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“สิ่ งใดจริง สิ่ งใดประเสริฐ สิ่ งใดชอบธรรม สิ่ งใดบริ สทุ ธิ์ สิ่ งใดน่ ารัก สิ่ งใดควรยกย่อง
ถ้ามีสิ่งใดเป็ นคุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่ าสรรเสริ ญ ท่านจงพิ จารณาสิ่ งเหล่านี้ ด้วยการใคร่ครวญเถิ ด”

เมือ่ หัวหน้าสมณะ ผูอ้ าวุโสและฟาริสถี ามพระเยซูเจ้าว่าทรงได้รบั อานาจมาจากไหน

พระองค์ทรงเล่าอุปมาเรือ่ งสวนองุน่ เพือ่ เผยถึงทีม่ าของอานาจของพระองค์ กล่าวคือทรงเป็ น
พระบุตร ทรงเป็ นทายาทพร้อมกันนัน้ ก็ตาหนิการใช้อานาจของหัวหน้าสมณะและผูอ้ าวุโสไม่ใช่
เพือ่ ประชากรของพระเจ้า แต่เพือ่ ผลประโยชน์ของตน ทรงยืนยันอานาจของประกาศกทีม่ าใน
พระนามพระเจ้าและทรงกระชากหน้ากากผูม้ อี านาจทีใ่ ช้ศาสนาเพือ่ ฆ่าพระบุตรเพราะไม่
ต้องการสูญเสียผลประโยชน์ ในประวัตศิ าสตร์ทผ่ี า่ นมาอุปมาทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงเล่ายังคงต่อเนื่อง
ทัง้ ในระดับพระศาสนจักรและในสังคม ตราบใดทีค่ นยังใช้อานาจเพือ่ ผลประโยชน์แห่งตน
มากกว่าเพือ่ รับใช้
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 5 ต.ค.20
วันอังคารที่ 6 ต.ค.20
วันพุธที่ 7 ต.ค.20
วันศุกร์ท่ี 9 ต.ค.20
วันอาทิตย์ท่ี 11 ต.ค. 20

ระลึกถึง น.โฟสตินา โควัลสกา
ระลึกถึง น.บรูโน พระสงฆ์
ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคา
ระลึกถึง น.ดิโอนีซโี อ และเพือ่ นมรณสักขี น.ยอห์น เลโอมาร์ดี พระสงฆ์
สัปดาห์ท่ี 28 เทศกาลธรรมดา
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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
นิสติ กลุม่ เทิดมารียท์ ว่ี ดั บางแสน

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน
สัญลักษณ์ ในคริ สต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )
Huguenot Cross กางเขนฮิ วกานอท ใช้โดยโปรเตสแตนท์ชาวฝรังเศส
่
ผูย้ ดึ หลักปฏิบตั ขิ องฮิวกานอทในฝรังเศสช่
่
วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ส่วนใน
ปั จจุบนั โปรเตสแตนท์ชาวฝรังเศสบางคนสวมกางเขนนี
่
้บางคนก็สวม
เฉพาะนกพิราบเพือ่ แสดงตนว่าเป็ นโปรเตสแตนท์
ข้อคิดสะกิดใจ

อิ่มใจ
ของบางอย่าง ซือ้ ไม่ได้ ด้วยเงินทอง
เช่นความรัก ความปราณี มีน้ าใจ
สิง่ เหล่านี้ มีคา่ แก่ชวี ติ
ได้แต่เพียง เราจะให้ กันและกัน

เพราะเป็ นของ ไม่มี ราคาขาย
ปลูกฝั งไว้ คิดชอบ ประกอบกัน
เพราะว่าเงิน ไม่มสี ทิ ธิ ์ มาจัดสรร
และผูใ้ ห้ ได้รางวัล คืออิม่ ใจ

------------------------------------------------------------------ชุมชนวัดบางแสน
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ั ันธ์
ประชาสมพ
•
•
•
•
•

วันจันทร์ท่ี 5 - วันพุธที่ 7 ตุลาคม ไม่มมี สิ ซา พระสงฆ์สมั มนาแขวงทีร่ ะยอง
พฤหัสบดีท่ี 8 เวลา 11.00 น. (วัดน้อย)
ศุกร์ท่ี 9 เวลา 11.00 น. (วัดน้อย)
เสาร์ท่ี 10 เวลา 19. 30 น สวดนพวาร - มิสซา
วันอาทิตย์ มิสซาภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น.
มิสซาภาษาไทยเวลา 10.30 น.

•

•

โอ้...ศีลมหาสนิท

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
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

อาทิตย์ชวนคิด

โอ้..ศีลมหาสนิท..ความหวังเดียวในความลาบาก ความจาเจในชีวติ
โอ้..ศีลมหาสนิท..ความหวังเดียวในความมืดมิด การไม่นบั ถือพระเจ้า
โอ้..ศีลมหาสนิท..ความหวังเดียวในการรอคอย เจ็บปวด ไม่มใี ครเข้าใจ
โอ้..ศีลมหาสนิท..ความหวังเดียวในท่ามกลางความเข้าใจผิด การทรยศ
โอ้..ศีลมหาสนิท..ความหวังเดียวในความทุกข์ทรมาน หายนะของชีวติ
โอ้..ศีลมหาสนิท..ความหวังเดียวของลูกในชีวติ และชัวโมงแห่
่
งความตาย.
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1 ตุลาคม 2020 วันเริม่ ต้นเดือนแม่พระ …. บทความสัน้ ๆ นี้เขียนหลังมิสซา 19.30
น. ทีพ่ ระแท่นใหญ่ เปิ ดไฟให้เต็มวัด หากแต่เป็ นมิสซาเงียบ ๆ และเรียบง่าย… มีผู้
ร่วมมิสซาผูใ้ หญ่ 6 - 7 ท่าน เด็กน้อย 2 คน และเข้าใจว่าเป็ นพีน่ ้องต่างความเชื่อ 1
ท่าน…. ไม่มขี บั ร้อง และยังเป็ นวันฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นักพรต –
นักปราชญ์ของพระศาสนจักร และองค์อุปถัมภ์ของมิสซังทัวโลก
่
ดีใจทีไ่ ด้ถวายมิสซาทีพ่ ระแท่นใหญ่ในโอกาสนี้ เป็ นมิสซาเพือ่ พวกเราสัตบุรุษทัง้ วัด
เป็ นมิสซาเพือ่ งานของพระศาสนจักร และเป็ นมิสซาเพือ่ ผูส้ งู อายุ ในวันผูส้ ูงอายุสากล
ด้วย
เราคงจะเตรียมจิตใจมาร่วมมิสซาวันอาทิตย์น้ี ซึง่ เป็ นมิสซาตามปฏิทนิ จารีตของ
พระศาสนจักร และถือเป็ นโอกาสเปิ ดเดือนแม่พระไปด้วย
คนเราในทุกวันนี้ มีอะไรต่อมิอะไรมากมายกว่ารุน่ ปู่ยา่ ตายายของเรา และสิง่ ทีเ่ รามี
และทีเ่ ราเป็ นอาจเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้เราสาละวนทัง้ กายใจ เวลาและองค์ประกอบอื่น
ๆ ทีท่ าให้เรา ไม่มเี วลาสวดภาวนาบ้างในชีวติ ประจาวัน เราอาจจะมีมากขึน้ ได้เป็ น
อะไรมากขึน้ แต่เราอาจจะเหนื่อยจนเฉยชามากขึน้ ด้วย … ปลีกเวลาภาวนาบ้างใน
แต่ละวัน … แม้จะเล็ก ๆ น้ อย ๆ … เป็ นต้นในเดือนแม่พระนี้ … และจงเชื่อเถิด
ว่า พระเจ้า พระเยซูเจ้า และพระแม่มารี ไม่มวี นั เอาเปรียบเรานะ … ไม่ลองทาให้
สม่าเสมอ ก็จะไม่รเู้ ป็ นประสบการณ์ …. รูแ้ ต่เพียงว่า ทาไมถึงเหนื่อยจัง ทุกวัน
พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

แง่คิดจากผีเสื้อ
ชายคนหนึ่งพบรังไหมของตัวอ่อนผีเสือ้ เขาเฝ้ าจับตาความคืบหน้ามาตลอด กระทังได้
่ เห็น
รอยปริขนาดเล็กปรากฏอยูท่ ผ่ี วิ ภายนอก
ชายคนนัน้ จึงนังลงและเฝ้
่
าจับตามองความคลื่อนไหวของตัวอ่อนผีเสือ้ อยูน่ านหลายชัวโมง
่
เขาเห็นมันพยายามดิน้ รนจะพ้นจากช่องเล็ก ๆ ของรังไหมให้ได้ แต่เมือ่ ไม่สาเร็จ เจ้าตัวน้อยก็
หยุดการเคลื่อนไหว เหมือนจะยอมรับว่า ไม่อาจขืนทาอะไรไปมากกว่านัน้
เมือ่ ตัดสินใจได้วา่ จะช่วยตัวอ่อนแล้ว….. ชายคนนัน้ จึงหยิบกรรไกรขึน้ มาตัดเปิ ดช่องรังไหม
จนกว้างพอทีต่ วั อ่อนจะสามารถออกมาได้อย่างง่ายดาย ตัวอ่อนผีเสือ้ น้อยจึงออกมาเผชิญโลกทัง้
สภาพร่างกายบวมกลม ตรงข้ามกับปี กทีม่ ขี นาดเล็กนิด
เดียว !!!
แต่เขาก็เฝ้ าจับตามองตัวอ่อนนัน้ ต่อไป ด้วย
ความหวังว่า อีกไม่ชา้ …ปี กของมันจะขยายใหญ่ขน้ึ และ
แข็งแรงพอจะพยุงร่างกายมันได้เมือ่ ถึงเวลาอันควร
แต่เมือ่ เวลาผ่านไป…กลับไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง!
ผีเสือ้ น้อยต้องเดินและคลานไปมาทัง้ ชีวติ ด้วยสภาพ
ร่างกายบวมกลมและปี กแห้งเล็กทีไ่ ม่มโี อกาสจะบินได้
ภายใต้การดูแลอย่างอ่อนโยนของชายผูห้ วังดี
สิง่ ทีช่ ายคนนี้ไม่เคยเข้าใจ ก็คอื ธรรมชาติได้กาหนด
มาแล้วว่า ตัวอ่อนจะออกไปเผชิญโลกได้ ก็ต่อเมือ่ ของเหลวในร่างกายลดน้อยลง จนลาตัวมีขนาด
สมดุลกับปี กเท่านัน้ จึงจะสามารถลอดออกจากช่องว่างขนาดเล็กของรังไหมได้สาเร็จ และถ้าตัว
อ่อนได้ผา่ นการดิน้ รนจนถึงเวลานัน้ มันจึงจะเติบโตเป็ นผีเสือ้ ทีพ่ ร้อมโบกบินจากรังได้อย่างอิสระ
โดยแท้
การมีชวี ติ อยูโ่ ดยไม่ตอ้ งผ่านอุปสรรคใดๆเลย จึงมีแต่จะทาให้เราพิการและไม่แข็งแรง การ
ดิน้ รนฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างหาก ทีเ่ ป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนินชีวติ ซึง่ จะช่วยให้เรายืนหยัดอยู่
ได้อย่างแข็งแกร่ง
เพราะอย่างนัน้ ภูมใิ จกับการดิน้ รนในวันนี้เถอะ ถ้าคุณหวังจะไปให้ถงึ วันดีๆ ของชีวติ ที่
สามารถโบยบินได้อย่างเสรี

เรื่องสัน้ 4 เรื่อง สอนใจให้ข้อคิ ดสะกิ ดใจด้วยตัวอย่างที่ชดั เจน

เรื่องที่ 1 ความรู้ vs ความสามารถ คุณยายคนหนึ่ง พลัดหลงเข้าไปในห้องสัมมนาของเหล่า
ดอกเตอร์ บนเวทีมดี อกเตอร์ท่านหนึ่งกาลังเอ่ยถามผูท้ เ่ี ข้ามาสัมมนาว่า …. “เม็ดฝนทีต่ กมาจากฟ้ าทีส่ งู
และตกมาด้วยความเร็วสูง จะทาให้คนได้รบั บาดเจ็บหรืออันตรายถึงแก่ชวี ติ หรือไม่? ” เมือ่ สิน้ เสียงคาถาม
ภายในห้องประชุมก็ออ้ื อึง ต่างก็พากันวินิจฉัยหาคาตอบ บ้างก็หาค่าความเร็วของเม็ดฝน บ้างก็หามวล
น้าหนักของเม็ดฝน ฯลฯ ต่างคนต่างก็พากันคิด คุณยายมองดูอยูส่ กั พักก็คว้าไมโครโฟนทีโ่ พเดียมออกมา
พูดขึน้ ว่า…“พวกคุณไม่เคยตากฝนเหรอ?” สิน้ เสียงของคุณยาย ห้องทัง้ ห้องเงียบกริบ ทุกคนต่างพากัน
พยักหน้าบอกว่า “ใช่ๆ พวกเราก็เคยโดนฝนนี่นา” เรือ่ งนี้สะกิดว่า “ความรูอ้ าจสร้างวิธคี ดิ ทีห่ ลากหลาย
แต่ประสบการณ์คอื ความสามารถทาให้คุณแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ว”
เรื่องที่ 2 เกลือจิ้ มเกลือ ชายหนุ่ มซือ้ ปลามาจากตลาด เขาบอกภรรยาว่า…“ทีร่ กั ผมซือ้ ปลามา คุณ
ช่วยทอดให้หน่อยนะ เดีย๋ วผมจะไปดูหนังสักเรือ่ งหนึ่ง แล้วจะกลับมากิน” เมือ่ ภรรยาได้ยนิ ว่าสามีจะไปดู
หนัง ก็เอ่ยขึน้ ว่า “ฉันไปดูดว้ ย!” ชายหนุ่มได้ตอบกลับไปว่า “อย่าไปเลย คุณอยูท่ ากับข้าวทีน่ ่ี ค่าตั ๋วก็แพง
ผมไปดูคนเดียว เดีย๋ วจะกลับมาเล่าให้ฟัง พร้อมทานปลาทีค่ ุณทานะๆ”
เมือ่ ชายหนุ่ มกลับมาจากดูหนัง ก็เดินเข้าไปทีห่ อ้ งครัว แล้วถามภรรยาว่า “คุณ! ปลาทอดอยูไ่ หน?”
ภรรยาสาวนังอ่
่ านหนังสือด้วยอาการสงบ แล้วตอบว่า “ฉันกินหมดแล้ว! มาๆ มานังใกล้
่ ฉนั เลยคุณ เดีย๋ ว
ฉันจะเล่าให้ฟังว่าปลามันอร่อยยังไง?” เรือ่ งนี้สะกิดว่า “คุณปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื อย่างไร เขาก็อาจปฏิบตั ติ ่อคุณ
อย่างนัน้ ”
เรื่องที่ 3 สาคัญที่ข้างเคียง ตอกเส้นหนึ่งตกอยูบ่ นถนน มันคือขยะ หากมันผูกอยูก่ บั ผักกาดขาว ก็
มีค่าเท่ากับการร้อยผักกาดขาว
หากมันผูกอยูก่ บั ซุม้ ดอกไม้ มันก็มคี ่าเท่ากับของประดับ สาคัญคือ เราอยูก่ บั ใคร
เรือ่ งนี้สะกิดว่า “อยูก่ บั คนทีไ่ ม่เหมือนกันย่อมเกิดคุณค่าทีแ่ ตกต่างกัน เวทีทย่ี นื ต่างกันค่าตัวก็ต่างกัน อยู่
ใกล้ชดิ กับคนทีป่ ระสบความสาเร็จ แล้วชีวติ ของคุณจะเปลีย่ นไป”
เรื่องที่ 4 ไม่เรียนได้ไหม? ตอนทีเ่ อ็นทรานซ์ ผมสอบไม่ตดิ มหาลัยใดเลย เพื่อนของแม่มาคุยให้แม่
ฟั งว่า ลูกชายของแกสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง แกภูมใิ จลูกชายแกมาก ส่วนผมสอบไม่ตดิ จึงออกมาหา
งานทา ผ่านไปไม่กป่ี ี เพื่อนของแม่มาเล่าให้แม่ผมฟั งว่า ลูกชายของแกจบดอกเตอร์แล้ว ตอนนี้ทางาน
เป็ นอาจารย์ทม่ี หาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เงินเดือนสามหมืน่ กว่าบาท “แล้วลูกชายของเธอล่ะ ตอนนี้ทางาน
อะไร? เรียนจบทีไ่ หน?” “ตอนนี้ไอ้โน้ตมันเป็ นเจ้าของอู่ซ่อมรถ เงินเดือนไม่มเี พราะเป็ นเงินของมัน
ทัง้ หมด” แม่ของผมตอบออกไป เรือ่ งนี้สะกิดว่า “คุณไม่ตอ้ งจบมหาลัยก็ได้ ถ้าไม่งอมืองอเท้า”
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก https://www.winnews.tv/news/21111

