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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
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 เงือ่นไขของการเขา้ในอาณาจกัรพระเจา้คอืกลบัใจและเชื่อในขา่วดี พระอาณาจกัรของพระ
เจา้มาถงึแลว้เพราะพระเยชูเจา้มาเปิดประตูทางเขา้พระอาณาจกัรน้ี และพระองคเ์ชญิชวนชน
ทุกชาต ิทุกภาษาทุกสมยัใหพ้วกเขาไปอยูต่ ัง้แต่ยงัอยูใ่นโลกนี้. พระอาณาจกัรของพระเจา้เป็น
อาณาจกัรแห่งสจัจะ แห่งความรกัและความยตุธิรรม. เงื่อนไขทีส่ าคญัทีข่าดเสยีมไิดเ้พื่อเขา้พระ
อาณาราจกัรคอืการกลบัใจหลงัจากทีก่ระท าความผดิไปแลว้ ดงันัน้ พระเจา้เปิดประตูอาณาจกัร
ไวเ้สมอ 
       ขา่วดทีีพ่ระเยซเูจา้ประกาศคอืพระองคม์าไถ่บาปเราและท าใหเ้ราเป็นลกูของพระเจา้ และ
เป็นพีน้่องกนั และพระองคเ์ตรยีมทีใ่หเ้ราในสวรรคแ์ลว้. สิง่ทีเ่ราตอ้งท าคอืพยายามเดนิผ่านโลก
นี้ดว้ยความเชื่อมัน่ในการประทบัของพระองคท์่ามกลางเรา. 

 “จงกลบัใจ และเช่ือข่าวดีเถิด!” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

สร้าง 
 พระธรรมคอื พลงัแหง่ชวีติ                ทุกความคดิเคลื่อนไปอยา่งเหมาะสม 
ใชจ้ติใจสรา้งความคดิสูอ่ารมณ์                 ไมร่ะทมเพราะรูส้กึแต่สิง่ด ี
 พระวาจาคอื ผูค้วบคุมและบงัคบั         อารมณ์รบัสตปัิญญาสูว่ถิ ี
พรอ้มแยกแยะตดัสนิสิง่ชัว่ด ี                    ทุกท่วงทกีระท าอยา่งเขา้ใจ  

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  8  ส่ิงประดิษฐ ์( Artifacts )   

         รงัผึง้ (Beehive ) เป็นสญัลกัษณ์ของปิยวาจา ดงัส านวน 
“วาจาอาบน ้าผึง้”  รงัผึง้ใชเ้ป็นเครือ่งหมายของนกับุญเบอรน์ารด์
แหง่เมอืงแกลรโ์ว  และนกับุญอมัโบรส   ผูไ้ดช้ือ่วา่พดูจาไดไ้พเราะ
เสนาะหรูาวกบัความหวานของน ้าผึง้ 

วนัจนัทรท์ี ่22  ก.พ.21 ฉลองธรรมาสน์นกับุญเปโตร อคัรสาวก 
วนัองัคารที ่23  ก.พ.21 ระลกึถงึ น.โปลกีารป์ พระสงัฆราช มรณสกัข ี                                                                                    
วนัอาทติยท์ี ่28  ก.พ. 21   สปัดาหท์ี ่2  เทศกาลมหาพรต  
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

สาสน์มหาพรต ปี ค.ศ. 2021 
"บดัน้ี พวกเราก าลงัขึน้ไปยงักรงุเยรชูาเลม็" (มธ 20: 18) 

เทศกาลมหาพรต : เวลาแหง่การฟ้ืนฟูความเชือ่ ความหวงั และความรกั 
เทศกาลมหาพรตเชญิเราครสิตชนใหเ้ดนิทางสูธ่รรมล ้าลกึปัสกาซึง่พระเยซเูจา้ไดท้รงมอบชวีติ 

ของพระองคเ์พือ่เราทัง้หลาย ท าใหเ้ราไดร้บัชวีติใหมท่ีบ่าปและความตายไมส่ามารถมชียัชนะไดอ้กีต่อไป 
ปีนี้พระสนัตะปาปาฟรงัซสิเชญิชวนเราใหด้ าเนินชวีติพระหรรษทาน 3 ประการ คอื ความเชือ่ ความหวงั 
และความรกัควบคูก่บักจิปฏบิตั ิแหง่เทศกาลมหาพรต คอื การจ าศีล การภาวนา และการท าบุญใหท้าน 

ㆍ ความเช่ือ คือ การยอมรบัและด  าเนินชีวิตในความ
จรงิของพระครสิตเจา้ พระองคท์รงเป็นความจรงิ 
ทีน่ าเราไปสูช่วีติทีส่มบรูณ์ พระวาจาของพระองคเ์ป็นแสง
สว่างน าทางชวีติของเรา ความเชือ่ควบคูไ่ปกบั 
การจ าศลีเพราะท าใหเ้รามปีระสบการณ์ของการปฏเิสธตนเอง
และแสวงหาพระประสงคข์องพระเจา้นัน่คอื 
การยอมรบัและเปิดใจใหก้บัพระองค์ 
ㆍ ความหวงั คือ การหนักลบัไปหาพระเจ้าอีกคร ัง้หน่ึง 
การกลบัใจคอืเครือ่งหมายของความหวงั 
การไดร้บัการคนืดจีากพระเจา้ ความหวงันี้ตอ้งท าใหเ้รา
สามารถเป็นผูม้อบความหวงัใหก้บัผูอ้ ืน่ดว้ยการ 
ใหอ้ภยัและคนืดกีนัดงัทีพ่ระองคท์รงกระท าต่อเรา ความหวงั
ควบคูไ่ปกบัการภาวนาเพือ่วอนขอพระบดิา 

ผูท้รงมพีระทยัเมตตาต่อลกูของพระองคเ์สมอและขอใหเ้ราเป็นผูใ้จเมตตาเหมอืนพระองค์ 
ㆍ ความรกั คือ การมีใจเมตตาสงสารและห่วงใยผ ู้อ ื่นเป็นการแสดงออกข ัน้สงูส ุดของความเชื่อ และ
ความหวงัท าใหเ้รามองผูต้กทุกขไ์ดย้ากเป็นพีน้่องของเราพรอ้มชว่ยเหลอืและรว่มทกุขร์ว่มสขุดว้ยกนั  
ความรกัควบคูไ่ปกบัการท าบุญใหท้านซึง่แสดงออกถงึการเสยีสละ การออกจากตนเองดว้ยการชว่ยเหลอื 
แบ่งปันและเป็นหนึ่งเดยีวกนั 

ทกุวนิาทแีหง่ชวีติของเราเป็นเวลาแหง่ ความเชือ่ ความหวงั และความรกั ซึง่ท าใหเ้รามปีระสบการณ์
การเดนิทางในเทศกาลมหาพรตโดย การจ าศลี การภาวนา และการท าบุญ ใหท้าน เชือ่ และหวงัว่าเราจะได้
เดนิทางไปดว้ยกนัสูก่ารฉลองปัสกาอยา่งชืน่ชมยนิดแีละเป่ียมดว้ยสนัตสิขุในชยัชนะของพระครสิตเจา้ 

พระสงัฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรสัศรี 
ประมขุสงัฆมณฑลจนัทบุร ี



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ความรู้ VS ความสามารถ 
 คณุยายคนหน่ึง พลดัหลงเขา้ไปในหอ้งสมัมนาของเหลา่ดอกเตอร ์บนเวทมีี

ดอกเตอรท์า่นหน่ึงก าลงัเอย่ถามผูท้ีเ่ขา้มา

สมัมนาวา่….   “เมด็ฝนท่ีตกมาจากฟ้าท่ีสงู
และตกมาด้วยความเรว็สงู จะท าให้คน
ได้รบับาดเจบ็หรืออนัตรายถึงแก่ชีวิต
หรือไม่?” 
 เมื่อสิน้เสยีงค าถาม ภายในหอ้งประชุมก็
อือ้องึ ต่างกพ็ากนัวนิิจฉยัหาค าตอบ บา้งกห็า
คา่ความเรว็ของเมด็ฝน บา้งกห็ามวลน ้าหนกัของเมด็ฝน ฯลฯ ต่างคนต่างกพ็ากนัคดิ 
คุณยายมองดอูยูส่กัพกักค็วา้ไมโครโฟนทีโ่พเดยีมออกมาพดูขึน้วา่…“พวกคุณไมเ่คย
ตากฝนเหรอ?” 
 สิน้เสยีงของคุณยาย หอ้งทัง้หอ้งเงยีบกรบิ ทุกคนต่างพากนัพยกัหน้าบอกวา่ “ใช่ๆ  
พวกเรากเ็คยโดนฝนน่ีนา” 

 เร่ืองน้ีสะกิดว่า “ความรู้อาจสร้างวิธีคิดท่ีหลากหลาย แต่ประสบการณ์คือ
ความสามารถท าให้คณุแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเรว็” 
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อยากมีอนาคตท่ีดี   

 You can’t have a better tomor-
row if you are thinking about yester-
day all the time.—Charles Kettering  
อย่ารอเวลา อย่ารอคอยให้ใครสกัคนมาปลุก
มาเขย่าให้เราตื่น หลายคนอยากให้มคีนมา
สะกดิ เปลี่ยนชวีติจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื 
ต้องการชวีติที่เปลี่ยนไป ต้องการความส าเรจ็
ชัว่ขา้มคนื  ถ้าเรามวัแต่รอคอยใครสกัคนมากระตุ้นเรา ถ้ารอจนกว่าจะค้นหา  Passion เจอ 
ถ้ารอจนกว่าจะรูว้่าเราควรจะท าอะไรด ีเราก็จะต้องรอไปอกีนาน แทนที่เราจะรอ ก็ควรใช้โอกาส
ที่เรามอียู่ข้างหน้า สิง่ที่อยู่ขา้งหน้าเราในตอนนี้คอืสิง่เดยีวที่เราควรท ามนั อย่ามวัแต่คอย
วาสนา อย่ามวัแต่คอยจงัหวะเวลาที่ด ีโอกาสที่ดทีี่สุดของเรา มนัอยู่ข้างหน้าเราแล้วในตอนนี้ 
อย่ารอจนกว่าจะถงึเวลาที่เหมาะสม แต่จงลงมอืท ามนัตอนนี้ ถงึมนัจะออกมาไม่ด ีก็ค่อยๆ แก้ไข 
ค่อยๆ ปรบัปรุงให้ดขีึ้นก็ได้ ถ้าต้องการแรงกระตุ้น ก็ต้องเริม่ต้นลงมอืท า ให้ผลลพัธ์ของการ
กระท าเป็นแรงกระตุ้นให้เราท างานชิ้นต่อไป อย่ารอให้ถงึพรุ่งนี้ ท าสิง่ที่อยู่ขา้งหน้าในตอนนี้ให้ดี
ที่สุด อย่ารอคอยโอกาสในครัง้ต่อไป แต่จงใช้โอกาสนี้ท ามนัให้ออกมาดทีี่สุด อย่ารอจนกว่าจะ
พบคนที่ใช่ แต่จงใช้ทรพัยาการที่มใีนตอนนี้ให้คุ้มค่าที่สุด เพราะพรุ่งนี้จะไม่มอีะไรให้จดจ า ถ้า
วนันี้เราไม่ลงมอืท าอะไรเลยสกัอย่าง และไม่มอีะไรที่จะท าให้รูส้กึดไีด้เท่ากบัการที่เราท าเต็มที่ 
ใส่ความพยายามลงไปให้ถึงที่สุด Lost time is never found again.  เวลาที่หายไป คอืสิง่
มคี่าที่ไม่อาจหาเจอ  Time killers don’t just kill time, they kill futures. การฆ่าเวลาในแต่
ละวนั ท าให้เราออกนอกเส้นทางโดยที่ไม่รูต้วั รูต้วัอกีทกี็ตอนที่สายไปแล้ว 

ทีม่า https://www.nicetofit.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2/ 

http://nicetofit.com/passion-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบีูชาขอบพระคณุ   ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบีูชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วนัพธุรบัเถา้ปีนี้ ตรงกบัวนัที ่17 กมุภาพนัธ ์ทีว่ดัของเรามมีสิซาฯ เวลา 19.30 น.  
วนัพธุรบัเถา้ ตามปฏทินิจารตีโรมนัของพระศาสนจกัรคาทอลกิ ก าหนดไวใ้หเ้ป็นวนัเริม่ตน้เทศกาลมหาพรต  

อนัจะน าไปสูว่นัสมโภชปัสกา. 
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วนัอาทติยท์ี ่14 ก.พ.  เป็นวนัทีเ่รา "กลบัไปกราบแม ่และรว่มพธิมีสิซา"  
วนัฉลองวดัตามความตัง้ใจเดมิ และยงัเป็นวนัตรษุจนี และวนัวาเลนไทน์   

โดยพระคุณเจา้ ซลิวโิอ สริพิงษ์ จรสัศร ีเป็นประธาน 
 

 

 

 


