ั
ข่าวพระสนตะปาปา
13 มีนาคม 2022 ครบรอบ 9 ปี ทส่ี มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงได้รบั เลือกเป็ นพระสันตะปาปา
องค์ท่ี 266 (ค.ศ.2013) ปกครองคริสตจักรโรมันคาทอลิก ปกครองประชากร กว่า 1300 ล้านคนทัวโลก
่
Viva il Papa! ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
19 มีนาคม วันคล้ายวันอภิ เษกเป็ นพระสันตะปาปา

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“ถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน”

ความทุกข์เป็ นพลังอันหนึ่งช่วยคนให้พบชีวติ ใหม่....

เมือ่ อิสราเอลถูกกดยีข่ ม่ เหงในแผ่นดิน
อียปิ ต์พระเป็ นเจ้าก็บงั เกิดความสงสาร หาหนทางช่วยพวกเขาให้พนั จากการเป็ นทาส และมอบ
แผ่นดินใหม่ให้ยดึ ครอง... 2. ชาวกาลิลถี ูกประหารชีวติ เป็ นเหตุการณ์ทพ่ี ระเยซูเจ้าทรงใช้เพื่อ
เตือนใจทุกคนให้ละทิง้ ชีวติ ชัวร้
่ ายและกลับใจดาเนินชีวติ ใหม่... 3. ผูไ้ ม่อดทนชอบบ่นเมือ่ มีปัญหา
หรือเป็ นทุกข์รอ้ นใจเมือ่ ผิดพลาดไม่สมหวัง ความประพฤติเช่นนี้ทาให้คนหมดกาลังใจทีจ่ ะมีชวี ติ
ต่อไป....ใครๆ ก็ทราบดีว่าปั ญหามีไว้เพื่อกระตุน้ คนให้สชู้ วี ติ มิใช่เป็ นอาวุธทาลายล้าง

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 23 มี.ค.22
วันศุกร์ท่ี 25 มี.ค.22
วันอาทิตย์ท่ี 27 มี.ค.22

ระลึกถึง น.ตูรบี โิ อแห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช
สมโภชการแจ้งสารเรือ่ งพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
สัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลมหาพรต

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
เชอร์รี ่ (Cherry) ลูกเชอร์รส่ี แี ดงหวานฉ่ า เป็ นสัญลักษณ์ของความหวานทีไ่ ด้จากการประพฤติ
ชอบ ลูกเชอร์รไ่ี ด้ช่อื ว่าเป็ นผลไม้สวรรค์ ลูกเชอร์รใ่ี นพระหัตถ์ของพระกุมารเยซูบอก
ถึงความสุขของผูท้ ไ่ี ด้รบั พรอันประเสริฐ
เชสต์นัต (Chestnut) เชสต์นตั อยูใ่ นเปลือกแข็งได้โดย
ไม่ได้รบั อันตรายใดๆจากหนามแหลมทีอ่ ยูร่ อบๆ จึงใช้เป็ น
สัญลักษณ์ของพรหมจรรย์ เพราะคุณธรรมข้อนี้มชี ยั ต่อความ
เย้ายวนแห่งเนื้อหนัง ซึง่ ใช้หนามแหลมของลูกเชสต์นัตเป็ นสัญลักษณ์

... บ่อยครัง้ ด้วยภาระหน้าทีต่ ่างๆ ดึงเราให้ตกอยูใ่ นห้วงแห่งการต้องตัดสินใจหรือต้อง
เลือก ระหว่างความถูกต้อง ถูกใจข้เหมาะสม
หรืด
อตามหลั
อคิดสะกิ
ใจ กมนุ ษยธรรม เป็ นช่วงเวลาทีท่ า
ให้เกิดความสับสน ทุกข์ทอ้ ใจ ไม่อยากตัดสินใจ หรือเลือก เพราะกลัวผิดพลาด แต่เมือ่
คิดว่า พระองค์...อยูก่ บั เราทุกวัน จะทาให้หายกลัวในสิง่ ต่างๆ เพราะเชือ่ ว่า ถ้ามีอุปสรรค
คนพาล
วิสยั พาล จิตใจใฝ่ แต่ชวั ่
ใครเกลือกกลัว้ เป็ นมิตร สนิทสนม
ก็พลอยชัว่ หยาบช้า ไม่น่าชม
อย่านิยม คบหา ถ้ารักดี
เหมือนแพรพรรณ เอามา ห่อปลาเน่ า
กลิน่ เหม็นเคล้า ติดผ้า เสื่อมราศี
จะให้ใคร ใครใคร ไม่ยนิ ดี
เปรียบอย่างนี้ คงเข้าใจ ในคารม
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ข่าวว ัดบางแสน

7

วันที่ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารียพ์ รหมจารี
องค์อปุ ถัมถ์อนั ดับรองของประเทศไทย
'โยเซฟ โอรสกษัตริยด์ าวิด อย่ากลัวทีจ่ ะรับมารียม์ าเป็ นภรรยาของท่านเลย เพราะว่า เด็กทีป่ ฏิสนธิในครรภ์ของนางนัน้ มา
จากพระจิตเจ้า นางจะให้กาเนิดบุตรชาย ท่านจงตัง้ ชื่อบุตรนัน้ ว่า เยซู
เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป' (มธ 1:20-21)

6
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
(ต่อจากหน้า 4)
และผมไม่เคยได้ยนิ ใครพูดว่า “เอาปริญญาบัตรของผมมา ผมอยากดูมนั อีกสักครัง้ ขอผมดูรางวัล
เหรียญ นาฬิกาทองทีผ่ มได้รบั หน่อย “เมือ่ ชีวติ ของโลกนี้กาลังจะจบลง คนจะไม่เอาวัตถุสงิ่ ของมาห้อม
ล้อมตัวเอง สิง่ ทีเ่ ราต้องการให้มาอยู่รอบตัวเราคือคน คนทีเ่ รารักและมีความสัมพันธ์ดว้ ย ในวาระสุดท้าย
เราทุกคนจะตระหนักว่าความสัมพันธ์คอื ทัง้ หมดของชีวติ สติปัญญาหมายถึงการเรียนรูค้ วามจริงไว้
ล่วงหน้าก่อน จะสายเกินการณ์ อย่าคอยจนคุณนอนรอความตายแล้วถึงจะค้นพบว่าไม่มอี ะไรสาคัญกว่า
นี้อกี แล้ว

อาทิตย์ชวนคิด

ความยิ่งใหญ่ ของ พระสัญญา
" จงรูเ้ ถิดว่าเราอยูก่ บั ท่านทุกวันตลอดไป ตราบจนสิน้ พิภพ ” (มัทธิว 28:20)
*** “เราอยู่กบั ท่านทุกวัน”
... บ่อยครัง้ ด้วยภาระหน้าทีต่ ่างๆ ดึงเราให้ตกอยูใ่ นห้วงแห่งการต้องตัดสินใจหรือต้อง
เลือก ระหว่างความถูกต้อง ถูกใจ เหมาะสม หรือตามหลักมนุษยธรรม เป็ นช่วงเวลาทีท่ า
ให้เกิดความสับสน ทุกข์ทอ้ ใจ ไม่อยากตัดสินใจ หรือเลือก เพราะกลัวผิดพลาด แต่เมือ่
คิดว่า พระองค์...อยูก่ บั เราทุกวัน จะทาให้หายกลัวในสิง่ ต่างๆ เพราะเชือ่ ว่า ถ้ามีอุปสรรค
พระองค์จะทรงนา ทรงพาเราให้พบหนทางทีจ่ ะฝ่ าฟั นปั ญหาต่างๆ ไปได้...
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น











พี่นอ้ งที่รกั ครับ
การระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเรา ยังอยูใ่ นอัตราติดต่อสูงมาก ต่อเนื่องมาหลายวัน ดู
เหมือนว่าการเฝ้าระวังที่รดั กุมจะลดลงไปมาก อย่างไรเสีย เราก็ควรจะเข้มงวดระวังต่อไปให้
สม่าเสมอนะครับ เป็ นต้นสาหรับผูส้ งู อายุและเด็ก ๆ ในบ้านของเรา
ขอให้พ่ีนอ้ งที่มีลกู หลานจะเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครัง้ แรก และศีลกาลัง รีบแจ้ง ชื่อ นามสกุล พร้อมข้อมูลอื่น ๆ เช่น เรียนที่ไหน อยูช่ นั้ เรียนอะไร รับศีลล้างบาปแล้วหรือยัง ชื่อคุณ
พ่อคุณแม่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้วยครับ เพื่อจะจัดการเรียนการสอน และเตรียม
อุปกรณ์ไว้ให้พอเพียง
เราจะเริ่มสอนคาสอนเตรียมรับศีลศักดิส์ ิทธิ์ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์ท่ี 27 มีนาคมนี ้ เป็ นต้นไป หลังมิสซา
ภาษาไทย ถึง 15.00 น. (บ่าย 3 โมง) .... แล้วให้ผปู้ กครองมารับกลับบ้านครับ
เรายังต้องกวดขันเรื่องมาตรการป้องกันโควิดฯ ให้ลกู หลานของเราต่อไปนะครับ ดังนัน้ กรุณา
จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสาหรับเด็กด้วยครับ ทางวัดมีแต่ของผูใ้ หญ่... แต่จะหาขนาดของเด็กไว้
ให้ดว้ ย สาหรับอาหารเที่ยง นา้ ดื่ม และอาหารว่าง ทางวัดจะจัดให้ (เป็ นอาหารกล่อง แยกกันทาน
เพื่อความปลอดภัยในระดับหนึ่ง)
ส่งรายชื่อนักเรียนคาสอนได้ท่ีคณ
ุ วัลลดา (หมวย) หรือคุณภาวิณี (เชอรี่) ครับ
พี่นอ้ งครับ มหาพรต จัดเวลานาพาชีวิต มาหาพระกันนะ เพราะพระคัมภีรแ์ จ้งไว้เป็ น
ประจักษ์ว่า นี่เป็ นเวลาเหมาะสม นี่เป็ นเวลาแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า ดาเนินชีวิตในจิต
ตารมณ์มหาพรตทุกวันเถิดครับ และขอแม่พระคุม้ ครองและอานวยพร
...... เจ้าวัด

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

สิ่งที่สาคัญที่สดุ

ชีวิตทัง้ ชีวิตเป็ นเรื่องของความรัก
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นความรัก บทเรียนทีส่ าคัญทีส่ ุดทีพ่ ระองค์ตอ้ งการให้คุณเรียนรูใ้ นโลกนี้คอื วิธที ่ี
จะรักเราเป็ นเหมือนพระองค์มากทีส่ ุดเมือ่ เรารัก ดังนัน้ ความรักจึงเป็ นพืน้ ฐานของพระบัญชาทุกข้อที่
พระองค์ประทานแก่เรา การเรียนรูท้ จ่ี ะรักอย่างไม่เห็นแก่ตวั ไม่ใช่งานทีง่ า่ ย มันฝืนธรรมชาติทเ่ี ห็นแก่ตวั
ของเรา นี่คอื สาเหตุทพ่ี ระเจ้าประทานเวลาทัง้ ชีวติ แก่เราเพื่อเรียนรูเ้ รือ่ งนี้ พระเจ้าต้องการให้เรารักทุกคน
ความรักไม่สามารถเรียนรูโ้ ดยการปลีกตัวสันโดษ คุณต้องอยูก่ บั คนอื่น คนทีน่ ่าราคาญ ไม่สมบูรณ์ น่ าโมโห
และโดยการสามัคคีธรรม เราจะเรียนรูค้ วามจริงสาคัญสามประการ
การใช้ชีวิตอย่างดีที่สดุ คือรัก
ความรักควรจะเป็ นสิง่ สาคัญอันดับแรก เป้ าหมายหลัก และความทะเยอทะยานสูงสุดของคุณ ความรัก
ไม่ใช่แค่ส่วนดีใจชีวติ คุณ แต่มนั เป็ นส่วนสาคัญทีส่ ุด พระคัมภีรก์ ล่าวว่า “จงให้ความรักเป็ นเป้ าหมายสูงสุด
ของท่าน” 1) ชีวิตที่ปราศจากความรักนัน้ ไม่มีค่าอะไรเลย
นักบุญเปาโลกล่าวอย่างตรงประเด็นว่า “ไม่ว่าข้าพเจ้าพูดอะไร เชื่ออะไร และทาอะไร ข้าพเจ้าล้มเหลว
หากปราศจากความรัก” บ่อยครัง้ เราทาราวกับว่าความสัมพันธ์เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งยัดเยียดเข้าไปในตารางเวลา
ของเรา เราพูดถึงการหาเวลาให้ลกู ๆ หรือแบ่งเวลาเพื่อผูค้ นในชีวติ ของเรา พูดแบบนัน้ ทาให้รสู้ กึ ว่า
ความสัมพันธ์เป็ นเพียงส่วนหนึ่งในชีวติ ของเรา เช่นเดียวกับภารกิจอื่นอีกหลายอย่าง แต่พระเจ้าตรัสว่า
ความสัมพันธ์คอื ทัง้ หมดของชีวติ ความสัมพันธ์คอื สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดในชีวติ ไม่ใช่ความสาเร็จหรือการ
ครอบครองสิง่ ต่างๆ แล้วเมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ทาไมเราจึงปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเรามีความสาคัญเพียงน้อย
นิด พอตารางเวลาของเราแน่นเกินไป เราก็เริม่ ละทิง้ ความสาพันธ์ ตัดทอนการให้เวลา พลังงาน และความ
สนใจทีค่ วามรักเรียกร้อง สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดสาหรับพระเจ้ากลับถูกแทนทีด่ ว้ ยความเร่งด่วน ศัตรูสาคัญของ
ความสัมพันธ์คอื การทีเ่ ราทาตัวให้ยงุ่ เราหมกหมุ่นกับการทามาหากิน การทางาน การจ่ายค่าน้าค่าไฟ และ
การพยายามบรรลุเป้ าหมายต่างๆ ราวกับว่างานเหล่านี้คอื จุดมุง่ หมายของชีวติ แต่สงิ่ เหล่านี้ไม่ใช่ สิง่ สาคัญ
ของชีวติ คือการเรียนรูท้ จ่ี ะรักพระเจ้าและรักมนุษย์ ชีวติ ลบด้วยความรักมีค่าเท่ากับศูนย์
2) ความรักจะคงอยู่ชวนิ
ั ่ รนั ดร์
เหตุผลอีกประการทีพ่ ระเจ้าบอกเราว่า จงให้ความรักสาคัญเป็ นอันดับแรก คือความรักจะดารงอยูน่ ิรนั ดร์
“สามสิง่ นี้จะคงอยูต่ ลอดไป คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก และในสามสิง่ นี้ความรักยิง่ ใหญ่ทส่ี ุด ”
ความรักจะทิง้ มรดกไว้ วิธที ค่ี ุณปฏิบตั ติ ่อคนอื่นคืออิทธิพล ทีค่ งทนทีส่ ุดทีค่ ุณสามารถทิง้ ไว้บนโลกนี้ ไม่ใช่
ความมังคั
่ งหรื
่ อความสาเร็จ ตามทีแ่ ม่ชเี ทเรซาได้กล่าวว่า “สิง่ สาคัญไม่ใช่สงิ่ ทีค่ ุณทา แต่เป็ นปริมาณความ
รักทีค่ ุณเติมลงไปในการกระทานัน้ ” ความรักคือเคล็ดลับของมรดกทีถ่ าวร ผมได้อยูข่ า้ งเตียงของหลายคน
ในวาระสุดท้ายของพวกเขา ขณะทีพ่ วกเขายืนอยูท่ พ่ี รมแดนของนิรนั ดรกาล
(มีต่อหน้า 6)

เมื่อขี้เกียจไม่มีจริ ง (เพราะมันเป็ นเรื่องที่ไม่อยู่ในหัวเรา) ตอนที่2
ถ้าคนไม่ได้ชอบสถานะ, ภาวะ, หรือสิ่ งแวดล้อมที่เป็ น ยังไงก็ขี้เกียจ อาจมองว่า บางคนก็ด ู
เหมือนเป็ นคนขีเ้ กียจไปเสียหมด เอ๊ะไม่ส ิ เป็ นคนทีไ่ ม่ขยันอะไรเลย มันมีความเป็ นไปได้ ก็ในเมือ่
สิง่ แวดล้อมนัน้ มันไม่ใช่ ลองนึกว่า ให้คนไม่ชอบทางานบ้าน ต้องมาเป็ นแม่บา้ น ก็จะกลายเป็ นไม่ใช่แค่ข้ี
เกียจล้างจาน แล้วจะขยันถูบา้ น หรือขีเ้ กียจถูบา้ นแล้วจะขยันซักผ้า ก็มนั ไม่ชอบสถานะ, ภาวะ หรือ
สิง่ แวดล้อมในแบบทีเ่ ป็ นนี้เลย ย่อมถูกสามีตาหนิ ต่อว่า ว่าเป็ นเมียที่ “ขีเ้ กียจ” เป็ นแน่แท้ แต่ใครจะรู้ หาก
ให้เขาไปทางานนอกบ้านแทน อาจจะขยันจนหาเงินเก่งกว่าสามีกเ็ ป็ นได้…
ถ้าเรากาลังขี้เกียจสิ่ งนี้ แล้วเราขยันสิ่ งไหน? “ขี้เกียจไม่มีจริ ง” ไม่ได้กาลังจะหมายถึงประโยคนี้
ไม่ม ี ต้องลบออกจากสารบบคา หรือทีจ่ ริง ขีเ้ กียจมันมีกนั บ้าง เพียงแค่เป็ นหนึ่งในการเปลีย่ นทัศนคติ
มุมมอง ให้ทบทวนในแง่ตรงข้ามว่า ความขีเ้ กียจอาจเป็ นเพียงภาวะ คล้ายเบื่อหน่าย หมดอาลัยตายอยาก
ทีส่ ่งผลให้ขเ้ี กียจได้ แต่มนั ย่อมมีสาเหตุ มีทม่ี าทีไ่ ปดลให้คนเราเป็ นเช่นนัน้
ไม่ใช่เป็ นจากนิ สยั หรือพันธุกรรม ณ จุด หนึ่ งหากมองในมุม ที่ว่า “ขี้เกียจไม่มีจริ ง” มันอาจทา
ให้เรานึกไปได้ว่า “ถ้าเรากาลังขีเ้ กียจสิง่ นี้ แล้วเราขยันสิง่ ไหน?” หรือไม่ชอบทาเรือ่ งนี้แล้วชอบทาเรือ่ งไหน
ถ้านึกไม่ออกเลย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราขีเ้ กียจอยูด่ ี เราแค่จติ ใจอ่อนแออย่างแรง บนความท้อแท้, พ่าย
แพ้, สิน้ หวังบางอย่าง หรืออยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ทาให้เราขยันได้เลยเท่านัน้ เอง จุดเริม่ ต้นก็ตอ้ งลุกขึน้ มา
พาตัวเองไปให้พน้ จุดนี้ แล้วความขยันนัน้ ย่อมกลับมาได้เอง
เพราะมันเป็ นเรื่องที่ไม่อยู่ในหัวเรา ถึงตรงนี้ จ ะเห็น ว่า อัน ที่จ ริ งความขี้เกีย จม นั ก็ย งั มีอ ยู่ใ น
ภาษาพูดหรือแง่การสื่อสารแบบตรงไปตรงมา แม้จะมองได้ในมุมว่า คนเราขยันไม่ได้ในทุกเรือ่ งก็ตาม แต่ท่ี
มากกว่านัน้ … บนความสาเร็จบางเรือ่ งของบางคน ก็ไม่ได้เกิดขึน้ เพียงเพราะความ “ขยัน”
เราไม่ได้ขยัน ไม่ได้ชอบหรอก แต่เราขี้เกียจไม่ได้…มีเหตุการณ์หนึ่งทาให้ผมเห็นมุมต่างของ
ความขยัน คือ การเคยถามเพื่อนทีเ่ รียนได้ทห่ี นึ่งของชัน้ ว่า “ทำไมนำยขยันอ่ำนหนังสือจัง?” เพื่อนตอบ
ว่า “ทีจ่ ริงก็ไม่ได้ขยันหรอก ขี้เกียจจะตำย แต่ถ้ำไม่อ ่ำ น เรำจะจ ำได้ไง“ (จะทาข้อสอบได้ยงั ไง) เป็ นบท
สนทนาทีเ่ ขียนสรุปให้สุภาพกว่าจริงนิดหน่อย แต่ในตอนนัน้ มันทาให้เปลีย่ นมุมคิดไปมาก (อาจเพราะการ
ฝั งหัวผิด ๆ ในวัยเด็ก ว่าขยันถึงจะสาเร็จ) โดยเห็นอีกมุมว่าคนทีเ่ ขาเก่ง ไม่ใช่ว่าจะขยัน, อยาก, ชอบทาใน
สิง่ นัน้ เสมอไป หรือความขยันมันไม่ใช่เรือ่ งจาเพาะบุคคล เช่นว่า คนเรียนเก่งเพราะขยันอ่านหนังสือ แต่
เขาแค่รวู้ ่า “จาเป็ นต้อ งอ่า น” ต่างหากและเมือ่ โตขึน้ ผ่านอะไรมากมาย ยิง่ ทาให้เห็นมุมทีว่ ่า ขยัน และ ขี้
เกียจ เป็ นเพียงทัศนคติ ต่อสิง่ ๆ หนึ่ง หรือพูดง่าย ๆ “เราเห็นความสาคัญ” ต่อสิง่ นัน้ แค่ไหน?

