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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1431     วนัอาทติยท์ี ่    14    สงิหาคม      2565/2022 

 วนัพระเจา้ คอื วนัแห่งอสิรภาพในความรกั และวนัแห่งความรกัในความจรงิ ประกาศกเยเรมยี ์
ถูกกระท ารุนแรงหลากหลายจนไดช้ื่อว่าเป็นประกาศกผูร้ะทมทุกข ์แต่เยเรมยีค์อืประกาศกแห่ง
ความหวงั และความเพยีรทน เพราะ “ความรกัของพระเจา้ต่อประชากรของพระองคค์อืความจรงิ” 
“รกัในความจรงิ” ค าตอบแห่งอสิรภาพในวนัของพระเจา้เช่นน้ีทุกๆ วนัอาทติย ์แมช้วีติครสิตชนของ
เราอยูใ่นโลก ในกระแสโลก การเบยีดเบยีน การกระท าทีก่่อใหเ้กดิความทุกข ์แต่การตดัสนิเป็นของ
พระเจา้ การแยกแยะใหช้ดัความดจีากความชัว่ ความจรงิจากความเทจ็ และการฉลองวนัพระเจา้ 
ฉลองพระวาจา ท าใหเ้ราตอ้งฉลองเพราะเรารกัในความจรงิ และจรงิจงัในบญัญตัแิห่งความรกัของ
พระเจา้เถดิ 

“เรามาเพ่ือจดุไฟในโลก เราปรารถนาอย่างย่ิงท่ีจะให้โลกน้ีลกุเป็นไฟ ” 

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


 

  

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

2 

             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

      ค าด่า 
       ค าก่นด่า ลอยมา ตามอากาศ        แลว้กป็าด มาบรรจบ กระทบหู 
มนัเกดิแลว้ ดบัไป ใครค่รวญด ู             ใช่ตดิอยู ่ทีห่ ูเสยีเมือ่ไร 
  แต่เรากลบั จบัมนั มาใส่จติ           เฝ้าครุน่คดิ ถงึค าด่า มนัน่าไหม 
แทนทีจ่บ จบแลว้ จะแลว้ไป                 แต่ท าไม เกบ็ใส่ใจ ไม่ยอมวาง. 

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  3   พื้นพิภพและท้องฟ้า  

     เมฆ (Clouds)  ถอืกนัว่าเมฆเป็นมา่นบดบงัทอ้งฟ้าสคีราม   
จงึใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของพระเจา้ทีไ่ม่มผีูใ้ดแลเหน็   มอืทีโ่ผล่
ออกมาจากกอ้นเมฆเป็นสญัลกัษณ์แห่งมหทิธรานุภาพของพระ
เจา้ทีพ่บมากทีสุ่ดในงานศลิป 

วนัองัคารที ่ 16 ส.ค.22          ระลกึถงึ  น.สเทเฟน แห่งฮงัการ ี                                                                                              
วนัศุกรท์ี ่ 19  ส.ค.22    ระลกึถงึ   น.ยอหน์ เอิด๊ พระสงฆ ์
วนัเสารท์ี ่ 20 ส.ค.22            ระลกึถงึ น.เบอรน์ารด์ ฤาษแีละนกัปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร 
วนัอาทติยท์ี ่ 21 ส.ค.22         สมโภชพระนางมารยีร์บัเกยีรตเิขา้สู่สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ  
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ขา่ววดับางแสน 

วดับางแสน วนัอาทิตยท่ี์ 7 สิงหาคม เป็นอาทิตยท่ี์ 19 เทศกาลธรรมดา (วนัส่ือมวลชนสากล)  Cr. Sarittha 

       

    

    

    
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15393-6june22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15600-29july22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15624-19aug22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15625-20aug22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15574-3july22
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เม็ดทรายไตพ้ระแทน่ 

อาทติยช์วนคดิ 

การอภยั 
          คนเราเมือ่หวัใจมบีาดแผลแลว้โอกาสทีจ่ะลมืบาดแผลหรอืประสบการณ์ดา้นลบนัน้คงเป็นไปได้
ยาก แต่กไ็มไ่ดห้มายความว่าจะท าไมไ่ด ้การอภยัความผดิของเพื่อนพีน้่องนัน้ท าได ้โดยเริม่จากความ
เขา้ใจว่าเหตุใดคนนัน้ถงึท ากบัเราอย่างนี้ ประการต่อมาใหถ้อืว่าคนนัน้ท าไปโดยไม่รูต้วั เหมอืนคนเมา เรา
จะไปถอืสากไ็มไ่ด ้หรอืใหค้ดิว่าเขาถูกภาวะบางอย่างบงัคบัใหท้ ากบัเราเช่นนัน้ เราเองถา้หากยงัไปย ้าคดิ
ในความผดินัน้เรากย็ิง่ตอกย า้รอยแผลของตวัเองใหล้กึไปอกี ทางทีด่คีอือยา่ไปถอืสา เลีย่งไดก้เ็ลีย่ง เลีย่ง
ไมไ่ดก้ย็ิม้รบัเหมอืนเรายิม้ใหค้นเมาไมไ่ดส้ตนิัน่แหละ นอกนัน้ถ้าเรายกความเจบ็นัน้มาสนทนากบัพระเยซู
เจา้นัน่กจ็ะกลายเป็นการภาวนาทีด่ยี ิง่ 

ฮบ 12:1-4 

      พีน้่อง พวกเรากเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่มพียานจ านวนมากหอ้มลอ้มอยู ่เราจงละทิง้ทุกสิง่ทีถ่่วงอยูแ่ละบาป
ทีเ่กาะแน่น เราจงมมีานะวิง่ต่อไปในการแข่งขนัซึง่ก าหนดไวส้ าหรบัเรา จงเพ่งมองไปยงัพระเยซเูจา้ผูท้รง
บุกเบกิความเชื่อและทรงท าใหค้วามเชื่อนัน้สมบูรณ์ พระองคท์รงยอมสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน ไมท่รง
ถอืว่าเป็นความตายทีน่่าอบัอาย เพราะทรงค านึงถงึความยนิดทีีพ่ระเจา้ทรงจดัเตรยีมไว ้บดัน้ีพระองค์
ประทบั ณ เบือ้งขวาแห่งพระทีน่ัง่ของพระเจา้แลว้ ท่านทัง้หลายจงคดิถงึพระองคท์ีท่รงอดทนต่อการ
คดัคา้นเช่นน้ีของคนบาป ท่านจะไดไ้มท่อ้ถอยหมดก าลงัใจ ในการต่อสูก้บับาป ท่านยงัมไิดต้า้นทานจน
ถงึกบัตอ้งหลัง่เลอืดเลย 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

• พีน้่องทีร่กั  ขณะทีก่ าลงัเขยีน ‘สารวดั’  ฉบบัน้ี เป็น “วนัแม่แห่งชาติ” เป็นวนัหยุด เป็นวนัมงคล 
เป็นวนัพิเศษ ของการระลึกพระคณุสดุล้นพ้นประมาณของแม่ - เป็นวนัแสดงกตญัญรููคุ้ณเป็น
พเิศษต่อแม ่หลาย ๆ ท่านทีย่งัมบีุญมคีุณแมอ่ยูด่ว้ย กจ็ะแสดงออกในรปูแบบต่าง ๆ นานา ใหคุ้ณ
แมม่คีวามสุข - พาลกูหลานไปกราบคุณแม ่ทานอาหารกบัคุณแม ่ท าใหเ้ป็นวนัแห่งความรกั ความ
อบอุ่นและความสุขในครอบครวั - ส าหรบัอกีหลายท่าน (รวมถงึผมเองดว้ย) ทีคุ่ณแมจ่ากไปนาน
แลว้ แมจ้ะยงัคดิถงึเสมอ ๆ กย็งัท าใหเ้ป็นวนัพเิศษ ด้วยการร าพึงถึงพระคณุของแม่และภาวนา
อุทศิใหท้่านดว้ย อย่าลืมพระคณุของแม่นะครบั 

• พีน้่องครบั ส าหรบัเราชาวคาทอลกิ นอกจากเรามแีมผู่ป้ระเสรฐิบนโลกนี้ เรายงัมีแม่ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ
ในสวรรคน์ะครบั แม่ผูนั้น้คือ พระแม่มารี พระมารดาของพระเยซเูจา้ ผูไ้ดร้บัเกยีรตเิป็นพระ
มารดาพระเจา้ - และไดร้บัยกขึน้สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ นี่เป็นขอ้ความเชื่อของเราคาทอลกิ
ครบั ณ แทบเชงิกางเขนก่อนทีพ่ระเยซเูจา้จะสิน้พระชนม ์พระองคไ์ดม้อบพระมารดาของพระองค์
ใหเ้ป็นแม่ของเรา - แมพ่ระจะไมม่วีนับกพรอ่งในหน้าทีน้ี่ครบั 

 •• ความรูท้างวทิยาศาสตร ์(ภาคชวีวทิยา) ท าใหเ้รารูส้ ิง่มหศัจรรย ์อนัเกดิขึน้เมื่อมนุษยเ์ราปฏสินธิ

เริม่มชีวีติ ชวีติใหมไ่ดร้บัการโอบอุม้และเลีย้งดอูย่างด ีต่อเนื่อง โดยผ่านทาง “สายรก” ของแม่ 
ออกซเิจน อาหารและองคป์ระกอบอื่น ๆ ถูกส่งผ่านทางสายรก สรา้งเลอืด เนื้อ และความเป็นเดก็น้อย 
รอคอยการเกดิของมนุษยอ์กีคนหน่ึง แลว้ เรากเ็ป็นหน่ึงในมวลมนุษยเ์หล่านัน้ครบั 
 
• ชวีติจติวญิญาณของเรา ซึง่ท าใหเ้ราเป็นมนุษยท์ีค่รบถ้วนแทจ้รงิ คอื สายสมัพนัธ์ (ดงัเช่นสาย

รก) ทีห่ล่อเลีย้งจติวญิญาณของเรา คอื สายธารแห่งพระหรรษทานของพระเจ้าทีม่าถงึเราทาง
ความเชื่อ ความศรทัธา - ศลีศกัดิส์ทิธิ ์- พระวาจา และค าภาวนา และเสรมิความอบอุ่นดว้ยความ
รกัและสายประค าศกัดิส์ทิธิ ์...... ขอแมพ่ระรกั คุม้ครองและน าทางพีน้่องทุกท่านครบั 

 

...... เจา้วดั 
มต่ีอหน้า 6 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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              แม่โกหกผม 8 ครัง้ในชีวิต  
1. เร่ืองเร่ิมขึ้นตอนเม่ือผมเป็นเดก็ ๆ ผมเกดิในครอบครวัยากจน ครอบครวัของเราจนมากจนตอ้งอดขา้วบ่อย ๆ 
เมือ่ไหรก่ต็ามเมือ่ถงึเวลากนิขา้ว...แมจ่ะแบ่งขา้วม าใหผ้มเพิม่ขึน้อกี พรอ้มทัง้พดูว่า"ลกูตอ้งกนิขา้วเพิม่ขึน้นะ...
สว่นแม ่่ไมค่อ่ยหวิ" นี้เป็นครัง้แรกทีแ่มโ่กหกผม  
2. เม่ือผมเติบโตขึ้น คณุแมเ่พยีรพยายามหาเวลาว่างไปตกปลาในแมน่ ้า เพือ่ว่าผมจะ
ไดก้นิอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อการเจรญิเต ิบโตของผม แมต่ม้ปลาทีต่กมาไดท้ าเป็นซุปให้
ผมกนิ ในขณะทีผ่มกนิแกงตม้ปลา..แมจ่ะนัง่ขา้ง ๆผม แทะกนิ เศษเนื้อปลาทีต่ดิอยูต่าม
กา้งปลาหลงัจากทีผ่มไ ดก้นิเนื้อปลาไปแลว้  
ผมรูส้กึตืน้ตนัใจมาก..ผมพยายามแบ่งเนื้อปลาใหแ้ม ่แต่แมป่ฎเิสธทนัควนัพรอ้มกบักล่าว
ว่า "ลกูกนิเถอะ...แมไ่มค่อ่ยชอบกนิเนื้อปลา" นี่เป็นครัง้ที ่2 ทีแ่มโ่กหกผม  
3. เม่ือผมเรียนอยู่ชัน้มธัยม เราตอ้งใชเ้งนิเพิม่มากขึน้ แมต่อ้งหารายไดพ้เิศษดว้ยการ
รบังานเลก็ ๆน้อยจากโรงงานมาท าทีบ่า้น บางครัง้ผมตื่นขึน้มาตอนต ี1 หรอืต ี2...ผมยงั
เหน็แมก่ าลงัท างาน "แมค่รบั...นอนเถอะครบัมนัดกึมากแลว้ พรุง่นี้แมต่อ้งไปท างานอกี" 
แมย่ิม้กบัผมพดูว่า "ลกูนอนตอ่กอ่นนะ...แมย่งัไมเ่หนื่อย...นอนไมห่ลบั" ครัง้ที ่3 แลว้ที่
แมโ่กหกผม  
4. ตอนเมื่อใกล้จบชัน้มธัยมผมตอ้งไปสอบเป็นวนัสดุทา้ย แมอุ่ตสา่หห์ยุดงานไปเป็นเพื่อนและเพื่อเป็นก าลงัใจใ หผ้ม มนั
เป็นวนัทีแ่ดดรอ้นมาก ๆ...แม่ตอ้งรอผมอยูห่ลายชม. เมื่อผมท าขอ้สอบเสรจ็...รบีออกมาหาแม่ เหน็แม่ผมมเีหงื่อออกท่วม
ตวั.. แต่ท่านกลบัรนิน ้าเยน็ทีเ่ตรยีมมาใหผ้มดืม่ ผมเหน็แม่รูส้กึเหนื่อยและรอ้นจงึขอใหแ้ม่ดืม่น ้าก่อ น แม่พดูขึน้ว่า "ลกูดื่ม
เถอะ....แม่ยงัไม่กระหายน ้า" นัน่เป็นครัง้ที ่4 ทีแ่ม่โกหกผม  
5. หลงัจากท่ีพ่อผมลม้ป่วยและเสียชีวิต คุณแมท่ีน่่าสงสารตอ้งท างานหนกัขึน้เพื่อหารายไดม้าจุนเจอืครอบครวั แต่กย็งั
ไม่ค่อยเพยีงพอไม่ว่าคุณแมจ่ะพยายามมากขึน้เ พยีงไร คุณลุงทีอ่ยู่ขา้ง ๆบา้นท่านเป็นคนด ีพยายามมาชว่ยเหลอืครอบครวั
เราเสมอ....เช่นซ่อมแซมบา้ นทีผุ่พงั..ฯลฯ เพื่อนบา้นเหน็ครอบครวัล าบากมากกแ็นะน าใหแ้ม่แต่งงาน ใหม่ แต่แม่ยนืกราน
ไม่เหน็ดว้ย แม่พดูกบัผมว่า "แมม่ลีกูอยู่ทัง้คน...แม่ไม่ตอ้งความรกัอกี" แม่โกหกผมเป็นครัง้ที ่5 แลว้  
6. ในท่ืสุดผมกเ็รียนจบและมงีานท า ผมอยากใหแ้ม่ซึง่ตรากตร าท างานหนกัมาตลอดไดพ้กัผ่อนบา้ง  
แต่แม่ไม่ยอม.....กลบัไปตลาดทุกเชา้ ขายผกัทีห่ามาไดเ้พื่อเลีย้งชพีทัง้ ๆทีผ่มพยายามสง่เงนิมาใหแ้ม่  
(ผมตอ้งไปท างานในเมอืงทีห่่างไกล) แม่ผมไม่ค่อยยอมรบัเงนิผม..บางครัง้ยงัสง่เงนิกลบัค ืนใหผ้มอกี  
แม่พดูกบัผมว่า "แม่มเีงนิพอใชแ้ลว้...ลกูควรเกบ็เงนิไวส้รา้งฐานะ" แมโ่กหกผมเป็นครัง้ที ่6  
7. เพื่ออนาคตท่ีก้าวหน้า.. ผม ตดัสนิใจเรยีนต่อปรญิญาโทดว้ยทุนของมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงในอเมรกิา เมื่อผมเรยีนจบ
กไ็ดง้านท าทีน่ัน่และมเีงนิเดอืนค่อนขา้งสงู เมื่อท างานไปไดส้กัพกั...ผมอยากใหแ้ม่ผมมาอยู่กบัผมทีอ่เมรกิา เพื่อว่าแมจ่ะได้
หยุดท างาน...พกัผ่อนใหส้บายในบัน้ปลายของชวีติ แต่แมผ่มไมอ่ยากรบกวนผม...บอกผมว่า "แม่ไม่คุน้เคยกบัชวีติต่างแดน" 
ครัง้ที ่7 แลว้ซนิะทีแ่มโ่กหกผม  
8. เมื่อแม่แก่ตวัลงไปเรือ่ย ๆ.. ในทีส่ดุแม่กเ็ป็นมะเรง็และตอ้งเขา้รบัการผ่าตดัทีโ่รงพยาบาล  
ผมลางานแลว้รบีบนิกลบัมาหาแม่สดุทีร่กัทนัท ีแม่ผมนอนพกัฟ้ืนอยู่บนเตยีงเมื่อผมไปถงึ น ้าตาผมไหลอาบแกม้เมื่อเหน็แม่
ซึง่ผ่ายผอมและดทูรุดโ ทรมลงอย่างมาก แม่รูส้กึดใีจมากทีเ่หน็ผม....พยายามยิม้อย่างสดชื่น ดว้ยความล าบาก ผมรูด้วี่าแม่
ไดฝื้นความเจบ็ปวดรวดรา้วอย่างสดุฝืน จากโรคมะเรง็รา้ยทีล่ามไปทัว่ทัง้ตวั ผมโอบกอดแม่พรอ้มกบัรอ้งไหด้ว้ยความ
สงสาร หวัใจผมในขณะนัน้เศรา้หมองและเจบ็ปวดอย่างทีส่ดุ แม่พยายามปลอบผมดว้ยเสยีงทีแ่หบพร่าและสัน่เครอื "ลกูรกั
ของแม่...เหน็หน้าลกูแม่ไม่รูส้กึเจบ็แลว้" นี่เป็นครัง้ที ่8 ทีแ่มโ่กหก และเป็นครัง้สดุทา้ยในชวีติของแมท่ีโ่กหกผม 
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จงรีบท า 10 อย่างน้ีก่อนท่ีจะไม่มีโอกาสได้ท า 
 10 ขอ้นี้ จงท าในขณะทีคุ่ณมลีมหายใจอยู่          
1. คนเราตอ้งมมีโนธรรมส านึก อยา่ไดล้มืคนทีเ่คยช่วยเหลอืคุณ  ไมเ่ช่นนัน้ ยิง่มาเพื่อนของคุณจะ

ยิง่น้อยลง ทางของคุณยิง่เดนิกจ็ะยิง่แคบลง 
2. คนอื่นมองคุณยงัไง นัน่มนัไมเ่กีย่วกบัคุณ  คุณใชช้วีติยงัไง มนักไ็มเ่กี่ยวกบัคนอื่น 
3. สกัวนัหน่ึงคุณจะรูว้่า การเป็นคนดยีากกว่าเป็นคนฉลาด เพราะความฉลาดมนัเกดิจากพรสวรรค์

ทีต่ดิตวัมาจากอดตีชาต ิแต่การเป็นคนด ีคุณตอ้งขม่ใจฝ่ายต ่าทีพ่ยายามยัว่ยคุุณใหท้ าเลว 
4. ไมถ่ามไถ่ ไมไ่ปมาหาสู่ ไม่แน่ว่าจะลมืกนั แต่มนัจะเกดิช่องว่างขึน้ทนัท ีการทีต่่างฝ่ายต่างเลอืก

ทีจ่ะเงยีบจนมนันานเกนิไป บางครัง้ การจะทกัทายหรอืใส่ใจยงัตอ้งใชค้วามกลา้เป็นพเิศษ 
5. ตอนทีคุ่ณโกรธ อยา่ใชค้ าพูดทีค่ดิว่าสะใจทีสุ่ดในตอนนัน้ ท ารา้ยคนทีร่กัคุณอยา่งไมม่วีนัลบ

เลอืนได ้แมคุ้ณจะกลบัมาดกีนัเหมอืนเดมิแลว้กต็าม 
6. บางครัง้ค าว่าไวว้นัหลงั ไวโ้อกาสหน้า หรอืพกัสกัครู่มนักจ็บทุกอย่างไปเลยกม็ ีเพราะบางครัง้ 

เมือ่พลาดแลว้กค็ลาดไปเลยตลอดชวีติ 
7. บางครัง้ แค่ใชจ้ติยนิดยีอมรบักบัสิง่ทีก่ าลงัเผชญิอยู ่ปัญหามนักจ็บลงทนัทอียา่งไม่น่าเชื่อ (ลองดู

นะ) 
8. ปัญหาทุกอย่างทีเ่กดิขึน้ ชนวนหลกัคอืตวัเราเอง 
9. ทัง้ๆ ทีใ่หอ้ภยัคนๆนัน้ไปแลว้ แต่ท าไมเราไมเ่ป็นสุขเลย! สาเหตุเป็นเพราะ เราลมืใหอ้ภยัตวัเอง 
10. คนเรามวีนัเกดิกต็อ้งมวีนัตาย แต่ในเมือ่ยงัมลีมหายใจอยู ่กจ็งมชีวีติใหม้คี่าและคุม้ค่าทีสุ่ด ใช้

ชวีติใหเ้ป็นสุข ขอ้นี้ส าคญัยิง่นกั 
 
          
         ทีม่า : https://www.gangbeauty.com/moral/121292 
 

ผมเกดิในครอบครวัยากจน ครอบครวัของเราจนมากจนตอ้งอดขา้วบ่อย ๆ 

ไม่ค่อยเพยีงพอไม่ว่าคุณแมจ่ะพยายามมากขึน้เ พยีงไร คุณลุงทีอ่ยู่ขา้ง ๆบา้นท่านเป็นคนด ีพยายามมาชว่ยเหลอืครอบครวั

.. ผม ตดัสนิใจเรยีนต่อปรญิญาโทดว้ยทุนของมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงในอเมรกิา เมื่อผมเรยีนจบ

หยุดท างาน...พกัผ่อนใหส้บายในบัน้ปลายของชวีติ แต่แมผ่มไมอ่ยากรบกวนผม...บอกผมว่า "แม่ไม่คุน้เคยกบัชวีติต่างแดน" 

https://www.gangbeauty.com/moral/121292

