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“อย่ากระทาการใดเพื่อชิงดีกนั หรือเพื่อโอ้อวด แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน”

ประกาศกเอเสเคียลอธิบายคาสอนให้เราเข้าใจง่าย คือความพินาศของ
มนุ ษย์อยูท่ เ่ี มือ่ ผูช้ อบธรรมเปลีย่ นใจไม่ปฏิบตั คิ วามชอบธรรม แต่มาทาผิด เขาจะต้อง
ตายเพราะความผิดทีเ่ ขาได้ทา ส่วนคนชัวร้
่ ายถ้าเลิกทาความชัวร้
่ ายทีเ่ ขาได้เคยทา
มาปฏิบตั คิ วามยุตธิ รรมและความชอบธรรม เขาก็จะรักษาชีวติ ของตนไว้ เขาจะมีชวี ติ
นิรนั ดร ส่วนนักบุญเปาโลกล่าวเสริมว่า ถ้าเราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระจิตเจ้า
มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความรักกัน และมีใจสุภาพถ่อมตนเหมือนพระคริสตเจ้า
เราก็เป็ นลูกของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 28 ก.ย.20
วันอังคารที่ 29 ก.ย.20
วันพุธที่ 30 ก.ย.20
วันอาทิตย์ท่ี 4 ต.ค.. 20

ระลึกถึง น.แวนแชสเลาส์ มรณสักขี น.ลอเรนซ์ รุยส์ และเพือ่ นมรณสักขี
ฉลองอัครทูตสวรรค์มคี าเอล คาเบรียล และราฟาเอล
ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
สัปดาห์ท่ี 27 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
Greek Cross With Words กางเขนกรีกกับพยัญชนะ

เป็ นกางเขนกรีกทีร่ วมกับพยัญชนะกรีก ทีใ่ ช้เรียกพระเยซูคริสตเจ้า
และ คาว่า “nika” ซึง่ แปลว่า “พิชติ ” รวมกันแปลว่า “พระเยซูคริสตเจ้าผูพ้ ชิ ติ ”

ข้อคิดสะกิดใจ

เพื่อนดี
เพือ่ นทีด่ มี หี นึ่งถึงจะน้อย
ดุจก้อนเกลือเค็มนิดหน่อยด้อยราคา
น้ าฟ้ าหนาวร้าวอกฟกไม่เหมือน
ถึงฟ้ าทาน้ าแข็งแกร่งฉะนัน้

ดีกว่าร้อยเพือ่ นคิดริษยา
ยังมีคา่ กว่าน้ าเค็มเต็มทะเล
ขึง้ แค้นเพือ่ นลืมคุณทุกสิง่ สรรพ์
ไม่เย็นทันเทียมเพือ่ นเลือนลืมมิตร.
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วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 สภาอภิ บาลวัดบางแสน
ร่วมประชุมสภาอภิบาลแขวงศรีราชา ครัง้ ที่ 1/2020 ณ ห้องประชุมวัดพระหฤทัย ศรีราชา
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•
•
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วันจันทร์ท่ี 28 - วันอังคารที่ 29 ไม่มมี สิ ซา ไปงานญาติผใู้ หญ่ จันทบุรี
วันพุธที่ 30 มิสซาเวลา 11.00 น.
วันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม มิสซาเปิ ดเดือนแม่พระ เวลา 19.30 น.
วันศุกร์ท่ี 2 วันศุกร์ตน้ เดือน ส่งศีล มิสซา เวลา 19.30 น.
วันเสาร์ท่ี 3 สวดนพวาร มิสซา เวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ มิสซาภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น.
มิสซาภาษาไทย เวลา 10.30 น.
อาทิตย์ชวนคิด

เป็ นพระสงฆ์

พระสงฆ์มิใช่เทวดาที่ลงมาจากสวรรค์ เขาเป็ นมนุษย์คนหนึ่ง ทีไ่ ด้รบั เลือกท่ามกลางมวลมนุษย์
เป็ นสมาชิกคนหนึ่งของพระศาสนจักร เป็ นคริสตชนคนหนึ่ง ขณะทีเ่ ขาเป็ นเพียงมนุษย์และคริสตชน
คนหนึ่งนัน้ เขาได้พดู กับท่านด้วยวาทะของพระเจ้า บางทีเขาเองก็ไม่เข้าใจวาทะทัง้ หมดและบางครัง้
เขาเองก็ทรยศต่อวาทะนัน้ แต่ดว้ ยความเชือ่ แม้ระคนไปด้วยความกลัว เขาก็ตระหนักดีวา่ เขาต้องเป็ น
สือ่ กลาง ให้วาทะของพระเจ้ามาสูท่ า่ น เพราะจะไม่มใี ครในพวกเราสักคนหรือ ทีจ่ ะพูดอธิบายเกีย่ วกับ
พระเจ้า เกีย่ วกับชีวติ นิรนั ดรเกีย่ วกับพระคุณของพระหรรษทานในชีวติ ศักดิสิ์ ทธิ ์ ทีเ่ ราทุกคนได้รบั
คงจะต้องมีใครสักคนบ้างมิใช่หรือ ทีจ่ ะพูดเรือ่ งบาป การพิพากษาและพระเมตตาของพระเจ้า ดังนัน้
เพือ่ นๆ ทีร่ กั ของข้าพเจ้า จงสวดภาวนาให้เขา ช่วยประคับประคองเขา เพือ่ ว่าเขาจะสามารถหล่อ
เลีย้ งชีวติ ผูอ้ ่นื โดยการนาธรรมล้าลึก ความรักของพระเป็ นเจ้าในพระเยซูคริสต์ มาสูพ่ วกเราทุกคน
(แชร์โดย คุณพ่อศศิน โหม่โพ)
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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 ้องครับ จาได้ว่าเมือ่ 2 อาทิตย์ทแ่ี ล้ว ได้พดู ถึงวลีหนึ่ง ซึง่ เคยเป็ นวลีตดิ
ปากคนชลบุรแี ละบางแสน เคยติดท้ายกระบะรถบรรทุกด้วย วลีนนั ้ คือ
รูห้ น้าไม่รใู้ จ –นี่เป็ นลักษณะของคนที่ หากอยูใ่ กล้กไ็ ม่น่าคบไว้เป็ นเพื่อน และหาก
เป็ นลูกจ้างก็ไม่น่าเลีย้ งไว้
•
พระวรสารวันนี้ ชีใ้ ห้เราพิจารณาลักษณะนิสยั อีกรูปแบบหนึ่งคือ – ปากกับใจไม่ตรงกัน
จริง ๆ แล้วพระเจ้าสร้างมนุ ษย์มาในสรีระร่างกายให้มนั ไม่ตรงกันอยู่แล้ว ในคนทีเ่ กิดมาปกติ
อวัยวะทัง้ 2 จะอยูเ่ ฉียง ๆ กัน เผือ่ ว่าในพฤติ กรรม มนุษย์ต้องเพียรทาให้ตรงกัน
•
ให้เราอ่านพระวรสารวันนี้ชา้ ๆ ด้วยจิตภาวนา ไตร่ตรอง ราพึง จะได้เข้าถึงการไขแสดงของ
พระเจ้า
(มธ 21 : 28-32)
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะและผูอ้ าวุโสของประชาชนว่า“ท่านทัง้ หลาย
คิดเห็นอย่างไร ชายคนหนึง่ มีบุตรสองคน เขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทางานใน
สวนองุน่ เถิด” บุตรตอบว่า “ลูกไม่อยากไป” แต่ต่อมาก็เปลีย่ นใจและไปทางาน พ่อจึงไปพบบุตรคน
ทีส่ อง พูดอย่างเดียวกัน บุตรคนทีส่ องตอบว่า “ครับพ่อ” แต่แล้วก็ไม่ได้ไป สองคนนี้ใครทาตามใจ
พ่อ” พวกเขาตอบว่า “คนแรก” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนเก็บ
ภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน เพราะยอห์นได้มาพบท่าน ชี้
หนทางแห่งความชอบธรรม ท่านก็ไม่เชือ่ ยอห์น ส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชือ่ แต่ท่าน
ทัง้ หลายเห็นดังนี้แล้ว ก็ยงั คงไม่เปลีย่ นใจมาเชือ่ ยอห์น
•
พีน่ ้องครับ อ่าน – ราพึง แล้วรูส้ กึ อย่างไรบ้าง – เจ้าลูกชายทัง้ 2 คน ดูว่าพึง่ ไม่ได้ทงั ้ คู่ แต่ถา้
ถามต่อไปว่า คนไหนมีงานให้พ่อมากกว่า พระวรสารตอบเราแล้วว่า คนแรก หากถามต่อไปอีก
หน่อยว่า … แล้วเรารู้ตวั ไหมว่า เราเป็ นลูกคนไหน
•
มีเรือ่ งเล่าสัน้ ๆ (แต่น่าคิด) เรือ่ งหนึ่งว่า… จะมีอศั จรรย์ 3 สิง่ ทีเ่ ราจะพบเมือ่ เราเข้าสวรรค์คอื
1. เราจะมองหาคนคุน้ เคย ทีใ่ นโลกนี้เรารูส้ กึ ว่า ชีวติ แบบเขาทีเ่ ราเห็น ต้องได้เข้าสวรรค์แน่ นอน
แต่.. แต่ กลับไม่ค่อยเจอ … แปลกใจจริง (อยูต่ รงไหนหนอ)
2. เมือ่ เรามองไปเรือ่ ย ๆ ก็พบคนทีร่ จู้ กั แต่กไ็ ม่เคยเห็นว่าพวกเขาไปวัด – แก้บาป – รับศีลอะไร
จริงจังนัก ทีน่ ่กี ลับพบได้ทวไป
ั ่ … อัศจรรย์ใจแท้
3. เราพบว่า ตัวเราเองได้มาอยู่ที่นี่ด้วย จริง ๆ รึน่ี … มาได้ยงั ไง ใครนาพาเรามา
…. นี่ เป็ นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในชีวิต
•
ให้เราอ่านพระวรสารอีกสักรอบ …. คาตอบทีพ่ ระเยซูเจ้าบอกเรา …. เป็ นความจริงว่า
คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรพระเจ้าก่อนท่าน …. เพราะพวกเขาเชื่อ แต่
ท่านทัง้ หลายรู้แล้ว เห็นแล้ว ก็ยงั คงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อ
•
ปริศนา และคาตอบ มีอยูพ่ ร้อมแล้ว เลือกเอาเองนะครับ
พ่อศักดิ ์
•

มิ สซา

27

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

4

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1335 วันอาทิตย ์ที่

27

กันยายน

2563/2020

5

นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ไม่เห็น........ใช่วา่ ไม่มี

เด็กโลภ
เด็กคนหนึ่งล้วงมือไปเอาผลไม้ในเหยือกแก้ว
เขากาเอาผลไม้ไว้จนล้นมือ พอเขาจะเอามืออกจากเหยือกนัน้
มือเขาติดทีค่ อเหยือก เด็กน้อยจนปั ญญา เขาร้องไห้อยูท่ ต่ี รงนัน้
คนแก่ผา่ นมาเห็น เขาร้องบอกเด็กว่า
เจ้าจงกาเอาผลไม้ออกมาทีละครึง่ มือ แล้วเจ้าจะเอามือออกจากเหยือกได้
เรื่องนี้ สอนให้ร้วู ่า คนเราไม่ควรโลภเอาอะไรในทีเดียว

หลายสิง่ หลายอย่างทีเ่ ราพบเจอ และสามารถทีจ่ ะ
นามาเล่าให้กนั ฟั งคงจะเป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนสามารถพิสจู น์ได้ ไม่
ว่าจะเป็ นการสัมผัส จับต้อง มีรปู รส กลิน่ หรือเสียง อย่างใด
อย่างหนึ่งทีพ่ อจะทาให้รวู้ า่ สิง่ เหล่านัน้ เป็ นเรือ่ งจริง หรือมี
อยูจ่ ริง แต่กอ็ าจจะมีอกี หลายสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถจับต้องได้
ด้วยทางกายหรือประสาทสัมผัสทัง้ ห้า แต่ตอ้ งใช้ความรูส้ กึ
ในการสัมผัส
คนบางคนต้องการให้คนรักพูดความรูส้ กึ ออกมา
เพราะจะได้เติมเต็มความเชือ่ มันว่
่ าเธอรักฉันอยู่ แต่ตรงข้ามเขาคนนัน้ กลับไม่พดู เพราะเชือ่ ในความ
รักทีต่ นมีมนั คงจะมากพอเพียงทีจ่ ะให้อกี ฝ่ ายรับรู้ หรือการทีพ่ อ่ แม่ บางคนทางานหนักไม่มเี วลา
ให้กบั ครอบครัว จนลูกๆ รูส้ กึ ว่าพ่อและแม่ รักงานมากกว่ารักเรา แต่ทา่ นก็คงคิดไม่ตรงข้ามว่าการ
ทางานทุกนาทีกเ็ พือ่ ลูกๆ ของท่าน
ของขวัญบางชิน้ ราคาไม่สงู เป็ นพันเป็ นหมืน่ แต่ทามาจากความตัง้ ใจของคนคนหนึ่ง ก็
อาจจะสามารถเติมเต็มความปิ ตใิ นหัวใจของใครคนหนึ่งได้มากกว่าของแบรนด์เนมทีใ่ ช้อยูข่ า้ งกาย
แม้แต่ภาพวาดบางภาพทีเ่ รามองผ่านเพราะไม่รบั รูถ้ งึ เรือ่ งราว หรือความรูส้ กึ ของผูว้ าดทีใ่ ส่หวั ใจลง
ในภาพด้วย ภาพนัน้ อาจจะไม่มคี า่ ไม่มรี าคาสาหรับเราด้วยซ้า แต่อาจจะมีคา่ มากมายมหาศาล
สาหรับคนอีกคนหนึ่งทีใ่ ช้หวั ใจมอง
ดอกมะลิวนั แม่ทล่ี กู ร้อยเรียงอาจจะไม่สวยเท่ากับดอกไม้นานาพันธ์ในตูก้ ระจกราคาแพง แต่
เมือ่ แม่เห็นแล้วกลับเรียกน้าตาของเธอได้มากกว่าของมีคา่ เป็ นแสนทีอ่ ยูใ่ นห้างเสียอีก เช่นเดียวกับ
คาพูดบางคาทีเ่ ราฟั งแล้ว รูส้ กึ เสียใจอาจจะมาจากความโมโห หรือความไม่ได้ตงั ้ ใจของใครคนหนึ่ง
หรือแม้กระทังการที
่
เ่ ราไม่ได้ยนิ คาพูดบางคาทีอ่ ยากได้ยนิ ก็ไม่ได้หมายความว่าการทีเ่ ขาไม่ได้พดู
ออกมาจากปาก และเราอาจจะไม่ได้ยนิ ด้วยหู ไม่ได้มองเห็นด้วยตา และไม่ได้สมั ผัสด้วยมือ ใช่วา่
เราจะไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้ แต่หากเราลองเปลีย่ นมาใช้ความรูส้ กึ และหัวใจในการฟั งและสัมผัส
เราอาจจะได้ยนิ เสียงทีม่ าจากอีกคนหนึ่งทีอ่ าจจะลึกซึง้ และไพเราะกว่าคาพูด …สิง่ ของหรือคนบาง
คนเราอาจจะไม่สามารถรับรู้ ถ้าไม่ใช้ใจในการสัมผัส
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