ข่าวว ัดบางแสน
วันอาทิตย์ท่ี 12 ธันวาคม 2022 กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน และสัตบุรษุ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวัน
บวช 47 ปี ของคุณพ่อสมศักดิ ์ พรประสิทธิ ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์
<< OUR LADY OF LOURDES CHURCH >>
ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1449

บางแสน

วันอาทิตย ์ที่ 18 ธันวาคม 2565/2022

“ หญิ งพรหมจารีจะตัง้ ครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย
ซึง่ จะได้รบั นามว่า “อิ มมานูเอล” แปลว่า พระเจ้าสถิ ตกับเรา”

“อิ มมานูแอล” พระเจ้าสถิ ตกับเรา “ โยเซฟ โอรสกษัตริยด์ าวิด อย่ากลัวทีจ่ ะรับมารีย์
มาเป็ นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กทีป่ ฏิสนธิในครรภ์ของนางนัน้ มาจากพระจิตเจ้า ท่านจงตัง้ ชื่อ
บุตรนัน้ ว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” พระเยซูเจ้าบังเกิดมาเพื่อความ
รอดของเรา พระองค์ทรงเรียกเราให้ได้รบั พระหรรษทานและภารกิจการเป็ นอัครสาวก เราเป็ นของ
พระเยซูคริสตเจ้าจึงไม่ตอ้ งวิตกกังวลต่อสิง่ ใด
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เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 3 พื้นพิ ภพและท้ องฟ้ า
เวลา ( Time) ในงานศิลปะสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยา บิดาแห่งกาลเวลา ซึง่
เป็ นบุคคลอธิษฐานของเวลา มักมีรปู ลักษณ์เป็ นชายเปลือยติดปี ก เครือ่ งหมายของ
บิดาแห่งกาลเวลาทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ุดได้แก่
เคียวและมีดดายหญ้าซึง่ มีลกั ษณะเหมือน
คียวด้ามยาว นอกจากนี้บางครัง้ อาจใช้นาฬิกาทราย งูหรือมังกรกาลังกินหางตัวเอง
ที่ม ารู้จ กั พระเจ้าภายหล งั เรา เขาอาจมีค วามเชื่อ มากกว่าเรา
และรูปจักรราศี บ่อยครัง้ บิดาแห่งกาลเวลาอาจมีไม้เท้าพยุงตัวบอกถึงความชรา
คริ สตชน ใกล้เกลือ
แต่นายร้อยทูลตอบว่า "พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอ

ข้อคิดสะกิดใจ

โกรธ
ถ้ารวมกัน แล้วสบาย ให้รวมเถิด
หรือรวมกัน แล้วไม่ ทาอะไร
โกรธกันนัน้ ไม่ดี มีเจ็บปวด
โกรธครัง้ ใด หน้าตา ไม่น่ามอง

แต่ถา้ เกิด รวมกัน แล้วเสียหาย
แยกกันไป ดีกว่า มารวมกัน
เพราะความโกรธ แผดเผา ให้เศร้าหมอง
เคยผุดผ่อง ก็พลันเปลีย่ น เป็ นยักษ์มาร
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เม็ ดทรายไต้พระแท่น

ข้อคิดอ่านต่อหน้า 1

อาทิตย์ชวนคิด
โปรดทวีความเชื่อแก่ลกู ในทุกวันด้วยเทอญ
อย่าให้อาย พี่น้องต่างความเชื่อที่ม ารู้จ กั พระเจ้าภายหล งั เรา เขาอาจมีค วามเชื่อ มากกว่าเรา
เป็ นไป…พระเยซูมกั ตรัสชมเชยคนต่างความเชื่อว่าได้แสดงความเชื่ออย่างน่ าชื่นชม… คริ สตชน ใกล้เกลือ
อย่ากิ นด่าง เรามีพระเจ้าผูย้ ิ่ งใหญ่ เราจะไปแสวงหาผู้ใดยึดเหนี่ ยวได้อีก
*** แต่นายร้อยทูลตอบว่า "พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า แต่ขอ
พระองค์ตรัสเพียงคาเดียวเท่านัน้ ผูร้ บั ใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค..."(มธ 8:5-11)
*** โปรดทวีความเชื่อแก่ลูกในทุกวันด้วยเทอญ ...
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

ถึงทุกท่านในกรุงโรมผูท้ ่ีพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็ นประชากรศักดิส์ ิทธิ์ของพระองค์
ขอพระหรรษทานและสันติสขุ จากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราสถิตกับท่านทัง้ หลายเถิด

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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พี่นอ้ งที่รกั กาลเวลาผ่านไปทีละวัน พลันก็มาถึงเวลาเขียน ‘สารวัด’ วันเสาร์หน้าก็จะเป็ นวันฉลอง
“คืนวันพระคริสตสมภพ” วันถัดไปก็จะเป็ น “วันสมโภชพระคริสตสมภพ” ผ่านมาแล้วก็ผา่ นไป อีก
สักเท่าไหร่กว่าจิตใจของเราจะเข้าถึง “คริสต์มาสครั้งแรก” ของโลก อีก นานไหม กว่าจะเข้าใจ
ว่า คริสต์มาสแรกนัน้ ก็เพื่อให้เราพบความหมายของเราในวันนี ้ และจุดหมายที่แท้จริงของเราในวัน
หน้า .....
คริสต์มาสแรกของโลก โลกมืดมิด ประตูบ้านปิ ด ไม่ม ีก ารเฉลิม ฉลอง มองไปบนท้อ งฟ้ า
ชุมพาบาลไม่ก่ีคน ได้เห็นพระสิรริ ุง่ โรจน์ของพระเจ้า เทวดาแจ้งข่าวดี ... มาวันนีโ้ ลกสว่างไสว แสง
ไฟประดับระยิบระยับ ...... แต่ประตูหัวใจก็ยังปิ ด แสงไฟ ณ ทีน่ ่ันยังดับอยู่ และไม่รู้จะยัง
ดับถึงเมื่อไร .... กว่าจะเปิ ด ชีวิต และจิต ใจ ต้อ นรับ พระคริส ตเจ้า ผู้ร อคอยเรา ตั้งแต่
คริสต์มาสครัง้ แรกครับ
...... เจ้าวัด

รม 1:1-7
จากเปาโล ผูร้ บั ใช้ของพระคริสตเยซู ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกมาเป็ นอัครสาวก และทรงมอบหมายให้
ประกาศข่าวดี ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ทางประกาศกในพระคัมภีร ์
ข่าวดีนีเ้ ป็ นเรื่องเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ ซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย์ ทรงบังเกิดในราชวงศ์กษัตริย ์
ดาวิด และโดยทางพระจิตเจ้าผูบ้ นั ดาลความศักดิส์ ิทธิ์ ทรงได้รบั การสถาปนาขึน้ เป็ นพระบุตรผูท้ รงอานาจ
ของพระเจ้าโดยการกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ าย พระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เรา ด้วยเดชะพระเยซูคริสตเจ้านี ้ เราได้รบั พระหรรษทาน และภารกิจการเป็ นอัครสาวกเพื่อนาประชาชาติ
ทัง้ หลายให้มาปฏิบตั ิตามความเชื่อ ทัง้ นีเ้ พื่อถวายพระเกียรติแด่พระนามพระองค์ และท่านทัง้ หลายก็อยู่
ในบรรดาบุคคลเหล่านี ้ ท่านเป็ นของพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว เพราะพระองค์ทรงเรียก
มีต่อหน้า 6
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เรือ
่ งเล่าในตานาน

ลุงซานต้า ที่รกั ของเด็กๆ

นักบุญนิโคลัส ท่านได้กลายเป็ นนักบุญอุปถัมถ์ประจาชีวติ เด็ก โดยเด็กในประเทศอังกฤษ จะเรียกคุณตา
ใจดีว่า “คุณพ่อแห่งวันคริ สต์มาส” Father Christmas , เด็กเยอรมันนีเรียกว่า “ญาติแห่งพระคริสต์ ” Christ
Child , เด็กชาวดัชท์เรียกว่า “ซาน นิโคลาส” หรือ Sankt Klous และในทีส
่ ุดกลายเป็ น “ซานตาคลอส” ติดปาก
เด็กๆทัวโลก
่

คนแรกที่วาดภาพของ ซานตาคลอส

ในปี ค.ศ. 1866 นักวาดการ์ตูนชาวอเมริกนั ชื่อ โธมัส แนส เป็ นคนแรกที่วาดภาพ
ของ ซานตาคลอส ขึน้ มาลักษณะเหมือนทีเ่ รา เห็นทุกวันนี้ ลงพิมพ์ในหนังสือ
“Horpers Weekly”เป็ นครัง้ แรกใบหน้าของซานตาคลอส เป็ นสีแดงอมชมพูเหมือนกลีบกุหลาบ จมูกแดง
เหมือนผลเชอรีส่ ุก นัยน์ตาสุกใสเป็ นประกาย หนวดเคราสีขาวท่าทางใจดี ถึงแม้ซานตาคลอสจะเป็ น
เพียง ตานานทีเ่ กิดขึน้ มาเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก็ตาม แต่กเ็ ป็ นสัญลักษณ์ ทีร่ วมเอาวิญญาณและ
ความหมายของคริสต์มาสไว้อย่างมากมาย คือความปิ ตยิ นิ ดีช่นื
ชม ความโอบอ้อมอารี ความรัก และความเป็ นกันเอง

Abraham Lincoln ประธานาธิ บดีคนแรกของ
อเมริ กา แต่งกลอนเรื่อง A Night Before Christmas

ในปี 1823 Clement Clarke Moore ได้แต่งกลอนเรือ่ ง A
Night Before Christmas และได้มกี ารพูดถึง ทีม่ าของซานตา
ครัง้ แรกว่า มาจาก ขัว้ โลกเหนือ และสีเสือ้ ผ้าของซานตา ถูก
เปลีย่ นมาเป็ นสีขาว – แดง โดย Abraham Lincoln ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา

ลิ้นชัก 2 ใบ ในใจเรา ( ตอนที่ 2)

ก่อนอื่น มันควรเริม่ ต้นจากคุณจดจาสิง่ นี้ เริม่ ตรงทีว่ ่า มีลน้ิ ชัก 2 ใบ คุณต้องจินตนาการถึงมัน
และในการใช้ชวี ติ ปกติของคุณ มีความรูส้ กึ ทีม่ ากต่อสิง่ ใดขึน้ มา ทัง้ บวกและลบ ดังเช่น ภาวะทีค่ ุณยิม้
หรือภาวะทีค่ ุณไม่โอเค คุณเพียงนึกถึงเรือ่ งนี้ขน้ึ มา โดยสมมติว่า คุณมีลน้ิ ชัก 2 ใบ
ลิน้ ชักใบที่ 1 : ให้คุณจินตนาการถึงตู้ หรือชัน้ ทีม่ ลี น้ิ ชักไม้ ดูเก่า น่าจะเปิ ดยาก ฝืด มีกุญแจล๊อ
คด้วยก็ได้ มันตัง้ อยูใ่ นห้องเก็บของ หรือมุมทีค่ ุณไม่สนใจ ไม่อยากสนใจ ลิน้ ชักใบนี้คุณใช้มนั เก็บสิง่ ที่
มันทิง้ ไม่ได้ แต่ไม่จาเป็ นต้องเอามาใช้ เพียงแค่มนั ต้องเก็บเอาไว้ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ถ้าคุณนึก
ภาพมันออกแล้ว จินตนาการต่อว่า คุณเอาสิง่ ไม่ดี เรือ่ งไม่ดี ในวันนัน้ ของคนนัน้ กี่คนก็ตาม หรือ เรือ่ ง
ไม่ดขี องตอนนี้ ของคนนี้ เอาไปเก็บไว้ เอามันไปพักไว้ บอกตัวเองว่า เก็บไว้ก่อน หรือเก็บมันไปเลย…
ลิน้ ชักใบที่ 2 : มันตัง้ อยูท่ โ่ี ล่ง อาจเป็ นห้องทีส่ ว่าง เป็ นลิน้ ชักสีขาว สะอาด หรือสีทค่ี ุณชอบ มัน
เปิ ดง่าย ไม่มกี ุญแจล็อก คุณจะนาสิง่ สวยงาม เรือ่ งราวดี ๆ ความทรงจาดี ๆ ของคุณเก็บไว้ในนี้ มันจะ
แทนด้วยสัญลักษณ์อะไรก็ตาม อาจเป็ นจดหมาย ไดอารีบ่ รรยายเหตุการณ์ตอนนัน้ รูปถ่ายในช่วงเวลา
นัน้ ๆ เทปบันทึกเสียง ของขวัญ สิง่ ของอันเป็ นตัวแทน กระทังเป็
่ นภาพวีดโี อก็ตาม ลิน้ ชักใบนี้ คุณจะ
นึกถึง จินตนาการถึงทุกครัง้ ทีม่ เี รือ่ งดี ๆ เกิดขึน้ ซึง่ มันอาจเพิง่ เกิดขึน้ แค่เพียงบางสิง่ เล็ก ๆ เช่น คุณ
เหลือบเห็นนาฬิกาทีเ่ ลขชัวโมง
่ และนาทีเป็ นเลขเดียวกัน 12.12, 15.15 ทีบ่ างความเชื่อบอกว่า เรา
กาลังจะโชคดี หรือบางสิง่ เล็กๆ เช่น คุณไปยืนรอรถเมล์ แล้วรถมาพอดี คุณช่างโชคดี อีกมากมายทีม่ นั
จะหยิบมาใช้ได้ทนั ที และยิง่ เป็ นเรือ่ งทีใ่ หญ่ สาคัญ นัน่ มันยิง่ เป็ นสิง่ ทีค่ ุณจะหยิบมันออกมาไล่เรียงดูได้
เสมอ โดยอีกมุม ก็อาจเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับคนรอบตัว ความดี สิง่ ดี ๆ ทีเ่ ขามีให้เรา..เมือ่ ใดก็ตาม
เมือ่ ความทุกข์ เครียดร้ายแรงเกิดขึน้ เมือ่ นัน้ ตัวตนปกติคุณมักจะหายไป
การใช้ลน้ิ ชัก 2 ใบ
ไม่มใี ครไม่เคยโชคดี มีแต่อาจมองข้ามไป และเมือ่ ใดทีเ่ ราได้รบั จงรีบนามันกลับมาเก็บตูล้ น้ิ ชักใบที่
2 ไว้ ขณะเดียวกันเมือ่ ใดทีม่ เี รือ่ งทีท่ าให้รสู้ กึ แย่ ไม่พอใจ โกรธ เสียใจกับสิง่ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
เรือ่ งราว ผูค้ น จงนาพาตนให้พน้ จากตรงนัน้ ภาวะนัน้ สถานการณ์นนั ้ ออกมาอย่างเด็ดขาด แล้วเราก็
เพียงหลับตา จินตนาการว่า นาสิง่ แย่น้ี เก็บไปยังลิน้ ชักใบที่ 1 ใบทีด่ ไู ม่สวยงาม โยนใส่ ปิ ดตายไป
แล้วเดินออกมา หรือง่ายกว่านัน้ เพียงนึกว่ากาลังโยนของอะไรบางสิง่ ใส่ลน้ิ ชักเก่า ๆ ไว้.. แล้วช่างมัน
ถ้าเป็ นไปได้เราก็สมมติต่อว่า เราเดินออกมาหาตูล้ น้ิ ชักใบที่ 2 ลิน้ ชักทีส่ ะอาด ดูดใี บนัน้ เปิ ดดูมนั
พบเจอสิง่ ใด เรือ่ งราวดี ๆ เรือ่ งไหนทีท่ าให้เรายิม้ ทาให้นึกแล้วสุขใจ บางทีอาจทาให้เราอยากไปทาสิง่
นัน้ อีก อยากไปหาคนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ อีก สิง่ ดี ๆ ตอนนัน้ หรือสิง่ ทีท่ าให้เราระลึกตัวได้ว่า เรา
เคยทาเรือ่ งดี ๆ ทาสิง่ วิเศษไว้แค่ไหน.. กรณีเป็ นตัวบุคคล ก็เช่นกัน ดังทีเ่ ขาบอกว่า ให้มองผ่าน
ข้อเสีย แล้วนึกถึงสิง่ ดี ๆ ของเขาแทน แนวทางนี้กไ็ ม่ต่างกันเพียงแต่ว่า ณ เวลาปกติ หรือโดยทีไ่ ม่เคย
พยายามใช้ลน้ิ ชักเป็ นสัญลักษณ์ มันยาก ยากมาก ทีจ่ ะนึกถึงสิง่ ดี ๆ ของใคร โดยอย่างยิง่ ในเวลาทีใ่ จ
ไม่ปกติ
ทีม่ า http://sirichaiwatt.com/

