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ภาพข่าวว ัดบางแสน
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถ ุนายน 2020 วันสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
เราย้อนกลับไปดูภาพเด็ดในอดีตกัน
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... ปี ค.ศ. 1999 พระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็ นประธานการแห่ศีลมหาสนิท
กลางแสงแดดเวลาเที่ยงตรง
คุณพ่อประวิช หอมวิไลย เป็ นเจ้าอาวาส
(คุณพัลลภ รุ่งเรือง ประธานสภาวัด เป็ นผูก้ างกลด)

“เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยูต่ ลอดไป”

พระเยซ ูเจ้าทรงเลือก "ปัง" และ "เหล้าองุน่ " เป็ นเครื่องหมายแทน "กาย"

... ปี ค.ศ. 2015 เด็กโปรยดอกไม้อายุนอ้ ยที่สดุ (น้องคอนอน็ค 3 ขวบ)
คุณพ่อเบด้า เจ้าอาวาส (คุณโฟร์ เป็ นผูก้ างกลด)

และ "โลหิต" และทรง "มอบ" ให้กบั เราแต่ละคนได้ "กิน" พระองค์ทรงเลือกภาพลักษณ์
ของ "อาหาร" แทนความรัก ของพระองค์ เพราะอาหารในตัวมันเองไม่มีอะไร จนกระทัง่
มันถูก "กิน" เข้าไป จึงทาให้เกิดประโยชน์แก่ผทู้ ี่กินอาหารนัน้ และนีค่ ือพระยชูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์เพื่อผูอ้ ื่น ไม่ใช่เพื่อตนเอง และนีค่ ือสิ่งที่เราควรตระหนัก และ
พยายามเลียนแบบอย่างพระองค์คือ การดาเนินชีวิตในแต่ละวันนัน้ เราพยายามกระทา
สิ่งต่งๆ เพื่อความดีของผูอ้ ื่นบ้างหรือไม่ ความรักแบบคริสตชนนาเราไปสูก่ ารดาเนิน
ชีวิต เสียสละตนเองเพื่อความดีของบุคคลอื่นๆ หรือไม่
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.20
วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.20
วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.20

สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถ ุที่ใช้ในศาสนพิธี ( Religeous Objects )
ดาวกางเขนเปลวไฟแห่งเบธเลแฮม (Bethlehem Star Cross With
Flames ) กางเขนนี้ คือดาวที่สาแดงถึงพระบังเกิดของพระคริสต
เจ้าที่เบธเลแฮม และส่วนล่างของรัศมีดาวได้ถกู ยืดให้ยาวออกเป็ นรูป
กางเขนเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ถึงกางเขนที่พระคริสตเจ้าได้ทรง
สิ้นพระชนม์และในขณะเดียวกันเปลวไฟทัง้ สี่ที่ลอ้ มรอบดาวกางเขนนี้
เป็ นสัญลักษณ์แห่งเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นที่แยกไปอยู่ที่เหนือศีรษะ
ของอัครสาวกในวันเปนเตกอสเต
ข้อคิดสะกิดใจ

ทิศทางของความคิด
คิดให้บวก คิดให้เบา เราดียิ่ง
คิดช่วยเหลือ เผื่อแผ่ แก่ทกุ คน
คิดสร้างสรรค์ ฟั นฝ่ า อุปสรรค
คิดเดินตาม รอยองค์ พระภูมี

คิดให้จริง ทาให้จงั บังเกิดผล
คิดมองตน คนสาคัญ มัน่ ความดี
คิดให้หนัก คิดสร้างทาง สว่างศรี
คิดสิ่งนี้ สร้างชีวี วิถีเรา
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เปิ ดวัดแล้ว ... วันอาทิตย์ที่ 7 มิถนุ ายน สมโภชพระตรีเอกภาพ
พี่นอ้ งที่มาวัดให้ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามคาแนะนาเรื่องการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด
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ั ันธ์
ประชาสมพ

บางเรื่องราวที่ขอแจ้งให้พี่นอ้ งทราบวันนีค้ ือ
1. มิสซาประจาวันของวัดเรา ยังคงเป็ นไปตามเวลาของผม ถวายและภาวนาโดย
ลาพัง ตามความประสงค์ของพี่นอ้ ง
2. ตัง้ แต่วนั ศุกร์ตน้ เดือน (3 กรกฎาคม) จะมีการส่งศีลฯ ผูป้ ่ วยที่บา้ น และมี
มิสซาศุกร์ตน้ เดือนทีว่ ดั เวลา 19.30 น.
3. ทุกวันเสาร์ จะมีสวดนพวารแม่พระฯ และมิสซาเวลา 19.30 น.
4. มิสซาวันอาทิตย์ ภาษาอังกฤษเวลา 09.00 น. และมิสซาไทยเวลา 10.30 น.
ที่เริ่มมาแล้ว จะดาเนินต่อไป มิสซาวันอื่น ๆ ยังติดตามออนไลน์ได้
5. การขอมิสซาเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ให้พี่นอ้ งปฏิบัติเช่นที่ทามา คือ เขียน
จุดประสงค์ของมิสซาบนซองของวัด หรือซองอื่นก็ได้ ชือ่ -นักบุญผูข้ อ แล้ว
ส่งให้พระสงฆ์ หรือใส่ลงในถุงทาน
6. ส่วนการทาธุรกรรมอื่น ๆ เช่น ถวายวัด ด้วยจุดประสงค์ใด ๆ จะส่งผ่าน
ธนาคารได้ครับ ตาม เลขบัญชีนี้
ธนาคาร กรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679 – 3 - 93587 - 9
ประเภท ฝากออมทรัพย์
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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

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถ ุนายน 2020
สมโภชพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ ของพระเยซ ูเจ้า
สวัสดีพี่นอ้ งที่เคารพรัก
คนเราในยุคใส่ใจสุขภาพ จะคุน้ เคยกับคากล่าวที่ว่า "สิง่ ที่เรา
รับประทานเข้าไป ก็จะกลับกลายเป็ นเลือดเนือ้ เรา" คนเราจึงใส่ใจรับประทาน
อาหารที่ให้ประโยชน์ ให้เรี่ยวแรง ให้สขุ ภาพ พยายามหลีกเลี่ยงสิง่ ที่เรา
เรียกว่า อาหารขยะ
พระเยซูเจ้าตรัสว่า ผูท้ ี่ทานอาหารที่เรามอบให้ ซึ่งก็คือเลือดเนือ้ ของ
พระองค์เอง ก็จะมีชีวิตนิรนั ดร พระองค์จ ึง ทรงตัง้ ศีล มหาสนิท ไว้ใ ห้
เรา ใกล้ชดิ เรา กาชับเรา ให้ทาสิ่งนีเ้ พื่อระลึกถึงพระองค์ ดังนัน้ ให้เราชักชวน
กัน เป็ นกาลังใจกันให้มารับพระกายและพระโลหิตนีอ้ ย่างสมา่ เสมอ เพื่อเราจะ
มีชวี ิตนิรนั ดรของพระองค์ในเรา
โควิด -19 ยังไม่ไปไหน ในบ้านเราดูเหมือนว่าสงบลง แต่ในภูมิภาคอื่น
มันผ่านมา มันผ่านไปและมันก็กลับมาอีก ฉะนัน้ ความรอบรูใ้ นเรื่องนี้ การ
ปฏิบัตติ นรอบคอบ เพื่อรับผิดชอบต่อตนและสังคม จึงยังต้องยึดถือไว้กอ่ น
ครับ .... เมื่อวันอาทิตย์ที่ผา่ นมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงขอร้องให้
มนุษยชาติ จงสวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกนอกบ้าน ให้ใช้เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือเสมอ ปฏิบัตติ นรอบคอบและจงภาวนาเพื่อกันเสมอ เพื่อขอพระเป็ นเจ้า
ปกป้องคุม้ ครอง บรรเทาและเกื้อกูลทุกวัน
พ่อศักดิ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
การให้กาลังใจที่ไม่มีเสียง... แต่ก็เข้าใจนะ อีกร ูปแบบของการให้ #กาลังใจที่เข้าใจ

หลายปี ก่อนที่ Seattle Special Olympicsผูเ้ ข้าแข่งขัน ๙ คน ที่ลว้ นพิการอย่างใดอย่างหนึง่
มารวมตัวกันที่จดุ เริ่มต้น
การ แข่งวิ่ง ๑๐๐ หลา เมื่อเสียงสัญญาณดังขึน้ ทุกคนก็ออกวิ่ง ไม่ใช่แค่วิ่งเพื่อแข่งกัน
เข้าสูเ่ ส้นชัยเท่านัน้ แต่พวกเค้าวิ่งอย่างสนุกอย่างร่าเริง ยกเว้นเด็กชายคนหนึง่ ที่สะดุดล้มลง
บนลูย่ างมะตอยล้มแล้วล้มอีก เค้าเริ่มร้องไห้
อีก ๘ คนได้ยินเสียงร้องไห้นนั้ พวกเค้าชะลอฝี เท้าลงแล้วหันไปมองที่มาแห่งเสียงนัน้ แล้ว
ทัง้ หมดก็หนั หลังกลับ เด็กหญิงผูพ้ ิการทางสมองคนหนึง่ คุกเข่าลงจูบเด็กชาย พร้อมกับพูด
ว่า “นีจ่ ะทาให้เธอรูส้ ึกดีขนึ้ นะ”
ทัง้ หมดเดินคล้องแขนกันเดินไปสูเ่ ส้นชัยพร้อมๆ กัน ทุกคนบนสเตเดียมลุกขึน้ ยืนส่งเสียง
เชียร์เป็ นเวลานานหลายนาที
นีห่ มายความว่าอะไร?
ในส่วนลึกแล้วเราต่างก็รวู้ ่า สิ่ง ที่สาคัญที่สดุ ในชีวิตไม่ได้อยู่ที่การได้ชยั ชนะ หากแต่เป็ น
การช่วยให้ผอู้ ื่นได้รบั ชัยชนะ ถึงแม้ว่ามันจะทาให้เราต้องช้าลง หรือบางทีถึงกับต้องเปลี่ยน
เส้นทางของเราก็ตาม

แบ่งปั นข้อความนีซ้ ึ่งกันและกัน เผื่อว่า...เผื่อว่า...เราจะเปลี่ยนแปลงหัวใจของกันและกัน
“เทียนที่ถกู จุดต่อจะไม่สญ
ู เสียแสงสว่างของตัวมัน กลับจะทาให้หอ้ งทัง้ ห้องสว่างไสวขัน้ ”
“ตัวเทียนนัน้ ไม่ได้ตอ้ งเสียอะไรเลยมิใช่หรือ ถ้าจะเอามาต่อเทียนอีกเล่มให้สกุ สว่างขึน้ มา”

เวลาเห็นคนที่เรารักท้อแท้ ผิดหวังกับอะไรบางอย่าง สิ่งที่เรามักจะทาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเป็ นอันดับ
แรก คือหาทางปลอบและให้กาลังใจเพื่อให้รสู้ ึกดีขนึ้ แต่ถา้ คุณเป็ นคนพูดไม่เก่ง หรือคิดไม่ค่อยออกว่าจะพูด
อะไรออกไปในสถานการณ์นนั้ ๆ ดี มันก็อาจจะเป็ นเรื่องยาก จนกลายเป็ นความอึดอัดใจทัง้ สองฝ่ าย เราเลย
อยากจะแนะนาวิธีการให้กาลังใจในรูปแบบอื่นที่ไม่จาเป็ นต้องใช้คาพูด แต่สามารถแสดงให้รวู้ า่ เราก็เป็ นห่วง
เช่นกันนะ และบางทีวิธีการเหล่านัน้ ก็อาจจะดีกว่าการพูดอะไรบางอย่างออกไปด้วยซา้ เพราะในบางกรณี ผู้
ที่ตอ้ งการกาลังใจไม่ได้ตอ้ งการคาพูดอะไรมากมาย พวกเขาอาจแค่ตอ้ งการความเข้าใจ ซึ่งเราสามารถ
แสดงออกให้รับรูใ้ นรูปแบบอื่นได้เช่นกัน
การรับฟังด้วยใจสงบ การแสดงออกให้เ ห็น ว่า เรากาลัง รับฟั ง ในสิ่ง ที่เ ขาพ ดู อยน่ ู นั้ เป็ น
สิ่งหนึง่ ที่ชว่ ยให้ผทู้ ี่มคี วามทุกข์ หรือไม่สบายใจรูส้ ึกผ่อนคลายและสบายใจขึน้ ได้ เพราะอย่างน้อยยังมีคนที่
เปิ ดใจยอมรับฟั งความคิดเห็นและความไม่สบายใจของเขาอยู่ ช่วยให้เขาไม่รสู้ ึกโดดเดี่ยวจนเกินไป ถือเป็ น
วิธีการเริ่มต้นที่จะเรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ ายอย่างแท้จริง ลองนึกถึงตัวคุณเองดูก็ได้
เวลาที่คณ
ุ อัดอัน้ ตันใจอะไรบางอย่าง การมีใครบางคนมานัง่ ข้างๆ ให้เวลาคุณได้ระบายปั ญหาออกมาโดย
ไม่ตดั สิน ซา้ เติม หรือแม้แต่เข้าข้างมากไป ก็คงเป็ นช่วงเวลาที่มคี ่ามากพอแล้ว จริงไหม
การสัมผัสกันอย่างอ่อนโยน แม้จ ะเป็ นแค่การสัม ผ สั ตัวเบาๆ แต่ก็เ ป็ นการให้ก าลัง ใจที่
ทรงพลังอย่างเหลือเชือ่ ไม่ว่าจะเป็ นการค่อยๆ เอื้อมมือไปสัมผัสมือ การกุมมือของอีกฝ่ าย ตลอดจนการ
เอามือค่อยๆ แตะหลังหรือเอว รวมไปถึงการโอบกอดเบาๆ ซึ่งจะทาให้อีกฝ่ ายรูส้ ึกว่ายังเป็ นที่ตอ้ งการ มี
คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง สามารถสร้างความอบอุน่ ภายในจิตใจได้ไม่แพ้คาพูด หากมีเพื่อนหรือสมาชิก
ครอบครัวของคุณต้องการกาลังใจ ลองใช้ภาษากายที่วา่ นีช้ ว่ ยสื่อสาร บางครั้งก็งา่ ยกว่าการค้นหาคาพูด
เป็ นหมืน่ ล้านคาเลยล่ะ
การยิ้มด้วยไมตรี การยิ้มให้ เป็ นการแสดงการให้กาลังใจในอีกรูปแบบหนึง่ แม้ในกรณีที่อีก
ฝ่ ายกาลังเจอกับความทุกข์หนักๆ เพราะการยิ้มเป็ นการแสดงออกถึงการรับทราบ การสนับสนุนให้ทาใน
สิ่งที่ดี การมอบความหวัง อีกทัง้ ยังเป็ นการแสดงถึงความเห็นใจต่อผูท้ ี่กาลังพบกับสถานการณ์ที่ลาบากใจ
นับเป็ นการให้กาลังใจที่พร้อมจะเข้าใจและเป็ นการแสดงออกให้รับรูถ้ ึงความรักและความห่วงใยได้โดยไม่
ต้องพูด
ใช้ขอ้ ความเป็นถ้อยคาแทนใจ อีกวิธีของการให้กาลังใจที่คล้ายคาพูด นัน่ คือการเขียน หรือ
การส่งข้อความแทนความรูส้ ึกไปให้ ไม่วา่ จะเป็ นในรูปแบบที่เป็ นการเขียนการ์ด หรือส่งเป็ นข้อความผ่าน
ช่องทาง Online Application ที่กาลังเป็ นที่นยิ ม เพื่อบอกความรูส้ ึกห่วงใยอย่างจริงใจไปให้ ในบางครั้งการ
เลือกที่จะเขียน หรือพิมพ์แทนคาพูดนัน้ กลับสามารถบอกความรูส้ ึก หรือความในใจได้ตรงกว่า เพราะบาง
คนอาจเขิน หรือไม่มนั ่ ใจที่จะพูด แต่ทกุ การเขียน หรือพิมพ์ ควรคิดไตร่ตรอง และอ่านทบทวนก่อนส่ง
กาลังใจออกไปให้ผรู้ ับด้วย
ลองเลือกให้กาลังใจกับคนที่คณ
ุ รักในแบบที่ตวั เองถนัดและคิดว่าเหมาะสม แต่ไม่วา่ วิธีใดล้วนต้องการ
พื้นฐานที่สาคัญ นัน่ ก็คือความเข้าใจในความรูส้ ึก หรือสถานการณ์ที่อีกฝ่ ายต้องเจอ โดยคุณสามารถทา
ความเข้าใจการให้กาลังใจเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ http://bit.ly/34pj28r ในแคมเปญ #กาลังใจที่เข้าใจ ของ
โรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการรุณย์ พร้อมกับช่วยกันแชร์ #กาลังใจที่เข้าใจ ไปให้คนรอบข้างเพื่อเป็ น
พลังบวกให้พวกเขาได้ลกุ ขึน้ สูก้ บั ความทุกข์ตา่ งๆ เพราะหนึง่ กาลังใจที่เข้าใจของคุณมีค่ากับอีกหลายคน
มากกว่าที่คิด...

