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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1357    วนัอาทติยท์ี ่    28    กมุภาพนัธ ์    2564/2021 

 พระเยซเูจา้เป็นพระบุตรของพระบดิา ใหเ้ราฟังพระองค์ เราทุกคนมเีวลาเท่ากนัคอืวนัละ
24ชัว่โมง ในมหาพรตนี้ เราควรถามตนเองว่า เราไดใ้ชเ้วลาแต่ละวนัอยา่งไร เราใหเ้วลาแก่สิง่ใด 
แก่ใครบา้ง และใหเ้วลาแก่พระเจา้บา้งไหม 
           บรรดาอคัรสาวกเหน็พระเยซเูจา้สวยงามกต่็อเมือ่ พระเยซจูา้พาพวกเขาออกจากความ
วุ่นวายของสงัคม และอยูก่บัพระองคแ์ต่ล าพงั พวกเราเอง ถา้อยากเหน็พระเยซเูจา้สวยงาม
อยา่งทีเ่ป็นจรงิ เรากต็อ้งมเีวลาอยูก่บัพระองคต์ามล าพงั เพื่อภาวนาและอ่านพระวาจาของพระ
เจา้ เรามเีวลาส าหรบัเรือ่งส าคญัยิง่นี้หรอืไม.่ ขอพระเจา้อวยพรทุกท่าน 

 “ผูน้ ีเ้ป็นบตุรสดุทีร่กัของเรา จงฟงัทา่นเถดิ” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

คนพาล 
    วสิยัพาล จติใจ  ใฝ่แต่ชัว่                    ใครเกลอืกกลัว้  เป็นมติร   สนิทสนม 
  กพ็ลอยชัว่ หยาบชา้   ไมน่่าชม                  อยา่นิยม    คบหา  ถา้รกัด ี
   เหมอืนแพรพรรณ เอามา ห่อปลาเน่า   กลิน่เหมน็เคลา้  ตดิผา้  เสื่อมราศ ี
  จะใหใ้คร ใครใคร  ไม่ยนิด ี                    เปรยีบอยา่งนี้  คงเขา้ใจ   ในคารม 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  8  ส่ิงประดิษฐ ์( Artifacts )   

            คนัธนู (Bow)  เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามและอ านาจทางโลก    ดงัทีพ่ระเจา้ตรสั
กบัประกาศกเยเรมยีว์่า  “ดเูถดิ เราจะหกัคนัธนูของเอลาม  ผูเ้ป็นหวัใจ
แห่งพลงัของพวกเขา”  (เยเรมยี ์ 49:15 )    
         กริช  (Dagger)   เป็นเครือ่งหมายหน่ึงของนกับุญลซูเีพราะเธอถูก
ลงทณัฑด์ว้ยการใชก้รชิแทงทีค่อ                                                                                                

 

วนัพฤหสับดทีี ่4 ม.ีค.21    ระลกึถงึ น.กาสมิรี ์
วนัอาทติยท์ี ่7  ม.ีค.21     สปัดาหท์ี ่3  เทศกาลมหาพรต  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วนัอาทิตยท่ี์ 21 ก.พ.  เป็นอาทิตยท่ี์ 1 เทศกาลมหาพรต  
มารว่มพธิมีสิซา ดว้ยความมัน่ใจในมาตรการความปลอดภยัตา้นโควดิ-19  

    

    

       
 

รว่ฝเดนิทางกางเขนในเทศกาลมหาพรต ระลกึถงึพระมหาทรมานขององคพ์ระครสิต ์ทุกวนัอาทติย์

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13266-4mar21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13050-17jan21


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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ประชาสมัพนัธ ์

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

ท่านจงไปและท าเช่นเดียวกนัเถิด 
     ... แต่ชาวสะมาเรียผ ูห้น่ึงเดินทางผา่นมาใกล้ ๆ  เหน็เขากร็ ู้สึกสงสาร จึงเดิน
เขา้ไปหา เทน ้ามนัและเหลา้องุน่ลงบนบาดแผลแลว้พนัผา้ให ้น าเขาขึน้หลงัสตัวข์องตน
พาไปถงึโรงแรมแหง่หน่ึงและชว่ยดแูลเขา 
     วนัรุง่ขึน้ชาวสะมาเรยีผูน้ัน้น าเงนิสองเหรยีญออกมามอบใหเ้จา้ของโรงแรมไวก้ลา่ววา่ 
“ชว่ยดแูลเขาดว้ย เงนิทีท่า่นจะจา่ยเกนิไปนัน้ ฉนัจะคนืใหเ้มื่อกลบัมา” ทา่นคดิวา่ในสาม
คนน้ีใครเป็นเพือ่นมนุษยข์องคนทีถู่กโจรปลน้” เขาทลูตอบวา่ “คนทีแ่สดงความเมตตาต่อ
เขา” พระเยซูเจา้จงึตรสักบัเขาวา่ “ทา่นจงไปและท าเชน่เดยีวกนัเถดิ” 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

พ่ีน้องต้องการ "งด" ในมหาพรตน้ีไหม? (โป๊ปฟรงัซิส) 
 
งดจากการพดูร้าย   และใช้วาจาใจดี 
งดจากความเศร้า   และเติมด้วยความกตญัญ ู
งดจากความโกรธ   และเติมด้วยความอดทน 
งดจากการมองแง่ร้าย   และเติมด้วยความหวงั 
งดจากความกงัวลใจ   และให้วางใจในพระ 
งดจากการบน่   จงไตร่ตรองความเรียบง่าย 
งดจากการกดดนั   และจงภาวนาเสมอ 
งดจากความขมขื่น   จะเติมใจให้ร่าเริงยินดี 
งดจากความเหน็แก่ตวั   และรู้จกัเหน็อกเหน็ใจ 
งดจากความไม่พอใจ   และให้อภยั 
งดจากการพดูมากมาย   จงเงียบ และฟัง 
 

 

 "มหาพรต" จง "งด"  ให้เกิดผล ข้อร  าพึงตามแนวคิดของพระสนัตะปาปา ฟรงัซีส. 
ร าพงึทุก ๆ วนั และภาวนา เพือ่เขา้ถงึจติตารมณ์มหาพรตดว้ยกนันะครบั 
 

พอ่ศกัดิ ์
 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

15 ข้อ ฝึกหาความสขุแบบตดัตรง (ไมห่รหูราแต่ไดผ้ลจรงิ ) 
1. ฝึกมองตวัเองให้เลก็เข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตวัเลก็ อย่าเป็นคนตวัใหญ่ จงเป็น
คนธรรมดา อย่าเป็นคนส าคญั เวลามอีะไรเกดิขึน้กบัเรา อยา่ไปใหค้วามส าคญักบัตวัเองมาก อยา่
ปล่อยใหจ้ติใจวนไปวนมากบัความ รูส้กึของตวัเอง เหมอืนจมอยูใ่นอ่าง ลองเปิดตามองไปรอบๆ 
แลว้มองใหเ้หน็ว่า คนบนโลกนี้มมีากมายแค่ไหน ตวัเราไมไ่ดเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก ดงันัน้กอ็ย่าไป
ใหค้วามส าคญักบัมนัมากนัก ทุกขบ์า้ง ผดิ
บา้ง เรือ่งธรรมดา 
2. ฝึกให้ตวัเองเป็นนักไม่สะสม 
หมายความว่า การสะสมอะไรสกัอยา่งนัน้
เป็นภาระ ไม่มอีะไรทีเ่ราสะสมแลว้ไมเ่ป็น
ภาระยกเวน้ความด ีนอกนัน้ลว้นเป็นภาระ
ทัง้หมดไมม่ากกน้็อย ในแง่ของความสุข เรา
ไมจ่ าเป็นตอ้งสะสมอะไรเพื่อใหม้คีวามสุข 
วธิมีคีวามสุขของคนเรามมีากมายหลาย
อยา่ง และเราไมค่วรเลอืกวธิทีีส่รา้งภาระ
ใหก้บัตนเอง 
3. ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ 
หมายความว่า อยา่ไปบา้กบัความสมบรูณ์
แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมนัไม่มจีรงิ มี
แต่คนโงเ่ท่านัน้ทีม่องว่า ความสมบรูณ์แบบมจีรงิ ไมว่่าจะท าอะไรกต็าม หดัเวน้ทีว่างไวใ้หค้วาม
ผดิพลาดบา้ง ทุกอยา่งไมจ่ าเป็นตอ้งไรท้ีต่ ิการผดิบา้งถูกบา้งเป็นเรือ่งธรรมดาของชวีติ เพยีงแต่
เราตอ้งรูจ้กัปรบัปรงุตนเองไมใ่หผ้ดิพลาดบ่อยๆ ซ ้าๆซากๆ 
4. ฝึกให้ตวัเองเป็นคนน่ิงๆ หรือไม่กพ็ดูในสิ่งที่ดีๆ  หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีกอ็ย่าไปพดู
มาก ไมว่่าสิง่นัน้จะถูกหรอืผดิ แต่ถา้มนัไมด่ ีเป็นไปไดก้ไ็มต่อ้งพดู เพราะการพดู หรอืวจิารณ์
ในทางเสยีหายนัน้ มแีต่ท าใหจ้ติใจตนเองตกต ่า และขุน่มวั คนทีพ่ดูจาไมด่ ีแมว้่าค าพดูจะดฉูลาด
หลกัแหลมเพยีงไรมนักค็อืความโงช่นิดหน่ึง คนทีพ่ดูแต่เรือ่งไมด่ขีองคนอื่นนบัเป็นคนหาความสุข
ไดย้ากนกั 
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อย่าเสียเวลากบัเวลาท่ีเสียไป 
   Regret for wasted time is more wasted time.  
 เสยีดายเวลาที่เสยีไป ยิง่ท าให้เสยีเวลา ทางที่เราเลอืกบางครัง้น าเราไปยงัชวีติที่มคีวามสุข 
แต่บางครัง้ก็น าเราไปยงัทางตนั ความทุกข ์ความสิ้นหวงั  
 ชวีติที่ดรีอคอยเราอยู่เสมอ แต่เราต้องเลอืกเส้นทางที่น าเราไปยงัจุดหมายนัน้ ถ้าเราเลอืก
ผดิเส้นทาง เราก็จะพลาดสิง่ที่เราควรจะได้รบั บางคนอาจจะคดิว่าเส้นทางที่เลอืกมนัมถีูกและผดิ
เสมอ ถ้าทางเลอืกนัน้น าไปสู่ผลลพัธ์ที่ต้องการ 
ก็จะกลายเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง แต่ถ้ามนัไม่ได้
ท าให้ได้ในสิง่ที่ต้องการ ก็จะคดิว่าเป็นเส้นทางที่
ผดิ บางคนตดัสนิทางเลอืกจากผลลพัธ์ที่เกดิขึ้น
 การตดัสนิใจแต่ละครัง้ เราต้องใช้ขอ้มูล ใช้
ประสบการณ์ นอกจากนัน้ยงัดูความต้องการใน
ขณะนัน้ เราเลอืกท าสิง่ที่เราคดิว่ามนัจะน าเรา
ไปยงัจุดหมายที่เราคาดหวงั แต่ชวีติก็เต็มไป
ด้วยปรศินา และมนัก็จะเผยออกมาหลงัจากที่เราเลอืกเส้นทางแล้วเท่านัน้  แต่ละครัง้ที่เราเลอืก 
ชวีติเราก็จะเปลี่ยนไป เราอาจไม่รูว้่าจะกลายเป็นอะไร แต่เราจะกลายเป็นคนใหม่ที่ต่างจากเดมิ
แน่นอน         
 เส้นทางที่เราเลอืกอาจไม่ได้น าเราไปยงัผลลพัธ์ที่ต้องการ แต่มนัก็ท าให้เราได้รบับทเรยีน 
เป็นประสบการณ์ชวีติ เป็นโอกาสที่จะได้เรยีนรูแ้ละเติบโต        
 ดงันัน้อย่ามวัยอ้นกลบัไปคดิถงึทางเลอืกการตดัสนิใจ หยุดคดิแล้วสนใจสิง่ที่เกดิขึน้
ในตอนนี้ แทนที่จะนึกถงึชวีติที่อาจเกดิขึน้ได้หากเราเลอืกอกีเส้นทาง ก็ให้สงัเกตว่าสถานการณ์
มนัเปลี่ยนไปแล้ว ตวัเราเองก็เปลี่ยนไปแล้ว และเราก็ได้เรยีนรู้จากบทเรยีน จากสถานการณ์ที่
เกดิขึน้  
 อย่าซ ้าเตมิตวัเอง อย่าปล่อยให้ตวัเองจมอยู่กบัความทุกขท์รมาน แต่ขอให้เห็นใจตวัเอง เรา
ในตอนนัน้ที่ท าลงไปก็เพราะต้องการมีความสุข เลอืกที่จะอยู่ข้างเดยีวกบัตวัเองเสมอ และอย่า
ลมืว่า สิง่ที่ทุกคนยงัมคีอืเวลา แมก้ระทัง่คนที่ไม่เหลอือะไรเลยก็ตาม  
 
  ที่มา 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/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82/
ที่มา 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/

