ข่าวว ัดบางแสน
R.I.P. ด้วยรักและอาลัยคุณพ่อเปโตร อาทร พัฒนภิ รมย์
พิธมี สิ ซาบวชครบ 65 ปี การเป็ นพระสงฆ์ของ คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์ มีพระสังฆราช ซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
คณะพระสงฆ์ พีน่ ้องสัตบุรษุ ร่วมแสดงความยินดีกบั คุณพ่อ ณ วัดน้อย สานักสังฆราช ศรีราชา วันที่ 18 มกราคม 2017
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“ท่านทัง้ หลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้ ”

ในวันพระเจ้า พระวาจาของพระเจ้าสามบทหล่อเลีย้ งจิตใจของเราคริสตชนทุกคนอย่างน่า

ประทับใจสูงสุด... พระวาจาของพระเยซูวนั นี้อ่อนโยนเหลือเกิน “ฝูงแกะน้อยๆ เอ๋ย อย่ากลัวเลย
เพราะบิดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน” เสียงเรียกทีแ่ สนน่ ารัก “ฝูงแกะ
น้อยๆ เอ๋ย” จะมีพระวาจาใดทีส่ วยงาม อ่อนโยนเหมาะกับเราในยามนี้ทเ่ี รากาลังอยูใ่ นโลกทีว่ กิ ตก
กังวลกับ โรคระบาดทีผ่ ่านมาจนปั จจุบนั ใช่ มีความวิตกกังวล หวาดกลัวมากมาย แต่พระสุรเสียงของ
พระเยซูทาให้เกิดสิง่ ทีเ่ ราควรได้รบั อย่างยิง่ ในวันพระเจ้า คือ”ความวางใจ หรือความหวังเต็มเปี่ ยม”
ในพระเจ้า ขอให้เราได้ต่นื เฝ้ า พร้อมสรรพทีจ่ ะฟั งพระสุรเสียงของพระองค์เสมอ จงยินดีเสมอในวัน
ของพระเจ้า เช่นนี้
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ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 8 ส.ค.22
วันอังคารที่ 9 ส.ค.22
วันพุธที่ 10 ส.ค.22
วันพฤหัสที่ 11 ส.ค.22
วันศุกร์ท่ี 12 ส.ค.22

ระลึกถึงน.โดมินิก พระสงฆ์
ระลึกถึง น.เทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี
ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี
ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี
ระลึกถึง น.ฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ชังตาล นักบวช
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ข่าวว ัดบางแสน
#พิ ธีปลงศพคุณพ่อมัทธิ ว อารี วรศิ ลป์

โดยบิชอปยอแซฟ พิบลู ย์ วิสฐิ นนทชัย เป็ นประธาน ทีว่ ดั เซนต์ปอล จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2022

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 3 พื้นพิ ภพและท้ องฟ้ า
พลอยแดง (Carbuncle) สีแดงดุจโลหิตของพลอยแดงใช้เป็ นสัญลักษณ์
และโลหิตและความทรมาน จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งพระทรมานและความ
เป็ นมรณสักขี พลอยแดงห้าเม็ดบนไม้กางเขนใช้เป็ นสัญลักษณ์ของบาดแผล
ทัง้ ห้าแห่งทีพ่ ระคริสต์ทรงได้รบั จากการตรึงกางเขน

ข้อคิดสะกิดใจ
ความรัก
ของบางอย่าง ซือ้ ไม่ได้ ด้วยเงินทอง
เช่นความรัก ความปราณี มีน้าใจ
สิง่ เหล่านี้ มีค่า แก่ชวี ติ
เพียงแต่เรา มอบให้แก่ กันและกัน

เพราะเป็ นของ ไม่ม ี ราคาขาย
ปลูกฝั งให้ คิดชอบ ประกอบกัน
แต่ว่าเงิน ไม่มสี ทิ ธิ มาจัดสรร
ส่วนผูใ้ ห้ ได้รางวัล คืออิม่ ใจ

7

พิ ธีปลงศพคุณพ่อเปาโล ปรีชา สวัสดี
โดยบิชอปซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี เป็ นประธาน ทีว่ ดั แม่พระทีพ่ ง่ึ แห่งปวงชน แหลมโขด จ.ปราจีนบุรี
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เม็ ดทรายไต้พระแท่น
เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผูร้ บั ใช้เหล่านัน้ ไปนังโต๊
่ ะและจะรับใช้
เขาด้วย ไม่ว่านายจะมาเวลาสองยามหรือสามยาม ถ้าพบผูร้ บั ใช้กาลังทาเช่นนี้ ผูร้ บั ใช้เหล่านัน้ ก็เป็ นสุข
พึงรูไ้ ว้เถิด ถ้าเจ้าของบ้านรูว้ ่าขโมยจะมาเวลาใด เขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตน ท่านทัง้ หลาย
จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาทีท่ ่านมิได้คาดหมาย”
เปโตรทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ตรัสอุปมานี้สาหรับพวกเราหรือสาหรับทุกคน” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ตรัสว่า “ใครเป็ นผูจ้ ดั การทีซ่ ่อื สัตย์และรอบคอบซึง่ นายจะแต่งตัง้ ให้ดแู ลผูร้ บั ใช้อ่นื ๆ เพื่อปั นส่วนอาหารให้
ตามเวลาทีก่ าหนด ผูร้ บั ใช้คนนัน้ เป็ นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากาลังทาดังนี้ เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทัง้ หลายว่า นายจะแต่งตัง้ เขาให้ดแู ลทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของตน แต่ถา้ ผูร้ บั ใช้คนนัน้ คิดว่า ‘นายจะมาช้า’
และเริม่ ตบตีผรู้ บั ใช้ทงั ้ ชายและหญิง กินดื่มจนเมามาย นายของผูร้ บั ใช้คนนัน้ จะกลับมาในวันทีเ่ ขามิได้
คาดหมาย ในเวลาทีเ่ ขาไม่รู้ นายจะแยกเขาออก ให้ไปอยูก่ บั พวกคนทีไ่ ม่ซ่อื สัตย์
ผูร้ บั ใช้ทร่ี ใู้ จนายของตน แต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทาตามใจนาย จะต้องถูกเฆีย่ นมาก แต่ผรู้ บั ใช้ทไ่ี ม่รู้
ใจนาย แม้ทาสิง่ ทีค่ วรจะถูกเฆีย่ น ก็จะถูกเฆีย่ นน้อย ผูใ้ ดได้รบั ฝากไว้มาก ผูน้ นั ้ ก็จะถูกทวงกลับไปมาก
ด้วย”

อาทิตย์ชวนคิด

มอบให้ แด่ แม่ ... ผู้เป็ นทุกอย่าง
*** แม่คอื พระ ผูส้ ร้าง ให้กาเนิด
ถักทอรัก ฟูมฟั ก เนิ่นนานวัน
*** เป็ นดังเที
่ ยน ยอมเผาตน จนมอดไหม้
แสงอาทิตย์ ส่องทางเดิน เนิ่นนานปี
*** แม่จงึ เป็ น ผูส้ ร้าง ทางชีวติ
จากผ้าขาว ผืนขาด เมื่อวานวัน

ผูป้ ระเสริฐ ก่อเกิดลูก ปลูกควาฝั น
จนลูกนัน้ เติบใหญ่ จนได้ดี
ยังแสงให้ ลูกเห็นทาง ไม่หา่ งหนี
มารดานี้ ส่องสว่าง ทางชีวนั
คอยลิขติ แต่งแต้ม หลากสีสนั
กลับเปรผัน เป็ นผ้างาม ยามเติบโต
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีร่ กั ในช่วงระยะเวลาทีเ่ พิง่ ผ่านมานี้ นอกจากพระเจ้าจะทรงเรียกครูมารีอา อ้อยทิพย์ ไทย
เจริญ จากชุมชนความเชื่อของเรากลับไปหาพระองค์ .... แล้ว พระเจ้าก็ทรงเรียกสมาชิกคณะสงฆ์
ของสังฆมณฑลเราไปหาพระองค์ถงึ 3 องค์ คือ คุณพ่อมัทธิว อารี วรศิลป์ - คุณพ่อเปาโล ปรีชา
สวัสดี และ คุณพ่อเปโตร อาทร พัฒนภิรมย์ และเมือ่ มองย้อนกลับไปตัง้ แต่ประมาณต้นปี คริสต
ศักราช 2022 นี้ ยังมีคุณพ่อยอแซฟ วิโรจน์ สมหมาย - คุณพ่อยอห์น บอสโก ดารง กูช้ าติ และ
คุณพ่ออเล็กซานเดอร์ วิจติ ร ไตรภพ อีกด้วย นอกจากนี้ สาหรับพีน่ ้องแต่ละท่านแล้ว เราต่างมีผทู้ ่ี
เป็ นทีเ่ คารพ นับถือ คณาญาติ และเพื่อนฝูง คนรูจ้ กั ทีไ่ ด้ตายจากไป อีกหลายต่อหลายท่านครับ

พีน่ ้องครับ ในครอบครัวสงฆ์ของสังฆมณฑลจันทบุรี แล้ว เหตุการณ์น้ีจะอยูใ่ นการราพึง ไตร่ตรอง
มองให้กระจ่างขึน้ ถึงกระแสเรียกความเป็ นสงฆ์ของเราทุก ๆ คนให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ **ในช่วงเวลา 47
ปี บวชเป็ นพระสงฆ์ของผมเอง นี่เป็ นปรากฏการณ์ส่งผลสัมผัสต่อชีวติ มากครับ ** ขอพีน่ ้อง
พากเพียรในการภาวนาสม า่ เสมอ เพื่อ ตนเอง ครอบครัว ชุม ชนของเรา และภาวนาเพื่อ
คณะสงฆ์ ของพีน่ ้องด้วยนะครับ - หน้าทีห่ ลักของชีวติ สงฆ์ คือ การภาวนาและถวายมิสซาเพื่อพี่
น้องทุก ๆ วันครับ ..... จงภาวนาให้กนั เพื่อขอพระเจ้านาพาเรา ในหนทางของพระองค์ ในทุก
เหตุการณ์ชวี ติ ประจาวันของเราครับ - ขอแม่พระคุม้ ครอง และอานวยพรพีน่ ้องทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับ
..... เจ้าวัด
ลก 12:32-48
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ฝูงแกะน้อยๆ เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะพระบิดาของท่าน
พอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน”
“จงขายทรัพย์สนิ ของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงินทีไ่ ม่มวี นั ชารุด จงหาทรัพย์สมบัตทิ ไ่ี ม่มวี นั หมดสิน้
ในสวรรค์ ทีน่ นั ่ ขโมยเข้าไม่ถงึ และตัวขมวนไม่ทาลาย เพราะทรัพย์สมบัตขิ องท่านอยูท่ ใ่ี ด ใจของท่านก็จะ
อยูท่ น่ี นด้
ั ่ วย”
“ท่านทัง้ หลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้ จงเป็ นเสมือนผูร้ บั ใช้ทก่ี าลังคอยนายกลับ
จากงานมงคลสมรส เมือ่ นายมาและเคาะประตู จะได้เปิ ดรับ ผูร้ บั ใช้เหล่านัน้ เป็ นสุข ถ้านายกลับมาพบ
เขากาลังตื่นเฝ้ าอยู่
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ภาพสะท้อน (ของตัวเรา)
มี สามีภรรยาคู่หนึ่ง อาศัยอยูบ่ า้ นหลังหนึ่งทุก ๆ เช้า ภรรยาจะแอบมองดูเพื่อนบ้านจาก
หน้าต่างชัน้ บนบ้าน และวิง่ กลับมารายงานให้สามีฟัง "เพื่อนบ้านเรานี่ซกั ผ้าไม่เป็ นเลย เสือ้ ผ้าสกปรก
เหลือเกิน ไม่รเู้ ขาใช้ผงซักฟอกยีห่ อ้ อะไร หรือใช้วธิ ซี กั อย่างไร" สามีกต็ อบว่า "อย่าไปสนใจคนอื่นเขา
เลย เราซักผ้าของเราให้สะอาดก็แล้วกัน" แต่ภรรยาก็ยงั ไปแอบดูเพื่อนบ้านอยูท่ ุกเช้า จากหน้าต่าง
ข้างบนบ้าน และวิง่ กลับมารายงานสามีทุกเช้า "เสือ้ ผ้าของเขาสกปรกอีกแล้ว" ต่อมาวันหนึ่ง ภรรยาวิง่
ลงมารายงานสามีดว้ ยความแปลกประหลาดใจ "ไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าวันนี้เกิดอะไรขึน้ เสือ้ ผ้าของเขา
ขาวสะอาดอยากจะรูเ้ หลือเกินว่าเขาเปลีย่ นมาใช้ผงซักฟอกยีห่ อ้ อะไร หรือทาอย่างไร" สามีหวั เราะ
และกล่าวว่า
"นี่...ฉันราคาญเธอเหลือเกิน เมือ่ เช้าฉันตื่นแต่เช้ามืด และไปเช็ดกระจกหน้าต่างให้ใสสะอาด ก่อน
หน้านี้กระจกมันสกปรก เธอมองออกไปก็เห็นแต่ความสกปรกน่ ะซี"
มนุษย์ เราชอบมองคนอื่นโดยผ่าน
จิตใจของเราออกไป เมือ่ จิตใจของเราสะอาด
เราก็จะเห็นแต่ความดีงามรอบ ๆ ตัว แต่ถา้
จิตใจของเราสกปรก เราก็จะเห็นแต่ความ
สกปรกรอบตัว
การทีเ่ ราเห็นแต่ความเลวร้ายรอบ ๆ
ตัวเรา เราต้องเข้าใจว่าแท้ทจ่ี ริงแล้ว สิง่ ทีเ่ รา
เห็นมันเกิดขึน้ จากจิตใจของเรา และเรา
จะต้องหาทางฝึกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ ์ ถ้า
เราเห็นแต่สงิ่ ทีเ่ ลวร้ายจิตใจก็ไม่สงบ เราก็จะ
กลุม้ อกกลุม้ ใจ มีความทุกข์ แต่ถา้ เราหัดมองในแง่ดเี ราก็จะคิดแต่สงิ่ ทีด่ ี จิตใจก็จะเบิกบานและมี
ความสุข

กิ เลสหนาควรอ่าน 9 วิ ธีทีจะช่วยให้กิเลสเบาบางลง (ตอนที่ 2)
ข้อ 6 ไม่นินทา
หากเรานินทาใครสักคน จิตก็จะปั น่ ป่ วนด้วยพลังงานความโกรธ แทนทีจ่ ะเป็ นการระบาย
ความเครียด แต่กลับกลายเป็ นการทาให้ความเครียดทีซ่ ่อนตัวอยูเ่ พิม่ ปริมาณมากขึน้
ข้อ 7 ไม่พดู เรื่องที่ไม่มีประโยชน์
โดยเฉพาะการพูดโอ้อวดตนนัน้ แม้ว่าฝ่ ายทีพ่ ดู จะรูส้ กึ สนุก แต่ฝ่ายทีฟ่ ั งมักจะรูส้ กึ อึดอัด เมือ่ เรา
เล่าเรือ่ งทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ เรามักพูดไปเรือ่ ยๆ โดยไม่คานึงถึงว่าในบทสนทนานี้เราจาเป็ นต้องถ่ายทอด
อะไรออกไป หรืออีกฝ่ ายได้ฟังเรือ่ งแบบใดจึงจะรูส้ กึ สนุ ก
นอกจากนี้ในขณะทีเ่ รากาลังพูดกับอีกฝ่ ายไปเรือ่ ยๆ นัน้ ภายในจิตก็กาลังกระตุน้ ความต้องการทีว่ ่า
"เข้าใจฉันสิ! ยอมรับฉันสิ!" อยูด่ ว้ ย จาไว้ว่า การโวยวายเรียกร้องให้คน "ยอมรับสิ!" นัน้ กลับจะยิง่ ทาให้
ความรูส้ กึ ของอีกฝ่ ายไกลห่างออกไปอีก
ข้อ 8 ไม่นอกใจ
การนอกใจ เกิดมาจากความโลภทีม่ มี ากเกินไป จึงทาให้ไม่รสู้ กึ พอใจกับคนรักเพียงคนเดียว การ
กาลังคบกับคนคนหนึ่งเท่ากับเป็ นการหักหลังอีกคนหนึ่ง และการกาลังคบกับคนอีกคนหนึ่งก็เป็ นการ
หักหลังคนอื่นไปอีก ความรูส้ กึ ผิดทีเ่ กิดในเวลานัน้ จะกลายเป็ นความไม่พอใจ ทาให้พลังงานความโกรธ
เพิม่ ขึน้
ข้อ 9 ไม่ฆ่าสิ่ งมีชีวิต
การฆ่าสิง่ มีชวี ติ นัน้ ใช้พลังงานความโกรธทีร่ ุ นแร งเป็ นอย่างมาก
หากฝ่ ายทีเ่ ราจะฆ่าเป็ นมนุ ษย์ พลังงานความโกรธทีร่ นุ แร งมากเป็ นพิเศษจะถูกเรียกตัวมารวมกัน แต่
ไม่ว่าอีกฝ่ ายจะเป็ นยุง หรือแมลงสาบ ก็ไม่แตกต่างกัน ในกรณีน้พี ลังงานความโกรธก็ถูกกระตุน้ เช่นกัน
ว่า "สิง่ มีชวี ติ ทีฉ่ นั เกลียดนี่นา เกะกะขวางทางฉันเสียจริง สิง่ มีชวี ติ แบบนี้น่าจะตายๆ ไปซะ ไม่ส ิ มัน
สมควรตาย" อย่างน้อยเพื่อไม่ให้ฆา่ ขอแนะนาให้กางมุง้ หรือใช้ยากันยุง
การเปลีย่ นความคิดจาก "เดีย๋ วฆ่าซะเลย" เป็ น "ช่วยไปทีอ่ ่นื หน่อยได้ไหม" จะทาให้พลังงานความโกรธ
ลดลง ทาให้จติ ผ่อนคลายขึน้ และการทาเช่นนัน้ จะก่อให้เกิดนิสยั ทีด่ งี ามขึน้ มา
ทีม่ าhttps://www.gangbeauty.com/moral/121981

