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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1381    วนัอาทติยท์ี ่    15     สงิหาคม     2564/2021 

 

 ปี 1950 สมเดจ็พระสนัตะปาปาปีโอที ่ 12 ประกาศขอ้ความเชื่อเรื่องการรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรคท์ัง้กายและ
วญิญาณ ในMunificentissimus Deus มสีาระทีม่คีวามหมายและน่าสนใจ “พระนางมารยี ์มนุษย ์พรหมจาร ีผูท้ี่
สะทอ้นความงดงามของความเป็นมนุษยข์องพระครสิตเจา้ พระบุตรของพระนางไดอ้ย่างยอดเยีย่ม และสะทอ้น
ถงึการตอบสนองของพระครสิตเจา้ต่อพระประสงคข์องพระเจา้อย่างนอบน้อม แม่พระจงึไม่เคยตอ้งแยกจากพระ
บุตรของพระนางเลย พระนางอยู่เคยีงขา้งพระองคต์ลอดทางแห่งไมก้างเขน และ ณ เชงิกางเขน ยงัรบัเป็น
มารดาของพระศาสนจกัร ซึง่เป็นพระกายทพิยข์องพระครสิตเจา้ พระนางไดร้บัการยกเวน้จากบาปก าเนิด และ
ยงัคงใกลช้ดิกบัพระครสิตเจา้บนสวรรค”์ ชวีติของแม่พระเป็นการประกาศ”ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้”โดยแท ้โดย
ผ่านทางความสภุาพ นอบน้อมและความต ่าตอ้ย น่าสงัเกตว่า พระสนัตะปาปาปีโอที ่ 12 ประกาศขอ้ความเชื่อน้ี 
ไม่กีปี่หลงัจากทีม่นุษยถ์ูกละเมดิศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยไ์ปอย่างสดุทีจ่ะบรรยายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่
2 ขอ้ความเชื่อน้ี สว่นหน่ึงจงึเชญิชวนใหม้นุษยเ์คารพต่อศกัดิศ์รแีละแสวงหาพระประสงคข์องพระเจา้เสมอ โดย
ร าพงึถงึชวีติอนัเตม็เป่ียมดว้ยความเชื่อของแม่พระนัน่เอง  

“วญิญาณขา้พเจา้ประกาศความยิง่ใหญข่องพระเจา้ จติใจของขา้พเจา้ชืน่ชมยนิดใีนพระเจา้” 
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

รกัของแม่ 
            แมร่กัลกู ผกูสมัพนัธ ์ผสานจติ                    สายโลหติ ก่อเกดิกาย ใฝ่เตมิฝัน 

จากความรกั รวมสายใย ใจตรงกนั                     ลกูเกดิพลนั เป็นวนัแม ่แต่นัน้มา 
  แมร่กัลกู ปลกูใจกาย ทัง้ชายหญงิ                แมร่กัจรงิ รกัสะสม ภริมยห์า 

 แมร่กัเจา้ เฝ้าอบรม บ่มปัญญา                          แมร่กัลกู ดัง่แกว้ตา ตราบฟ้าดนิ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

วนัจนัทรท์ี ่16 ส.ค.21           ระลกึถงึ    น.สเตเฟน แห่งประเทศฮงัการ ี
วนัพฤหสัที ่19 ส.ค.21          ระลกึถงึ   น.ยอหน์ เอิด๊ พระสงฆ ์
วนัศุกรท์ี ่20 ส.ค.21             ระลกึถงึ  ระลกึถงึ น.เบอรน์ารด์ เจา้อธกิารและนกัปราชญ์ 
วนัเสารท์ี ่21 ส.ค.21            ระลกึถงึ     น.ปีโอ ที ่10 พระสนัตะปาปา 
วนัอาทติยท์ี ่22 ส.ค.21        สปัดาหท์ี ่21 เทศกาลธรรมดา 

  โกร่งกบัหินบดยา (  Mortar   and  Pestle )   เป็นเครือ่งมอืทีห่มอปรงุยาใชเ้ตรยีมยา   จงึมกั
ใชเ้ป็นเครือ่งหมายของนกับุญคอสมาสและนกับุญดาเมยีนซึง่มอีาชพีเป็นหมอ            
เคร่ืองดนตรี  (  Musical    Instruments)   นอกจากเป็นหนึ่งใน

เครือ่งหมายทีใ่ชก้บันกับุญเซซลีอีาแลว้   ในภาพ  “แมพ่ระกบัพระกมุาร”   ยงัมกัมเีหล่าทตู
สวรรคถ์อืเครือ่งดนตรปีรากฏอยูด่ว้ย  รปูเทพสวรรคก์ าลงัเล่นดนตรใีชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของ
การสวดสรรเสรญิพระเจา้ชัว่นรินัดรของพวกทา่น  
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ประกาศวดับางแสน 

 หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ดัในช่วงน้ี จะใชว้ธีิโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

       ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

      ชื่อบญัชี นายสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ  

เลขบญัชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย)์  

 และโปรดส่ง “ไลน”์ เพือ่แจง้จุดประสงคข์องพีน่อ้ง ใหท้ราบดว้ยครับ  

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

    มอบให้ แด่ แม่ ... ผู้เป็นทุกอย่าง 
*** แมค่อืพระ ผูส้รา้ง ใหก้ าเนิด                ผูป้ระเสรฐิ ก่อเกดิลกู ปลกูควาฝัน 
ถกัทอรกั ฟูมฟัก เน่ินนานวนั                   จนลกูนัน้ เตบิใหญ่ จนไดด้ ี
*** เป็นดัง่เทยีน ยอมเผาตน จนมอดไหม ้   ยงัแสงให ้ลกูเหน็ทาง ไม่หา่งหนี 
แสงอาทติย ์ส่องทางเดนิ เน่ินนานปี           มารดาน้ี สอ่งสวา่ง ทางชวีนั 
***แมจ่งึเป็น ผูส้รา้ง ทางชวีติ                   คอยลขิติ แต่งแตม้ หลากสสีนั 
จากผา้ขาว ผนืขาด เมื่อวานวนั                 กลบัเปรผนั เป็นผา้งาม ยามเตบิโต   
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั – วนัอาทติยน์ี้ วนัที ่15 สิงหาคม เป็นวนั ‘สมโภช’  พระนางมารยีพ์รหมจารผีูน้ิรมล รบั
เกยีรตยิกขึน้สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ เป็นวนัฉลองใหญ่ เพราะ สาระของการฉลองนี้มคีวามส าคัญ
ย่ิงต่อชีวิตคริสตชนคาทอลิก การรบัเกียรติยกขึ้นสวรรคท์ ัง้กายและวิญญาณน้ี เป็นข้อความ
เชือ่ ทีเ่ราคาทอลกิตอ้งเชือ่ เพราะเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน ค.ศ. 1950 สมเด็จพระสนัตะปาปา ปีโอที ่
12 ได้ออกสมณลิขิต เป็นประกาศทางการลงตราประทบัประจ  าพระองค ์(bull) ชือ่ Munifi-
centissimus และประกาศจากธรรมาสน์ของนกับุญเปโตร จงึเป็นการประกาศโดยอาศยัอ านาจทีท่ า
ให้ไม่มีข้อผิดพลาดในความเช่ือน้ี  

 ทีจ่รงิแลว้ ตัวตนและบทบาทในพนัธกิจของแม่พระนัน้ เป็นพระสญัญาทีม่มีาตัง้แต่ในหนงัสอืปฐมกาล 
และปรากฏต่อเนื่องไปจนถงึหนงัสอืววิรณ์ ความเมตตาโปรดปรานของพระเจา้ทีม่ตี่อแมพ่ระ เพือ่
เตรยีมพระนางใหเ้ป็น ‘พระมารดาพระเจา้’ นัน้เป่ียมลน้ ทว่มทน้ จะพระนางไดร้บัการทกัทายจากทตู
สวรรคค์าบรแีอล ซึง่กเ็ป็นถอ้ยค าของพระเจา้เองว่า “ทา่นผูเ้ป่ียมลน้ดว้ยหรรษทาน”  

 วนันี้ ขอใหพ้ีน้่องสวดบทภาวนาของพระนาง จากบทพระวรสารวนันี้ และหาโอกาสสวดบทนี้บ่อย ๆ 
กย็ิง่ด ีเพราะเป็นบทภาวนาสรรเสริญพระเจ้าจากดวงหทยันิรมลของพระนาง เป็นความสขุลน้พน้ และ
เป็นความภมูใิจลน้เหลอืทีพ่ระเจา้เมตตาโปรดปราน … เมือ่เราสวดกบัแมพ่ระ … แมย่อ่มดใีจมาก… 

“วญิญาณขา้พเจา้ประกาศความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ จติใจของขา้พเจา้ชืน่ชมยนิดใีนพระเจา้ พระผูก้อบกู้
ขา้พเจา้ เพราะพระองคท์อดพระเนตรผูร้บัใชต้ า่ตอ้ยของพระองค ์ตัง้แต่นี้ไป ชนทกุสมยัจะกล่าววา่ขา้พเจา้
เป็นสขุ พระผูท้รงสรรพานุภาพทรงกระท ากจิการยิง่ใหญ่ส าหรบัขา้พเจา้ พระนามของพระองคศ์กัดิส์ทิธิ ์พระ
กรณุาต่อผูย้ าเกรงพระองคแ์ผ่ไปตลอดทกุยคุทกุสมยั พระองคท์รงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขบัไล่ผู้
มใีจมกัใหญ่ใฝ่สงูใหก้ระจดักระจายไป ทรงคว า่ผูท้รงอ านาจจากบลัลงัก ์และทรงยกยอ่งผูต้ า่ตอ้ยใหส้งูขึน้ 
พระองคป์ระทานสิง่ดทีัง้หลายแกผู่อ้ดอยาก ทรงสง่เศรษฐใีหก้ลบัไปมอืเปล่า พระองคท์รงชว่ยเหลอือสิราเอล 
ผูร้บัใชพ้ระองค ์โดยทรงระลกึถงึพระกรณุา ดงัทีท่รงสญัญาไวแ้กบ่รรพบุรษุของเรา แกอ่บัราฮมัและบุตร
หลานตลอดไป” 
 โควดิ 19 กย็งัท าใหเ้รากา้วไปไหนไมส่ะดวก แต่โอกาสสมโภชทางวดัก็จดัตัง้รูปแมพ่ระ Assumption 

ในวดัน้อย ถวายมิสซาเพือ่พีน้่อง และจดัดอกไม้สดและกล้วยไม้ เทดิเกยีรตแิมแ่ทนพีน้่องทกุทา่นทกุ
ครอบครวั จดัถวายแมท่ัง้ในวดัและทีอ่นุสาวรยีแ์มใ่นบรเิวณวดัดว้ย ไมรู่ว้่าดอกไมส้ดจะสดไดก้ีว่นั 
เพราะอากาศมนัรอ้น แต่ขอใหค้วามรกั ความผูกพนัในชวิีตจิตใจของพีน้่องสดอยู่ทุกวนั สวดสาย
ประค าให้ได้บา้งทุกวนั จดัพื้นท่ีให้แม่พระในบา้น ในชีวิตบา้ง … แลว้เราทกุคนจะไมข่าดพระพร
ครบั  

                             ……เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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การเดินทางของชีวิต 
 นานมาแลว้...มพีระราชา ผูซ้ึง่บอกกบัคนขีม่า้ของเขาว่า ถา้เขาสามารถขีม่า้ไปครองพืน้ทีไ่ดม้ากเท่าไรก็
ตาม พระราชาจะยกทีด่นินัน้ใหก้บัเขา คนขีม่า้จงึควบมา้ของเขาไปอยา่งรวดเรว็ เพื่อครอบครองทีด่นิใหม้าก
เท่าทีจ่ะท าได ้เขาเรง่ควบมา้ไปเรือ่ยๆ เรว็เท่าทีม่า้จะรบัไหว ....... เมือ่เขาหวิหรอืเหนื่อย เขาจะไมห่ยดุควบ
มา้ เพราะเขาตอ้งการครอบครองดนิแดนใหม้ากเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้เมือ่มาถงึจดุหนึ่งเขาหมดแรง และก าลงัจะ
ตาย เขาจงึถามตวัเองว่า.... 
 " ท าไมเราถงึกดดนัตวัเองอยา่งหนกัเพื่อใหไ้ดค้รอบครองผนืดนิ ตอนน้ีเราก าลงัจะตายและเรากต็อ้งการ
เพยีงแค่ทีด่นิเลก็ๆ เพื่อฝังศพตวัเอง " เรือ่งขา้งตน้กเ็หมอืนการเดนิทางของชวีติพวกเรา.... 
พวกเราผลกัดนัตวัเองอยา่งทุกวนัเพื่อใหไ้ดเ้งนิมากๆ มอี านาจ และเป็นทีย่อมรบั พวกเราละเลยทีจ่ะดแูล
สุขภาพของตวัเอง และคนรอบขา้ง.... เราไมม่แีมเ้วลาทีจ่ะใหก้บัครอบครวั และชื่นชมกบัสิง่สวยงามรอบตวั 
หรอืแมก้ระทัง่ งานอดเิรกทีเ่รารกั เรากไ็มม่แีมเ้วลาทีจ่ะท ามนั วนัหน่ึงเมือ่เรามองกลบัไป ....พวกเราจะ
ตระหนกัว่า สิง่ทีต่อ้งการนัน้ จรงิ ๆ เรากลบัไมไ่ดม้นัมาทัง้ๆทีม่นัอยูใ่กลเ้สยีเหลอืเกนิ .....แต่สิง่ทีเ่รา
ขวนขวาย และพยายามไขว่ควา้ มนักลบัไมไ่ดใ้หอ้ะไรกบัชวีติเราเลย.... แต่เมือ่เราไมส่ามารถยอ้นเวลา
กลบัไปไดก้บัสิง่ทีเ่ราพลาดไปในชวีติ ไมใ่ช่การสรา้งเงนิ สรา้งอ านาจ หรอืการยอมรบั ชวีติไมใ่ช่การท างาน 
 งานเป็นสิง่ส าคญัเพยีงสิง่เดยีวทีท่ าใหเ้ราสนุกกบัความงาม และความพงึพอใจของชวีติ แต่ชวีติคอื 
ความสมดุลของงานและการเล่น ครอบครวัและเวลาส่วนตวั ...จงตดัสนิใจว่าจะสรา้งสมดุลใหก้บัชวีติคุณ
อยา่งไร ก าหนดล าดบัความส าคญัของคุณเอง ตระหนกัว่าอะไรทีคุ่ณสามารถยอมรบัได้ 
จงตดัสนิใจดว้ยสญัชาตญาณของตวัคุณเอง.... 
 ความสุขคอื ความหมายและจดุมุง่หมายของชวีติ ดงันัน้... สรา้งมนังา่ย ๆ โดยท าในสิง่ทีคุ่ณตอ้งการจะ
ท า และซาบซึง้กบัธรรมชาต ิชวีตินัน้เปราะบาง ชวีตินัน้สัน้ ใชช้วีติอยา่งสมดุล ในสไตลข์องคุณเอง และสนุก
กบัมนั 

 มองดสูิง่ทีคุ่ณคดิ : มนัจะกลายเป็นค าพดู 
 มองดคู าพดูของคุณ : มนัจะกลายเป็นการกระท า 
 มองดกูารกระท าของคุณ : มนัจะกลายเป็นนิสยัตดิตวั 
 มองดนูิสยัของคุณ : มนัจะกลายเป็นบุคลกิ 
 มองดบูุคลกิของคุณ : มนัจะกลายเป็นโชคชะตา 

          แต่สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื ตวัคณุทีจ่ะก าหนดตวัคุณเอง 
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“ความรกั” คืออะไร?ตอนท่ี 2 
เรามัน่ใจแลว้ใช่ไหม ว่าตอนนี้คอืรกั” มุมมองความรกัยงัเปลีย่นไปไดจ้าก ประสบการณ์ทีไ่ดร้บั ความรกั

ในช่วงวยักเ็ป็นสิง่ทีเ่หน็ไดช้ดั เหล่านี้แมน้ี่จะดเูหมอืนสิง่ทีอ่ธบิายได ้แต่หากลงลกึในรายละเอยีดเรากต็อ้งยอมรบัว่า ณ 
ช่วงเวลานัน้ เราไม่เคยเขา้ใจมนัไดจ้รงิ หรอืมัน่ใจว่าเขา้ใจมนัแลว้ แมก้ระทัง่ตอนน้ีเราก็อาจจะเข้าใจในความรักผดิ  ๆ
อยู่กไ็ด้ เราอาจอยู่กบัใครสกัคนโดยแทจ้รงิเราไม่ไดร้กัเขา เป็นเพยีงมายาคตบิางอย่างทีเ่ราคดิวา่เรารกั หรอื เราไม่
ตอ้งการความรกัตอนน้ี ตอ้งการเพื่อน ตอ้งการแค่บางสิง่บางอยา่งจากคนหนึ่งเท่านัน้ ซึง่กต็อบแทนกนัไมไ่ดอ้กีว่า ตก
ลง “คือรกัหรอืเปล่า” อะไรต่าง ๆ เหล่าน้ีทีแ่มเ้กดิจากตวัเราเองแต่ก็
ยากจะเขา้ใจมนัไดจ้รงิ  ส่ิงทีไ่ม่สมดุล – ไม่มวีนัทีคู่่ใดจะเตมิเตม็กนัได้
สมบรูณ์จรงิ ประโยคประทบัใจจากหนงัเรื่องโรแมนตกิเรื่อง Jerry 
Maguire ประโยคหนึ่งทีต่วัเอกกล่าวว่า “You complete me” (คุณเขา้มา
เตมิเตม็ฉนั) ถา้ตามเรื่องราวจากหนงั ตอนไดฟั้งแลว้กร็ูส้กึด ีแต่หาก
มองอกีท ีมนักเ็ป็นแคช่่วงเวลา และสถานการณ์พาไป เพราะค าว่าเตมิ
เตม็ของสถานการณ์บางคน บางท ีอาจเป็นอกีประโยคของหนงัทีพ่ดูว่า “Show me the money” (เอาเงนิมากองใหฉ้นั) 
แทนกไ็ด ้ฟังดแูง่รา้ย แต่ชวีติคนเรามปัีจจยัขาด/เตม็ ไม่เท่ากนั ความตอ้งการของเราเองกม็คีวามยดืหยุ่น ความชอบ/
ไม่ชอบ กเ็ปลีย่นแปลงได ้และแน่นอนไม่ไดห้มายความแค่เรื่องเงนิ..แลว้บางคู่อยู่รอดกนัไดอ้ย่างไร นัน่เพราะสว่นใหญ่
ต่างยอมรบัในความไม่สมดุลต่างหาก ต่างฝ่ายไม่อาจเติมเตม็หรอืให้ทุกส่ิงท่ีอีกฝ่ายต้องการได้ หากแต่ยอมรบั 
ลดทอน ปล่อยผ่าน ละทิง้ความเป็นตวัตนของตนลงไปบา้ง มนักจ็ะเหลอืแต่ดา้นดขีองอกีฝ่ายท าให ้“ประคอง” คู่กนัไป
ได ้อาจเรยีกว่ารกัษา “ระดบัความรกั” ใหค้งอยู่ แต่หากไมย่อมรบั สิง่ทีเ่รยีกว่ารกั ย่อมเปลีย่นไป.. ในทีส่ดุเหมอืนทีผ่ม
ยกตวัอย่างเล่น ๆ เรื่องเงนิ รูห้รอืไม่ว่ามสีถติชิีไ้ว ้คู่รกัหย่ากนัดว้ยเหตุผลนี้มากทีส่ดุในอเมรกิา (ขออภยัไมม่อีา้งองิ 
อ่านมาหลายปี เจอในหลายเล่ม มสีถตินิี้โผล่มาเสมอ ๆ )  

นอกจากนี้เมื่อรกัแลว้ยงัมเีรื่องของ สถานะทางสงัคม รปูร่าง หน้าตา การวางตวั การใชช้วีติต่าง ๆ นา ๆ 
แมก้ระทัง่ Sex ทีจ่ะเขา้มาท าใหเ้รามองว่า “ไปด้วยกนัไม่ได้” ถา้พดูเหมอืนดาราหน่อยกบ็อกว่า “ไลฟ์สไตลแ์ตกต่าง
กนั” ซึง่บนความเป็นจรงิมนักไ็มม่วีนัเหมอืนกนั 100% อยูแ่ลว้ ทัง้นี้การพยายามเปล่ียนเขา หรือหลอกตัวเองว่าไม่
ต้องการบางส่ิงจากอีกฝ่าย สดุท้ายกม็กัจะไปไม่รอด    รกัดีหามจัว่ รกัชัว่หามเสา รกัแบบไหนไม่ต้องหาม
ให้หนัก?” ส่ิงดี ๆ ท่ีท าเราแยไ่ด้ – มเีพยีงน้อยคนนกัทีม่องว่า ความรกัเป็นเรื่องไม่ด ีบา้งกเ็รยีนรูใ้นมมุทีว่่า รกัมทีัง้ด ี
และรา้ย ค าไทยโบราณทีว่่า “รกัดีหามจัว่ รกัชัว่หามเสา” อนัมคีวามหมายว่า ถา้รกัดกีจ็ะสบายเสมอืนงานเบา แต่รกั
ไม่ด ีกต็อ้งเจองานหนกั ถา้เป็นจรงิกแ็สดงใหเ้หน็ว่า ไม่มรีกัไหนทีส่บายทีส่ดุ ไมต่อ้งแบกอะไรเลย อย่างไรกต็อ้งเจอ 
และผมเชื่อว่า เจอในทุก ๆ ความรกั..แมเ้รื่องน้ีจะไม่ไดพ้ดูแง่รกัครอบครวั ทีห่ลายคนมองว่าเป็นรกัทีบ่รสิทุธิ ์แต่ถงึใช่ก็
ยงัตอ้งเจอชว่งเวลาแย่ ๆ ไดท้ัง้นัน้ แต่ทีส่ดุแลว้ เรามองโดยรวมว่า มนัสขุหรอืทุกขม์ากกว่ากนั นี่กอ็าจคลา้ยขอ้ทีแ่ลว้ 
ทีไ่ม่ว่าจะคดิ จะท าไดด้ ีเลอืกไดด้ ีมแีนวคดิทีด่เีช่นไรในเรื่องความรกั แต่สักวนัเราก็ต้องมีวนัทีแ่ย่ กบัเร่ืองน้ีได้ไม่มาก 
กน้็อย ในสมยัทีย่งัชอบเป็นศริาณี เป็นทีป่รกึษาใหใ้ครมากมาย ท าใหพ้บว่า ฉากหน้าของชวีติรกัใครหลายคน ไม่ได้
เป็นเหมอืนทีค่นทัว่ไปคดิ (แมแ้ต่ตวัศริาณีเอง) เพยีงแต่ว่ามนัคอืช่วงเวลาทีทุ่กคนตอ้งผ่าน และจะวางเสา วางจัว่ นัน้
ลงไดไ้หม เพราะแมว้่าจะแบกเสา แต่ถา้ตอ้งแบกไปไม่ไกล ถงึทีว่างลงไดก้ส็บาย และคลา้ยกนัแบกจัว่ถงึจะเบา แต่
หากตอ้งแบกไปไกล ๆ โดยไม่วาง วางลงไม่ได ้เรากค็งแย่ ไม่แพก้นั… 
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