ว ัดบางแสนงดการจ ัดฉลองว ัดประจาปี
* วันอาทิตย์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2022 วันชุมชนวัดบางแสน มีมสิ ชาโมทนาคุณพระอย่างสง่า
พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี เป็ นประธาน ขออขอบคุณคุณพ่อไก่อู คุณพ่อนุพนั ธ์ และคุณพ่อวิศษิ ฎ์

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์
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“ท่านอยากให้เขาทาต่อท่านอย่างไร ก็จงทาต่อเขาอย่างนนเถิ
ั้
ด”

จากพระคัมภีรพ์ นั ธสัญญาเดิม เราจะพบว่า กษัตริยซ์ าอูลไม่ทรงพอพระทัยและตัง้ ใจจะฆ่าดา
วิดหลายครัง้ ส่วนดาวิดแม้จะรูด้ วี ่า กษัตริยซ์ าอูลไม่พอพระทัยและตัง้ ใจจะฆ่าเขา แต่เมือ่ ดาวิดมี
โอกาสทีจ่ ะปลงพระชนม์กษัตริยซ์ าอูลได้ ดาวิดกลับไม่ทา จิตใจของดาวิดสานึกในความดี มิใช่
ความแค้นเคืองพระวรสาร
โดยนักบุญลูกาวันนี้ กล่าวถึงคาสอนของพระเยซูเจ้า พระองค์สอนเราให้รกั รักแม้ศตั รู สอนเรา
ให้เราทาตี ทาดีต่อผูเ้ กลียดชัง และอวยพรแก่ผสู้ าปแช่ง อธิษฐานภาวนาให้กบั ผูท้ ท่ี าร้ายต่อเรา ทรง
สอนให้เรามีเมตตากรุณาดังพระบิดาเจ้าทรงพระเมตตา เราต้องไม่เป็ นอาดัมมนุษย์เก่า แต่ตอ้ งเป็ น
อาดัมมนุษย์ไหม่ทม่ี พี ระจิตเจ้าเป็ นชีวติ
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 21 ก.พ. 22
ระลึกถึง น.เปโตร ดามีอาโน พระสังฆราชและนักปราชญ์
วันอังคารที
่ 22 ก.พ. 22
นหลายว่
กั บุญเปโตร
อัครสาวก
ิงฉลองธรรมาสน์
ิ งม่ายยากจนคนนี้ ทาทานมากกว่า
่
เราบอกความจร
แก่
ท
า
นทั
ง
้
า
หญ
วันพุธที่ 23 ก.พ. 22
ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราชและมรณสักขี
ทุวักนอาทิ
คนตเพราะทุ
กคนนาเงสัิ นปดาห์
ที่เหลื
ใช้มาทาทาน แต่หญิงคนนี้ ขดั สนอยู่แล้ว ยังนา
ย์ท่ี 27 ก.พ.22
ท่ี 8อเทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

น้าใจ และทุ่มเทให้งานพระเจ้าได้ทงั ้ คนรวยคนจน
ิ ิ ... ไม่นับจานวนเงิน แต่นับน้าใจ

สัญลักษณ์ ในครสต์ศลป์

หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
แบรมเบิ ล (Bramble) เชื่อกันว่าเป็ นพุ่มไม้ทล่ี ุกเป็ นไฟ ทีซ่ ง่ึ เทวทูต
มาปรากฏต่อโมเสส ดังทีเ่ ล่าไว้ใน ”อพยพ” (3:2) ว่า ”..... พุ่มไม้นนั ้ ลุกเป็ น
ไฟ แต่มไิ ด้มอดไหม้” ต้นแบรมเบิล จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์แห่งความ
บริสุทธิ ์ของแม่พระ เพราะเธอได้รบั เปลวไฟแห่งความรักของพระเจ้าโดยไม่
ถูกเผาผลาญด้วยตัณหาราคะ

ข้อคิดสะกิดใจ
ยิ้ม
ยิม้ ให้กนั วันละนิด จิตแจ่มใส
ยิม้ ช่วยให้ ใกล้ชดิ ติดตรึงตา
วันพรุง่ นี้ อยูไ่ กล อย่าไปคิด
วันวานนี้ ผ่านไป ไม่คนื มา

ยิม้ ช่วยให้ เริงรื่น ชื่นหรรษา
ยิม้ เสริมค่า หุ่นขีเ้ หร่ ให้เท่หง์ าม
ทาชีวติ วันนี้ ให้ดกี ว่า
แก้ปัญหา วันนี้ได้ สบายเอย

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1402

วันอาทิตย ์ที่

9

มกราคม

2565/2022

พระทรงบ ังเกิด เราจงยินดี ว ันคริสต์มาสทีว่ ัดบางแสน

7

* วันอาทิตย์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2022 วันชุมชนวัดบางแสน พิธเี ทิดเกียรติแม่พระด้วยดอกไม้ -

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1406
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อาทิตย์ชวนคิด

มนุษย์มองภายนอก แต่พระเจ้าเห็นถึงจิตใจ
*** เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ ทาทานมากกว่า
ทุกคน เพราะทุกคนนาเงินที่เหลือใช้มาทาทาน แต่หญิงคนนี้ ขดั สนอยู่แล้ว ยังนา
เงินทัง้ หมดสาหรับเลี้ยงชีพมาทาทาน ...(ลก21:1-4 )
... คนธรรมดามักรา่ รวยกว่าคนมังมี
่ เพราะมีน้าใจมากกว่า ... แต่ทุกคนก็มี
น้าใจ และทุ่มเทให้งานพระเจ้าได้ทงั ้ คนรวยคนจน ... ไม่นับจานวนเงิน แต่นับน้าใจ
ที่แบ่งปันให้กนั แก่คนรอบข้าง และแก่งานประกาศข่าวดี
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3

เม็ ดทรายใต้พระแท่น

*** มนุษย์มองภายนอก แต่พระเจ้าเห็นถึงจิตใจ ...

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

วันอาทิตย ์ที่

พีน่ ้องทีร่ กั ในสารวัดสัปดาห์น้ี ขอใช้พน้ื ทีต่ รงนี้ เขียนคาขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ทีต่ ่าง
ช่วยกันจัดทาให้วนั ชุมชนวัดบางแสนของเรามีความสาคัญ มีความหมาย มีคุณค่า มีความ
สวยงามสดชื่น มีความปิ ตแิ ละมีพระพร ทุกท่านไปร่วมมิสซาด้วยใจยินดี เราได้พบปะพูดคุยกัน
ในความเหมาะสมของมาตรการโควิด 19 หลายท่านได้พบกับพระสังฆราช และพระสงฆ์ หลาย
ท่านได้มอบทุนน้ าใจร่วมกันจัดดอกไม้ประดับ อาหารว่างอร่อยอย่างพอเพียง ร่วมขอมิสซากับ
พระคุณเจ้าและพระสงฆ์ ในวัดบทเพลงไพเราะ เพราะร้องด้วยกัน ในวัด นอกวัด จัดดอกไม้
ถวายแม่พระ และพระเยซูเจ้าทุกจุด พาให้สดชื่นและดูงดงาม ทุนน้ าใจทัง้ หลายนี้ นอกจาก
ถวายขอมิสซาพระสังฆราชและคณะสงฆ์แล้ว ทีว่ ดั ของเราเอง ก็จะจัดถวายมิสซาให้ดว้ ยครับ
อ่านพบในหนังสือฉบับหนึ่ง นานมาแล้ว ได้พบบทความทีน่ ่าจดจา ถึงองค์ประกอบ 4 ประการ
ที่ทาให้ชุมชนวัดมีชีวิตชีวา คือ 1. MELDING : ความพร้อมร่วมมือร่วมใจ 2. MINISTRY :
หน้าทีก่ ารงาน 3. MIRTH : ความปิ ตอิ มิ่ เอิบใจ 4. MISSION : พันธกิจ ในอุดมการณ์ ผมได้
เรียบเรียงไว้เป็ นภาษาไทย และขออนุญาตเติมองค์ประกอบที่ 5 คือ MARY : พระแม่มารี ....
ผมได้นามาเขียนไว้ดงั นี้ คือ 1. หล่อหลอมเข้าหากัน 2. ผูกพันในหน้าที่ 3. สร้างปิ ตกิ บั ทุกคน
4. สาละวนในพันธกิจ และ 5. จิตศรัทธารัก แม่พระ
พี่น้องครับ ชุมชนวัดของเราทาได้ และเชื่อ ว่าเราท าได้ม ากขึ้น ๆ ครับ ขอขอบคุณ พี่น้ อ ง
และขอแม่พระอานวยพรทุกท่าน ทุกครอบครัวเสมอไป
พระวาจาของพระเจ้าสัปดาห์นี้ ขอคัด มาเพีย งสัน้ ๆ แต่หากอ่านด้ว ยจิ ต ภาวนา พอลุก
ขึน้ ยืน ก็ออกไปปฏิบตั ไิ ด้เลยครับ
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 6:36-38)
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนทีม่ าฟั งพระองค์ว่า จงเป็นผูเ้ มตตากรุณาดังทีพ่ ระบิดา
ของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด อย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่า
กล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน จงให้อภัยเขา แล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัย
ท่าน จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รบั เต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่ นจนล้น
เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนัน้ ตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
..... เจ้าวัด

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

10 ข้อคิดดีๆ
1.

เมือ่ ใดทีโ่ มโห ลองนังนิ
่ ่งๆทบทวนดูว่า... เวลาทีเ่ หลืออยูใ่ นชีวติ นี้มอี ยูอ่ กี สักกี่
วัน ทาไมต้องไปเสียเวลากับเรือ่ งไม่เป็ นเรือ่ ง อย่าเริม่ ต้นเช้าวันใหม่ดว้ ย
ความรูส้ กึ แย่ๆเลย
2. ไม่มใี ครถูก ไม่มใี ครผิด ทุกเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ หากลองดูดๆี จะพบว่า มีแต่ ถูกใจ
หรือ ไม่ถูกใจ " หากทาถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผดิ " แต่... " หากทาไม่
ถูกใจต่อให้ทาถูกแค่ไหนก็โดนมองว่าผิด " เพราะฉะนัน้ ... อย่าไปเก็บเอามา
คิด เพราะ ไม่มใี ครเอาใจใครได้ทุกคน
3. เมือ่ ใดทีก่ ลัดกลุม้ ใจ ลองสุดลมหายใจลึกๆแล้วคิดดูว่า... ชีวติ นี้มนั มีแต่ลดกับ
ลด ทุกวินาทีทผ่ี ่านไป กาลังบอกเราว่า... " เวลาของเราน้อยลงไปอีก 1
วินาทีแล้ว "
4. การได้พบหน้ากันในวันนี้ หมายความว่า หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครัง้ หนึ่งแล้วแล้ว... " เราจะมัว
มาทะเลาะกัน ในเรือ่ งทีไ่ ม่เป็ นเรือ่ งไปทาไม "
5. เมือ่ ใดทีถ่ ูกเอาเปรียบ ลองปล่อยวางดูบา้ ง พูดมากจะเสียมิตร คิดเล็กคิดน้อยเสียเวลา ซื่อสัตย์ไว้
เวลาไปไหนจะได้ไม่มใี ครพูดลับหลังในทางทีไ่ ม่ดี แค่น้ีกเ็ พียงพอให้เราสุขใจได้แล้ว
6. เรือ่ งหลายๆเรือ่ งทีผ่ ่านเข้ามา มันก็แค่กระทบเรา ชัวครู
่ ่ ชัวคราว
่
เดีย๋ วเดียวก็ผ่านไป ทุกข์เข้ามา
แป๊ บๆ เดีย๋ วก็ผ่านไป สุขเข้ามาแป๊ บๆ เดีย๋ วก็ผ่านไป
7. เมือ่ ใดทีใ่ ครบางคนทาให้เราเสียใจ ลองปล่อยให้มนั เป็ นไปตามทีค่ วรจะเป็ น ทบทวนดูสวิ ่า ชีวติ นี้...
ไม่มใี ครอยู่ยงคงกระพัน คนทีม่ ชี ่อื เสียง คนทีร่ วยล้นฟ้ า หรือ คนทีร่ กั กัน สุดท้ายก็แค่คน... ทีเ่ คยมา
เยือนโลกใบนี้
8. เมือ่ ใดทีเ่ รารูส้ กึ โดนแย่งอะไรไป ให้ลองไตร่ตรองดู ไม่มใี ครครอบครองสิง่ ใดในโลกนี้ได้ตลอดไป และ
ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของสิง่ ใดแท้จริง แม้แต่รา่ งกายเราก็ยงั ต้องคืนสู่ธรรมชาติ
9. อาจไม่รวยล้นฟ้ าเหมือนเศรษฐีมเี งิน แต่... เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่าย... ทีเ่ ศรษฐีโหยหาก็
เป็ นได้ แค่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนทีน่ อนอยูต่ ามโรงพยาบาล ก็นบั ว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆ อีกมาก
เพียงใด
10. ความสุขง่ายๆทีเ่ รามองข้าม วันนี้ยงั กินข้าวได้ ยังนอนหลับสบาย มีบา้ นให้หลบฝนหลบแดด มีเสือ้ ผ้าให้
สวมใส่ ไปเทีย่ วได้ มีคนรักอยู่ขา้ งกาย ยังอ่านเฟสเล่นไลน์ อ่านบทความดีๆแบบนี้ได้ แค่น้ีคณ
ุ ก็ถอื ว่า
โชคดีกว่าใครๆอีกหลายๆคนแล้ว

จิ้งจกหางขาด
หางจิง้ จกขาดได้ มันไม่ตาย ไม่เรียกว่าพิการ บางสิง่ ในชีวติ คนเราก็เช่นกัน เราขาดมันได้ ไม่ตาย แต่
หากเมือ่ ใดทีเ่ รายึดติดไม่ยอมปล่อยไป ก็คงคล้ายเมือ่ ถึงเวลาสาคัญ แล้วจิง้ จกนัน้ ไม่ยอมตัดหางตัวเอง…
คงเคยเห็นกัน บางครัง้ ทีจ่ ง้ิ จก หรือสัตว์เลือ้ ยคลานประเภทกิง้ ก่า มันไปไหนมาไหนโดยไม่มหี าง
หลายคนทราบดีว่านี่มนั อาจเพิง่ รอดตายมา เพราะสัตว์เหล่านี้มคี วามสามารถพิเศษในการเอาตัวรอดจาก
สัตว์นกั ล่าอื่น ๆ ด้วยการสลัดหางทิง้ ไว้เพื่อเบีย่ งเบนความสนใจ
อันทีจ่ ริงแม้หางจะงอกได้ใหม่ แต่กใ็ ช่ว่าจะเหมือนเดิมเสียทีเดียว เพราะนอกจากต้องใช้เวลาแล้ว ยัง
มีผลต่อการเจริญเติบโต รวมถึงมีผลทางร่างกายบางอย่างทีแ่ ตกต่างกันไป แต่มนั คงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับ
ต้องเสียชีวติ ไปเลย…
มนุษย์แม้ไม่มหี างทีง่ อกใหม่ได้ แต่กลับยึดติดหลายสิง่ ยิง่ กว่าหางของจิง้ จกเสียอีก ทัง้ ทีอ่ าจไม่ใช่ส่วน
สาคัญของชีวติ อีกทัง้ บางสิง่ ทีต่ อ้ งเสียไปนัน้ หากยังมีชวี ติ เราอาจสร้างสิง่ นัน้ ได้ดกี ว่าเดิมด้วยซ้า

ไม่ว่าจะเสียแฟน, เสียเงิน, เสียงาน, เสียศักดิ ์ศรี แม้กระทังเสี
่ ยเวลา เหล่านี้เราสร้างได้ เปลีย่ นได้ หา
ใหม่ได้ และเริม่ ใหม่ ทีอ่ าจดีกว่าเดิมได้ทงั ้ สิน้ …
เพียงแต่หลายคนไม่ยอมตัด ไม่ยอมปล่อย ยึดไว้ ลากไป แบกไปจนตาย ทัง้ ทีม่ นั ไม่ใช่อวัยวะ หรือ
ส่วนหนึ่งของเราตอนเกิดมาแท้ ๆ
บางทีคนเราจะอยากมีหางทีม่ องไม่เห็น แล้วหลุดไม่ได้ ตัดไม่ได้ไปทาไมกัน?

