็ นการเตือนให้เราระลึกถึงผูท้ ถี่ ูกตรึงกางเขนด้านขวาของพระองค์ผูซ้ งึ่ กลับใจ
และพระองค์ทรงตรัสต่อเขาว่า“เราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ทา่ นจะอยูก่ บั เราในสวรรค์” กางเขน
นี้ มักได้รบั การติดตัง้ ไว้บนยอดโบสถ์ของพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์รสั เซีย ส่วนด้านซ้ายของเส้นทีเ่ ฉียงลงเตือนให้เรา
ระลึกถึงผูร้ า้ ยด้านซ้ายของพระองค์ทไี่ ม่ยอมกลับใจ

ข้อคิดสะกิด
ชีวิต คิดสู ้
มีชีวิต ต้องคิดสู ้ อย่าอยูเ่ ฉย
ใช้เวลา พาชีวิต สุจริตดาย
มีชีวิต ต้องคิดใฝ่ ใคร่ความรู ้
ความรูแ้ สง แจ้งกระจ่าง ส่องทางตรง

การละเลย เฉยเฉื่อยชา พาเสียหาย
มุง่ เป้ าหมาย ก้าวไกลกว้าง อย่างมัน่ คง
ไม่นอกลู่ สูน่ อกทาง ย่างไหลหลง
ไม่คดโกง หลงทุจริต ผิดศีลธรรม

คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ กาลังทักทายกับกลุ่ม
สภาอภิบาล หลังมิสซา ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผูม้ าวัด
คุณพ่อบอกว่าให้ชว่ ยกันดูแล อะไรดาเนินการได้
ให้ทาได้เลย
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ั ันธ์
ประชาสมพ

มิสซาประจาสัปดาห์น้ ี




วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ มิสซาเวลา 11.00 น. (วัดน้อย)
วันเสาร์ จะมีสวดนพวารแม่พระฯ และมิสซาเวลา 19.30 น.
มิสซาวันอาทิตย์ ภาษาอังกฤษเวลา 09.00 น.
และมิสซาไทยเวลา 10.30 น.
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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
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ อ้ งทีร่ กั
• การอยู่ดมี สี ขุ ทัง้ กายและใจ ใครต่อใครต่างปรารถนา ... ทว่า....หลายครัง้ หลายครา
ทีเ่ ราเผลอคิด ว่าการได้มาซึ่งการอยู่ดมี สี ขุ นัน้ ขึน้ อยู่กบั สิ่งของ โอกาสหรือบุคคลอืน่ ใด เป็ น
ปัจจัยหลัก ...หากแต่เมือ่ เราได้ราพึงไตร่ตรองพระวาจาของพระเยซูเจ้าสักหน่อย... หรือยิ่ง
บ่อย ๆ ก็ย่งิ ชัดเจน เรากลับพบว่า ปัจจัยสำคัญทีส่ ดุ คือตัวเรำเองนีแ่ หละ..... อยากอยู่ดมี สี ขุ
ต้องเริ่มทีต่ วั เราเองครับ
• พระวรสารของวันอาทิตย์นี ้ ต่อเนือ่ งมาจากวันอาทิตย์ทแี่ ล้ว (12 ก.ค.) ทีส่ อนให้เรา
มองดูตวั เราเองว่า เป็ นเนือ้ ดินชนิดใดในอุปมำเรือ่ งดิน 4 ประเภท 1) ดินทีแ่ ข็งกระด้างเป็ นพืน้
ถนน 2) ดินทีป่ ะปนด้วยกรวดและหินทราย 3) ดินทีป่ ระปรายด้วยพงหนาม และ 4) ดินทีช่ ่มุ
ฉ่ าด้วยนา้ และธาตุอาหาร
• ดินแต่ละประเภท มีผลโดยตรงกับศักยภำพ การงอกเงย และงามสะพรั่งของ
เมล็ดพืชพันธุ์ดี -ดินทัง้ 4 ประเภท คือรู ปแบบของจิตใจเราแต่ล ะคน ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อความเป็ นตัวตนของเรา และต่อการอยู่ดมี สี ขุ หรือการก่อเกิดแต่ทกุ ข์ต่อตนและผูอ้ นื่
• พระวรสารวันนี ้ เตือนให้เรา เอำใจใส่ เฝ้ำระวัง เมล็ดพืชพันธุ์ดใี ห้ต่อเนือ่ งสม่ าเสมอ
อย่ำเผลอเรอให้ “ศัตรู ” หรือวิถขี องโลกและสิ่งชั่วร้ายใด ๆ หว่านเมล็ดพันธุ์ของมันลงไปใน
เนือ้ ดินดี คือชีวติ จิตใจของเรา
• เราทุกคน ด้วยบุญญาบารมีของพระเยซูเจ้า และด้วยพระหรรษทานท่วมท้นใน
พระศาสนจักร พึงบากบั่น ให้ชวี ติ งอกงามจากพระวาจาของพระเจ้า การภาวนาและศีล
ศักดิส์ ทิ ธิ์ เรำพึงระลึกเสมอว่ำ
1) เรามีคณ
ุ ค่ายิ่งในความเป็ นมนุษย์ และเป็ นลูกพระเจ้า
2) เราควรมีพนื ้ ทีใ่ นชีวติ จิตใจ เพือ่ ให้ผอู ้ นื่ “พักพิง” ได้
3) เราควรมีความพร้อมทีจ่ ะทาให้คณ
ุ ธรรม ความดี ทวีคูณในทุกสถานการณ์ของชีวติ
= ทำให้ ได้ เ ช่น นี ้ การอยู่ด ีม ีส ุข ก็เ ป็ นรางวัล ของเราทุก วัน
พ่อศักดิ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ท่านมองตัวเองอย่างไร?
สาวชาวไต้หวันผูห้ นึง่ เป็ นโรคสมองพิการ ( cerebral palsy) แต่กาเนิดไม่สามารถ
เคลื่อนไหวตามปรกติ และพูดจาไม่ได้ แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ และศรัทธาเธอสามารถเรียนจบ
ปริญญาเอกจากสหรัฐฯ แล้วแสดงทัศนคติ ของเธอในทีต่ า่ งๆ เพือ่ ให้กาลังใจและช่วยเหลือผูอ้ นื่
ครัง้ หนึง่ เธอรับเชิญไปบรรยายด้วยการเขียน (คนพูดไม่ได้ตอ้ งใช้วิธีเขียน) หลังบรรยายเสร็จ มี
นักเรียนคน หนึง่ ตัง้ คาถามว่า ท่านอยูใ่ นสภาพนี้โดยกาเนิด แล้วท่านไม่รูส้ กึ น้อยใจรึ? ท่านมอง
ตัวเองอย่างไร?
คาถามอันละเอียดอ่อนนี้ สร้างความตะลึงแก่ทปี่ ระชุมไม่นอ้ ย ต่างเกรงว่าคาถามนี้จะทิม่ แทง
จิตใจของเธอ ปรากฏว่า เธอหันหน้าไปยังแผ่นกระดาน เขียนตัวหนังสืออย่างไม่สะทกสะท้านว่า
ฉันมองดูตวั เองอย่างไร? เธอหันหน้ายิ้มให้ผู ้ ร่วมประชุม แล้วเขียนข้อความต่อ
1.ฉันน่ารักมาก
2.ขาฉันเรียวยาวสวยดี
3.คุณพ่อคุณแม่รกั ฉันจัง
4.พระเจ้าประทานรักแก่ฉนั
5.ฉันวาดภาพได้ ฉันแต่งหนังสือได้
6.ฉันมีแมวทีน่ า่ รัก
และขณะนัน้ ทีป่ ระชุมเงียบกริบ ไม่มเี สียงพูดจาใดๆ เธอหันกลับมามองดูทกุ คน แล้วเขียน
คาสรุปบนแผ่กระดานว่า ฉันมองแต่สง่ิ ที่ฉนั มี ไม่มองสิง่ ที่ฉนั ขาด
หลังจากนัน้ ไม่กี่วินาที เสียงปรบมือดังสนัน่ ในทีป่ ระชุมพร้อมทัง้ นา้ ตาทีส่ ะเทือนใจจากหลายๆคน
ณ วันนัน้ ทัศนคติเชิงสุขนิยมและบทพิสูจน์ของเธอเพิม่ กาลังใจแก่ผคู ้ น มากมาย ผูเ้ ป็ นโรคสมอง
พิการผูน้ ้ คี อื น.ส.หวางเหม่ยเหลียน ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจาก UCLA ผูเ้ คยจัดนิทรรศการ
ภาพเขียนส่วนตัวหลายครัง้ ในไต้หวัน ฉันมองแต่สง่ิ ที่ฉนั มี ไม่มองสิง่ ที่ฉนั ขาด ฉันชอบทัศนคติ
ต่อชีวิตแบบนี้ ซึง่ ถูกหลักสุขภาพจิตและสบายใจด้วย ความสุขไม่ได้อยูท่ คี่ ุณครอบครองสิง่ ใดมาก
แค่ไหน แต่อยูท่ คี่ ุณมีทศั นคติอย่างไรในการมองสิง่ ต่างๆ
ทีม่ า :http://www.kwamru.com/233#sthash.EXbf3SzD.dpuf

ความต่างที่ดไู ม่ออก
นา้ 2 แก้วถูกวางอยูบ่ นโต๊ะ แก้วทัง้ สองใบมีลกั ษณะเหมือนกัน และนา้ ทีถ่ ูกบรรจุก็ยงั มี
ปริมาตรทีเ่ ท่ากัน ความใสของมันยากทีเ่ ราจะแยกแยะด้วยตาเปล่าออก นา้ สองแก้วถูกวาง
เปรียบเทียบกันเพือ่ หาความแตกต่าง ระหว่างกัน แน่นอนหากไม่มเี ครื่องมือเข้าช่วยเราจะไม่
สามารถรูไ้ ด้เลยว่านา้ ทัง้ สองแก้ว มีความแตกต่างกันอย่างไร
นา้ แก้วแรกถูกนามาจากแหล่งนา้ บริสทุ ธิ์บนยอดเขาอันแสนไกล และยากทีจ่ ะสามาถนากลับมา
ได้ในเวลาเพียง 1-2 วัน
ส่วนแก้วที่ 2 ซื้อมาจากร้านค้าข้างบ้าน.....
แค่แหล่งทีน่ ามาก็เพียงพอทีจ่ ะบอกถึงความแตกต่างของนา้ ทัง้ สองแก้วนี้ได้
แต่ ถ้าให้ผมลองพิสูจน์ดืม่ นา้ ทัง้ สองแก้วนี้ดู สมมุตวิ ่าผมกาลังกระหายนา้ มากและในขณะนัน้ มี
นา้ วางอยูส่ องแก้ว ผมไม่รูเ้ ลยว่าทาไมต้องมีนา้ วางอยูส่ องแก้ว และทัง้ สองแก้วมันไม่เหมือนกัน
ยังไง ผมอาจจะยกมันขึ้นมาดูตะกอน เพือ่ ให้แน่ใจว่าสะอาด
แต่แล้วผมคิดว่ายังไงผมก็ตอ้ งยกมันขึ้นมา ดืม่ หนึง่ ในแก้วใบใดก็ใบนึง ทีผ่ มคิดว่าสะอาดทีส่ ดุ
และยากมากทีผ่ มจะรูว้ ่านา้ แก้วไหนดีทสี่ ดุ
คราวนี้ลองใหม่ ลองเอานา้ ทีซ่ ้อื จากข้างบ้านใส่ลงไปในบรรจุภณ
ั ฑ์หรูหรา ดูแล้วสะอาดน่า
ดืม่ และนา้ ทีห่ ายากทีส่ ดุ นามาใส่ในแก้วใสเก่าๆแทน แล้วนาไปวางไว้ทเี่ ดิม ผมหิวนา้ เดินมา
เจอ....แน่นอนว่านา้ ถูกๆในภาชนะสวยหรูยอ่ มเป็ นทีด่ ึงดูดก่อน และยิง่ ผมไม่เห็นตระกอน และ
สิง่ แปลกปลอมด้วยแล้วนัน้ นา้ ในแก้วใบนี้ยอ่ มต้องถูกเลือกเป็ นธรรมดา แต่นา้ ทีด่ ี และหายาก
ทีส่ ดุ กลับถูกมองข้ามไป.......
แต่ยงั ไงน้าก็คอื น้า ประโยชน์ของมันเท่ากัน
แต่ถา้ เปลี่ยนจาก”น้า”เป็ น”คน”ล่ะ
ผมจะตัดสินเขาอย่างไร....................
หรือจะตัดสิน”อะไร”หรือ”ใคร”ในครัง้ แรกที่ผมพบ

