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ว ัดแม่พระเมืองลู รด์ บางแสน

ข่ าวกิจกรรมว ัดบางแสน
ฉลองครบรอบบวช 45 ปี ของคุณพ่อสมศักดิ ์ พรประสิทธิ ์
เจ้าอาวาสวัดบางแสน หลังมิสซามีคานับคุณพ่อและถ่ ายภาพร่ วมกัน
เมือ่ วันอาทิตย์ท ี่ 6 ธันวาคม 2563 (ขอบคุณภาพจาก Sarittha)

สารว ัด
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“จงทำทำงขององค์พระผู้เป็ นเจ้ำให้ ตรงเถิด”

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า นอกจากเป็นเทศกาลแห่งการเตรียมตัวเตรียมจิตใจ
ต้อนรับพระคริสตเจ้าแล้ว ยังเป็ นเทศกาลแห่งการรูจ้ กั ตัวเองว่ า “ฉันคือใคร” เป็ นการรูจ้ กั ตัวตนที่
แท้จริงของเรา บทบาทหน้าที่ของเรา ไม่ใช่ รบั รูเ้ พียงจากเสียงสะท้อนของผูอ้ ่นื แต่เป็ นการค้นพบ
ตัวตนของเราอีกครัง้ หนึ่ง ช่ วงเวลานี้จงึ เป็ นโอกาสให้เราได้ไตร่ตรองถึงชีวิตของเราเองว่า เราเกิด
มาทา ไม เกิดมาเพื่อทาอะไร เป็ นโอกาสให้มองดูชวี ิตของเราในฐานะศิษย์พระคริสต์ที่มงุ่ สู่การเป็ น
ศิษย์ธรรมทูต ทาให้เราสามารถเตรียมตัวพร้อมออกไปประกาศข่าวดี และเป็ นประจักษ์พยานใน
การเสด็จมาบังเกิดของพระองค์ ในที่สุดแล้ว เราสามารถยืนยันตัวเราเองได้อย่ างมันใจว่
่ า “ข้าพเจ้า
เป็ นเสียงของผูท้ รี่ อ้ งตะโกนในถิน่ ทุ รกันดารว่ า จงทาทางขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ตรงเถิด”
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ั
ปฏิทินสปดาห
์หน้า

วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค.20 ระลึกถึง น.ยอห์น แห่ งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่ งพระศาสนจักร
วันพุธที่ 16 ธ.ค.20 ระลึกถึงบุญราศีทงั ้ เจ็ดแห่ งสองคอน
วันอาทิตย์ที่ 20ธ.ค.20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์

หมวด 7 วัตถุที่ใช้ ในศำสนพิธี ( Religeous Objects )
ตลับศีล ( Pyx ) คาว่า “ตลับศีล” มาจากภาษาลาตินว่า “ปิกซิส” ( Pyxis )
มีความหมายว่ากล่อง ในสมัยแรกๆตลับศีลหมายถึงภาชนะใดก็ได้ทใี่ ช้ใส่แผ่ นศีล
แต่ ปัจจุบนั หมายถึงภาชนะทีใ่ ส่แผ่ นศีลไปให้คนป่ วย ในคริสตศิลป์ ตลับศีลใช้เป็ น
เครื่องหมายหนึ่ง ของนักบุ ญแคล์แห่งเมืองอัสซีซ ี เพราะมีตานานเล่าว่า เธอนา
ตลับศีลบรรจุแผ่ นศีลไปวางไว้ทธี่ รณีประตู คอนแวนต์ ของเธอ ทาให้พวกนอก
ศาสนาทีม่ าปิ ดล้อมคอนแวนต์ วางอาวุธหนีไป

ข้อคิดสะก ิดใจ

สัปดำห์ที่ 3 เตรี ยมรับเสด็จ
สัปดาห์ที่สามเตรียมรับพระคริสตเจ้า โอ้ดวงดาวพราวพร่ างสว่างฟ้ า
จันทร์ส่องแสงสุกใสตระการตา
พระพายพาพลิว้ ไหวใจรื่นรมย์
อีกไม่นานพระองค์จะเสด็จ
โลกแพรวพราวราวกับเพชรให้สุขสม
ทุ กคนรอเฝ้ าพระองค์เพื่อชื่นชม
ให้กับสมทีท่ รงรักมนุ ษย์เรา

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1346 วันอาทิตย ์ที่

13 ธันวาคม
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ข่าวกจ
ิ กรรมว ัดบางแสน
วันที่ 6 ธันวาคม อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจัา
คุณพ่อ สมศักดิ ์ พรประสิทธิ ์ เจ้าอาวาส เป็ นประธาน (ขอบคุณภาพจาก Sarittha)

7

6

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1346 วันอาทิตย ์ที่

ว ัดแม่พระเมืองลู รด์ บางแสน

ั นธ์
ประชาสมพ
ั

ประชาสัมพันธ์ มิสซา
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 น. มิสซา (วัดน้อย)
วันเสาร์
เวลา 19.30 น. นพวารฯ และมิสซา
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30น. มิสซาภาษาไทย

อาทิตย์ชวนคิด

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ เวลา 19.30

2563/2020
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เม็ดทรายใต้พระแท่น








โปรดทวีควำมเชื่อแก่ ลกู ในทุกวันด้วยเทอญ
อย่ำให้อำย พี่ น้องต่ำงควำมเชื่อที่ม ารู้จกั พระเจ้าภายหลังเรา เขาอาจมีค วาม
เชื่อมากกว่าเราเป็ นไป…พระเยซูมกั ตรัสชมเชยคนต่างความเชื่อว่าได้แสดงความเชื่ออย่าง
น่ าชื่นชม… คริสตชน ใกล้เกลืออย่ำกินด่ำง เรำมีพระเจ้ำผู้ยิ่งใหญ่ เรำจะไปแสวงหำ
ผู้ใดยึดเหนี่ ยวได้อีก
*** แต่ นายร้อยทูลตอบว่า "พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้าน
ของข้าพเจ้า แต่ ขอพระองค์ตรัสเพียงคาเดียวเท่านัน้ ผูร้ ับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจาก
โรค..."(มธ 8:5-11)
*** โปรดทวีควำมเชื่อแก่ลูกในทุกวันด้วยเทอญ ...
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พีน่ ้องทีร่ ักครับ ...เราคงต้องเคยได้ยนิ คาทีเ่ ขาพูดกันว่า..อย่า..อยู่..อย่าง..อยาก.. ก็คงมี
นัยว่า อย่าดาเนินชีวติ แบบ เอาแต่ สนุ ก
ยามนี้ ก็ใกล้จะสิ้นปี พุทธศักราช 2563 รวมถึงปี สากลคริสตศักราช 2020 ด้วย แต่
ปฏิทนิ จารีตของพระศาสนจักรคาทอลิก เริ่มต้นฉบับใหม่แล้ว ตัง้ แต่ วนั อาทิตย์ท ี่ 29
พฤศจิกายน 2020 คือ วันอาทิตย์ท ี่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า หรือเตรียม
ฉลองคริสต์ มาส .... นี่จงึ เป็ นโอกาสทีด่ มี าก ทีเ่ ราจะไตร่ ตรองมองดูชวี ติ ของเรา ให้เห็น
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
วันเวลาผ่ านไปตลอดเวลา อะไรต่าง ๆ นานาทีผ่ ่ านเข้ามาในเส้นทางชีวติ ของเรา... ก็จะ
ผ่ านไป... แล้วตัวเราเองล่ะ ก้าวหน้าไป ในกาลเวลาด้วยหรือเปล่า ....เรากาลังดาเนิน
ชีวติ 1) ด้วยความเข้าใจตนเองมากขึ้นหรือไม่ 2) เราอยู่ดว้ ยความตัง้ ใจ จะก้าวหน้าไป
หรือไม่ 3) เราอยู่ดว้ ยความศรัทธา และวางใจในพระเจ้าบ้างหรือไม่ 4) เราดาเนินชีวติ
ด้วยความมุ่งมันและมั
่
นใจ
่ ในจุดหมายปลายทางทีแ่ ท้จริงหรือไม่
คริวต์ มาสเป็ น ‘พลวัตร’ เป็ นการเริ่มต้นชีวติ มนุ ษย์ของพระเยซูเจ้า และเป็ นก้าวเดิน
ไปสู่จุดหมายในพันธกิจแห่งความรัก - เกิดเพือ่ เรา - ก้าวเดินไปกับเรา - พาเราไปให้
ถู กทาง - คริสต์ มาส จึงไม่ใช่ความจาเจ ใน แสงสี สนุ กสนาน ร่ าเริง เบิกบาน คริสต์ มาสปี นี้ บอกกับ เราว่า บรรยากาศคริส ต์ ม าสทัว่ โลกนัน้ ไม่ใช่อย่างที่ เรา
เคยชิน เป็ น การเตื อ นเราว่า อย่า อยู่ อย่าง อยาก ปี นี้ ไม่ใ ช่เช่น นัน้ เลย - พระศาสน
จักรคาทอลิกเชิญชวนให้เรา ไตร่ ตรองมองดูสงั คมโลก และเข้าใจคริสต์ มาสครัง้ แรกของ
โลก
มีนักธุรกิจคนหนึ่ ง ในประเทศไทยเรา รวยมาก รวยล้น แต่ ย งั อยากจะรวยจนล้น
รวยระดับโลก เขาเคยไปพู ดในฐานะแขกคนสาคัญของงานหนึ่งว่า... - ทีไ่ หน มีตลาด ..
ทีน่ นั ่ เป็ นของ ... (ของเขา) ทีไ่ หน มีทรัพยากร ....ทีน่ นั ่ เป็ นของ ....(ของเขา) - ทีไ่ หน มี
คนเก่ ง .... ทีน่ นั ่ เป็ นของ ...(ของเขา) - ทีไ่ หน มีโอกาส.... ทีน่ นั ่ เป็ นของ (ของเขา) - ที่
ไหน มีเงิน .....ทีน่ นั ่ เป็ นของ ....(ของเขา)
นี่ คือ คน ที่ อยู่ อย่าง อยาก ..... อย่างเดีย วที่ เขาไม่เคยอยาก คือ ไม่เคยอยาก
หยุดกอบโกย ดังนัน้ ไม่ว่าคริส ต์ ม าสแบบไหน หรือ โอกาสใด ๆ เขามีแ ต่ อ ยากได้
ๆ ๆ ๆ มากขึ้น
แต่ คริสต์ มาสครัง้ แรกของโลกนัน้ พระเยซูเจ้ามีแต่ อยากให้ พระองค์ให้ ๆ ๆ ๆ เพือ่
เราจะได้ ๆ ๆ ได้อ ะไร...ได้ความเป็ นมนุษย์ที่แท้ จริง ... เป็ น ลูกของพระเจ้า พระ
บิดาของพระองค์ ดังนัน้ จงอยากให้ถูกเรื่อง อยากให้ถูกเวลา นะครับ
พ่อศักดิ ์
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นท
ิ าน ความคิด คติสอนใจ
เก็บเรื่ องเล่ำ วันคริสต์มำส
จอห์น เพียพอยน์ ผูป้ ระสบแต่ความท้อแท้มาตลอดชีวิตของเขา เขาเป็ นครูที่ลม้ เหลว
เพราะเขาใจดีกับลูกศิษย์มากเกินไป เขาจึงเบนเข็มไปทางนักกฏหมายแต่ก็ลม้ เหลวอีกเพราะ
เขาใจดีกับลูกความมากจนเกินไป ยอมปฏิเสธเงิน เพื่อแลกกับความยุ ตธิ รรมเป็ นหลัก เขาจึง
หันไปทาธุรกิจ แต่ก็ลม้ เหลวอีกเพราะเขาไม่กล้าที่จะค้ากาไรเกินควร เขาจึงไปเขียนบทกวี แต่
เงินที่ได้ก็ไม่ พอยาไส้อยู่ ด ี เขาจึงไปหาอาชีพนักเทศน์ ต่อต้า นการเสพสิง่ มึนเมาและต่อต้า น
การมีทาส ทาให้เขาขัดใจกับผูม้ อี ทิ ธิพลในโบสถ์ จึงต้องลาออกไป เขาหันไปเอาดีดา้ น
การเมือง แต่ผลคือ แพ้... พอดีเกิดสงครามการเมือง เขาจึงสมัครเป็ นสาธุคุณประจากองร้อยที่
22 ของเหล่าอาสาสมัครจากรัฐแมสซาซูเซตส์ ทาได้อยู่ เพียง2อาทิตย์ก็ตอ้ งลาออกเพราะ
สุขภาพไม่ อานวย ขณะนั ้นเขาอายุ 76ปี แล้ว ในช่ วงห้าปี สุดท้ายของชีวิต เขาทางานเสมียน
อย่ างแกนๆเพราะไม่ค่อยเข้ากับนิสยั เขาเท่ าไร จอห์น เพียพอยน์ตายอย่ างคนล้มเหลว แต่
หลายๆคนกลับแย้งว่ า เขาไม่ใช่ ผลู ้ ม้ เหลว เขาต่อสูเ้ พื่อความยุ ตธิ รรมในสังคม เขามีความรัก
เพื่อนมนุ ษย์ หลายอย่ างที่เขาคิดว่ าพ่ายแพ้ ได้กลายเป็ นความสาเร็จ มีการเปลีย่ นแปลง
การศึกษา กฏหมายสินเชื่อได้รบั การเปลีย่ น
เเปลง มีการเลิกทาส จอห์น เพียพอยน์อาจจะ
เป็ นคนที่ดูลม้ เหลวไปซะหลายเรื่อง แต่คุณรู ้
ไหม? เดือนธันวาคมของทุ กปี เราจะมีการ
เฉลิมฉลองความาสาเร็จของเขา มีบทเพลง
หนึ่ง เป็ นบทเพลงง่ายๆ เพลงเเห่ งความรื่นเริง
กล่าวถึงม้าเทียมตัวหนึ่งที่แล่นไปพร้อมกับ
เสียงหัวเราะเเละเสียงเพลง ทุ กคนสามารถร้อง
เพลงของเขาได้ เพลง"จิงเกิลเบล" แต่งโดย
จอห์น เพียพอยน์ ปรากฏการณ์นี้ไม่ ใช่ ความ
ล้มเหลว เป็ นเพลงที่กล่าวถึงความสุขอย่ าง
เรียบง่าย เป็ นของขวัญในวันคริสต์มาสที่จะ
ยังคงอยู่ ชวั ่ นิรนั ดร์กาล

กล้ำที่จะฝัน

ความฝั นเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานของบุคคลทีต่ ้องการ
ความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงานทัง้ ส่วนตัวและส่วนรวม ความฝั น
ทีผ่ มพูดถึงไม่ใช่ความฝั นทีเ่ กิดขึ้นขณะทีน่ อนหลับแต่ เป็ นความ
ฝั นขณะทีย่ งั ตื่นอยู่
เราได้ยนิ คาพูดทีว่ ่า ตามล่าหาความฝั น นันแสดงว่
่
า
คนเรามีความฝั นทีม่ เี สน่ ห์จูงใจจนต้องไล่ล่ากว่าจะได้ส ิ่งนัน้ มา
เป็ นเจ้าของความฝั นทีเ่ ราพูดถึงนี้คอื อะไร และเพราะอะไรจึง
สาคัญมากต่ อชีวติ ซึง่ เราต้องเข้าใจว่าความฝั น ไม่ใช่ความเพ้อ
ฝั น เพราะนัน่ เป็ นจินตนาการอันไร้สติ คล้ายคนพูดเพ้อเจอ พูดมากในเรื่องทีเ่ หลวไหลไร้สาระ
ไม่ใช่ฝันเฟื่ อง หมายถึงคิดฟุ้ งซ่าน แต่ ความฝั นทีผ่ มพูดถึงเป็ นความฝั นทีส่ ร้างสรรค์ หมายถึง
ความต้องการอันแท้ของตนถู กวาดเป็ นภาพในความคิดเกีย่ วกับอนาคตของตน เราต้องการจะ
เป็ นอะไร ความสัมฤทธิผลที
์ อ่ ยากให้เกิดขึ้นในชีวติ คืออะไร
มีคนไม่น้อยเลยทีเดีย วทีเ่ ราคิดว่าเขามีความสุขในความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงาน จริงอยู่ เขา
อาจรับความสาเร็จสูงจนเป็ นทีย่ อมรับของสังคม แต่ นนั ่ ไม่ได้หมายความว่า เขามีความสุขและ
ความยินดีจนกว่าความสาเร็จนัน้ ๆ ตรงตามความฝั นของเขา มีคนมากมายทีเ่ ขามี เขาได้รับจาก
สังคมมากเกินพอ แต่ ลกึ ๆ ใต้กน้ บึ้งหัวใจยังคงร้องและโหยหาสิง่ ทีต่ ัวตนต้องการอันแท้จริงสังคม
โลกได้กาหนดค่านิยมให้คนหลงใหลอยากเป็ นอยากได้ไ ว้มากมาย แต่ กระนัน้ ในความเป็ นอัตตา
ลักษณะอาจต้องการทีจ่ ะเป็ นและมีทแี่ ตกต่ างไปจากค่านิยมของสังคมสร้างภาพความฝั นให้กบั
ตนเองคงจะคล้ายๆ กับนั กจิตกรทัง้ หลาย ถ้าเขาต้องการภาพดีและงดงาม เขาจะต้องหาทีส่ งบ มี
สมาธิ ปล่อยให้ความคิดจากภายใต้จติ สานึก (Subconscious mind) ไหลผ่ านจิตสานึก
(Conscious mind) กว่าเราจะได้ภาพสมบูรณ์ อาจจะใช้เวลาบ้างภาพความต้องการทีถ่ ู กเขียนขึ้น
ในใจจนได้ภาพทีพ่ งึ พอใจนี้คอื ภาพอนาคตของเราและจะเป็ นพลังผลักดันอย่างแรงให้เรามุ่งหน้า
ไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดขวางหน้าก็ตาม ภาพแห่งความฝั นทีเ่ ด่นชัดสร้างความฮึกเหิม และแรง
บันดาลใจ อีกทัง้ ยังช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นว่า จะเรียนอะไร จะอ่านอะไร จะใช้เวลากับสิง่ ใดที่
เหมาะสมสูงสุดชีวติ ของเราอาจไม่ได้ทุกสิง่ ตามทีฝ่ ั น แต่ ถ้าขาดความฝั นชีวติ จะไม่ได้อะไรเลย
ชีวติ จะเป็ นเหมือนลูกมะพร้าวทีล่ อยไปตามน้ าสุดแล้วแต่ กระแสน้ าจะพัดไปทางใดชีวติ ถึงแม้จะ
เริ่มเล็กๆ แต่ ตรงกับความฝั น อีกไม่นานสิง่ เล็กๆ นัน้ จะกลายเป็ นบันไดไปสู่ความยิง่ ใหญ่ ดีกว่า
คนทีพ่ ยายามทุ่มเทสิง่ ใหญ่โดยทีไ่ ม่รู้ว่าความต้องการทีแ่ ท้จริงของตนคืออะไร จงกล้าทีจ่ ะฝั นสิง่
ใหญ่ พยายามสิง่ ใหญ่ แม้จะเริ่มจากก้าวเล็กๆ
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