
วนัสมโภชนกับญุท ัง้หลาย 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัอาทิตยท่ี์ 7 พฤศจิกายน วนัสมโภชนักบญุทัง้หลาย (เล่ือนมาจากวนัท่ี 1) 

 
ครสิตศาสนิกชนเชื่อว่า ผูท้ีไ่ดร้บัการช าระใหบ้รสิุทธิแ์ลว้จะไดเ้กดิบนสวรรค ์บุคคลเหล่าน้ีจงึถอืเป็น "ผู้

ศกัดิส์ทิธิ"์ หรอื "นกับุญ" ซึง่ไดเ้อาชนะความชัว่รา้ยต่าง ๆ บนโลกแลว้  แต่ครสิตชนบนโลกยงัตอ้งต่อสูก้บั
ความชัว่รา้ยต่อไป จงึควรยดึถอืนกับุญเหล่านัน้เป็นแบบอยา่งในการด าเนินชวีติ ฝ่ายนกับุญบนสวรรคก์ม็ี
หน้าทีส่ าคญัคอืการออ้นวอนขอพรต่อพระเป็นเจา้เพื่อครสิตชนบนโลก ใหส้ามารถต่อสูแ้ละเอาชนะความชัว่
รา้ยได ้

นอกจากผูท้ีไ่ดร้บัการประกาศเป็นนกับุญอยา่งเป็นทางการจากครสิตจกัรแลว้ ยงัมผีูศ้กัดิส์ทิธิอ์กีหลาย
ท่านทีไ่มเ่ป็นทีรู่จ้กั แต่ไดร้บัความรอดและสถติบนสวรรคร์ว่มกบัพระเป็นเจา้ การสมโภชนกับุญทัง้หลายจงึ
เป็นการฉลองเพื่อระลกึถงึความส าคญัของนกับุญทัง้หมดพรอ้มกนั 

************* 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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“ท่านทัง้หลายย่อมเป็นสุข เม่ือถกูดหูม่ิน ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา 
จงช่ืนชมยินดีเถิด เพราะบ าเหน็จรางวลัของท่านในสวรรคนั์น้ย่ิงใหญ่นัก”  

  วนันี้ เราไมไ่ดมุ้ง่ไปทีบ่รรดานกับุญทีพ่ระศาสนจกัรแต่งตัง้  แต่มุง่ไปทีบ่รรดานกับุญองค์
น้อย ๆ ทีไ่มไ่ดร้บัการประกาศแต่งตัง้  แต่ท่านเหล่านัน้เป็นผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ ท่านเหล่านัน้อาจเป็นปู่  ย่า 
ตา ยาย เพื่อนหรอืญาตพิีน้่องของเราเอง  นกับุญคอืผูท้ีเ่ป็นพยานถงึความรกัของพระเจา้  เราทุก
คนมกีระแสเรยีกใหเ้ป็นนกับุญ  ทุกคนเกดิมาไมใ่ช่ “เกดิเป็นนกับุญ”  แต่เกดิมา “เพื่อกลายเป็น
นกับุญ”  บุญลาภ 8 ประการทีน่ ามาอ่านวนันี้คอืสิง่ทีจ่ะท าใหเ้ราเป็นนกับุญถา้เราปฏบิตัติาม  ขอให้
การสมโภชนกับุญทัง้หลาย โดยเฉพาะนกับุญทีไ่ม่มใีครรูจ้กั ไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราเป็นนกับุญ
ใหไ้ด ้ 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YKSZ_gAPsCg
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

        โลก 
                   โลกนี้เปรยีบ ศาลา ใหอ้าศยั         ประเดีย๋วใจ ผ่อนพกั แลว้จกัผนั 
            ทางทีด่ ีเมือ่พราก ไปจากมนั                ควรสรา้งสรรค ์ส่งเสรมิ เพิม่คะแนน 
           เมือ่เราได ้เกดิมา อยูบ่นโลก                 ไดพ้น้โศก พน้ภยั สบายแสน 
           จงึควรสรา้ง สิง่ชอบ ไวต้อบแทน            ใหเ้ป็นแดน ดื่มสุข ขึน้ทุกกาล 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 

วนัองัคารที ่9 พ.ย.21         ฉลองวนัคลา้ยวนัอภเิษกพระวหิารลาเตรนั 
วนัพุธที ่10 พ.ย.21             ระลกึถงึ   น.เลโอ พระสนัตะปาปาและนกัปราชญ์ 
วนัพฤหสับดทีี ่11 พ.ย.21     ระลกึถงึ น.ชารล์ส ์โบโรเมโอ พระสงัฆราช  ระลกึถงึ น.มารต์นิ แห่งตูร ์พระสงัฆราช  
วนัศุกรท์ี ่12 พ.ย.21           ระลกึถงึ น.โยซาฟัต พะสงัฆราช มรณสกัข ี
วนัอาทติยท์ี ่14 พ.ย.21        สปัดาหท์ี ่33 เทศกาลธรรมดา 

           ตราชู ( scales ) ในงานศลิปะ อคัรเทวทตูไมเคลิมกัถอืตราชใูนมอื เพราะ
หนึ่งในหน้าทีข่องท่านคอืการชัง่น ้าหนกัดวงวญิญาณ โดยทัว่ไปตราชใูชเ้ป็น
สญัลกัษณ์แห่งความเสมอภาคและความยตุธิรรม 
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สมเด็จพระสนัตะปาปา เสด็จเยอืนสสุานทหารในกรงุโรม 

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิส เสดจ็เยอืนสุสานทหารในกรงุโรม เพื่อสวดอ้อนวอนในวนัระลึกถึงผูล้่วงลบั  
เมื่อวนัองัคารที ่2 พฤศจกิายน 2021 และถวายมสิซาส าหรบัผูล่้วงลบัทีจ่ากไป 

ระหว่างการถ่ายทอดสดการเสดจ็เยอืนสสุานทหารฝรัง่เศส สมเดจ็พระสนัตะปาปาเดนิผ่านหลุมศพหลายแถว  
หยุดสวดออ้นวอนและใหพ้รทุก ๆ ครัง้ 

 

    
 

    
 

    

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14366-2nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14359-9nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14365-3nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14358-10nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14364-4nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14357-11nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14356-12nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14354-14nov21
http://1.bp.blogspot.com/_oRQQjB5Qxls/THsGGo2KrPI/AAAAAAAAAoY/zW318ozpaGg/s1600/scales.jpg
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ประกาศวดับางแสน 

หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี  

จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชือ่บญัชี นายสมศักดิ์  พรประสิทธ์ิ  

เลขบญัชี 679-3-93587-9 (บญัชีออมทรัพย)์  

 
 

                 อาทติยช์วนคดิ 

ปรีชาญาณท่ีมาจากเบือ้งบน 
  

     พีน้่องทีร่กัยิง่ ทีใ่ดมคีวามอจิฉารษิยา และ ความทะเยอทะยาน ทีน่ัน่ยอ่มมแีต่ความ

วุน่วาย และ ความชัว่รา้ยนานาชนิด  สว่นปรชีาญาณทีม่าจากเบื้องบน  ประการแรก

เป็นสิง่บรสิทุธิ ์แลว้จงึก่อใหเ้กดิสนัต ิเหน็อกเหน็ใจ อ่อนน้อม เปีย่มดว้ยความเมตตา

กรุณา บงัเกดิผลอนัดงีาม ไมล่ าเอยีง ไม่เสแสรง้ ผูท้ีส่รา้งสนัตยิอ่มเป็นผูห้วา่นในสนัต ิ

และจะเกบ็เกีย่วผลเป็นความชอบธรรม   (ยก 3:16-4:3) 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

    พ่ีน้องท่ีรกั 
 วนัอาทิตย ์(7 พฤศจิกายน) เป็นวนัสมโภชนักบุญทัง้หลาย ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินจารีตพิธีกรรม

ศกัดิส์ทิธิ ์คอื วนัที ่1 พฤศจกิายน และตามมาดว้ยวนัระลกึถงึวญิญาณในไฟช าระ วนัที ่2 พฤศจกิายน (วนั
เสกสสุาน วนัจุดเทยีน ภาวนาและมสิซาใหผู้ล่้วงลบัเป็นพเิศษ) พระศาสนจกัรจะเลื่อนวนัสมโภชนกับุญ
ทัง้หลาย ใหไ้ปตรงวนัอาทติยถ์ดัไป เพื่อเป็นโอกาสให ้ครสิตชนไดร้่วมเฉลมิฉลองกนัใน มสิซาบชูา
ขอบพระคุณไดม้ากขึน้ .... 

 เราครสิตชน คาทอลกิ ไดร้บันกับุญท่านหนึ่งเป็นผูอุ้ปถมัภค์ ้าจนุเรา บนเสน้ทางชวีติครสิตชน แต่น้อยคนจะ
เรยีนรู ้ชวีติของนกับญุนัน้ ๆ หลายคนไม่รูแ้ละไม่ไดใ้สใ่จ ท าใหพ้ลาดโอกาสด ีๆ ไปอย่างน่าเสยีดาย ทว่า .... 
นักบุญทัง้หลายท่ีพระศาสนจกัรสมโภชพรอ้มกนัในวนัน้ี คือ ผูท้ี่ใกลชิ้ดกบัเรามากที่ส ุด คุณพ่อ คุณแม่ 
ปู่ ย่า ตายาย ญาตมิติรมากมาย ทีด่ว้ยชวีติทีอุ่ทศิเพื่อพระเยซคูรสิต ์บดัน้ีไดร้่วมในพระสริริุ่งโรจน์กบัพระองค์
ในสวรรค ์ท่านยงัรกัเราทีเ่ป็นลกูหลาน ยงัเป็นหว่ง เป็นใย เราทีย่งัตอ้งเดนิทางและบากบัน่ในโลกนี้ ท่านยงั
หวงั ในเรา ใหด้ าเนินชวีติในทางแหง่ความรอดพน้ โดยทางพระเยซเูจา้ และพระแมม่าร ีท่านยงัรอคอยจะพบ 
และตอ้นรบั โอบกอดเรา ในบา้นนิรนัดร คอื สวรรค ์ 

 ......แลว้ เราลืมท่านแล้วหรือ ......แลว้เราก าลงัด าเนินชวีติมุ่งไปทางทศิไหน ... ท่านรอเราทีน่ัน่ .... แลว้เรา
ก าลงัไปทศิทางใด ... 

 คดิถงึอดีตทีด่ ีเพราะมที่านดแูล และน าพา ใสใ่จ ปัจจุบนั ไมห่นัเหออกนอกทาง  ท่านรักเรา ห่วงใยเรา หวงั
ในเรา รอคอยเรา ..... 

 สมโภชนักบญุทัง้หลาย คือการฉลองครอบครวัของเราเอง ....เรามีอดีต - ปัจจุบนั และ อนาคต ชดัเจน 
ในวถิชีวีติศษิยพ์ระครสิต ์และลกูของแม่พระ .... จะลังเล อะไรล่ะ กา้วเดนิไปดว้ยกนัครบั 

 (มสิซาสมโภช 10.30 น.) 
บทอ่านจากจดหมายนักบุญยอหน์อคัรสาวก ฉบบัท่ีหน่ึง      1 ยน 3:1-3 

            พีน้่องทีร่กัยิง่ จงดเูถดิว่า ความรกัทีพ่ระบดิาประทานใหเ้รานัน้ยิง่ใหญ่เพยีงใด เพือ่ท าใหเ้ราไดช้ือ่ว่าเป็น
บุตรของพระเจา้ และเรากเ็ป็นเชน่นัน้จรงิ โลกไม่รูจ้กัเรา เพราะโลกไม่รูจ้กัพระองค ์ 

ท่านทีร่กัทัง้หลาย บดัน้ี เราเป็นบุตรของพระเจา้แลว้ แต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนัน้ยงัไม่ปรากฏชดัแจง้ 
เราตระหนกัดวี่า เมือ่พระองคท์รงปรากฏ เราจะเป็นเหมอืนพระองค ์เพราะเราจะไดเ้หน็พระองคอ์ย่างทีพ่ระองคท์รง
เป็น ทุกคนทีม่คีวามหวงัในพระองค ์ย่อมช าระใจของตนใหบ้รสิทุธิ ์เช่นเดยีวกบัทีพ่ระองคท์รงบรสิทุธิ์ 

 
                                                                ......... เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ชีวิต... เปล่ียนได้ แต่ไม่รบัคืน 
อยา่ทิง้ความฝัน ใหร้กรา้งอยูใ่นความคดิ 

เพราะพืน้ทีท่ีร่กรา้ง .. สุดทา้ยกไ็มม่ใีครกลา้ไปเหยยีบ แมแ้ต่ตวัเราเอง 
เราไม่ใช่คนใหม่ .. แต่เรากไ็ม่ใช่คนเดิม 
ชวีติ.. เมือ่กา้วเดนิแลว้ ไมม่กีารเริม่ตน้ใหม่ 

เพราะยงัไงกไ็มเ่หมอืนเดมิ 
เราไดถู้กเตมิเตม็ดว้ยบทเรยีนและประสบการณ์ไปแลว้ 

จะกลบัไปเริม่ต้นใหมไ่ดอ้ย่างไร? 
จะกลบัไปนบัหนึ่งใหมไ่ดอ้ย่างไร? 

ในเมือ่เราผ่านอะไรๆ มาซะขนาดนี้แลว้! 
แถมลบความทรงจ าไมไ่ดซ้ะดวยส ิ
จรงิๆ แลว้ ชวีติ คอื การตอ้ง "ไปต่อ" 

ต่อจากนี้ไป จะไปต่อไดอ้ยา่งไร 
จะตอ้งใหใ้ครมาบอกว่า ควรอยูท่ีไ่หน จะไปทีใ่ด? 

เราเอง ... ปรบัเปลีย่นชวีติตวัเองไดเ้สมอ 
ในเมือ่ทางเก่าไม่ด ี... กย็งัมทีางอื่นใหเ้ดนิ 

ใครว่า ... เราเริม่ตน้ชวีติใหม่ 
ใครว่า ... เรานบัหนึ่งใหม่ 

เราก าลงัสรา้งสิง่ใหม่ๆ  ใหช้วีติต่างหาก 
เราไม่ใช่คนใหม่ ... แต่เรากไ็ม่ใช่คนเดิม 

อยา่ปล่อยใหปั้จจุบนั กลายเป็น ...อดตี ทีแ่กไ้ขไมไ่ด้ 
อยา่ปล่อยใหปั้จจุบนั กลายเป็น ... อนาคตทีไ่รท้างเลอืก 

เราชอบพดูกนัว่า "ถ้าย้อนเวลากลับไปได้" 
แต่เราลมืคดิว่า "พรุ่งน้ีก็ก าลังจะมาเหมือนกนั" 

เอาเวลาของการเดนิทางยอ้นเวลา มาหาวธิรีบัมอืกบัวนัพรุง่นี้ดกีว่าไหม 
เราอาจไม่จ าเป็นตอ้งคาดเดาว่า .. พรุง่นี้ตอ้งจะเจออะไร 

แค่เตรยีมสตไิวด้ีๆ  ไมใ่ช่เดนิไป ลากเอาอดตีไป.. ตลอดทาง  
 

บทความบางส่วนจากหนงัสอืชื่อว่า"ชวีติ... เปลีย่นได ้แต่ไมร่บัคนื"  โดย "ว.แหวน" 
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5 แบบท่ี ท าให้ตายกไ็ม่ส าเรจ็หรอก! ตอนท่ี2 

3.ท าเร่ืองท่ีเราขาดเขาไม่ได้   
 ขอ้นี้อาจมคีวามคลุมเครอือยูบ่า้งในแงว่่า เราไมค่วรพึง่พาใครงัน้หรอื? ยกตวัอยา่งแบบน้ีดกีว่า หากเรามี
เป้าหมายท าอะไรสกัอยา่ง เช่น เขยีนหนงัสอืการต์ูนสกัเรือ่ง แต่เราเป็นนกัวาด แต่งเรือ่งไมเ่ก่ง จงึหาคน
แต่งเรือ่งเก่ง ๆ ทีว่าดไมเ่ก่งมาท ารว่มกนั แลว้เขาแต่งมาหนึ่งตอน เรากว็าดเสรจ็ แลว้ แต่เขายงัไมแ่ต่ง
ต่อมาใหส้กัท ีคงนึกออกว่าสถานการณ์แบบน้ีแยแ่ค่ไหน เพราะกลายเป็นว่าความส าเรจ็นัน้ มปัีจจยัอยูท่ีค่น
อื่นเสยีครึง่หนึ่ง… หรอืกรณีเป็นธุรกจิ กเ็ช่น การพึง่พาวตัถุดบิแหล่งเดยีว ช่องทางจ าหน่ายหลกัแห่งเดยีว 
เหล่านี้อ านาจต่อรองมกัเป็นปลายทาง หากถามว่ารวม ๆ แลว้ หากเป็นตอนเริม่ตน้ไมผ่ดิอะไรเลย อาจเป็น
เรือ่งจ าเป็นดว้ยซ ้า แต่ดงัทีบ่อกมนัเป็นแนวคดิ ถา้อนาคตไปยงั “ขาดเขาไมไ่ด”้ กใ็หร้ะวงัเพราะพงักนัมา
เยอะ…วนหน่ึงขอ้นี้ถอืว่าควบคุมไมไ่ดเ้หมอืนกบัขอ้ทีแ่ลว้ไหม? ส่วนหน่ึงกใ็ช่แต่กระบวนการ แนวคดิ หรอื
เรือ่งราวมกัจะต่างกนั เพราะควบคุมไมไ่ดม้หีลายปัจจยั พืน้ฐานมาจากความไมรู่ ้แต่ขาดเขาไมไ่ด ้เป็น
เพยีงปัจจยัเดยีวทีถ่า้ด ีกอ็าจดเีลยอยูก่นัต่อไป แต่ถา้ไม่ดเีมือ่ไหรย่งัไงกร็อดยากนัน่เอง 
 

4.ท าเพ่ือคนอ่ืน  

 ขอ้นี้อาจรวมการ “ท าเพราะคนอ่ืน” อยูด่ว้ยกไ็ด ้แต่การท าเพราะคนอื่นเชื่อว่าส่วนใหญ่พอจะนึกออกว่า
มนัยากจะส าเรจ็ แมจ้ะท าออกมาไดด้ ีแต่มนักด็จูะไมใ่ช่ความส าเรจ็ทีเ่ราตอ้งการสกัเท่าไร...ส าหรบัการ 
“ท าเพื่อคนอื่น” มนัเป็นขอ้ทีล่ะเอยีดอ่อน และอาจยากจะเขา้ใจจนกว่าจะไดเ้รยีนรูบ้างอยา่ง หลายคนมปีม
ในใจชอบไปอยูใ่นความส าเรจ็คนอื่น แลว้สุดทา้ยเขากไ็ปต่อโดยทิง้เราเอาไว ้ซึง่บางทเีขาไมไ่ดท้ิง้ เขาก็
ตอ้งไปต่อตามปกต ิเราไปผูกตวัเราไวก้บัเขาแต่แรกเอง หรอืกเ็พราะบางทเีขากลวัว่าตอ้งพึง่พาเราไป
ตลอด ถา้เราไมอ่ยูแ่ลว้ล่ะ? (เหมอืนขอ้ 3) กเ็ป็นไดซ้ึง่การท าเพื่อคนอื่นในทีน่ี้ไมไ่ดห้มายถงึ การท าเพื่อ
สงัคมอะไรท านองนัน้ เพราะถา้ท าเพื่อคนอื่นในแนวนัน้จรงิ ๆ เราจะไมต่อ้งการความส าเรจ็ เพราะแค่ไดท้ า
กถ็อืว่าส าเรจ็แลว้…แต่ความหมิน่เหมก่อ็ยูต่รงน้ีแหละ เช่น หลายคนบอกว่าท าเพื่อคนรกั ท าเพื่อครอบครวั 
ท าเพื่อเพื่อน กเ็ป็นสิง่ทีด่ ีแต่นี่กไ็มใ่ช่เรือ่งของความส าเรจ็ เพราะเราไมม่วีนัเตมิอะไรใหใ้ครไดเ้ตม็… ไม่มี
วนั ยกตวัอย่างที่น่าจะเหน็ได้ชดั เช่นที่บอกว่า เราท างานเพื่อครอบครวั ซ่ึงที่จริงเราแค่ท  างาน
เพื่อ หาเงิน มาใหค้รอบครวั อนันัน้จะถูกตอ้งกว่า เพราะผลลพัธม์นัไมเ่คยการนัตวี่า เงินนัน้จะพอ หรอืจะ
ท าครอบครวัมคีวามสุข มนัยงัมปัีจจยัอื่น ๆ อกีหลายอยา่ง แถมเวลา สาม ีภรรยา ทะเลาะกนัขึน้มา ต่างก็
มกัอา้งว่าตวัเองท าเพื่อครอบครวัแลว้ ถ้าอีกฝ่ายรู้สึกได้รบัเพียงพอหรือเหน็ค่า กไ็ม่น่าทะเลาะกนั…  

 


