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“คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็ นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็ นคนกลุ่ม

พระเจ้าสร้างเรามาให้เอาตัวรอดไปอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์พระองค์จงึ รักมนุษย์
ทุกคน ทัง้ คนดีและคนชัว่ พระองค์ให้โอกาสคนชัวเสมอจนถึ
่
งวันสุดท้ายของชีวติ
ดังนัน้ เมือ่ คนชัวกลั
่ บมาหาพระเจ้าพระองค์กใ็ ห้อภัย และมีการฉลองใหญ่โต คนดี
ทีด่ ารงชีวติ ในศีลในธรรมมาชัวชี
่ วติ ก็เป็ นเครือ่ งประกันความรอด และคนชัวที
่ ห่ ลง
ผิดกลับใจในช่วงบัน้ ปลายชีวติ ต่างคนก็ได้รบั รางวัลเท่ากันนักบุญเปาโลเตือนเรา
ให้ประพฤติตนให้คคู่ วรกับข่าวดีของพระคริสตเจ้า คือพระองค์นบั เราเป็ นญาติ
ของพระองค์แล้ว
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 21 ก.ย.20
วันพุธที่ 23 ก.ย.20
วันเสาร์ท่ี 26 ก.ย.20
วันอาทิตย์ท่ี 27 ก.ย.20

ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผูน้ ิพนธ์พระวรสาร
ระลึกถึง น.ปี โอ แห่งปี เอเตรลชีนา พระสงฆ์
ระลึกถึง น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 26 เทศกาลธรรมดา
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด

7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )
Greek Cross And X Monogram กางเขนกรีกและอักษรย่อ
ตัวเอ็กซ์ เป็ นการเอาอักษรย่อตัวเอ็กซ์ (อ่านว่า “คี” ในภาษากรีก) ซึง่ เป็ น
อักษรตัวแรกของพระคริสต์ ในภาษากรีกทับลงไปบนกางเขนกรีก
ข้อคิดสะกิดใจ

จะรู้ว่า
จะรูว้ า่ โลกนี้กว้างใหญ่
จะรูว้ า่ คุณค่าของอะไร ในสักอย่าง
จะรูค้ วามหมาย ของฟ้ าหลังฝน
จะรูว้ า่ ยังมีเรื่องราว อีกมากมาย

ก็ต่อเมื่อเราได้…ออกเดินทาง
ก็ต่อเมื่อเราได้…เสียมันไป
ก็ต่อเมื่อเราผ่านพ้น…มันมาได้
ก็ต่อเมื่อเราเปิ ดใจ…ยอมรับมัน

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1334

วันอาทิตย ์ที่

20

กันยายน

2563/2020

ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
กลุ่มเทิ ดมารีย์ (ชมรมนิ สิตคาทอลิ ก มหาวิ ทยาลัยบูรพา) ฉลองแม่พระบังเกิ ด
และฉลองวันระลึกถึงการก่อตัง้ กลุ่มเทิดมารีย์ ครบรอบ 41 ปี
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ั ันธ์
ประชาสมพ

อาทิตย์ชวนคิด

เมื่อเดิ นตามพระแม่
เมื่อเดินตามพระแม่ ท่านจะไม่หลงทาง
เมื่อวิงวอนพระแม่ ท่านจะไม่หมดหวัง
เมื่อคิดถึงพระแม่ ท่านจะไม่ทาผิด
เมื่อพระแม่จงู มือท่าน ท่านจะไม่หกล้ม
เมื่อพระแม่ปกป้ องท่าน ท่านจะไม่หวันกลั
่ ว
เมื่อพระแม่นาทางท่าน ท่านจะไม่เหน็ดเหนื่อย
เมื่อพระแม่ชว่ ยเหลือท่าน ท่านจะถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
พระแม่จะไม่ให้ปีศาจทาร้ายท่าน
พระแม่จะไม่ให้คุณธรรมความดีหนีไปจากท่าน
พระแม่จะไม่ให้ฤทธิกุ์ ศลของท่านถูกทาลาย
พระแม่จะไม่ให้พระหรรษาทานของท่านสูญหาย
... นักบุญเบอร์นาร์ด
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุ่มครึง่ ขอเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระทีวั่ ดบางแสน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
วันนี้ มิใช่เกียจคร้านจะเขียนบทความ มีความคิด ข้อราพึงหลากหลายผ่าน
เข้ามาเวลาทาโน่ นทานี่ในแต่ละวัน ….. แต่รสู้ กึ ไม่อยากเขียนอะไร
หากแต่ ….อยากตัง้ คาถามเล็ก ๆ มากกว่า
(มธ 20:1-16) เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกเป็นคาอุปมาว่าดังนี้ “อาณาจักรสวรรค์
เปรียบเหมือนพ่อบ้านผูห้ นึง่ ซึง่ ออกไปตัง้ แต่เช้าตรู่ เพือ่ จ้างคนงานมาทางานในสวนองุน่ ครัน้ ได้ตกลง
ค่าจ้างวันละหนึง่ เหรียญกับคนงานแล้ว ก็ส่งไปทางานในสวนองุน่ ประมาณสามโมงเช้า พ่อบ้านออกมา
ก็เห็นคนอืน่ ๆ ยืนอยู่ทลี ่ านสาธารณะโดยไม่ทางาน จึงพูดกับคนเหล่านี้ว่า ‘จงไปทางานในสวนองุน่ ของ
ฉันเถิด ฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควร’ คนเหล่านี้กไ็ ป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเทีย่ งวันและบ่ายสามโมง
กระทาเช่นเดียวกัน ประมาณห้าโมงเย็น พ่อบ้านออกไปอีก พบคนอืน่ ๆ ยืนอยู่ จึงถามเขาว่า ‘ทาไมท่าน
ยืนอยูท่ นี ่ ที ่ งั ้ วันโดยไม่ทาอะไร’ เขาตอบว่า ‘เพราะไม่มใี ครมาจ้าง’ พ่อบ้านจึงพูดว่า ‘จงไปทางานในสวน
องุน่ ของฉันเถิด’
ครัน้ ถึงเวลาคา่ เจ้าของสวนบอกผูจ้ ดั การว่า ‘ไปเรียกคนงานมา จ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริม่ ตัง้ แต่คน
สุดท้ายจนถึงคนแรก’ เมือ่ พวกทีเ่ ริม่ งานเวลาห้าโมงเย็นมาถึง เขาได้รบั คนละหนึง่ เหรียญ เมือ่ คนงาน
พวกแรกมาถึง เขาคิดว่าตนจะได้รบั มากกว่านัน้ แต่กไ็ ด้รบั คนละหนึง่ เหรียญเช่นเดียวกัน ขณะรับ
ค่าจ้างเขาก็บ่นต่อหน้าเจ้าของสวนว่า ‘พวกทีม่ าสุดท้ายนี้ทางานเพียงชัวโมงเดี
่
ยว ท่านก็ให้ค่าจ้างแก่
เขาเท่ากับเรา ซึง่ ต้องตรากตราอยูก่ ลางแดดตลอดวัน’ เจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึง่ ในพวกนี้ว่า ‘เพือ่ น
เอ๋ย ฉันไม่ได้โกงท่านเลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึง่ เหรียญหรือ จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิด ฉัน
อยากจะให้คนทีม่ าสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่าน ฉันไม่มสี ทิ ธิใ์ ช้เงินของฉันตามทีฉ่ นั พอใจหรือ ท่านอิจฉา
ริษยาเพราะฉันใจดีหรือ’
ดังนี้แหละ คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็ นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่ม
สุดท้าย
•
พระวรสารประจาอาทิตย์น้ี เป็ นเรือ่ งราวเกีย่ วกับนายจ้าง - ลูกจ้าง
•
อ่านแล้ว ขอให้ไตร่ตรอง …แล้วลองตอบตนเองว่า
1. นายจ้าง เป็ นธรรมไหม
2. ถ้าเราเป็ นลูกจ้าง จะรูส้ กึ อย่างไร …จะประท้วงไหม
….จะกลับมาทางานทีน่ ่อี กี ไหม
…จะหาโอกาสเป็ นเหมือนลูกจ้างกลุ่มสุดท้ายไหม
3. ถ้าเราเป็ นนายจ้าง
….จะตอบลูกจ้างอย่างไร
•• พ่อไม่ตอ้ งการคาตอบ …. แต่ขอให้พี่น้องตอบ กับตนเอง …..
กับพีน่ ้องอื่น ๆ และสาคัญยิง่ ….กับพระเจ้า
พ่อศักดิ ์
•

มิ สซาสัปดาห์นี้
•
วันจันทร์ถงึ ศุกร์ เวลา 11.00 น.
•
วันเสาร์ เวลา 19.30 น. นพวารฯ และมิสซา

วันอาทิตย ์ที่
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

สร้างสมองลูกน้อย สไตล์คลาสสิก

พ่อกับลูกสาว
พ่อคนหนึ่งมีลกู สาวสองคน คนหนึ่งแต่งงานกับคนทาสวน
อีกคนแต่งงานกับคนทาอิฐ วันหนึ่งพ่อของพวกหญิงสาวต้องการไปเยีย่ มลูก
เมื่อไปถึง ด้วยความเป็ นห่วงก็ถามลูกคนแรกว่า ตัง้ แต่เจ้าแต่งงานมา เจ้าปรารถนาสิง่ ใดบ้าง
ลูกสาวคนแรกตอบ ลูกปรารถนาอยากให้ฝนตกทุกวัน เพือ่ ให้ตน้ ไม้งอกเงยสวยงาม
เสร็จแล้ว พ่อคนนัน้ ก็เดินทางไปหาลูกสาวคนทีส่ องต่อ เมื่อไปถึง
เขาถามคาถามเดิมกับลูกสาวคนทีส่ อง ลูกสาวคนทีส่ องตอบ
ข้าปรารถนาอยากให้แดดออกทุกวัน เพือ่ ทีอ่ ฐิ จะได้แห้งพอทีจ่ ะนาไปขายได้
เมื่อออกจากลูกสาวคนทีส่ อง พ่อผูน้ นั ้ ได้แต่งวยงง
จะทาเช่นไรดีกบั ความปรารถนาของลูกสาวทัง้ สองคน

นิ ทานเรื่องนี้ สอนให้ร้วู ่า
คนเราไม่อาจทาให้ทกุ คนพอใจได้ทงั ้ หมด

เคยมีคาถามไหมคะ ว่าทายังไงลูกน้อยจึงจะมีทงั ้ สุขภาพ
กายและลุขภาพใจและสมองทีด่ ี หรือ มีทงั ้ ไอคิว และอีควิ ควบคู่
กันไป ก่อนอื่นเรามาทาความรูจ้ กั กับเจ้าไอคิว (IQ) หรือ Intelligence quotient คือ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การ
ใช้เหตุผล การคานวณนันเอง
่
ส่วนคาว่าอีควิ หรือ EQ มาจาก
คาว่า Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ ทีจ่ ะช่วยให้การดาเนินชีวติ เป็ นไปอย่างราบรื่น การ
ปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมนันเอง
่
ทีน้มี าถึงคาตอบล่ะค่ะ อย่างทีท่ กุ คนรูก้ นั ก็คอื ต้องทาน
อาหารให้ครบทัง้ ห้าหมู่ แต่ทห่ี ลายคนละเลยอาจ คือ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ด็กกาลังสัมผัส เช่น หลายครัง้ ทีล่ กู รักร้องไห้โยเย เพราะเสียงรบกวนจากสิง่ รอบข้าง
ไม่วา่ จะเป็ นวิทยุหรือโทรทัศน์ แต่มอี กี วิธหี นึ่งทีพ่ อ่ แม่หลายท่านอาจจะมองข้าม นันคื
่ อ การเปิ ด
เพลงคลาสสิก หรือ เพลงบรรเลงให้เด็ก หรือลูกๆ ฟั ง แม้แต่ผใู้ หญ่เวลาเครียดๆ ยังสามารถฟั งเพือ่
ผ่อนคล้ายสมองได้เลยค่ะ
การทีเ่ พลงคลาสสิกนัน้ สามารถช่วยเสริมสร้างอารมณ์ เพิม่ สมาธิ และพัฒนาการทางสมอง
ของลูกน้อยได้ เนื่องจากว่าเพลงคลาสสิกเป็ นเพลงทีม่ จี งั หวะ และท่วงทานองทีซ่ บั ซ้อน ไพเราะ
และสือ่ ออกมาได้ลกึ ซึง้ สวยงาม และมีหลายงานวิจยั และหลักฐานออกมายืนยันว่าสามารถเพิม่
พัฒนาการทางสมองของเด็กอย่างเห็นได้ชดั หากมีเวลาว่างก็อยากจะให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ลองฟั งเพลง
ไปเหล่านัน้ ไปพร้อมๆ กับลูก สังเกตปฏิกริ ยิ าของลูกน้อยว่าเป็ นอย่างไร
เพลงคลาสสิกทีค่ ณ
ุ พ่อ คุณแม่หลายท่านคงจะรูจ้ กั ดี นันคื
่ อ บทเพลงของ Mozart หรือ Beethoven ทีม่ ที ว่ งทานองในรูปแบบ Symphony Orchestra ซึง่ เราจะหาเพลงเหล่านี้ไม่ยากเลย เพราะ
ตามห้างสรรพสินค้าก็มกั จะมีเพลงเหล่านี้ในโซนเพลงคลาสสิกอยูแ่ ล้ว หรือบางอัลบัม้ ก็คดั สรรบท
เพลงเหล่านี้มาแล้วเพือ่ ลูกน้อยเป็ นชุดๆ
หากคุณพ่อและคุณแม่มเี วลาว่างในการเดินช็อปปิ้ ง ลองไปตามหาดูกไ็ ด้คะ่ แล้วจะพบว่า
ดนตรีทท่ี า่ นได้ฟัง นอกจากจะผ่อนคลายทัง้ คุณพ่อ คุณแม่ และคุณลูกแล้ว ยังมีประโยชน์ในระยะ
ยาวอีกด้วยค่ะ อย่างน้อยก็แบ่งเวลาให้ลกู ของคุณฟั งเพลงเหล่านี้ ก่อนทีจ่ ะนอนหลับไปพร้อมกับ
คุณ…พร้อมเสริมสร้างสมองลูกน้อย สไตล์คลาสสิก
หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพถ่ายต่างๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต
ทีม่ า http://www.bejame.com/article/2431

