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“ปล่อยให้เดก็เลก็ๆมาหาเราเถิด” 

 เม่ือพระเยซูเจ้าทรงอวยพระพรเดก็เลก็ๆ  กเ็ป็นการยืนยนัถึงความส  าคญัของการหย่า
รา้งไมไ่ดข้องการแต่งงานซึง่พระองคไ์ดต้รสัสอนก่อนหน้านี้ เพราะว่า เดก็เลก็ๆ ซึง่เป็นของขวญั
จากพระเจา้ส าหรบัคู่รกันัน้ จะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการหย่ารา้งของบดิามารดามากทีสุ่ด 
พระเป็นเจา้ทรงมพีระประสงคใ์หเ้ดก็เลก็ๆ ไดเ้ตบิโตขึน้ในครอบครวัทีม่ ัน่คงและอบอุ่น ดงันัน้ ให้
เราวอนขอพระเป็นเจา้โปรดใหเ้รามจีติใจอ่อนโยนและถ่อมตน ยอมอยู่ภายใตพ้ระบญัญตัแิห่งความ
รกัของพระเจา้ซึง่จะปกป้องคุม้ครองเราในครอบครวัใหญ่ของพระองค์ 
  

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

        ดี..เด่น... 
รา้ยอะไร ไม่รา้ยเท่า จะเอาด ี         เป็นธุล ีจบัจติ เกดิรษิยา 

ชงิดแีลว้ อวดเด่น เหน็ออกมา                ตวักูจา้ บา้คลัง่ สงัเวชใจ 
สรา้งนรก เป็นทีอ่ยู ่เพราะเหตุนี้              “ตวักูด,ี ตวักูเด่น” เหน็หรอืไม?่ 
กลวัหมดด ีจดุจี ้ใหเ้กดิไฟ                      “เผาตวัเอง” ต่อไป เศรา้ใจเอย ฯ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

วนัจนัทรท์ี ่ 4  ต.ค.21      ระลกึถงึ น.ฟรงัซสิ แห่งอสัซซี ี                                                           
วนัองัคารที ่ 5 ต.ค.21           ระลกึถงึ น.โฟสตนิา โควลัสกา พรหมจาร ี 
วนัพุธที ่ 6 ต.ค.21               ระลกึถงี น.บรโูน พระสงฆ ์
วนัพฤหสัที ่7 ต.ค.21            ระลกึถงึแมพ่ระแห่งลกูประค า 
วนัเสารท์ี ่9 ต.ค.21              ระลกึถงี น.ดโิอนีซโีอ และเพื่อนมรณสกัข ีน.ยอหน์ เลโอนารด์ ีพระสงฆ ์                           
วนัอาทติยท์ี ่10 ต.ค.21         สปัดาหท์ี ่28 เทศกาลธรรมดา 

           แหวน ( Ring ) มลีกัษณะเป็นวงกลม จงึไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสญัลกัษณ์สากล
ของความเป็นอมตะและการด ารงอยู่ชัว่นิรนัดร ์นอกจากน้ียงัเป็น
สญัลกัษณ์ของการรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัตลอดกาล แหวน
พระสงัฆราชบอกใหรู้ว้่าท่านไดร้วมเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกบัศาสนจกัร   
แหวนแต่งงานเป็นสญัลกัษณ์ของการรวมเป็นบุคคลเดยีวกนัชัว่นิรนัดร ์

แหวนสองวงคลอ้งกนั  หรอืวงกลมสองวงซอ้นกนั ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของโลกและสวรรค ์
แหวนสามวงซอ้นกนัเป็นสญัลกัษณ์ของพระตรเีอกภาพ 
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ฉลอง 50 ปี แห่งการเป็นพระสงัฆราช ของพระสงัฆราช ลอเรนซ ์เทยีนชยั สมานจติ 

       

    

  

  

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13782-13sep21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13781-14sep21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13851-5oct21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13849-7oct21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13854-2oct21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13650-6june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13715-22aug21
http://ohgem.com/img/p/737-1639-thickbox.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_1Z5_frqW26w/TFQefYlviKI/AAAAAAAAMFo/VDsKRzZJ0Jk/s1600/628px-Construction_triangle_Reuleaux.svg.png
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.allbestwedding.com/wp-content/uploads/2010/01/engagement-ring-2.jpg&imgrefurl=http://www.allbestwedding.com/2010/01/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%
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ประกาศวดับางแสน 

หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี  

จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชือ่บญัชี นายสมศักดิ์  พรประสิทธ์ิ  

เลขบญัชี 679-3-93587-9 (บญัชีออมทรัพย)์  

 
 

                 อาทติยช์วนคดิ 

รกัพระเจ้าสดุดวงใจ 
          มสีองสิง่ทีพ่ระเยซเูจา้ทรงเน้นแก่เราในฐานะผูท้ีต่ดิตามพระองคค์อื ประการแรกเราต้องรกัพระ

เจ้าสดุดวงใจ และพรอ้มทีจ่ะหนัหลงัใหก้บับุคคลหรอืสิง่ต่างๆ ทีจ่ะเป็นอุปสรรคในการตดิตามพระองค ์

ประการท่ีสองเราต้องพร้อมท่ีจะแบกกาง เขนติดตามพระองค ์โดยยอมรบัความทุกข ์

ยากล าบากในชวีติของเราเพื่อปฏบิตัติามพระประสงคข์องพระเจา้ และบนหนทางกางเขนแห่งความรกั

ต่อพระเจา้และเพื่อนมนุษย ์จะน าเราไปสู่สริมิงคลแห่งการกลบัคนืชพีและชวีตินิรนัดรในพระเยซคูรสิต

เจา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พ่ีน้องท่ีรกั วนัเวลาผา่นไป แล้วเรากเ็ข้าส ู่เดือนต ุลาคม - เราเขา้สู่ไตรมาสสุดทา้ยของปี 
2564 ดเูหมอืนอะไร  ๆ หยุดชะงกัไปทัว่ ส่งผลกระทบแทบทุกคน แต่เวลาไม่หยุด .... วนัน้ีวนัที ่
1 ตุลาคม เป็นวนัศุกร์ต้นเดือน เคยคดิถงึผูส้งูอาย ุผูเ้จบ็ป่วย และเชญิศลีมหาสนิทไปใหท้ีบ่า้น 
สวดภาวนาดว้ยกนั โปรดศลีอภยับาป รบัศลีฯ รบัพร แต่กีเ่ดอืน กี ่ ตน้เดอืนแลว้ ทีส่ตับุรษุ
มากมายไมไ่ดร้ว่มมสิซาและรบัศลีมหาสนิท ดัง่เคย ..... วนัน้ีวนัที ่ 1 ตุลาคม เป็นวนัฉลอง
นักบุญเทเรซา แห่งพระกมุารเยซู นักปราชญแ์ละองคอ์ปุถมัภข์องมิสซงัท ัง้หลาย ท ัง้ ๆ  
ทีท่่านไมเ่คยจรดปากกาเขยีนอะไรมากมาย ยดืยาว และไมเ่คยออกไปเทศน์ใครนอกอาราม.... 
ชวีติตอ้งมอีะไรงดงามจรงิ ๆ ทีเ่ราตอ้งศกึษา เรยีนใหรู้ ้.... วนัที ่15 นี้ จะเป็นวนั ระลกึ นกับุญ
เทเรซา แห่งอาวลิา นกัปราชญข์องพระศาสนจกัรเช่นเดยีวกนั ชวีติในพระหรรษทาน (มพีระ
เจา้ เตบิโตดว้ยพระเจา้ และด าเนินไปในพระเจา้) .... งามแท ้ วนัน้ีวนัที ่ 1 ตุลาคม เป็นวนั
เร่ิมต้น เดือนแม่พระแห่งสายประค าศกัด์ิสิทธ์ิ .... ระลึกถึงในวนัที่ 7 ต ุลาคม เป็นที่มา
ของการรณรงคก์ารสวดสายประค า ซึง่ท าใหเ้กดิกจิกรรม .... รปูแบบหลากหลายมาเรือ่ย ๆ  .... 
ในระดบัปรมิาณ คอื ใหส้วดกนัมากสายยิง่ขึน้ .... ปีนี้สงัฆมณฑลฯ ของเรากม็รีปูแบบเสนอมา 
ซึง่กรรมการสภาอภบิาลของเรา ไดแ้จง้กรรมการสภาฯ และด าเนินการ .... เป็นรปูแบบทีม่า
รวดเรว็ และใหร้บีลงมอืไดเ้ลย ..... พีน้่องครบั... ไมต่อ้งกงัวลถงึรปูแบบทีเ่รารบัมาครบั .. สวด
สายประค าทุกวนั จะครบสายหรือไม่ครบ ... ตัง้ใจสวดทุกวนั (แต่ก่อนสวดไม่ครบสาย 
เขาไม่นบั ... แต่ผูท้ีส่วดวนัละหลาย ๆ สาย แลว้บนัทกึท าคะแนนสะสม ใครเป็นคนนบั) เพราะ
หากเป็นการสวดภาวนาแบบน ้าเหลว ๆ กจ็ะไมม่อีะไรเหลอืใน ‘กระชอนบุญกุศล’  เพราะจะ
ไหลหลุดไปหมด ฉะนัน้ พีน้่องทีส่วดสายประค า เป็นประจ าอยู่แล้ว สวดต่อไป สวดตัง้ใจ ให้
เป็นพระพรหล่อเลีย้งชวีติประจ าวนั พีน้่องทีไ่ม่เคยใส่ใจสวดสายประค าเลย ....จะใหบ้อกยงัไงดี
ล่ะ ... เอาอยา่งนี้แลว้กนันะครบั .... ให้เร่ิมสวดบ้าง (ถา้ยงัไม่มสีายประค า กน็ับน้ิวเอา) .... สวด
ไมค่รบสาย สวดไมถู่กครบถว้นตามบทสวด ไม่ต้องกงัวล... สวดไมค่รบสาย เขาไม่นบัเขา้
จ านวน .... ไมเ่ป็นไร .... แมพ่ระคงไม่นบัเป็นสาย แต่แมพ่ระนบัเป็นบท ๆ ไป ... ท าให้ทุกบท
มาจากใจ แล้ววนัหน่ึงเราจะสวดสายประค  าดีขึ้นได้ 

 ทีสุ่ด พีน้่องครบั เราไมรู่ว้่า เราจะมโีอกาสเปิดมสิซาสาธารณะเช่นเคยไดเ้มือ่ไร เพราะมนัไมใ่ช่
เป็นแค่โรคระบาดเกดิใหม.่... แต่มนัถูกใชเ้ป็นโอกาสทางการเมอืงดว้ย จติมนุษยน์ี้ไซร ้ ยากแท้
หยัง่ถงึ ซบัซอ้นซ่อนเงือ่นมาก ดแูลตนเอง และรบัผดิชอบ ต่อกนัใหม้าก อยา่ลมื .... ท าบ้านเรา 
เป็น ‘วดัน้อย’ ให้ได้นะครบั 

 
                                                             ...... เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ปรชัญา น่ารกัๆ 
- อยา่ขบัรถเรว็เกนิกวา่ทีเ่ทวดาประจ าตวัของคุณบนิทนัเป็นอนัขาด 
- การแกแ้คน้ไมท่ าใหเ้รารูส้กึดขีึน้เหมอืนกบัดื่มน ้าทะเลเวลาหวิน ้านัน่แหละ  
- ความหมายของความสขุขึน้อยูก่บัสิง่ทีคุ่ณอยากใหม้นัเป็น  
- อยา่กลวัความฝันของคุณ : มนังา่ยกวา่ทีค่ดิ  
- นกัวทิยาศาสตรก์ลา่ววา่ ทุกๆ 4 คนจะมคีนหน่ึงทีส่ติ
เพีย้นๆลองเชค็เพือ่นคุณสกั 3 คนส ิ ถา้ทุกคนปกตดิกี็
คุณน่ะแหละ  
- แบง่ปันรอยยิม้ของคุณใหก้บัทุกคนแต่ใหเ้กบ็จุมพติ
ใหก้บัคนเพยีงคนเดยีว  
- บางครัง้วธิชีว่ยทีด่ทีีสุ่ดทีคุ่ณท าไดก้ค็อืผลกัเขาแรงๆ 
(หมายถงึผลกัดนัใหเ้ขาท าสิง่ทีล่งัเลอยูน่่ะ)  
- น ้าตาจะใหคุ้ณกแ็คค่วามเหน็อกเหน็ใจ  แต่เหงือ่จะท า
ใหคุ้ณประสบความส าเรจ็  
- สิง่ทีด่ทีีสุ่ดในชวีติน้ีไมใ่ชว่ตัถุ  
- มอบสองสิง่ใหก้บัลกูของคุณอยา่งหน่ึงคอืรากฐานทีม่ ัน่คงอกีอยา่งกค็อืปีกทีจ่ะบนิออกไปเอง  
- การออกก าลงักายทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัจติใจคอืการกม้ลงแลว้ชว่ยคนอื่นใหลุ้กขึน้  
- คนคนหน่ึงอาจท าอะไรผดิพลาดไดห้ลายอยา่งแต่มนัจะกลายเป็นความพา่ยแพไ้ปจรงิๆเมื่อเขา
เริม่ โยนความผดิไปใหค้อื่น  
- เพือ่นแทค้อืคนทีเ่ชื่อวา่คุณเป็นฟองไขท่ีส่มบรูณ์แมว้า่จรงิๆแลว้คุณจะมรีอยรา้วไปแลว้ครึง่หน่ึง  
- น่ีคอืวธิทีีจ่ะรูว้า่หน้าทีข่องคุณบนโลกใบน้ีจบสิน้แลว้หรอืยงัถา้คุณยงัมชีวีติอยู ่มนักย็งัไมจ่บ  
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รกัใหม่ในชีวิตเรา (มีรกัแต่ไม่ใช่บทความความรกั) ตอนท่ี2 
กลบัมาหาสิง่ทีร่กัสิง่ทีใ่ช่ 

หากวนัน้ีเราก าลงัคน้หา และอยากจะท าในสิง่ทีร่กัอกีครัง้ กต็อ้งพจิารณาสกันิดว่าคุม้ค่ากนัไหม 
เพราะเรา “ไม่จ าเป็นตอ้งรกัเดยีวใจเดยีว” กบัเรือ่ง
เหล่านี้กไ็ด…้ 

ลอง “ปันใจ หรือเปิดใจ” ก่อน เช่น กลบัมา
รกัในสิง่ทีท่ าอยูใ่นทุกวนันี้ งานหรอืสิง่รอบตวั มมีุม
ไหนน่าสนใจ… แต่หลายคนอาจจะส่ายหวั เช่นนัน้
กต็อ้งลองรกัในสิง่ใหม ่ๆ ทีอ่าจเหมาะสมกว่าใน
อดตี เพราะหากเพยีงยดึโยงตามแนวคดิทีว่่า “เคย
รกั” เคยชอบท าอะไร เมือ่เป็นไปไมไ่ด ้เรากจ็ะ
กลายเป็นคนยดึตดิ และดนัทุรงัไปโดยไมรู่ต้วั 

แต่ถา้ตรองแลว้ยงัรกัในสิง่เดมิ กต็อ้ง “รกั
แบบมีเหตุผล” เช่น ไมฝั่นเป็นนกับอลอาชพีในวยั
ทีส่ายไป แต่แค่มเีวลาไปเตะบอลทุกเยน็หลงัเลกิงาน นัน่กน่็าจะเตมิเตม็ชวีติทีม่สีุขไดแ้ลว้ หรอืถา้เพิม่
ความหมายใหช้วีติ การไปเป็นโคช้กด็เูป็นไปไดก้ว่าเพราะไมต่ดิกรอบเรือ่งอาย ุถา้มเีงนิทุนหน่อยกท็ า
สนามบอล หรอืสรา้งสโมสรฟุตบอลไปเลยยงัได ้เชื่อว่าความรูส้กึแนวนี้นัน้คงไม่ห่างไกลในรกัเดิมคอืการ
เป็น นกับอล… 

โอกาสชื่นชมดอกไม ้อยูท่ีก่ารเอาใจใส่ 
หากเราหลงลมืไป แมแ้ต่ใบกอ็าจไมค่งอยู่ 

ทว่าการไดใ้ชช้วีติอยูก่บัสิง่ทีร่กั อุปสรรคใหญ่จรงิ ๆ มกัจะเป็นเรือ่งของเงนิ หรอืปัจจยัในการ
ด ารงชวีติดา้นอื่น เพราะมนัเป็นเรือ่งยากทีเ่ราจะใชช้วีติตามใจตวัเองไปวนั ๆ … 

หากเราลองเปรยีบเสมอืนว่า ชีวิตคือไม้ดอก ทีส่มมตวิ่าดอกไมเ้ป็นตวัแทนความสุข 
ความส าเรจ็ ต้นไม้นัน้ก่อนจะมีดอก ย่อมมีใบ และหลายชนิดหากจะออกดอกได้ กต้็องผ่านการ
ดแูลใส่ใจ ชวีติกเ็หมอืนมสีองส่วนคอือยูร่อด กบังดงาม เราอาจตอ้งท าความเขา้ใจและยอมรบัว่า ก่อน
ชีวิตจะงดงามได้นัน้ มนักต้็องอยู่รอดเสียก่อน ดงันัน้ โอกาสชื่นชมดอกไม ้อยูท่ีก่ารเอาใจใส่ หากเรา
หลงลมืไป แมแ้ต่ใบกอ็าจไม่คงอยู่ 

 


