
ขา่ววดับางแสน 

อาทิตยท่ี์ 8 พฤษภาคม 2022 อาทิตยท่ี์ 4 เทศกาลปัสกา  "วนัภาวนาสากลเพื่อกรแสเรียก" 
วนัอาทติยท์ี ่4 ของเทศกาลปัสกา หรอืทีเ่รยีกว่า วนันายชุมพาบาลทีด่ ี(Good Shepherd Sunday)  

 ปีนี้ตรงกบัวนัอาทติยท์ี ่8 พฤษภาคม เป็นวนัภาวนาสากลเพื่อกระแสเรยีก (World Day of Prayer for Vocations) 
 ชาวคาทอลกิไดร้บัเชญิใหส้วดถาวนาเพื่อกระแสเรยีกส าหรบัพระสงฆ ์นกับวช และผูถ้วายตวั 

 และเป็นพเิศษส าหรบัผูท้ีก่ าลงัมคีวามปรารถนาอุทศิตวั 
* นกับุญพระสนัตะปาปาเปาโลที ่6 ประกาศใหม้วีนัฉลองนี้ครัง้แรกในปี 1963 ปีนี้จงึเป็นปีที ่59 ในวนัน้ี /// 

 
 “ไม่มพีระสงฆ์  ไม่มศีีลมหาสนิท” 

    

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา”  

 วนัอาทติยท์ีส่ ีเ่ทศกาลปัสกา ไดช้ื่อว่าเป็น “วนัอาทิตยแ์ห่งนายชุมพาบาลท่ีดี” เพราะพระวร

สารวนันี้ พดูถงึนายชุมพาบาลทีด่กีค็อืองคพ์ระเยซเูจา้ พระองคต์รสัว่า “แกะของเรายอ่มฟังเสยีงของ
เรา เรารูจ้กัมนั และมนักต็ามเรา เราใหช้วีตินิรนัดรแก่แกะเหล่านัน้ และมนัจะไมพ่นิาศเลยตลอด
นิรนัดร” ภาพพจน์นายชุมพาบาลทีด่เีป็นภาพพจน์ทีส่วยงาม และน่ารกัทีสุ่ดประการหน่ึงของพระเยซู
เจา้ รอบตวัเรามเีสยีงมากมาย เสยีงใดบา้งทีค่วรจดจ า เราบอกว่าเราเป็นแกะของนายชุมพาบาลทีด่ ี
แต่กระนัน้เราไมไ่ดฟั้งและตดิตามพระองคเ์สมอไป เราจงไตรต่รองในความลม้เหลวของเราในการ
ตอบสนองความรกัและความเอาใจใส่ของพระองคท์ีม่ต่ีอเรา 
    

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/


 

  

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

2 

             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                          อดทน 
          ในยามที ่ชวีา ชะตาขดั             สารพดั ปัจจยั ปันภยั-เขญ็ 
 ท าอะไร ไมไ่ด ้ควรใจเยน็                    ค่อยๆเป็น ค่อยไป คลายดิน้รน 
 ท าเท่าที ่ท าได ้กนัไปก่อน                   จะเดอืดรอ้น ไปใย เมือ่ไรผ้ล 

 สงบจติ สงบใจ ใหอ้ดทน.                    และอดทน จนกว่า จะเหน็ทาง 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
     แดนเดเลียน (Dandelion)   เป็นหนึ่งในพชืสมุนไพรทีม่รีสขม    จงึใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์ของพระทรมาน   ดว้ยเหตุนี้   แดนเดเลยีนจงึมกัขึน้ปะปนอยูก่บัดอกไม้
ชนิดอื่นในภาพ “แมพ่ระกบัพระกุมาร” (Madona   and   Child) และภาพ  “การตรงึ
กางเขน”  (The  Crucifixion) 
 

วนัพฤหสับดทีี ่12 พ.ค. 22     ระลกึถงึ  น.เนเรโอ และ น.อาคลิเล มรณสกัข ีน.ปันกราส มรณสกัข ี
วนัศุกรท์ี ่13 พ.ค.22              ระลกึถงึพระนางมารยีพ์รหมจารแีห่งฟาตมิา 
วนัเสารท์ี ่14 พ.ค.22             ฉลองนกับุญมทัธอีสั อคัรสาวก 
วนัอาทติยท์ี ่15 พ.ค. 22       สปัดาหท์ี ่5 เทศกาลปัสกา     
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* ค่ายค าสอนภาคฤดรู้อน 2022 อาทิตยท่ี์ 1 พฤษภาคม (ภาพโดย Wanlada Laokobkul) 

 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15132-25apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15221-12may22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15222-13may22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15223-14may22
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.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Dandelion&source=images&cd=&cad=rja&docid=R7IRnHSgFco2RM&tbnid=dhASPznuzGKQoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhdwallpapercollection.com%2Fdandelion-flower-wallpapers.html&ei=8pR4UcHiOMnsrAeQyoDoBg&bvm=bv.45645796,d.bmk&
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บทภาวนาเพือ่กระแสเรยีก  

คริสตชนทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริมกระแสเรียกได้โดย 
หม่ันสวดภาวนา   สนับสนุนและให้ก าลังใจ 

ปลูกฝังความเชื่อบุตรหลาน    สร้างครอบครัวทีด่บ่ีอเกิดกระแสเรียก 
 

 บทภาวนาเพือ่กระแสเรียก  
ของสมเดจ็พระลนัละปาปาเบเนดิกตท่ี์ 16 

ขา้แต่พระบดิาเจา้ โปรดประทานกระแสเรยีก แหง่การเป็นสงฆท์ีศ่กัดิส์ทิธิใ์หท้วมีากขึน้ 
เพือ่ช่วยใหค้วามเชือ่ด ารงอยู่อย่างมั่นคง อาศยัการประกาศพระวาจา การโปรดศลีศกัดิส์ทิธิ ์
การประกอบ พธีิบูชาขอบพระคณุ และการเป็นศาสนบรกิรแหง่พระเมตตา อาศยัศลีศกัดิส์ทิธิ์
แหง่การคนืดใีหแ้ก่  มวลสตับรุุษของพระองค ์ โปรดใหเ้ยาวชนออ่นนอ้มต่อค าสอนและการ
ดลใจของพระจิตเจา้   เพือ่ใหพ้วกเขามคีวามสนใจ  ต่อกระแสเรยีกแหง่การเป็นพระสงฆ ์
นกับวช และฆราวาสแพร่ธรรม  ขอพระองคท์รงค ้าจนุพระสงัฆราช  พระสงฆ ์ สงัฆานกุร 
บรรดาผูร้บัเจิมถวายตวั และผูท้ีร่บัศลี  ลา้งบาปในพระครสิตเจา้ทกุคน เพือ่ใหท้กุคนซือ่สตัย์
ต่อพนัธกจิของตน และรบัใชพ้ระวรสาร 

ทัง้นี ้ขอพึ่งพระบารมีพระครสิตเจา้ พระเจา้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย อาแมน 
 

พระแมม่ารีอา มารดาแหง่กระแสเรียก 
ชว่ยวิงวอนเทอญ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 วนัอาทิตยท่ี์ 4 ในเทศกาลปัสกา พระศาสนจกัรจดัใหเ้ป็นวันสวดภาวนา (เป็นพิเศษ) เพ่ือกระแสเรียก 
ขอน าบทอ่านจากพระวรสารประจ าอาทิตยนี์ ้พรอ้ม ขอ้คิด ลงในสารวดัเพ่ือพ่ีนอ้งจะไดอ้า่นและร  าพงึ 
และยงัไดน้  า “บทภาวนาเพ่ือกระแสเรียก” ลงประกอบมาดว้ยครบั เป็นบทภาวนาท่ีสงัฆมณฑลของ
เราจดัพิมพเ์ป็นพิเศษหลายปีแลว้ และผมก็ใชเ้ป็นบทภาวนาท่ีคั่นอยูใ่นหนงัสือท าวตัรตลอดมา พ่ี
น้องต้องช่วยกันภาวนา และมีส่วนร่วมส่งเสริมกระแสเรียกด้วยนะครับ สวดกันทุก
ครอบครัว และสวดกันบ่อย ๆ เพ ือ่งานข่าวดแีห่งความรอดพ้น ในพระศาสนจักรจะได้ไม่
ออ่นแรงครบั 

          ........ เจา้วดั 
 ยน 10:27-30 
      เวลานัน้ พระเยซูเจา้ตรสัวา่ “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารูจ้กัมนั และมนัก็ตามเรา เราใหชี้วิต
นิรนัดรแก่แกะเหลา่นัน้ และมนัจะไมพ่ินาศเลยตลอดนิรนัดร ไมมี่ใครแยง่ชิงแกะเหล่านัน้ไปจากมือเราได ้
พระบดิาของเรา ผูป้ระทานแกะเหลา่นีใ้หเ้รา ทรงยิ่งใหญ่กวา่ทกุคน และไมมี่ใครแยง่ชิงไปจากพระหตัถข์อง
พระบดิาได ้เรากบัพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกนั” 
  
 ข้อคิด 

      วนัอาทิตยท่ี์ส่ีเทศกาลปัสกา ไดช่ื้อวา่เป็น “วนัอาทิตยแ์หง่นายชมุพาบาลท่ีดี” เพราะพระวรสารวนันี ้พดู
ถึงนายชมุพาบาลท่ีดีก็คือองคพ์ระเยซูเจา้ พระองคต์รสัว่า “แกะของเรายอ่มฟังเสียงของเรา เรารูจ้กัมนั และ
มนัก็ตามเรา เราใหชี้วิตนิรนัดรแก่แกะเหลา่นัน้ และมนัจะไมพ่ินาศเลยตลอดนิรนัดร” ภาพพจนน์ายชมุพา
บาลท่ีดีเป็นภาพพจนท่ี์สวยงาม และนา่รกัท่ีสดุประการหนึ่งของพระเยซูเจา้ รอบตวัเรามีเสียงมากมาย เสียง
ใดบา้งท่ีควรจดจ า เราบอกว่าเราเป็นแกะของนายชมุพาบาลท่ีดี แตก่ระนัน้เราไมไ่ดฟั้งและตดิตามพระองค์
เสมอไป เราจงไตรต่รองในความลม้เหลวของเราในการตอบสนองความรกัและความเอาใจใสข่องพระองคท่ี์
มีตอ่เรา 

 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

          ง่ายกบัยาก 
ง่ายท่ีจะ...ตดัสินความผิดพลาดของคนอ่ืน // ยากท่ีจะ...ส านึกถึงความผิดของตนเอง  
ง่ายท่ีจะ...พดูโดยไม่คิด // ยากท่ีจะ...ไม่พดู  
ง่ายท่ีจะ...ท าร้ายคนท่ีรกัเรา // ยากท่ีจะ...เยียวยาบาดแผลท่ีเราท าไว้กบัเขา  
ง่ายท่ีจะ...อภยัให้คนอ่ืน // ยากท่ีจะ...ขอให้คนอ่ืนอภยัให้  
ง่ายท่ีจะ...ตัง้กฎเกณฑ ์// ยากท่ีจะ...ท าตามกฎนัน้  
ง่ายท่ีจะ...ฝันทุกค า่คืน // ยากท่ีจะ...สู้เพ่ือฝันนัน้  
ง่ายท่ีจะ...อวดความส าเรจ็ // ยากท่ีจะ...ยอมรบัความพ่ายแพ้อย่างมีศกัด์ิศรี  
ง่ายท่ีจะ...ช่ืนชมความงามของดวงจนัทร ์// ยากท่ีจะ...เหน็อีกด้านของมนัท่ีไม่สวยงามนัก  
ง่ายท่ีจะ...สะดดุหกล้ม // ยากท่ีจะ...ลกุขึ้นมาใหม่  
ง่ายท่ีจะ...มีความสขุในทุกวนั // ยากท่ีจะ...เหน็คณุค่าท่ีแท้จริงของ
ความสขุนัน้  
ง่ายท่ีจะ...สญัญากบัใคร ๆ // ยากท่ีจะ...ท าตามสญัญานัน้  
ง่ายท่ีจะ...บอกว่ารกั // ยากท่ีจะ...แสดงความรกันัน้  
ง่ายท่ีจะ...วิจารณ์คนอ่ืน // ยากท่ีจะ...ปรบัปรงุตนเอง  
ง่ายท่ีจะ...ท าผิด // ยากท่ีจะ...เรียนรู้จากความผิดนัน้  
ง่ายท่ีจะ...ทุกขท์รมานเพราะสญูเสียความรกั // ยากท่ีจะ...รกัษารกันัน้เพ่ือท่ีจะไม่ต้องสญูเสียมนัไป  
ง่ายท่ีจะ...คิดท่ีจะปรบัปรงุ // ยากท่ีจะ...เลิกคิด แล้วท าให้มนัเกิดขึ้นจริงซะที  
ง่ายท่ีจะ...คิดกบัคนอ่ืนในแง่ร้าย // ยากท่ีจะ...ให้โอกาส และคิดว่าเขาอาจจะไม่เป็นเช่นท่ีเราคิด  
ง่ายท่ีจะ...รบั // ยากท่ีจะ...ให้  
ง่ายท่ีจะ...รกัษาความเป็นเพ่ือนด้วยค าพดู // ยากท่ีจะ...ท าตามความหมายของค าว่าเพ่ือน 
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ikigai 
 แนวคดิของคนญีปุ่่ น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุผลของการมชีวีติอยู ่เป้าหมายของการใชช้วีติ มนัเป็นปัจจยั
ส าคญัของการมชีวีติทีย่นืยาว เราจะเขา้ใจว่าท าไม ikigai ถงึมผีลต่อการมชีวีติทีย่นืยาว ช่วยใหเ้ราคน้หา 
ikigai ของตวัเอง และเรยีนรูแ้นวทางปฏบิตัเิพื่อใหม้สีุขภาพทีด่ี 
 
 ค าแนะน า 10 อย่างท่ีจะช่วยให้เราใช้ชีวิตท่ียืนยาวและมีสขุภาพดี 
 อยา่อยูเ่ฉยๆ อยา่หยดุท างาน แต่ขอใหท้ าในสิง่ทีเ่รารกัต่อไป สิง่ทีท่ าใหเ้รารบัรูถ้งึเป้าหมายในชวีติ 

สิง่ทีม่นัมคีุณค่า ท าไปเรือ่ยๆ ช่วยเหลอืคนอื่นๆ สรา้งและท าใหเ้กดิคุณค่า ท าใหเ้กดิความงาม 
 อยา่รบีเรง่ เพราะการท าอะไรเรว็ๆ มนัจะท าใหเ้ราสญูเสยีคุณภาพของชวีติ ค่อยๆ ไปอยา่งชา้ๆ แลว้

เราจะไปไดไ้กลมากขึน้ ถา้เราใชช้วีติทีช่า้ลง เรากจ็ะคน้พบความหมายของชวีติไดเ้รว็ขึน้ 
 อยา่กนิอิม่มากไป ปล่อยใหท้อ้งมเีวลาว่างบา้ง ใหร้า่งกายไดห้ยดุพกัและซ่อมแซมตวัเองบา้ง 
 อยูก่บัเพื่อนทีด่ ีเพื่อนคอืยารกัษาโรคทีด่ทีีสุ่ด การพดูคุยกบัเพื่อนท าใหเ้ราคลายความกงัวล เล่า

ความฝันและแบ่งปันเรือ่งราวดีๆ  ใหค้ าแนะน าดีๆ  
 ออกก าลงักายสม ่าเสมอ รกัษารา่งกายใหก้ระฉบักระเฉง การออกก าลงักายจะช่วยใหร้า่งกายหลัง่

สารทีท่ าใหเ้รามคีวามสุข เช่น โดปามนี เอนโดฟิน 
 ยิม้อยูเ่สมอ ทศันคตทิีด่ ีใจทีเ่บกิบาน จะท าใหเ้ราผ่อนคลาย ท าใหเ้ราสรา้งมติรภาพไดง้า่ย 
 กลบัเขา้หาธรรมชาต ิใหธ้รรมชาตเิยยีวยา ชารต์แบตใหต้วัเอง 
 ขอบคุณธรรมชาตทิีใ่หเ้ราไดส้ดูอากาศดีๆ  มอีาหารใหก้นิ ขอบคุณในความโชคดทีีเ่รามชีวีติชวีา 
 อยูก่บัปัจจบุนั อยา่เสยีใจกบัสิง่ทีผ่่านไปแลว้ สิง่ทีเ่ราแก้ไขไมไ่ด ้และอยา่กงัวลกบัอนาคตทีย่งัไม่

เกดิขึน้ ท าวนัน้ีใหเ้ตม็ที ่ท าใหว้นัน้ีเป็นวนัทีน่่าจดจ า 
 คน้หา ikigai ความรกั ความหลงใหลทีซ่่อนอยูภ่ายในตวัเรา คน้หามนัใหเ้จอ แลว้ใหม้นัน าทางเราไป 

แต่ถา้เรายงัคน้หา ikigai  ไมเ่จอ กอ็ยา่ไปกงัวล เพราะ ikigai  ของเราอาจจะเป็นการ
คน้หา ikigai  นัน่เอง ขอใหใ้ชช้วีติทีม่คีวามสุข ชวีติทีเ่บกิบาน 

 


