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พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า
“ใครก็ตามทีเ่ ข้าถึงต้นธารแห่งชีวต
ิ ในวันนี้
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พระองค์ทรงปรารถนาให้มีการเฉลิมฉลอง
"วันฉลองพระเมตตา"

นักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศ
ให้พระศาสนจักรฉลอง “วันพระเมตตา”
ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

“ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็ นสุข”
เมือ่ พระเยซูทรงฟื้ นจากความตาย มารียช์ าวมักดาลาได้เป็ นพยานและแจ้งข่าวแก่เหล่าสาวกของ
พระองค์ ทุกคนเชือ่ ในถ้อยคาของผูส้ ง่ สาร เว้นแต่โทมัส ทีจ่ ะต้องพิสจู น์ดว้ ยตนเองถึงจะพอใจ
แต่ละคนมีระดับความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างกัน แต่การจะได้รบั “ข้อพิสจู น์” ของโธมัสนัน้ เป็ นไปได้ยาก ผูท้ ม่ี าสู่
ความเชือ่ ในองค์พระคริสตเจ้าในอนาคตจะมีโอกาสของข้อพิสจู น์เช่นนัน้ แต่ความเชือ่ ทีล่ กึ ซึง้ ของพวกเขาจะ
ได้รบั ผลตอบแทนพิเศษ และแม้ว่าสาวกกลุ่มแรกของพระเยซูเจ้าจะใกล้ชดิ กับข่าวดีของพระคริสตเจ้าซึง่
นาไปสูก่ ารฟื้ นคืนชีพแต่ตอ้ งใช้เวลาสักระยะหนึ่งทีค่ วามเชือ่ ของพวกเขาจะเข้มแข็งขึน้ สิง่ นี้ทาให้พวกเขา
ยังคงสันสะท้
่ านด้วยความกลัวหลังประตูทป่ี ิ ดสนิท แม้ว่าพระเจ้าฟื้ นคืนพระชนม์จะเสด็จมาเยีย่ มพวกเขา
เมือ่ แปดวันก่อน
เราไม่ควรหวันวิ
่ ตกมากเกินไปหากเราพบว่าความเชือ่ ของเราเองจาเป็ นต้องเติบโต เช่นเดียวกับสาวก
แม้ว่าเราจะไม่ได้มโี อกาสอย่างนักบุญโทมัสทีจ่ ะพิสจู น์ถงึ การกลับคืนชีพขององค์พระคริสตเจ้า แต่เราจะผ่าน
ความสงสัยวิตกกังวลเช่นเดียวกับพวกเขาแน่นอน

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 25 เม.ย.22
วันพฤหัสที่ 28 เม.ย. 22
วันศุกร์ท่ี 29 เม.ย. 22
วันเสาร์ท่ี 30 เม.ย. 22
วันอาทิตย์ท่ี 1 พ.ค. 22

ฉลองนักบุญมาระโก ผูน้ ิพนธ์พระวรสาร
ระลึกถึง น.หลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์
ระลึกถึง น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์และมรณสักขี
ระลึกถึง น.กาธารีนาแห่งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์
ระลึกถึง น.ปี โอที่ 5 พระสันตะปาปา
สัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลปั สกา
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ข่าวว ัดบางแสน

Happy Easter 17 เมษายน 2022 วันสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
าคัญ
เป็ อนงกั
อันบดัความตายมาตั
บแรกในบรรดาง้ แต่
กิจยศรั
ทธาต่ตอพระเมตตาทัง้ หมดทีพ่ ระเยซูเจ้า
ไซเปรส (Cypress)มีคมีวามส
ความเกี
ย่ วข้
คุ นอกรี
ต้นไม้ชนิดนี้จงึ มักปลูกไว้ตามสุสานทัง้ ของพวกนอกรี
สตชน แผ่
น บความเมตตาอันน่าพิศวงของ
ลูกตรักและพวกคริ
จงบอกชาวโลกเกี
ย่ วกั
หินสลักเป็ นรูปต้นไซเปรสพบได้ตามสุสานของพวกชาวคริสต์หลายแห่ง การ
เราทีไ่ เราปรารถนาให้
วนั ทฉลองพระเมตตาเป็
นดังทีห่ มีลบภั
ยและที่ กาบังสาหรัเช่
บวินญใบญาณทัง้ มวล โดยเฉพาะสาหรับ
ซเปรสเป็ นต้นไม้
เ่ี กี่ยวข้องกับความตาย
ทม่ี าจากหลายสาเหตุ
บรรดาคน
บาปที
่ าสงสาร
นนัน้อ่ แหละ
ง พระหรรษทานทั
สีเข้มจนเกื
อบดน่ าของมั
น ในวั
และเมื
ถูกโค่นเราระบายมหาสมุ
ลงแล้ว มันจะไม่ทงรแห่
อกจากรากที
ย่ งั ฝั ง ง้ สิน้ ออกมาเหนือวิญญาณ
อยูใ่ นดินอีก
... วิ ญญาณที่จะไปแก้บาปและรับศีล มหาสนิ ทจะได้รบั การอภัยบาป
อย่าให้วญ
ิ ญาณใดหวาดกลัวทีจ่ ะเข้ามาใกล้เราเลย ไม่ว่าบาป ของเขาจะหนักหนา

สะกิด
ใจ
สมัย ... เป็ นความปรารถนาของเราเองทีจ่ ข้
ะให้อมคิ
พี ธิ ด
ี ฉลองอย่
างเป็
นทางการในวันอาทิตย์แรกหลังวันสมโภชปั ส
พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้จดั ฉลองวันอาทิตย์พระเมตตาในวัน อาทิตย์แรกหลังปั สกา ซึง่ เรียกอย่างเป็ น

จริงใจ

ร้อยวาจาไม่จริงใจก็ไร้ค่า
ร้อยความคิดไม่จริงใจร้อยเล่หก์ ล
หนึ่งวาจาถ้าจริงใจย่อมมีค่า
หนึ่งความคิดถ้าจริงใจย่อมได้ยล

ร้อยสายตาไม่จริงใจก็ไร้ผล
ร้อยผูค้ นไม่จริงใจก็ไร้ใจ
ในสายตาถ้าจริงใจย่อมมีผล
หนึ่งผูค้ นถ้าจริงใจย่อมได้ใจ

7
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ประกาศว ัดบางแสน
1) วันอาทิ ตย์มีสอนคาสอนฯ หลังมิ สซาภาษาไทยครับ

อาทิตย์ชวนคิด

ทรงเรียกร้องผ่าน ซิสเตอร์โฟสตินา โควัลสกา
“ลูกรัก จงบอกชาวโลกเกีย่ วกับความเมตตาอันน่าพิศวงของ
เรา เราปรารถนาให้วนั ฉลองพระเมตตาเป็ นดังทีห่ ลบภัยและที่ กาบังสาหรับวิญญาณทัง้ มวล โดยเฉพาะสาหรับ
บรรดาคน บาปทีน่ ่ าสงสาร ในวันนัน้ แหละ เราระบายมหาสมุทรแห่ง พระหรรษทานทัง้ สิน้ ออกมาเหนือวิญญาณ
ทีเ่ ข้าถึงต้นธาร ความเมตตาของเรา ... วิ ญญาณที่จะไปแก้บาปและรับศีล มหาสนิ ทจะได้รบั การอภัยบาป
และยกโทษบาปทัง้ หมด ... อย่าให้วญ
ิ ญาณใดหวาดกลัวทีจ่ ะเข้ามาใกล้เราเลย ไม่ว่าบาป ของเขาจะหนักหนา
สักเพียงไร ... ความเมตตาของเรานัน้ มากล้นจนจิตมนุ ษย์และทูตสวรรค์ไม่อาจหยังถึ
่ งได้ตลอดมา ทุกกาล
สมัย ... เป็ นความปรารถนาของเราเองทีจ่ ะให้มพี ธิ ี ฉลองอย่างเป็ นทางการในวันอาทิตย์แรกหลังวันสมโภชปั ส
กา มนุษยชาติจะไม่มคี วามสงบสุข จนกว่าเขาจะหันมาพึง่ ต้นธาร ความเมตตาของเรา” (บันทึก 699)
พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้จดั ฉลองวันอาทิตย์พระเมตตาในวัน อาทิตย์แรกหลังปั สกา ซึง่ เรียกอย่างเป็ น
ทางการว่า “อาทิตย์ท่ี สองเทศกาลปั สกา” หลังสภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ทีส่ อง ได้ม ี การเปลีย่ นชื่อวันตาม
พิธกี รรมเป็ น “อาทิ ตย์ที่สองเทศกาลปัสกา หรือ วันอาทิ ตย์ฉลองพระเมตตา”

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น


†

วันฉลองพระเมตตา
“วันฉลองพระเมตตา” มีความสาคัญเป็ นอันดับแรกในบรรดา กิจศรัทธาต่อพระเมตตาทัง้ หมดทีพ่ ระเยซูเจ้า

วันอาทิตย ์ที่





พีน่ ้องทีร่ กั วันสมโภชปั สกา ซึง่ เป็ นวันสาคัญสูงสุดในพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา ก็ผ่านพ้นไป
ได้ 1 สัปดาห์แล้ว สัปดาห์ท่ี 2 ในเทศกาลปั สกา เป็ นวันฉลองพระเมตตา ของพระเจ้าต่อมวล
มนุษย์ เพื่อให้จติ ตารมณ์ปัสกา ยังคงดารงอยูอ่ ย่างมีชวี ติ ชีวา พระศาสนจักรกาหนดเทศกาลปั สกา
ไว้นานถึง 50 วัน ซึ่งจะสิ้ น สุด เทศกาลนี้ ด้ว ยวัน สมโภชพระจิ ต เจ้า (ปี นี้ ต รงกับ วัน อาทิ ต ย์ที่
5 มิถุนายน)
พระศาสนจักร กาชับให้คริสตชนไป “แก้บาปและรับศีลมหาสนิ ท” อย่างศรัทธา และย า้ เตือ น
ให้คริสตชนทีค่ ่อนข้างเฉยเมย ต่อการแก้บาป - รับศีล การภาวนาประจาวันและการร่วมส่วนใน
บูชามิสซา ให้ใส่ใจเป็ นพิเศษ เพื่อทุก ๆ คนในพระศาสนจักร จะได้รบั พระพร และเติบโตในชีวติ
ของพระคริสตเจ้ายิง่ ๆ ขึน้ ฉะนัน้ ... จงเชิญชวนให้กาลังใจกัน ในการตอบสนองเจตนารมณ์ ของ
พระศาสนจักรด้วยครับ
สถานการณ์ของสังคมและของโลกทีข่ บั เคลื่อนเราไปทุก ๆ วัน มักจะทาให้เราถดถอยและบกพร่อง
ในหน้าทีค่ ริสตชนคาทอลิก เป็ นต้นในเรือ่ ง มิสซา และการภาวนา เราไม่สามารถไปร่วมมิสซาได้
ทุก ๆ วัน หากแต่วนั อาทิตย์นนั ้ เราต้องให้ความสาคัญนะครับ และถึงแม้หน้าทีก่ ารงานจะทาให้
เรา “วุ่น ๆ” ทัง้ วัน แต่ขอให้จดั เวลาสัก 10 นาที - 15 นาที เพื่อการสวดภาวนา จะโดยส่วนตัว หรือ
สวดด้วยกันในครอบครัว การสวดภาวนาทุกวันเป็ นเรือ่ งสาคัญครับ แต่เราอาจจะรูส้ กึ ว่า ไม่จาเป็ น
ขอพีน่ ้องไตร่ตรองดูนะครับ ในชีวติ ปกติของคนเรา เงินทองเป็ นของสาคัญ แต่หากเราคิดว่าไม่
จาเป็ น จึงไม่จดั สรร ไม่จดั หาไว้ เราอาจต้องอยูโ่ ดยไม่มเี งิน มันไม่ง่ายใช่ไหมครับ - สวดทุกวัน
สวดในบ้าน สวดส่วนตัว สวดด้วยกัน สอนลูกหลานให้สวดเป็ น ..... เป็ นพระพรทีส่ ะสมใน
ครอบครัวครับ
ในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ การระบาดยังอยูใ่ นระดับน่าเป็ นห่วงครับ ขอพีน่ ้องร่วมภาวนา
‘ออนไลน์’ หรือภาวนากลุ่มเฉพาะทาง ‘ซูม’ เท่าทีท่ าได้ครับ ทีว่ ดั มีมสิ ซาให้ทุกท่าน ทุกครอบครัว ทุกวัน - นพวารแม่พระในคืนวันเสาร์ ของดไว้ก่อน แต่มมี สิ ซาเวลา 11.00 น. เช่นวันอื่น ไม่อยาก
รบกวนให้พน่ี ้องออกนอกบ้านเวลาค่าคืน ..... พีน่ ้องสามารถสวดสายประคา เป็ นพิเศษยิง่ ดี
ครับ ....
ขอแม่พระอานวยพร และคุม้ ครองพีน่ ้องในทุก ๆ สิง่ สวดภาวนาให้กนั และกันเสมอครับ
....... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ปรัชญา น่ ารักๆ





















อย่าขับรถเร็วเกินกว่าทีเ่ ทวดาประจาตัวของคุณบินทันเป็ นอันขาด
การแก้แค้นไม่ทาให้เรารูส้ กึ ดีขน้ึ เหมือนกับดื่มน้ าทะเล
เวลาหิวน้านัน่ แหละ
ความหมายของความสุขขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีค่ ุณอยากให้มนั
เป็ น
อย่ากลัวความฝั นของคุณ : มันง่ายกว่าทีค่ ดิ
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ทุกๆ 4 คนจะมีคนหนึ่งทีส่ ติ
เพีย้ นๆลองเช็คเพื่อนคุณสัก 3 คนสิ ถ้าทุกคนปกติดกี ็
คุณน่ะแหละ
แบ่งปั นรอยยิม้ ของคุณให้กบั ทุกคนแต่ให้เก็บจุมพิต
ให้กบั คนเพียงคนเดียว
บางครัง้ วิธชี ่วยทีด่ ที ส่ี ุดทีค่ ุณทาได้กค็ อื ผลักเขาแรงๆ (หมายถึงผลักดันให้เขาทาสิง่ ทีล่ งั เลอยูน่ ่ะ)
น้าตาจะให้คุณก็แค่ความเห็นอกเห็นใจ แต่เหงือ่ จะทาให้คุณประสบความสาเร็จ
สิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดในชีวติ นี้ไม่ใช่วตั ถุ
มอบสองสิง่ ให้กบั ลูกของคุณอย่างหนึ่งคือรากฐานทีม่ นคงอี
ั ่ กอย่างก็คอื ปี กทีจ่ ะบินออกไปเอง
การออกกาลังกายทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับจิตใจคือการก้มลงแล้วช่วยคนอื่นให้ลุกขึน้
คนคนหนึ่งอาจทาอะไรผิดพลาดได้หลายอย่างแต่มนั จะกลายเป็ นความพ่ายแพ้ไปจริงๆเมือ่ เขาเริม่
โยนความผิดไปให้คอื่น
เพื่อนแท้คอื คนทีเ่ ชื่อว่าคุณเป็ นฟองไข่ทส่ี มบูรณ์แม้ว่าจริงๆแล้วคุณจะมีรอยร้าวไปแล้วครึง่ หนึ่ง
นี่คอื วิธที จ่ี ะรูว้ ่าหน้าทีข่ องคุณบนโลกใบนี้จบสิน้ แล้วหรือยังถ้าคุณยังมีชวี ติ อยู่ มันก็ยงั ไม่จบ
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ความคล่องแคล่วทางอารมณ์เป็ นกระบวนการทีท่ าให้เราอยูก่ บั ปั จจุบนั ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีจ่ ะทาให้เราใช้
ชีวติ ในแนวทางทีต่ รงกับความตัง้ ใจและคุณค่าของเรา โดยทีไ่ ม่ปฎิเสธอารมณ์รา้ ยหรือความคิดแย่ๆ แต่กไ็ ม่ยดึ ติด
กับมัน กล้าทีจ่ ะรับมือกับมัน จากนัน้ ค่อยเดินหน้าต่อไป ก้าวข้ามมันไปเพือ่ เปิ ดโอกาสให้สงิ่ ดีๆ เกิดขึน้ กับชีวติ เรา
ได้ การทีจ่ ะทาให้เราสามารถมีความคล่องแคล่วทางอารมณ์ได้นนั ้ จะต้องมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
เผชิ ญหน้ ากับความคิ ด ขัน้ ตอนแรกคือ เปิ ดเผยมัน ออกมา เผชิ ญ หน้ า กับความคิ ด อารมณ์ และ
พฤติกรรมด้วยความตัง้ ใจ ด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น และความเห็นใจ ไม่ว่าสิง่ นัน้ มันจะเป็ นเรือ่ งจริงทีส่ ะท้อน
ออกมา หรือความคิดทีบ่ ดิ เบีย้ ว ความคิดและอารมณ์เหล่านี้ต่างก็เป็ นส่วนหนึ่งของเรา เราเรียนรูท้ จ่ี ะอยูก่ บั มัน
และก้าวข้ามมันไป
ปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิ ด ขัน้ ตอนต่อ ไปคือ เดิ น ออกจากความคิ ด ปล่อ ยตัว เราออกจาก
ความคิด และมองดูมนั อย่างทีม่ นั เป็ น มันก็แค่ความคิด ก็เป็ นแค่อารมณ์ เราต้องแยกคนคิดออกจากความคิด
ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างความรูส้ กึ กับการตอบสนอง จะทาให้เราเห็นหนทางหลายๆ แบบทีเ่ ราจะรับมือกับ
สถานการณ์ได้ ทาให้เราหลุดจากการควบคุมและทาให้เราไม่อยูใ่ ต้อานาจของอารมณ์ การเปลีย่ นมุมมอง การดีด
ตัวและมองออกไป ทาให้เราเรียนรูท้ จ่ี ะมองตัวเองเหมือนกระดาน ทาให้เราเห็นความเป็ นไปได้ทม่ี ากขึน้ แทนทีจ่ ะ
เป็ นแค่หมากในกระดาน ทีถ่ กู กาหนดทางเดินไว้แล้ว
ตัดสิ นใจทาตามเป้ าหมายในชีวิต ขัน้ ตอนต่อ ไปคือ การมุ่งไปยังสิ่ งที่ เราต้อ งการ ตามคุณ ค่า ของเรา
มุง่ ไปตามเป้ าหมายทีส่ าคัญของเรา รวบรวมความคิดความรูส้ กึ เข้ากับคุณค่าของเรา ทาให้เราตัดสินใจเพือ่ ทา
ตามสิง่ ทีเ่ ราต้องการ คุณค่าของเราจะเป็ นเหมือนเข็มทิศทีช่ ว่ ยนาทางเราไปยังเส้นทางทีถ่ กู ต้อง
ก้าวต่อไป ก้าวไปข้างหน้ า ขัน้ ตอนสุด ท้า ยคือ การก้า วไปข้า งหน้ า ปรับเปลี่ย นแก้ไขที ล ะนิ ด หาจุด
สมดุลระหว่างความท้าทายทีม่ นั ไม่เกินความสามารถของเรา ทีม่ นั จะทาให้เราตื่นเต้นและไม่ฝืนและไม่เกินกาลัง
ของตัวเราเอง สิง่ ทีส่ าคัญคือทาให้มนั เป็ นเรือ่ งท้าทายและทาให้เราเติบโต
สรุป \ ความคล่อ งแคล่ว ทางอารมณ์ ค ือ การไม่เสแสร้ง แต่แ สดงออกในแบบที่ เราเป็ น ให้เห็น คุณ ค่า
และความเป็ นตัวเรา สิง่ ทีม่ นั จริง โดดเด่น และไม่เหมือนใคร \ เราแสดงความเป็ นตัวจริงของเราได้โดยการ
ปรับปรุงตัวเองทีละนิดตลอดการเดินทางในชีวติ ของเรา \ ควบคุมและกาหนดชีวติ ของเราเอง รวมถึง พัฒนา
ตัวเอง งานทีเ่ ราทา จิตวิญญาณ และความสัมพันธ์กบั คนอืน่ ๆ \ ยอมรับความเป็ นตัวเรา ทัง้ สิง่ ทีด่ แี ละไม่ดี ด้วย
ความเห็นใจ ความกล้า และความอยากรูอ้ ยากเห็น \ ยอมรับประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา ถึงมันจะแย่แต่กเ็ รียนรูจ้ ากมัน
\ พร้อมทีจ่ ะก้าวไปข้างหน้า ปรับเปลีย่ นและทิง้ สิง่ ทีม่ นั ไม่จาเป็ นกับเราอีกต่อไป \ การมีชวี ติ ชีวา บางครัง้ ก็ตอ้ งมี
เจ็บปวดบ้าง เกิดความเครียด หรือทาผิดบ้าง\ ปลดปล่อยตัวเองจากความสมบูรณ์แบบ เพือ่ ให้เราสนุกกับการใช้
ชีวติ ได้ \ เปิ ดใจตัวเองให้กบั ความรักทีท่ าให้เราเจ็บปวด และความเจ็บปวดทีม่ ากับความรัก \ เปิ ดใจตัวเองให้กบั
ความสาเร็จทีม่ ากับความล้มเหลว และความล้มเหลวทีท่ าให้เกิดความสาเร็จ \ ความกล้าไม่ใช่ไม่กลัว แต่เป็ นการ
ยอมรับและเดินหน้าต่อไปทัง้ ๆ ทีก่ ลัว \ ทิง้ ความสะดวกสบาย เลือกทีจ่ ะกล้า ทีม่ นั จะทาให้เราได้รบั โอกาสใหม่ๆ ที่
ทาให้เราเติบโต

