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“ผู้รบั เชิญมีมาก แต่ผ้รู บั เลือกมีน้อย”

พระอาณาจักรพระเจ้าเป็นดังงานเลี
่
ย้ ง ทรงเริม่ ต้นเชิญชนชาติทพ่ี ระองค์ทรงเลือกสรร
ให้เข้ามาในงานเลีย้ งดังทีพ่ ระองค์ทรงสัญญาไว้ แต่ชนชาติของพระองค์ไม่ให้ความสนใจ
เพราะพระอาณาจักรพระเจ้าไม่เป็ นดังทีพ่ วกเขาคาดหวัง พวกเขาต้องการเห็นพระอาณาจักร
ทา นองเดียวกับอาณาจักรต่างๆ ในโลก เพียงแต่ยงิ่ ใหญ่กว่าหมดในทุกด้าน พระเจ้าจึงทรง
เชิญชนชาติต่างๆ ให้เข้ามาในงานเลีย้ งแห่งพระอาณาจักร กระนัน้ ก็ดี ในเมื่อเข้าสูง่ านเลีย้ งก็
ต้องสวมใส่ชุดให้เหมาะสม ซึง่ โดยปกติเจ้าภาพจะจัดไว้ให้พร้อมและชุดทีต่ อ้ งใส่คอื ความรัก
เนื่องด้วยอาณาจักรพระเจ้าเป็ นอาณาจักรแห่งความรัก เมื่อไม่มคี วามรักก็อยูใ่ นความมืด
ความขัดแย้ง และความเกลียดชัง
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 14 ต.ค.20 ระลึกถึง น.กัลลิสตัสที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี
วันพฤหัสบดีท่ี 15 ต.ค.20 ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารีและนักปราชญ์
วันศุกร์ท่ี 16 ต.ค.20 ระลึกถึง น.เฮดวิก นักบวช น.มาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี
วันเสาร์ท่ี 17 ต.ค.20 ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราชและมรณสักขีวนั
อาทิตย์ท่ี 18 ต.ค. 20 สัปดาห์ท่ี 29 เทศกาลธรรมดา
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )
Jerusalem Cross กางเขนเยรูซาเลม หรือ Crusader's Cross กางเขนนักรบครูเส
ประกอบด้วยกางเขนรูปตัวทีสอ่ี นั รวมเป็ นกางเขนใหญ่หนึ่งอันและกางเขนกรีกขนาด
เล็กอีกสีอ่ นั รวมเป็ นห้าอัน ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของบาดแผลทัง้ ห้าแห่งพระเยซูเจ้าเป็ น
กางเขนที่ กอดฟรี เดอ บุลยัน ซึง่ ปลดปล่อยกรุงเยรูซาเลมจากแอกของพวกมุสลิมและ
เป็ นผูป้ กครองเยรูซาเลมคนแรก สวมเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่
พระวรสารไปสู่สม่ี ุมโลก

ข้อคิดสะกิดใจ

เปลี่ยน
เปลีย่ นจากท้อ มาเป็ นคิดต่อสู้
เปลีย่ นวิกฤติ มาเป็ นโอกาส
เปลีย่ นปองร้าย กลายมาเป็ นปรองดอง
เปลีย่ นคาลวง กลายมาเป็ นคาหมัน่

เปลีย่ นจากตัวกู มาเป็ นผูก้ ชู้ าติ
เปลีย่ นอาฆาต มาเป็ นปรารถนาดี
เปลีย่ นเพือ่ นพ้องมาเป็ นพีน่ ้องกัน
เปลีย่ นจากฝั นมาเป็ นวัน..อันเป็ นจริงฯ

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1337

วันอาทิตย ์ที่

11

ตุลาคม

2563/2020

ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
ลูกวัดแม่พระร่วมใจเทิดเกียรติแม่พระเดือนตุลาคม
และร่วมกิจกรรมบันทึกบทสวดสายประคาตลอดเดือนถวายแม่
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ั ันธ์
ประชาสมพ

วันจันทร์ท่ี 12 ไม่มมี สิ ซา
 วันอังคารที่ 13 วันศุระลึ
กร์กทถึ่ี 16
มิสซากเวลา
11.00
น.การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี
ง น.เฮดวิ
นักบวช
น.มาร์
 วันเสาร์ท ่ี
17 บวชพระสงฆ์ที่ตราด ของดมิสซาคา่
 วันอาทิตย์ท ่ี 18 มิสซาตามเวลาปกติ.....หลังมิสซาภาษาไทย .... แบ่งปั นพระวาจา

เพราะคนที่ขอจึงได้รบั คนที่แสวงหาจึงพบ
การภาวนาด้วยความพากเพียรอย่างสม่าเสมอแสดงให้เห็นถึงความจาเป็ นที่
ต้องร้องขอความช่
วยเหลื
อจากพระเจ้
าในโลกนี
รูจ้ ซกั าเลมจากแอกของพวกมุ
ให้ของดีแก่ลกู
กางเขนที
่ กอดฟรี
เดอ บุลยัาน บิซึด
ง่ ปลดปล่
อยกรุ้ยงงัเยรู
สลิมและ
เป็ นผูผป้ ด
ซาเลมคนแรกขสวมเป็
กษณ์
ญลักบ
ษณ์
ของการเผยแผ่
พระบิดาบนสวรรค์
ู้ กครองเยรู
พี ร้อมของเราจะให้
องทีด่ นกีสัญว่าลัหรื
อดีและเป็
ทส่ี ดุ นสสัาหรั
เราอย่
าง
แน่นอน และของประทานนัน้ ก็คอื “พระจิตเจ้า” พร้อมกับผลแห่งพระพร
ของพระองค์ อันได้แก่ ความรัก ความชืน่ ชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา
ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรูจ้ กั ควบคุมตนเอง (กท 5:22-23)
แต่เราต้องวอนขอ เพราะคนที่ขอจึงได้รบั คนที่แสวงหาจึงพบ
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น



อาทิตย์ชวนคิด

วันอาทิตย ์ที่

•

•

•

•

•

•

•

หนึ่งสัปดาห์ทผี า่ นมา ช่างผ่านไปว่องไวมาก วันจันทร์-อังคาร-พุธ เป็ นเวลาเข้าเงียบสงฆ์
แขวงศรีราชา ทีบ่ า้ นเพ ระยอง วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เตรียมเอกสารต่าง ๆ สาหรับพิธศี ลี
ศักดิสิ์ ทธิในวั
์ ดเราวันเสาร์ เกือบลืมเขียนบทความสัน้ ๆ นี้
วันอาทิตย์น้ี คุณพ่อวัชรพล กูช้ าติ จะมาถวายมิสซาภาษาไทยให้ เพือ่ แบ่งเบาเจ้าวัด โชคดี
ทีพ่ น่ี ้องมีโอกาสพบพระสงฆ์ใหม่ ๆ และได้รบั ข้อคิด แนวปฏิบตั จิ ากบทเทศน์ของคุณพ่อ
คุณพ่อกาลังเรียน รอจบปริญญาเอกด้านเทวศาสตร์จริยธรรม ทีก่ รุงโรม แต่เวลานี้ยงั ติด
ปั ญหาโควิด-19 อยู่ ... ร่วมใจและภาวนาให้คณ
ุ พ่อด้วยนะครับ
มีเจ้าวัดช้า ๆ แบบนี้ ก็พอมีขอ้ ดีอยูบ่ า้ ง เพราะหากคิดไว ทาไว ใจร้อนเช่นเก่าก่อน คงต้อง
ไหว้วาน ใช้งานพีน่ ้องหลาย ๆ ท่านมากกว่านี้ .... ก็คอ่ ยเป็ นค่อยไปแล้วกัน
สิ่ งสาคัญในชีวิตคริ สตชนคือ เติบโตจากภายในคือ ชีวิตจิ ตใจในพระคริสต์ การเติบโต
นี้ ต้องเป็ นจิ ตสานึ กและการปฏิ บตั ิ ของแต่ละคน อาศัยพระวาจา การภาวนาและศีล
ศักดิ์ สิทธิ์
เดือนแห่งแม่พระลูกประคานี้ จึงเป็ นโอกาสพิเศษทีเ่ ราทุกคนจะทาให้เป็ นช่วงเวลาแห่ง
พระหรรษทานเพิม่ พูน โดยสวดภาวนาส่วนตัว เป็ นครอบครัว และการร่วมส่วนและรับศีล
มหาสนิทในบูชามิสซา จากใจศรัทธาและเป็ นอิสระ
การสวดสายประคาทุกบท - ทุกสาย ต้องมีชีวิต จิตใจของเราอยู่ที่นัน่ แล้วจิตใจของ
เราจะเปิ ดกว้างไปถึงผูอ้ ่นื ... ญาติมติ ร สัตบุรษุ ประเทศชาติและพระศาสนจักร และจะไป
ไกลได้ถงึ มนุษยชาติ .... อย่าเพียงสวดสายประคา เพื่อทาสถิ ติจานวนกีส่ บิ กีร่ อ้ ย กีพ่ นั
สาย จงทาให้การสวดภาวนาเป็ นเหมือนชีพจรและลมหายใจของเรา ให้ไหลลื่นไปไม่
สะดุดหรือ เร่งรัด เร่งรีบ .. การสวดได้มากนัน้ เป็ นสิง่ ดี แต่ทส่ี าคัญมากด้วย คือ ต้อง
ภาวนาอย่างมีคณ
ุ ภาพครับ
ขอคาภาวนาบ้าง เพือ่ เจ้าวัด ‘ชารุด’ และเชือ่ งช้า เพือ่ พระสังฆราชและคณะสงฆ์ดว้ ยนะ
ครับ ขอแม่พระทีร่ กั พีน่ ้องช่วยนาพาทุกท่านไปในความดีงามทุกวัน ...
พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

เสือตีนโต
มีสามีภรรยาคูห่ นึ่งมีอาชีพทาไร่ ต่อมาวันหนึ่งทัง้ สองก็ต่างไปช่วยกันทาไร่เหมือนเช่นเคย
ในวันนัน้ ทัง้ คูไ่ ม่ได้หอ่ ข้าวไปกิน คิดว่าจะกลับไปกินข้าวกันทีบ่ า้ น พอถึงช่วงบ่าย สองสามีภรรยา
ก็ชวนกันกลับบ้าน เมือ่ ถึงบ้านสามีพดู กับภรรยาว่า“นี่น้อง รีบไปหาข้าวปลาอาหารมากินด้วยกัน
เถอะ วันนี้พห่ี วิ มากๆ เลย”ฝ่ ายภรรยานัน้ เป็ นคนทีข่ เ้ี กียจ ไม่ชอบทางานอยูเ่ ป็ นทุน จึงพลอยไม่
ชอบหุงหาอาหารไปด้วย เมือ่ ได้ยนิ สามีพดู ขึน้ มา จึงเดินเข้าไปยังห้องครัว แล้วเปิ ดหม้อข้าวดู ก็
เห็นว่ามีขา้ วเหลืออยู่ น่าจะพอแบ่งกันกินได้ จึงบอกกับสามีไปว่า “ข้าวมีอยูแ่ ล้วพี่ กับข้าวของ
เมือ่ ตอนเช้าก็ยงั มีอยู่ ถ้าพีห่ วิ ก็มากินได้เลย”“เอางัน้ ก็ได้ น้องก็มากินพร้อมกันกับพีเ่ ลยซิ” สามี
พูด ทัง้ คูต่ ่างก็แบ่งข้าวกันกินคนละจาน ข้าวในหม้อจึงเหลืออีกเพียงเล็กน้อย
ในขณะนัน้ เองได้มเี พือ่ นคนหนึ่งมาทีบ่ า้ น “เอ้ากาลังทาอะไรอยูล่ ะ” เพือ่ นเอ่ยถาม “กาลังจะ
กินข้าวกลางวัน มาๆ มานังกิ
่ นข้าวด้วยกัน” สามีได้กล่าวชวนเพือ่ นทีม่ าเยีย่ ม ให้มาร่วมทาน
อาหารตามธรรมเนียมไทยแท้ของคนไทย “แหม กินสักหน่อยก็ดเี หมือนกัน กาลังหิวอยูเ่ ลย
ทีเดียว” เพือ่ นคนนัน้ ก็ได้เข้ามานังร่
่ วมวงกินข้าวด้วย ภรรยาจึงได้ตกั ข้าวทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ นหม้อ
ให้กบั แขกทีม่ า ข้าวทีห่ ลืออยูใ่ นหม้อจึงหมดลง
ทัง้ สามคนต่างก็กนิ กันไปคุยกันไป ข้าวในจานของแต่ละคนก็ลดน้อยลงทีละนิด เผอิญข้าวใน
จานของเพือ่ นหมดก่อน เพือ่ นนัน้ ยังทานไม่อมิ่ จึงคอยจังหวะให้เจ้าบ้านคดข้าวให้ตนเพิม่ แต่เจ้า
บ้านก็ไม่ตกั ให้เสียที ฝ่ ายเพือ่ นจึงคิดหาอุบายทีจ่ ะบอกให้เจ้าบ้านคดข้าวให้ เป็ นนัยๆ จึงพูด
ขึน้ มาว่า “นี่เมือ่ วานนี้ เราเข้าไปในป่ ามา โอ้โฮเพือ่ นเอ๋ยเราได้ไปเจอเสือตัวหนึ่งรอยตีนของมันโต
ขนาดจานข้าวนี่เลย”
เพือ่ นพูดพร้อมกับเอียงจานให้เจ้าบ้านดู เจ้าบ้านเมือ่ ได้เห็นดังนัน้ ก็ถอื โอกาสเล่าต่อว่า “เมือ่
วานนี้ เราก็ไปเทีย่ วป่ ามาเหมือนกัน โอ้โฮเพือ่ นเอ๋ย “เราไปเจอช้างรอยตีนโตขนาดหม้อนี่แหละ”
พูดไปพร้อมกับได้เอียงหม้อให้ดู เพราะข้าวก็หมดหม้อแล้วเหมือนกัน
การจะพูดบอกอะไรใครนัน้ ในบางครัง้ เราไม่
สามารถที่จะพูดหรือบอกออกไปตรงๆไม่ได้
เพราะอาจจะเป็ นการเสียมารยาท ผูฉ้ ลาดมักจะ
หาวิ ธีการบอกให้อีกฝ่ ายหนึ่ ง

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1337

วันอาทิตย ์ที่
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