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เสด็จเข้าเฝ้ าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ พระทีน่ งอั
ั ่ มพรสถาน พระราชวังดุสติ

“ผูท้ ี่มีมาก จะได้รบั มากขึน้ และเขาจะมีเหลือเฟื อ

พระอาณาจักของพระเจ้าอยูใ่ นตัวเราแต่ละคน พระเป็ นเจ้าทรงประทานพระพรแห่งพระอาณาจักร

พระสันตะปาปาทรงประกอบพิธมี สิ ซา ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 พ.ย.

เพื่อเราจะได้นาพระพรนี้ไปเสริ มสร้างพระอาณาจักรตามสถานะ และพระพรที่ได้รับมา เราไม่จาเป็ นที่
จะต้องรอคอยให้พระเป็ นเจ้ามาแจกแจงบัญชีแห่งพระพรของพระอาณาจักรพระเจ้าที่ได้รับมา แต่ผลแห่ง
พระอาณาจักรที่แต่ละคนได้ลงทุนลงแรง เสริ มสร้างโดยไม่สูญเปล่า ทาให้ตวั เราและผูอ้ ื่นได้ชื่นชมความ
ยินดี ความรัก และสันติแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า สิ่ งที่งบอกว่า เราเป็ นผูร้ ับใช้ที่ดีหรื ไม่ คือการใช้
พระพรที่เราได้รับมาจากพระเจ้า ในการดาเนินชีวติ เพื่อแสดงออกถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า และนา
ความรัก ความยินดีมาสู่ ชีวิตตนเองและผูอ้ ื่น หาไม่แล้วเราก็จะเหมือนคนรับใช้ที่เกียจคร้าน นัง่ ขมขื่นกับ
ชะตกรรมของตนเอง และโกรธเคืองผูอ้ ื่น
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 16 พ.ย.20
วันอังคารที่ 17 พ.ย.20
วันพุธที่ 18 พ.ย. 20
วันเสาร์ท่ี 21 พ.ย.20
วันอาทิตย์ท่ี 22 พ.ย.20

ระลึกถึง น.มาร์การิต แห่งสก๊อตแลนด์ น.เยอร์ตรู๊ด พรหมจารี
ระลึกถึง น.เอลีซาเบ็ธแห่งฮังการี นักบวช
วันครบรอบการถวายพระวิหาร น.เปโตร และเปาโล อัครสาวก
ระลึกถึงพระนางพรหมจารีมารียถ์ วายองค์ในพระวิหาร
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล
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เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )
คนโทกับอ่างน้า (Ewer and Basin ) เป็ ผปู้ ระกอบพิธบี ชู ามิสซา และศา
สนพิธใี นวาระพิเศษบางวาระจะล้างมือด้วยคนโทกับอ่างน้า การล้างมือนี้เป็ น
สัญลักษณ์ของความสะอาดบริสุทธิ ์ไร้มลทิน โดยมีทม่ี าจากการกระทาของปิ ลา
ตเมือ่ มหาชนขอให้ตดั สินตรึงกางเขนพระเยซู ดังที่ “มัทธิว 27:24 บันทึกไว้ว่า
เมือ่ ปิ ลาเตเห็นว่าไม่อาจทาอะไรได้ รังแต่จะก่อให้เกอดความวุ่นวาย จึงเอาน้ าล้าง
มือต่อหน้ามหาชนพร้อมกับกล่าวว่า เราไม่มมี ลทินจากโลหิตของบุรษุ ผูน้ ้ี” ในภาพเขียนเกีย่ วกับแม่พระ
มักใช้คนโทเป็ นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ ์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จถึงประเทศไทยเวลา 12.30 น. ของวันที่ 20 พ.ย. 2562
โดยมีประชาชนไปเฝ้ ารับเสด็จอย่างเนื่องแน่ น

ข้อคิดสะกิดใจ
พูด
จิตเป็ นนาย กายบ่าว กล่าวหลังคิด
พูดกลับกลอก หลอกล่อ ส่อตัวตน
หากจะพูด หยุดคิด นิดหน่อยหนึ่ง
ปากเป็ นศรี มีชยั ได้ราคา

จะมัดติด ผิดพลาด อาจหมองหม่น
ปากพาจน คนคด หมดราคา
คนฟั งซึง้ ทึง่ เรา พูดเข้าท่า
สร้างศรัทธา พาที ดีกว่าใคร
การเข้าเฝ้ าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึง่ เป็ นผูป้ กครองบัญชาการคณะสงฆ์ของไทย
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ประชาสัมพันธ์ มิ สซา
วันจันทร์ท่ี 16 ไม่มมี สิ ซา ประชุมสภาสงฆ์
วันอังคารที่ 17 มิสซา เวลา 11.00 น.
วันพุธที่ 18
ไม่มมี สิ ซา พบแพทย์ รพ.จุฬาฯ
วันพฤหัสบดีท่ี 19-วันศุกร์ 20 มิสซาเวลา 11.00 น.
วันเสาร์ท่ี 21 มิสซาเวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ท่ี 22 เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ คุณพ่อบวชใหม่
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย คุณพ่อบวชใหม่
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
เม็ดทรายใต้พระแท่น












หากดูปฏิทินคาทอลิก ก็จะรูว้ า่ จากวันนีไ้ ป 2 สัปดาห์ พระศาสนจักรคาทอลิกจะเริ่มเข้าสู่
เทศกาลเตรียมรับเสด็จ ซึ่งก็ค ือ การเตรียมสมโภชคริส ตมาส หรือ การบังเกิด ของพระ
คริสตเจ้า หรือ คริสตมาสครัง้ แรก
เมื่อเริ่มต้นเทศกาลใหม่ พระสงฆ์ท่วั โลกก็จะเปลี่ยนหนังสือทาวัตร เริ่มต้นใช้เล่มใหม่ ดังนัน้
ทัง้ ปฏิทินคาทอลิกที่ใช้เหมือนกันทั่วโลก และหนังสือทาวัตรของพระสงฆ์ท่วั โลกจะใช้เล่มใหม่
ก็หมายความว่า เรากาลังจะจบเทศกาลปัจจุบนั
วันเวลากาลังผ่านไป จากวันวานสูว่ นั นี ้ ..เพื่อเข้าสูว่ นั ใหม่ วันนีเ้ ป็ นวันต่อเนื่องของวันวาน ..
และวันพรุง่ นีก้ ็เป็ นรุง่ อรุณใหม่ของวันนี ้ วันวานผ่านไป .. และวันใหม่ก็จะเป็ นความคาดหวัง
ถ้าอดีตถูกลืม อนาคตก็เป็ นแค่ความฝันเพ้อเจ้อ ปัจจุบนั จึงต้องเป็ นสะพานเชื่อมโยง
หากลืมคริสตมาสครั้งแรกแล้ว คริสตมาสครั้งปั จจุบันก็ขาดรากเหง้า แล้วเรา .... ก็
จะไม่มีพระคริสตเจ้าในการฉลอง ... เราจะมีเพียง จิงเกิลเบล ๆๆๆ
คริสตมาสครัง้ แรก ไม่มีซานตาคลอส ปี นี ้ ซานตาคลอสก็มาไม่ได้..... ทาไม! เพราะเหตุ
ซานตาคลอสไม่กล้าออกมา ท่านกลัวถูกกักตัว 14 วัน จากเหตุการระบาดของโควิด-19 ทั่ว
โลก หากคริสตมาสปี นี ้ ไม่มี “ซานตาคลอส” คริสตมาสจะยังคงเป็ นคริสตมาสมั๊ย
หากคริสตมาสทั่วโลก ปี นีซ้ บเซา แล้วเราจะ จิงเกิลเบล ๆๆๆ อย่างครืน้ เครงกับใคร... เพื่อ
อะไร ... ลองใช้วิกฤตทั่วโลกปี นี ้ ให้เป็ นโอกาส เมื่อคิดให้มากขึน้ และลึกซึง้ ขึน้ ถึง คริสตมาส
ครัง้ แรกของโลก เพื่อเราจะเข้าถึงหัวใจของ คริสตมาสครัง้ แรกของโลก อย่างลึกลา้ ครับ
พ่อศักดิ์
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

“ สุดแล้วแต่ ”
ณ อารามเซน ยังมีลานดินโล่งทีถ่ ูกทิง้ แห้งแล้งผืนหนึ่ง เณรน้อยเห็นดังนัน้ จึงเอ่ยกับอาจารย์เซนว่า "ท่าน
อาจารย์ ศิษย์คดิ ว่าเราควรหาเมล็ดพืชมาหว่านลงบนดินผืนนี้สกั หน่อยดีไหมครับ ปล่อยไว้แห้งแล้งเช่นนี้เห็นแล้ว
ช่างไม่สบายตาเอาเสียเลย"
อาจารย์เซนตอบว่า "เมื่อไหร่เมือ่ นัน้ สุด
แล้วแต่" เมื่อถึงกลางฤดูใบไม้ร่วง เณรน้อยนา
เมล็ดพืชไปหว่านลงบนดินผืนนัน้ แต่กลับมีลมพัด
มาหอบใหญ่ ยิง่ หว่านไปเท่าไหร่ เมล็ดพืชก็ถูกลม
พัดปลิวไปกับสายลม เณรเห็นดังนัน้ ก็ตกใจมาก
ตะโกนบอกอาจารย์ว่า "แย่แล้วท่านอาจารย์ เมล็ด
พืชโดนลมพัดไปแล้ว"
อาจารย์เซนกลับไม่ต่นื ตกใจ เพียงกล่าวว่า
"ทีล่ มพัดไปเป็ นเพียงเมล็ดฝ่ อ แม้จะหว่านลงในดิน
ก็ไม่งอกเงย ปล่อยให้พวกมันสุดแล้วแต่ลมพาไป
เถิด" เมื่อทาการหว่านเมล็ดพืชเรียบร้อย กลับมีนกกระจิบฝูงใหญ่แห่กนั มากินเมล็ดพืช พอเณรน้อยเห็นดังนัน้ ก็
กล่าวด้วยความกังวลว่า "แย่แล้วท่านอาจารย์ นกกระจิบคงจะกินเมล็ดผักทีห่ ว่านไว้จนหมดเป็ นแน่" อาจารย์เซน
จึงกล่าวกับเณรน้อยว่า "จงอย่ากังวล เมล็ดผักมากมาย นกกินไม่หมด จะกินเท่าไหร่กส็ ดุ แล้วแต่พวกมันเถิด"
พอตกกลางคืน ฝนตกลงมาห่าใหญ่ ทาเอาเณรน้อยนอนไม่หลับ เนื่องจากเป็ นห่วงว่าเมล็ดพืชจะลอยหายไปกับ
สายน้า พอเช้าขึน้ มาจึงรีบไปทีล่ านดิน ปรากฏว่าเมล็ดผักอันตรธานไปดังคาด เณรน้อยทุกข์ใจยิง่ นัก จึงรีบวิง่ ไป
บอกอาจารย์เซนให้มาดู
เมือ่ อาจารย์เซนทราบเรื่องก็กล่าวว่า "เณรไม่ตอ้ งทุกข์ใจไป เมล็ดพืชบางส่วนเพียง
จมลงไปในดิน ส่วนเมล็ดพืชทีล่ อยไปกับสายน้า เมื่อมันหยุดลงทีไ่ หนมันก็จะเจริญงอกงามขึน้ ณ ทีน่ นั ้ เอง สุดแท้
แต่วาสนาเถิด"
เวลาผ่านไปเพียงไม่กว่ี นั ยอดสีเขียวอ่อนของต้นหญ้าก็ปรากฏขึน้ มาเป็ นหย่อมๆ บนลานโล่ง ทีแ่ ท้เมล็ดพืช
ทีไ่ ม่ไหลไปกับสายน้าได้งอกขึน้ มาแล้ว เมื่อเณรน้อยเห็นดังนัน้ ก็ดใี จเป็ นอันมาก รีบไปรายงานอาจารย์เซนทันทีว่า
"พืชทีศ่ ษิ ย์ปลูกงอกงามขึน้ มาแล้ว ช่างดีจงั เลยครับท่านอาจารย์"
อาจารย์เซนพยักหน้าพลางกล่าวแค่เพียงว่า "ดีแล้ว ชอบแล้ว"

ความรู้ค่ปู ระสบการณ์

ถ้าเราสามารถนาเอาความรูท้ งั ้ หมดในโลกมาใส่ลงในกระดาษแผ่นหนึ่งได้ ขอให้ถามตัวเองว่า
เรารูอ้ ะไรบ้างในความรูท้ งั ้ หมดทีอ่ ยู่ภายในกระดาษแผ่นนัน้ เราจะพบความจริงว่า ความรูท้ เ่ี รามีอยู่
เป็ นส่วนทีเ่ ล็กมากๆ ส่วนทีเ่ ราไม่รมู้ นั ทัง้ กว้างทัง้ สูงและลึกจนไม่อาจจะวัดได้ ฉะนัน้ ผูใ้ ดทีค่ ดิ ว่าตัวเอง
รูม้ ากและชอบอวดความรูค้ อื คนโง่ ผมเคยอ่านหนังสือผ่านตาคานิยามเกีย่ วกับคนโง่ทผ่ี มชอบมากเลย
นามาแบ่งปั น เขาให้คานิยามคนโง่ว่า “คือบุคคลทีไ่ ม่รตู้ วั เองว่าไม่ร”ู้
จากคานิยามนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งแสดงตนเป็ นผูร้ อบรูใ้ น
ทุกเรือ่ ง มีคาตอบในทุกสิง่ หลายครัง้ สิง่ ทีเ่ ขาแสดงออกทีเ่ ขาคิดว่าเป็ น
ความรูแ้ ท้จริงคือความไม่รจู้ ริง คนฉลาดคือบุคคลทีแ่ สวงหาความรูใ้ ส่ตน
ตลอดเวลา ความรูใ้ หม่ๆ เกิดขึน้ ทุกนาที ความรูเ้ ก่าค่อยๆ ล้าสมัยไป
ตามกาลเวลา ผูท้ ห่ี ยุดเรียนรูก้ เ็ ท่ากับหยุดความเจริญก้าวหน้าของ
ตนเอง
เรากาลังอยูใ่ นยุคสื่อสารข้อมูลและกาลังก้าวเข้าสู่ยคุ ชีวเทคโนโลยี โลกกาลังเดินเข้าในอุโมงค์
แห่งความรูท้ ไ่ี ม่รเู้ ลยว่าจะออกมาสู่ปลายอุโมงค์ได้เมือ่ ใด ตราบใดทีม่ นุษย์ยงั คงอยู่ตราบนัน้ การ
ค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ จะดาเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้ ความรูถ้ อื ว่าเป็ นอาวุธทีท่ รงพลังของมนุษย์
เพราะด้วยความรูช้ ่วยกาจัดความงมงายและใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างล้าเลิศ ความรู้ ปั ญญาและพลัง
เมือ่ ประสานกันอย่างพอเหมาะจะช่วยผลักดันชีวติ ไปสู่ความสุขและความสาเร็จทีย่ งยื
ั ่ น แต่อย่างไรก็ดี
ความรูท้ แ่ี ท้จริงและสมบูรณ์จะต้องเดินควบคู่ระหว่างการรูข้ อ้ มูลกับความรูอ้ นั เกิดจากประสบการณ์
ตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษามีการวัดผลความรูด้ ว้ ยการทดสอบว่ามีความจาเก็บข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด แต่สถาบันชีวติ ข้อมูลอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ประสบการณ์ชวี ติ จะต้องเป็ น
องค์ประกอบร่วมอยูด่ ว้ ย
ชีวติ หลายคนมีความจาเป็ นเลิศรูข้ อ้ มูลมากมาย แต่ขาดประสบการณ์ทาให้ผนู้ นั ้ ขาดวุฒภิ าวะ คน
ทีร่ ขู้ อ้ มูลมากทางเดียวมักจะอวดตัว อวดรู้ แต่ผทู้ ร่ี จู้ กั นาเอาความรูค้ วามสามารถมาประยุกต์ใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม วุฒภิ าวะจะพัฒนาขึน้ ในชีวติ ผูน้ นั ้ ชีวติ เปรียบเหมือนจักรยานสองล้อ ล้อหลังคือ
พลังผลักดันให้พุ่งไปข้างหน้า ส่วนความรูท้ างวิชาการเหมือนล้อหน้าทีใ่ ห้ทศิ ทาง ฉะนัน้ เมือ่ พลังชีวติ
กับความรูป้ ระสานกันจะทาให้ชวี ติ ก้าวหน้า และก้าวไปอย่างถูกทิศทาง

