ข่าวว ัดบางแสน
อาทิ ตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 อาทิ ตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา "วันภาวนาสากลเพื่อกรแสเรียก"
วันอาทิตย์ท่ี 4 ของเทศกาลปั สกา หรือทีเ่ รียกว่า วันนายชุมพาบาลทีด่ ี (Good Shepherd Sunday)
ปี น้ตี รงกับวันอาทิตย์ท่ี 8 พฤษภาคม เป็ นวันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก (World Day of Prayer for Vocations)
ชาวคาทอลิกได้รบั เชิญให้สวดถาวนาเพื่อกระแสเรียกสาหรับพระสงฆ์ นักบวช และผูถ้ วายตัว
และเป็ นพิเศษสาหรับผูท้ ก่ี าลังมีความปรารถนาอุทศิ ตัว
* นักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ประกาศให้มวี นั ฉลองนี้ครัง้ แรกในปี 1963 ปี น้จี งึ เป็ นปี ท่ี 59 ในวันนี้ ///
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“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา”
“ไม่ มพี ระสงฆ์ ไม่ มศี ีลมหาสนิท”

วันอาทิตย์ทส่ี เ่ี ทศกาลปัสกา ได้ช่อื ว่าเป็ น “วันอาทิ ตย์แห่งนายชุมพาบาลที่ดี” เพราะพระวร
สารวันนี้ พูดถึงนายชุมพาบาลทีด่ กี ค็ อื องค์พระเยซูเจ้า พระองค์ตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟั งเสียงของ
เรา เรารูจ้ กั มัน และมันก็ตามเรา เราให้ชวี ติ นิรนั ดรแก่แกะเหล่านัน้ และมันจะไม่พนิ าศเลยตลอด
นิรนั ดร” ภาพพจน์นายชุมพาบาลทีด่ เี ป็ นภาพพจน์ทส่ี วยงาม และน่ ารักทีส่ ุดประการหนึ่งของพระเยซู
เจ้า รอบตัวเรามีเสียงมากมาย เสียงใดบ้างทีค่ วรจดจา เราบอกว่าเราเป็ นแกะของนายชุมพาบาลทีด่ ี
แต่กระนัน้ เราไม่ได้ฟังและติดตามพระองค์เสมอไป เราจงไตร่ตรองในความล้มเหลวของเราในการ
ตอบสนองความรักและความเอาใจใส่ของพระองค์ทม่ี ตี ่อเรา
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพฤหัสบดีท่ี 12 พ.ค. 22
วันศุกร์ท่ี 13 พ.ค.22
วันเสาร์ท่ี 14 พ.ค.22
วันอาทิตย์ท่ี 15 พ.ค. 22

ระลึกถึง น.เนเรโอ และ น.อาคิลเล มรณสักขี น.ปั นกราส มรณสักขี
ระลึกถึงพระนางมารียพ์ รหมจารีแห่งฟาติมา
ฉลองนักบุญมัทธีอสั อัครสาวก
สัปดาห์ท่ี 5 เทศกาลปั สกา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
แดนเดเลียน (Dandelion) เป็ นหนึ่งในพืชสมุนไพรทีม่ รี สขม จึงใช้เป็ น
สัญลักษณ์ของพระทรมาน ด้วยเหตุน้ี แดนเดเลียนจึงมักขึน้ ปะปนอยูก่ บั ดอกไม้
ชนิดอื่นในภาพ “แม่พระกับพระกุมาร” (Madona and Child) และภาพ “การตรึง
กางเขน” (The Crucifixion)

ข้อคิดสะกิดใจ
อดทน
ในยามที่ ชีวา ชะตาขัด
ทาอะไร ไม่ได้ ควรใจเย็น
ทาเท่าที่ ทาได้ กันไปก่อน
สงบจิต สงบใจ ให้อดทน.

สารพัด ปั จจัย ปั นภัย-เข็ญ
ค่อยๆเป็ น ค่อยไป คลายดิน้ รน
จะเดือดร้อน ไปใย เมือ่ ไร้ผล
และอดทน จนกว่า จะเห็นทาง
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* ค่ายคาสอนภาคฤดูร้อน 2022 อาทิ ตย์ที่ 1 พฤษภาคม (ภาพโดย Wanlada Laokobkul)
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บทภาวนาเพือ
่ กระแสเรียก
คริสตชนทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริมกระแสเรียกได้โดย
หมั่นสวดภาวนา สนับสนุนและให้กาลังใจ
ปลูกฝั งความเชื่อบุตรหลาน สร้างครอบครัวทีด่ บี ่อเกิดกระแสเรียก

บทภาวนาเพือ่ กระแสเรียก
ของสมเด็จพระลันละปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16

ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดประทานกระแสเรียก แห่งการเป็ นสงฆ์ทศี่ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ ห้ทวีมากขึน้
เพือ่ ช่วยให้ความเชือ่ ดารงอยู่อย่างมั่นคง อาศัยการประกาศพระวาจา การโปรดศีลศักดิส์ ทิ ธิ์
การประกอบ พิธีบูชาขอบพระคุณ และการเป็ นศาสนบริกรแห่งพระเมตตา อาศัยศีลศักดิส์ ทิ ธิ์
แห่งการคืนดีให้แก่ มวลสัตบุรุษของพระองค์ โปรดให้เยาวชนอ่อนน้อมต่อคาสอนและการ
ดลใจของพระจิตเจ้า เพือ่ ให้พวกเขามีความสนใจ ต่อกระแสเรียกแห่งการเป็ นพระสงฆ์
นักบวช และฆราวาสแพร่ธรรม ขอพระองค์ทรงค้าจุนพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร
บรรดาผูร้ บั เจิมถวายตัว และผูท้ รี่ บั ศีล ล้างบาปในพระคริสตเจ้าทุกคน เพือ่ ให้ทกุ คนซือ่ สัตย์
ต่อพันธกิจของตน และรับใช้พระวรสาร
ทัง้ นี ้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
พระแม่มารีอา มารดาแห่งกระแสเรียก
ช่วยวิงวอนเทอญ
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
วันอาทิตย์ท่ี 4 ในเทศกาลปั สกา พระศาสนจักรจัดให้เป็ นวันสวดภาวนา (เป็ นพิเศษ) เพื่อกระแสเรียก
ขอนาบทอ่านจากพระวรสารประจาอาทิตย์นี ้ พร้อม ข้อคิด ลงในสารวัดเพื่อพี่นอ้ งจะได้อา่ นและราพึง
และยังได้นา “บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก” ลงประกอบมาด้วยครับ เป็ นบทภาวนาที่สงั ฆมณฑลของ
เราจัดพิมพ์เป็ นพิเศษหลายปี แล้ว และผมก็ใช้เป็ นบทภาวนาที่ค่นั อยูใ่ นหนังสือทาวัตรตลอดมา พี่
น้องต้องช่วยกันภาวนา และมีส่วนร่วมส่งเสริมกระแสเรียกด้วยนะครับ สวดกันทุก
ครอบครัว และสวดกันบ่อย ๆ เพือ่ งานข่าวดีแ ห่งความรอดพ้น ในพระศาสนจัก รจะได้ไ ม่
อ่อนแรงครับ
........ เจ้าวัด
ยน 10:27-30
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟั งเสียงของเรา เรารูจ้ กั มัน และมันก็ตามเรา เราให้ชีวิต
นิรนั ดรแก่แกะเหล่านัน้ และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรนั ดร ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านัน้ ไปจากมือเราได้
พระบิดาของเรา ผูป้ ระทานแกะเหล่านีใ้ ห้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคน และไม่มีใครแย่งชิงไปจากพระหัตถ์ของ
พระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็ นหนึ่งเดียวกัน”


ข้อคิด
วันอาทิตย์ท่ีส่ีเทศกาลปัสกา ได้ช่ือว่าเป็ น “วันอาทิตย์แห่งนายชุมพาบาลที่ดี” เพราะพระวรสารวันนี ้ พูด
ถึงนายชุมพาบาลที่ดีก็คือองค์พระเยซูเจ้า พระองค์ตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟั งเสียงของเรา เรารูจ้ กั มัน และ
มันก็ตามเรา เราให้ชีวิตนิรนั ดรแก่แกะเหล่านัน้ และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรนั ดร” ภาพพจน์นายชุมพา
บาลที่ดีเป็ นภาพพจน์ท่ีสวยงาม และน่ารักที่สดุ ประการหนึ่งของพระเยซูเจ้า รอบตัวเรามีเสียงมากมาย เสียง
ใดบ้างที่ควรจดจา เราบอกว่าเราเป็ นแกะของนายชุมพาบาลที่ดี แต่กระนัน้ เราไม่ได้ฟังและติดตามพระองค์
เสมอไป เราจงไตร่ตรองในความล้มเหลวของเราในการตอบสนองความรักและความเอาใจใส่ของพระองค์ท่ี
มีตอ่ เรา
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ikigai

ง่ายกับยาก
ง่ายที่จะ...ตัดสิ นความผิดพลาดของคนอื่น // ยากที่จะ...สานึ กถึงความผิดของตนเอง
ง่ายที่จะ...พูดโดยไม่คิด // ยากที่จะ...ไม่พดู
ง่ายที่จะ...ทาร้ายคนที่รกั เรา // ยากที่จะ...เยียวยาบาดแผลที่เราทาไว้กบั เขา
ง่ายที่จะ...อภัยให้คนอื่น // ยากที่จะ...ขอให้คนอื่นอภัยให้
ง่ายที่จะ...ตัง้ กฎเกณฑ์ // ยากที่จะ...ทาตามกฎนัน้
ง่ายที่จะ...ฝันทุกคา่ คืน // ยากที่จะ...สู้เพื่อฝันนัน้
ง่ายที่จะ...อวดความสาเร็จ // ยากที่จะ...ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างมีศกั ดิ์ ศรี
ง่ายที่จะ...ชื่นชมความงามของดวงจันทร์ // ยากที่ จะ...เห็นอีกด้านของมันที่ไม่สวยงามนัก
ง่ายที่จะ...สะดุดหกล้ม // ยากที่จะ...ลุกขึ้นมาใหม่
ง่ายที่จะ...มีความสุขในทุกวัน // ยากที่จะ...เห็นคุณค่าที่แท้จริ งของ
ความสุขนัน้
ง่ายที่จะ...สัญญากับใคร ๆ // ยากที่จะ...ทาตามสัญญานัน้
ง่ายที่จะ...บอกว่ารัก // ยากที่จะ...แสดงความรักนัน้
ง่ายที่จะ...วิ จารณ์ คนอื่น // ยากที่จะ...ปรับปรุงตนเอง
ง่ายที่จะ...ทาผิด // ยากที่ จะ...เรียนรู้จากความผิดนัน้
ง่ายที่จะ...ทุกข์ทรมานเพราะสูญเสียความรัก // ยากที่จะ...รักษารักนัน้ เพื่อที่จะไม่ต้องสูญเสียมันไป
ง่ายที่จะ...คิ ดที่จะปรับปรุง // ยากที่ จะ...เลิ กคิ ด แล้วทาให้ มนั เกิ ดขึ้นจริ งซะที
ง่ายที่จะ...คิ ดกับคนอื่นในแง่ร้าย // ยากที่จะ...ให้โอกาส และคิ ดว่าเขาอาจจะไม่เป็ นเช่ นที่เราคิ ด
ง่ายที่จะ...รับ // ยากที่ จะ...ให้
ง่ายที่จะ...รักษาความเป็ นเพื่อนด้วยคาพูด // ยากที่ จะ...ทาตามความหมายของคาว่าเพื่อน

แนวคิดของคนญีป่ ่ นุ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุผลของการมีชวี ติ อยู่ เป้ าหมายของการใช้ชวี ติ มันเป็ นปั จจัย
สาคัญของการมีชวี ติ ทีย่ นื ยาว เราจะเข้าใจว่าทาไม ikigai ถึงมีผลต่อการมีชวี ติ ทีย่ นื ยาว ช่วยให้เราค้นหา
ikigai ของตัวเอง และเรียนรูแ้ นวทางปฏิบตั เิ พื่อให้มสี ุขภาพทีด่ ี

















คาแนะนา 10 อย่างที่จะช่ วยให้เราใช้ชีวิตที่ยืนยาวและมีสขุ ภาพดี
อย่าอยูเ่ ฉยๆ อย่าหยุดทางาน แต่ขอให้ทาในสิง่ ทีเ่ รารักต่อไป สิง่ ทีท่ าให้เรารับรูถ้ งึ เป้ าหมายในชีวติ
สิง่ ทีม่ นั มีคุณค่า ทาไปเรือ่ ยๆ ช่วยเหลือคนอื่นๆ สร้างและทาให้เกิดคุณค่า ทาให้เกิดความงาม
อย่ารีบเร่ง เพราะการทาอะไรเร็วๆ มันจะทาให้เราสูญเสียคุณภาพของชีวติ ค่อยๆ ไปอย่างช้าๆ แล้ว
เราจะไปได้ไกลมากขึน้ ถ้าเราใช้ชวี ติ ทีช่ า้ ลง เราก็จะค้นพบความหมายของชีวติ ได้เร็วขึน้
อย่ากินอิม่ มากไป ปล่อยให้ทอ้ งมีเวลาว่างบ้าง ให้รา่ งกายได้หยุดพักและซ่อมแซมตัวเองบ้าง
อยูก่ บั เพื่อนทีด่ ี เพื่อนคือยารักษาโรคทีด่ ที ส่ี ุด การพูดคุยกับเพื่อนทาให้เราคลายความกังวล เล่า
ความฝั นและแบ่งปั นเรือ่ งราวดีๆ ให้คาแนะนาดีๆ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ รักษาร่างกายให้กระฉับกระเฉง การออกกาลังกายจะช่วยให้รา่ งกายหลัง่
สารทีท่ าให้เรามีความสุข เช่น โดปามีน เอนโดฟิ น
ยิม้ อยูเ่ สมอ ทัศนคติทด่ี ี ใจทีเ่ บิกบาน จะทาให้เราผ่อนคลาย ทาให้เราสร้างมิตรภาพได้งา่ ย
กลับเข้าหาธรรมชาติ ให้ธรรมชาติเยียวยา ชาร์ตแบตให้ตวั เอง
ขอบคุณธรรมชาติทใ่ี ห้เราได้สดู อากาศดีๆ มีอาหารให้กนิ ขอบคุณในความโชคดีทเ่ี รามีชวี ติ ชีวา
อยูก่ บั ปั จจุบนั อย่าเสียใจกับสิง่ ทีผ่ ่านไปแล้ว สิง่ ทีเ่ ราแก้ไขไม่ได้ และอย่ากังวลกับอนาคตทีย่ งั ไม่
เกิดขึน้ ทาวันนี้ให้เต็มที่ ทาให้วนั นี้เป็ นวันทีน่ ่ าจดจา
ค้นหา ikigai ความรัก ความหลงใหลทีซ่ ่อนอยูภ่ ายในตัวเรา ค้นหามันให้เจอ แล้วให้มนั นาทางเราไป
แต่ถา้ เรายังค้นหา ikigai ไม่เจอ ก็อย่าไปกังวล เพราะ ikigai ของเราอาจจะเป็ นการ
ค้นหา ikigai นันเอง
่
ขอให้ใช้ชวี ติ ทีม่ คี วามสุข ชีวติ ทีเ่ บิกบาน

