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“ของของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิ ด”

การตกอยูภ่ ายใต้พลังอานาจครอบงาของบาป "อิจฉา" ชาวฟาริสไี ม่พอใจ "ความดี"
ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงกระทา พวกเขาเลือกวิธี "ชัวร้
่ าย" งุบงิบปรึกษากันเพื่อจับผิดพระวาจา
ของพระองค์ เป็ นช่องทางดึงกระแสนิยมในตัวพวกเขากลับคืนมา แต่พระเยซูเจ้าองค์พระผู้
ไถ่ ผูเ้ ป็ นพระเจ้าแท้และมนุ ษย์แท้ไม่เลือกวิธที จ่ี ะเผชิญหน้าด้วยการทะเลาะวิวาท แต่เลือก
ประกาศ "ความยุตธิ รรม" "ของซีซาร์ จงคืนให้ซซี าร์ และของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้า
เถิด" เป็ นการดีหากคริสตชนทุกคนจะตระหนักเสมอว่ามีพระเยซูคริสตเจ้าเป็ นพระอาจารย์
พระองค์ทรงสอนเราทัง้ ด้วยแบบอย่างและคาพูด ให้เราเลียนแบบพระองค์
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี

19 ต.ค.20 ระลึกถึง น.ยอห์นแห่งเบรเบิฟ น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพือ่ นมรณสักขี
น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์
วันพฤหัสบดีท่ี 22 ต.ค.20 ระลึกถึง น.ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
วันศุกร์ท่ี
23 ต.ค.20 ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งกาปิ สตราโน พระสงฆ์
วันเสาร์ท่ี 24 ต.ค.20 ระลึกถึง น.อันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช
วันอาทิตย์ท่ี 25 ต.ค. 20 สัปดาห์ท่ี 30 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี
( Religeous Objects ) สิ่ งน่ ารู้...ในพิ ธีกรรมเกี่ยวกับกางเขน โครซิ เยร์ ไม้เท้าประจาตาแหน่ง
พระสังฆราช เป็ นไม้เท้าซึง่ น่าจะมีทม่ี าจากไม้เท้าหัวงองุม้ ของคนเลีย้ งแกะ หรือไม้เท้าทีใ่ ช้กนั ทัวไปในยุ
่
คของ
พระอัครธรรมทูต ปั จจุบนั โครซิเยร์ได้รบั การตกแต่งอย่างหรูหราผิดกับยุคแรก โครซิเยร์เป็ นไม้เท้า
ประจาตาแหน่งพระสังฆราช พระอัครสังฆราช ฯลฯ
โครซิเยร์เป็ นสัญลักษณ์ของอานาจ และ
ขอบข่ายแห่งอานาจในการตัดสินคดีความ ไม้เท้าโครซิเยร์ทม่ี หี วั เป็ นไม้กางเขนซ้อนกันสองชัน้
เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญเกรกอรีและนักบุญซิลเวสเตอร์ ส่วนไม้เท้าโครซิเยร์กบั ปลาตัวหนึ่งเป็ น
เครือ่ งหมายของนักบุญเซโน โครซิเยร์เป็ นสัญลักษณ์ของความเมตตา ความหนักแน่น และการ
แก้ไขความผิด

ข้อคิดสะกิดใจ

สามัคคี
เพราะเราคือตานานแห่งการให้
เราจึงเป็ นชาติพนั ธุอ์ นั ปรองดอง
แม้จะอยูค่ นละปลายของสายรุง้
เพือ่ พงศ์พนั ธุอ์ นั ถือเทิดกาเนิดมี

เพราะเราไม่ถอื ตนต่อชนผอง
เราจึงครองความเมตตาสามัคคี
แต่ยงั มุง่ มันหมายมิ
่
หน่ายหนี
ร้อยวจีเจรจาเพือ่ สามัคคี
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สมาชิกสภาอภิบาลวัดบางแสน ร่วมฟื้ นฟูจติ ใจพระเมตตา สังฆมณฑลจันทบุรี ปี 2020
ทีว่ ดั พระหฤทัย ศรีราชา เมื่อวันเสาร์ท่ี 10 ตุลาคม 2020
โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ร่วมกับ พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี
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ั ันธ์
ประชาสมพ
•
•

หลังมิสซาภาษาไทยวันนี้ มีแบ่งปั นพระวาจา บ้านพักพระสงฆ์
มิสซาประจาสัปดาห์ ปกติ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 น. วัดน้อย
วันเสาร์ นพวารฯ มิสซา เวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ มิสซาภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น.
มิสซาภาษาไทย เวลา 10.30 น.

•

•

เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญเกรกอรีและนักบุญซิลเวสเตอร์ ส่วนไม้เท้าโครซิเยร์กบั ปลาตัวหนึ่งเป็ น

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

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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ขณะเขียนบทความสัน้ ๆ นี้ ฝนกาลังฉ่ าฟ้ า และก็เป็ นเวลาทีก่ าลังจะ
เดินทาง…. ไกล.. ถึงตราด…. เพือ่ งานบวชพระสงฆ์ หลาย ๆ ปี ก่อนไม่เคยรูส้ กึ ว่า มีทไ่ี หน
ในประเทศไทย ทีไ่ กลเกินกว่าจะไป แต่บดั นี้ อยูแ่ ค่น้ี ๆ ในสังฆมณฑล ก็ดเู หมือนไกล….
แน่นอนครับ มิใช่วา่ ใจอยูไ่ กล แต่รา่ งกายไม่คอ่ ยพร้อม อย่างไรก็ตาม การบวชพระสงฆ์
ถือเป็ นงานสาคัญ- ยืนยันเอกภาพของสังฆภาพ ของคณะสงฆ์ครับ
เป็ นสัจธรรมในความเป็ นตัวเรา ทีห่ ลาย ๆ สิง่ ในตัวตน ช้าลง ๆ สูก่ ารค่อยสูญสลาย กาลัง
วังชา ความทรงจา การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะทีส่ งิ่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา เช่น
สังคม ข่าวสารข้อมูล กิจกรรมนานาชนิด กลับท่วมท้นยิง่ ขึน้ และหากเราอยูก่ บั ความ
เป็ นไป โดยไม่ไตร่ตรองมองดูตวั เราเองให้ชดั เจนไว้เสมอ…. เราก็อาจจะเผลอเรอ…
เป็ นไป โดยหารูไ้ ม่วา่ … เรากาลังไม่ใช่คนทีค่ วรจะเป็ น
นักบุญเปาโล เตือนใจเรา ตัง้ แต่เริม่ ต้นบทจดหมายถึงชาวเอเฟซัสว่า … ‘พีน่ ้อง ในองค์
พระคริสตเจ้านี้ เราได้รบั เลือกเป็ นพิ เศษ …. เพือ่ เราจะได้สรรเสริญพระสิรริ งุ่ โรจน์ของ
พระองค์ … ท่านได้ฟังพระวาจาแห่งความจริง คือ ข่าวดีอนั นาความรอดพ้น … ท่าน
ได้เชื่อ จึงได้รบั พระจิ ตเจ้า ซึง่ พระเจ้าสัญญาจะประทานให้ เป็ นตราประทับ และเป็ น
ประกันของมรดก ซึง่ เราจะได้รบั เพือ่ ปลดปล่อยเรา ให้เป็ นกรรมสิทธิของพระเจ้
า…. เป็ น
์
การสรรเสริญพระเจ้า’
การปล่อยตัวตามใจไปในวิถขี องโลก จะนาเราค่อยตกจากเส้นทางทีพ่ ระเจ้าจัดสรรและ
นาพาเรามาโดยตลอด ท่ามกลางชีวติ ทีพ่ ะรุงพะรัง ท่วมท้นด้วยข่าวสารข้อมูล ทีไ่ ร้สาระ
และทาให้ไขว้เขว หรือหลงทิศทางได้น้ี ขอให้ใช้เครือ่ งมือที่พระเจ้าประทานแก่เราเสมอ
คือ พระวาจา การอธิ ษฐานภาวนา และศีลศักดิ์ สิทธิ์ ( เป็ นต้นศีลอภัยบาป และศีลมหา
สนิท)…. เราจะไม่หลง หลุดออกไปจากจุดยืนพิเศษของเรา คือเป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ ได้รบั
พระจิตเจ้า ซึง่ ประทับตราไว้ เป็ นประกันของมรดกสวรรค์
ลงมือปฏิ บตั ิ ให้เป็ นจิ ตสานึ กประจาวัน ลงมือทาวันนี้…. และวันนัน้ เป็ นจริงแน่นอน
พ่อศักดิ ์
•

พระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช

“...ต้องจาไว้นะ ว่างานทุกอย่างนัน้ มีดา้ นหน้าและด้านหลังเหมือน เหรียญบาท
งานด้านหน้านัน้ มีคนทาแยะ และแย่งกันทา เพราะมีผลเห็นได้ชดั และปูนบาเหน็จกันได้เต็มที่
แต่งานทีไ่ ม่ปรากฏแก่สายตาคนน่ะ ต้องเป็ นคนทีเ่ ข้าใจงานและหน้าทีข่ องตัวจริงๆ จึงจะทาได้
และต้องเสียสละด้วย เพราะงานด้านหลังนันน่
่ ะ เป็ นงานปิ ดทองลังพระ และต้องยอมรับว่าจะ
ไม่ได้อะไรตอบแทน นอกจากความภูมใิ จในการทางานในหน้าทีข่ องตน จาไว้อีกอย่างหนึ่ งคือ
งานของพระมหากษัตริ ยท์ ี่แท้ส่วนใหญ่เป็ นงานด้านหลัง...”
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

อาทิตย์ชวนคิด
พระสังฆราช เป็ นไม้เท้าซึง่ น่าจะมีทม่ี าจากไม้เท้าหัวงองุม้ ของคนเลีย้ งแกะ หรือไม้เท้าทีใ่ ช้กนั ทัวไปในยุ
่
คของ
พระราชด
ารั
ส
ของพระบาทสมเด็
จ
พระอัครธรรมทูต ปั จจุบนั โครซิเยร์ได้รบั การตกแต่งอย่างหรูหราผิดกับยุคแรก โครซิเยร์เป็ นไม้เท้า

วันอาทิตย ์ที่

•

•
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ความสุขจากการให้
ชายหนุ่มคนหนึ่งมีชวี ติ ทีเ่ รียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ หน้าตาหล่อเหลา มีการศึกษาสูง มีงานการทีม่ นคง
ั่
มี
ความก้าวหน้าในอนาคต มีคนรักใคร่รอบข้าง เรียกว่าใครเห็นใครรูเ้ ป็ นต้องอิจฉา วัน หนึ่งชีวติ ทีส่ มบูรณ์แบบ
ของชายคนนี้ยงิ่ สุดยอด สมบูรณ์แบบมากขึน้ เมือ่ พีข่ องเขายอมควักเงินก้อนโต ซือ้ รถสปอร์ตคันงามเป็ น
ของขวัญให้กบั น้องชาย ไม่ตอ้ งบอกว่าเจ้าตัวจะยินดีปรีดาแค่ไหน เพราะรถสปอร์ตสุดหรูคนั นี้ ชายหนุ่มนายนี้
ฝั นอยากได้ เป็ นเจ้าของมาตลอดชีวติ
เมือ่ ความฝั นเป็ นจริง สิง่ ทีช่ ายหนุ่มคิดทาอย่างแรกคือ ขับเจ้ารถสปอร์ตตระเวนไปตามทีต่ ่าง ๆ ให้สม
อยาก ใจหนึ่งต้องการทดสอบแรงม้าทีซ่ ่อนตัวอยูใ่ นห้องเครื่อง ว่าจะมีเรีย่ วแรงเต็มกาลังแค่ไหน อีกใจก็
แน่นอนว่าใครทีม่ รี ถสวยแรงขนาดนี้ คงไม่บา้ เก็บเอาไว้ดตู ามลาพังทีโ่ รงรถในบ้าน ขับ โฉบเฉี่ยวไปมาสักพัก
ก็ถงึ เวลาพักทัง้ เครือ่ งและคน ชายหนุ่มจัดแจงจอดรถข้างถนน ระหว่างกาลังพักผ่อนอิรยิ าบถ
เขาเห็นเด็กคนหนึ่งเดินลูบ ๆ คลา ๆ รอบรถคันงาม ด้วยกิรยิ าท่าทีชน่ื ชอบรถสปอร์ต อย่างเห็นได้ชดั
ชาย หนุ่มรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในการเป็ นเจ้าของ สิง่ ทีห่ ลายต่อหลายคนใฝ่ ฝัน เขาเดินยืดอกมาทีร่ ถ พร้อมพูดจา
ทักทายเด็กคนนัน้ ด้วยน้าเสียงมันใจ
่ ดังขุ
่ นศึกผูช้ นะสงคราม "ระวังหน่อยน้อง เดีย๋ วเป็ นรอย" เขาบอก เด็กคน
นัน้ มองไปยังชายหนุ่มเจ้าของเสียง ก่อนจะพูดตอบ "รถของพีเ่ หรอ สุดยอดจริง ๆ" "แน่นอน" เขาตอบ "พีซ่ อ้ื
มาราคาเท่าไหร่" เด็กคนเดิมถาม "คนอืน่ อาจต้องควักสตางค์ซอ้ื เอง แต่พไ่ี ม่ตอ้ ง เพราะพีช่ ายพีซ่ อ้ื ให้เป็ น
ของขวัญ" "โอ้โห! ดีจงั ผมอยาก..." เด็กคนเดิมพูดตะกุกตะกักชะงักในตอนท้าย ชายหนุ่มคิดในใจว่า เด็กคน
นี้คงไม่กล้าพูดต่อ เพราะทีเ่ ด็กอยากจะพูดแต่ยงั ้ ปากยัง้ คาไว้นนั ้ คงต้องการบอกว่าอิจฉาตัวเขาเอง อยากจะ
เป็ นอย่างเขาบ้าง มีพท่ี แ่ี สนดีซอ้ื รถสุดหรูให้เป็ นของขวัญ แต่สงิ่ ทีช่ ายหนุ่มคิดกลับผิดถนัด "โอ้โห ดีจงั ผม
อยาก...เป็ นอย่างพีช่ ายของพีจ่ งั " เด็กคนนัน้ พูด "ผมจะได้ซอ้ื รถให้น้องชายผมนังบ้
่ าง" ชายหนุ่มถึงกับอึง้ ใน
สังคมทุกวันนี้ ทีใ่ คร ๆ ตัง้ หน้าตัง้ ตาแต่จะรับ หรือบางคนไม่ยอมรอ ใช้กาลังความได้เปรียบแย่งชิงของคนอืน่
มาเป็ นของตัวเอง แต่เด็กคนนี้กลับคิดสวนทางใคร ๆ เขาอยากเป็ นผูใ้ ห้ มากกว่าเป็ นผูร้ บั ชายหนุ่มมองเด็ก
ด้วยความรูส้ กึ ทึง่ และพูดออกมาทันทีว่า "อยากนังรถเล่
่
นกับฉันไหม" "ครับ อยากมากเลย"
หลังจากขับรถเล่นอยูพ่ กั หนึ่ง เด็กชายหันมาพูดด้วยดวงตาวาวแวว "คุณจะกรุณาขับรถไปหน้าบ้านผม
ได้ไหมครับ" ชาย หนุ่มยิม้ น้อย ๆ เขาคิดว่าเขารูด้ วี ่าเด็กหนุ่มต้องการอะไร เขาคงต้องการให้เพือ่ นบ้านเห็นว่า
เขาได้นงรถคั
ั ่ นโตกลับบ้าน แต่ชายหนุ่มคิดผิดอีกแล้ว "คุณ จอดตรงบันไดนันล่
่ ะครับ" เขาวิง่ ขึน้ บันได จากนัน้
สักครูจ่ งึ กลับมาแต่เขาไม่ได้วงิ่ เขาอุม้ น้องตัวเล็ก ๆ ทีข่ าพิการมาด้วย
และวางน้องลงทีบ่ นั ไดล่าง กอดไว้และชีไ้ ปทีร่ ถ "นันไง
่ บัดดี้ รถคันที่
พีเ่ ล่าให้ฟัง พีช่ ายของเขาซือ้ ให้เป็ นของขวัญ เขาไม่ตอ้ งเสียตังค์เลย
สักวันหนึ่งพีจ่ ะซือ้ ให้น้องบ้าง น้องจะได้ดขู องสวย ๆ งาม ๆ ด้วยตา
ของน้องเองเหมือนทีพ่ เ่ี คยเล่าให้ฟัง" ชายหนุ่มลงจากรถ แล้วอุม้ เด็ก
น้อยขึน้ รถ พีช่ ายปี นตามขึน้ มานังใกล้
่
ๆ และแล้วทัง้ สามก็เริม่ ออก
เดินทาง ชายหนุ่มรูแ้ ล้วว่า "ความสุขจากการให้" หมายถึงอะไร
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