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 ในชวีติของเรา เรากอ็าจมคีวามโกรธหรอืมคีวามปรารถนาทีคุ่กกรุน่อยูใ่นใจของเรา และเรา
มกัจะพดูระบายปรบัทุกปรบัสุขกบัคนทีเ่ราสนิทดว้ย ยอหน์และยากอบไดพ้ดูความปรารถนากบั
พระเยซเูจา้ และบรรดาสาวกรูส้กึโกรธ และพวกเขากไ็ดแ้สดงออกใหพ้ระเยซเูจา้ทรงทราบ 
พระองคจ์งึไดท้รงดแูลพวกเขา ตามสภาวะของแต่ละคน ......ถา้เราไมพ่ดูกบัพระถงึความจรงิทีอ่ยู่
ในใจของเรา ความรูส้กึและความปรารถนานัน้กจ็ะลุกลาม ท ารา้ยเผาผลาญเราและหมูค่ณะ และจะ
เกดิเป็นการประกาศจากตวัของเราโดยไมต่ัง้ใจว่า “พระเยซเูจา้ เราไมส่นิทกนั ฉนัไมพ่ดูกบั
พระองคห์รอก” 

“ผูใ้ดท่ีปรารถนาจะเป็นใหญ่  จะต้องท าตนเป็นผูร้บัใช้ผูอ่ื้น ” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VJDASiSMqAU
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ไก่มีขน   คนมีศีล 
 ไก่มขีน คนเหน็ ชมว่าสวย         คนเราดว้ย ยอ่มด ีเพราะมศีลี 
ราคาสตัว ์มจี ากดั เท่าชวีนิ                  คนมศีลี เพิม่ราคา  ค่าความเป็น  
 ในความว่าง  มธีรรมะ หากรูห้มาย   ในความคลา้ย  มคีวามต่าง  หากมองเหน็ 
ในความมดื  มสีว่าง  หากมองเป็น        ในยากเขญ็  มคีวามสุข  หากรูพ้อ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 

วนัจนัทรท์ี ่ 18  ต.ค.21        ฉลอง น.ลกูา ผูน้ิพนธพ์ระวรสาร                             
วนัองัคารที ่19 ต.ค.21       น.ยอหน์แห่งเบรเบฟิ และอสิอคั โยเกอ พระสงฆแ์ละเพื่อนมรณสกัข ี                                                                 
                                    น.เปาโล แห่งไมก้างเขน พระสงฆ ์
วนัศุกรท์ี ่22 ต.ค.21            ระลกึถงึ น.ยอหน์ ปอล ที ่2 พระสนัตะปาปา                    
วนัเสารท์ี ่23 ต.ค.21           ระลกึถงึ  น.ยอหน์ แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ ์                    
วนัอาทติยท์ี ่24 ต.ค.21        สปัดาหท์ี ่30 เทศกาลธรรมดา 

  เชือก ( Rope )   เป็นสญัลกัษณ์แห่งการทรยศของจดูาสสญัลกัษณ์หนึ่ง ดงัที ่
“ยอหน์”  18:12  บนัทกึไวว้่า  “พวกทหารกบันายทหารและเจา้หน้าทีข่องยวิจบัพระเยซู
เจา้มดัไว ้  แลว้พาพระองคไ์ปหาอนัาสก่อน    เพราะอนันาสเป็นพ่อตาของคาอยิาฟาส
ผูเ้ป็นมหาสมณในปีนัน้”    มเีพยีงนกับุญจอหน์ทีบ่นัทกึว่าพระเยซถููกมดัในตอนน้ี   
ในขณะที ่ น. แมตทวิและนักบุญมารก์บนัทกึว่า  ทรงถูกมดัเมือ่ถูกคุมตวัไปพบปิลา

ตในวนัรุง่ขึน้ เชื่อกนัว่า  หลงัจากจดูาสทรยศต่อพระเยซูแลว้  กไ็ดใ้ชเ้ชอืกผกูคอตายดว้ยความส านึกผดิ 

 7 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1390    วนัอาทติยท์ี ่    17     ตลุาคม     2564/2021 

สมชัชาสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี

พ่ีน้องคริสตชนชาววดับางแสน และ เยาวชน รว่มเป็นหน่ึงเดียวกบัสงัฆมลฑลจนัทบุรี  
ในการแสดงความเหน็เตรยีมสมชัชาสงัฆมณฑลจนัทบุร ีค.ศ. 2021 ...  

เพื่อพระศาสนจกัรทีก่า้วเดนิไปดว้ยกนั ความสมัพนัธเ์ป็นหนึ่งเดยีว การมสีว่นร่วมและพนัธกจิ 

     

     
 

 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13782-13sep21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13837-19oct21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13837-19oct21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13854-2oct21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13854-2oct21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13650-6june21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13715-22aug21
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.gymequipment.uk.com/store/image/38igm/Specialist_Accessories_Grappling_Rope_48mm.jpg&imgrefurl=http://www.gymequipment.uk.com/store/item/38igm/Specialist_Accessories/Grappling_Rope_48mm.html&usg=__FHhhEpwvDxee-
https://www.facebook.com/Synod.of.Chanthaburi.Diocese/?__cft__%5b0%5d=AZUnWjP3TJzWQbfjbmRURpumR_j1qxlpbo2WQUg10KekvAFLVKacnTyOzzyWYpSgFdjdzmIXX1YH-LMU8zK4H7Jlu-PaoDch-SNwxGWZHMzF8_jlMPrNm2VnmRLUZbbxFA51Z5LOf44Xy5ZeSCi7jcTa&__tn__=-UC%2CP-R
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ประกาศวดับางแสน 

หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี  

จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชือ่บญัชี นายสมศักดิ์  พรประสิทธ์ิ  

เลขบญัชี 679-3-93587-9 (บญัชีออมทรัพย)์  

 
 

                 อาทติยช์วนคดิ 

                                     ความย่ิงใหญ่ท่ีแท้จริงคือการถ่อมตวั 

          ความยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของมนุษยอ์ยูท่ีไ่หน พระเยซเูจา้ทรงใหบ้รรดาศษิยไ์ดเ้หน็ว่า ความยิง่ใหญ่ที่

แท้จริงคือการถ่อมตวั ความสภุาพอ่อนโยน ไม่ดหูมิ่นคนอื่นเพื่อให้ตนเองเด่นขึ้น แต่เป็นบคุคล

ทีแ่สวงหาความด ีแสวงหาคนทีห่ลงไปใหม้าสู่ทางแห่งความดทีีแ่ทจ้รงิ น าทุกคนใหม้าสู่ความดนีัน่เอง 

ดงันัน้ตามพระวรสารนกับุญมทัธวิพระเยซเูจา้จงึไดท้รงกล่าวถงึแกะทีห่ายไป คนทีย่ ิง่ใหญ่คอืคนทีก่ลา้

ไปตามหาคนอื่น ยอมออกจากตนเอง ออกจากความยิง่จองหอง ออกจากความโกรธ การไมอ่ภยั ออก

จากความรูส้กึต่างๆของตนเอง ไปหาคนอื่น น าสมัพนัธท์ีด่กีลบัคนืมาใหม ่คนๆนัน้คอืผูท้ีย่ ิง่ใหญ่ ใน

สายตาของพระเยซเูจา้ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 
 พีน้่องทีร่กั ..... ขณะน้ี ถนนทุกสายในพระศาสนจกัรคาทอลกิ มุง่ไปสู่ “การท าสมชัชาฯ” ตาม

ประกาศของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ .... เป็นประกาศทีม่าเร็ว มาด่วน ทุกสงัฆมณฑลจงึ
ตอ้งเรง่รบีลงมอืด าเนินการ - พระจติเจ้า เร่งเร้าการปลุกพระศาสนจกัรให้ต่ืนตัว และกา้วเดนิไป
ดว้ยกนั - สงัฆมณฑลฯ ของเรากไ็ดต้ัง้คณะกรรมการด าเนินการทนัท ีตามประกาศของพระคุณ
เจา้สริพิงษ์ จรสัศร ีทีเ่น้นให้เราให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในทุกระดับ - คณะท างาน ได้
ท างานคบืหน้า น่าพอใจ (และอาศยัความรว่มมอืของสตับุรษุทุกวดั ทุกหมูค่ณะ ไดท้ า
แบบสอบถามเป็นเบือ้งตน้) งานกต็อ้งด าเนินต่อไป และตอ้งอาศยัแรงค าภาวนาจากพีน้่องทุก
ท่าน ทุกครอบครวั - สารวดัฉบบัน้ี จงึน าบทภาวนามาน าเสนอ (มฉีบบัพมิพท์างการ ทีว่ดัครบั 
- แวะไปรบัไดทุ้กวนั)  

 ประเทศของเราก าลงัไดร้บัมาตรการผ่อนคลายมาตรการฯ โควดิ เพื่อน าไปสู่การ “เปิด
ประเทศ” ทัง้นี้เพราะภาวะความกดดนั หลายดา้น แมใ้นดา้นความพรอ้มจรงิ ๆ ยงัไม่น่าไว้ใจ
ครบั พี่น้องครบั ให้เรารกัษามาตรการรดักมุต่อไปนะครบั 

 สวดภาวนาทุกบ้าน ทุกคน เพื่องานสมชัชาฯ เพื่อครอบครวัเรา ชุมชนเรา เพื่อ
ประเทศชาต ิและโลก - ขอแมพ่ระ คุม้ครอง และอ านวยพร น าทางเรา 

 วนัอาทิตย ์ม ีมิสซาที่พระแท่นใหญ่ ภายใต้มาตรการโควิด - หากประสงคจ์ะรบัศลีมหาสนิท 
กข็อเชญินะครบั (10.30 น.) 

 
           ........ เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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                                       ก าลงัใจจากส่ิงท่ีอยู่ใกล้ ๆ ตวัเรา 
 วนัหนึ่งลกูสาวพร ่าบนถงึชวีติอนัแสนล าเคญ็ใหพ้อ่ฟังว่า เธอก าลงัรูส้กึอบัจนปัญญาทีจ่ะจดัการกบัชวีติและ
ปรารถนาทีจ่ะยอมแพพ้า่ย ดว้ยรูส้กึเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสูแ้ละการแขง่ขนั ประหนึ่งว่าเมือ่สางปัญหาหนึ่ง
เสรจ็สิน้ อกีปัญหาหนึ่งกก็า้วเขา้มาโดยไมไ่ดร้บัเชญิ ผูเ้ป็นพอ่ซึง่เป็นพอ่ครวัจงึเดนิน าเธอเขา้ไปในครวั จดัแจง
ตม้น ้าในหมอ้สามใบ ดว้ยไฟแรงจนน ้าเดอืด เขาใสแ่ครอทในหมอ้ใบแรก วางไขล่งในหมอ้ใบทีส่อง และตกักาแฟ
ลงไปในหมอ้ใบสดุทา้ย แลว้ปล่อยใหม้นัตม้ไปเรือ่ยๆ โดยไมม่คี าอธบิายเลย ฝ่ายลกูสาวเริม่รูส้กึหงดุหงดิและ
หมดความอดทน ทัง้ยงัสงสยัว่าพอ่ก าลงัท าอะไร ยีส่บินาทผีา่นไป เขากปิ็ดเตาแก๊ส ตกัแครอทขึน้มาวางไวใ้น
ชาม น าไขว่างไวใ้นชามอกีใบหนึ่ง และตกักาแฟไว้
ในชามสดุทา้ย แลว้หนัไปถามลกูว่า  
"ลกูเหน็อะไรบา้ง"  "แครอท ไข ่กาแฟ" เธอตอบ  
เขาจงึขอรอ้งใหเ้ธอสมัผสัแครอท เธอจงึรูว้่ามนันิ่ม 
แลว้เขากใ็หล้กูสาวตอกไข ่เมือ่เธอแกะเปลอืกไขอ่อก 
กพ็บว่าไขน่ัน้ไดต้ม้จนสกุ แลว้ทา้ยทีส่ดุเธอใหล้กูสาว
ลองจบิกาแฟดเูธอยิม้และลิม้รสอนัหอมกรุน่นัน้ แลว้
คอ่ย ๆ ถามว่า   "นี่หมายความว่าอยา่งไรเหรอคะ
คณุพอ่ "  
 พอ่อธบิายว่า เราไดก้ระท าต่อสามสิง่นี้ภายใต้
เงือ่นไขเดยีวกนั นัน่คอื น ้าเดือด แต่ผลลพัธม์นักลบั
แตกต่างกนั    จากเดมิแครอทดแูขง็ๆ และไมโ่อนออ่นผอ่นตาม พอผา่นการตม้มนักลบันิม่และดอูอ่นปวกเปียก  
ไขซ่ึง่ดบูอบบาง มเีพยีงเปลอืกบางๆคอยห่อหุม้ของเหลวภายใน แต่น ้าเดอืดท าใหข้องเหลวนัน้กลบัแขง็ขึน้  
ขณะทีก่าแฟกลบัมลีกัษณะเฉพาะตวัตลอดกาล เมือ่มาเจอน ้าเดอืด น ้าต่างหากทีแ่ปรเปลีย่นไป  
"แลว้ลกูล่ะเป็นอะไร" พอ่ถามลกูสาว เมือ่ความทกุขม์าเยอืน ลกูจะเตรยีมรบัมอือยา่งไรลกูเป็นแครอท ไข่ หรือ 
กาแฟ  
 แล้วคณุล่ะ ?  
 แครอทนัน้ดแูขง็โป๊กแต่เมือ่ตอ้งเผชญิกบัความทกุขย์ากนานากจ็ะเฉา ออ่นแอและสญูเสยีเรีย่วแรงก าลงัไป  
หรอืจะเป็นไขซ่ึง่ดสูามารถปรบัสภาพไดใ้นตอนแรกจติใจอนัออ่นไหวของคณุ จะเป็นอยา่งไรหลงัจากทีต่อ้งเผชญิ
กบัความเป็นความตาย การแตกแยก การหยา่รา้ง หรอืการเลยอ์อฟ หวัใจของคณุหยาบกรา้น และแขง็กระดา้ง
ขึน้หรอืเปล่า แมเ้ปลอืกภายนอกของคณุยงัคงเดมิ หากหวัใจและจติวญิญาณของคณุเล่า มนัปวดรา้วและไดแ้ปร
เปลีย่นเป็นแขง็แกรง่  
หรอืคณุเหมอืนเมลด็กาแฟ เมือ่เจอน ้าเดอืดอนัน ามาซึง่ความเจบ็ปวด แต ่ณ อณุหภมูสิงูสดุ 100 องศาเซลเซยีส 
กาแฟกลบัมรีสชาตดิขี ึน้ยามนัน้  
 
 หากคณุเป็นดัง่กาแฟ เม่ือถึงภาวะท่ีเลวร้ายท่ีสดุ นอกจากคณุจะสามารถจดัการชีวิตตนเองได้แล้ว   
                                           คณุยงัสามารถท าส่ิงรอบข้างให้ดีขึน้ได้ด้วย 
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การเรียนรู้คร้ังนีไ้ม่มีใบเซอร์ฯ…ตอนที่ 1  
การเรยีนรูม้หีลายรปูแบบ ในดา้นหนึ่งอาจแบ่งไดว้า่ เรยีนอสิระ กบั เรยีนจรงิจงั หรอืเรยีนแบบเป็นระบบจบ

แลว้ไดใ้บรบัรอง หรอืทีเ่รยีกย่อ ๆ กนัว่า ใบเซอร ์(Certificated) ซึง่สิง่ส าคญัของการเรยีนคอื “เรยีนเพือ่รู”้ จะรู้
มาก รูน้้อย แต่เมือ่เรยีนแลว้เรายอ่ม “รูเ้พิม่ขึน้” เพยีงแต่ รูแ้ลว้ใชไ้ดไ้หม? ไดใ้ชไ้หม? บางทนีี่กส็ าคญั 
 ปกตผิมเป็นคนชอบเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ แต่กเ็ป็นไปในทาง อา่น, ฟัง, ด ูเรยีกว่าเรยีนรูอ้สิระ ไมใ่ชน่กัสะสม
ใบรบัรอง หรอืทีเ่รยีกยอ่ ๆ กนัว่า ใบเซอร ์(Certificated) เทา่ไร 
เมือ่กอ่นกเ็รยีนรู ้เหมอืนอยากรูไ้ปทกุอยา่ง (ไมรู่แ้ลว้คาใจ) แต่หลงั 
ๆ พบว่าเสยีเวลาเกนิไป จงึพยายามเลอืกเรยีนรูเ้ฉพาะทีน่ าไปต่อ
ยอดหรอืเป็นประโยชน์ต่อตวัเองจรงิ ๆ เทา่นัน้   
 อนึ่งกต็องยอมรบัว่าหลายทกัษะ หากจะน าไปใชป้ระโยชน์ ใน
การท างาน ท าผลงานบางอยา่ง กค็วรจะมพีืน้ฐานรบัรองเป็นใบเซอร ์
ว่าเราไดผ้า่นการเรยีนรูม้าแลว้จรงิ ๆ จะครพูกัลกัจ าไปเสยีหมดกม็ไิด้
 อยา่งไรกต็าม สิง่ทีผ่มเรยีนรูแ้ละพฒันาอยูเ่สมอมา กม็กัจะเป็น
ทกัษะทางการใชค้วามคดิ ใชง้านคอมพวิเตอร ์หรอื soft skill เสยี
สว่นใหญ่ อาจดว้ยเพราะสมยัเดก็คา่นิยมรอบขา้งชีน้ าว่า งานสบายตอ้งนัง่โต๊ะ ดงันัน้งาน หรอืทกัษะอะไรทีต่อ้งใช้
แรงอยา่คาดหวงัว่าผมจะสนใจ   

แต่เมือ่คนเราขา้มปม ขา้มเสน้บางอยา่งไปได ้เรากจ็ะพฒันาตนเองไดแ้บบไมม่เีงือ่นไข โดยอยา่งยิง่เมือ่
ประกอบกบั “โอกาส” ทีท่ าใหม้เีวลามากมายในชว่งทีผ่า่นมา จงึเหมาะเหลอืเกนิทีจ่ะไดล้องท างานประเภท 
“ชา่ง”…ผมเคยจนิตนาการเวลาเหน็ในหนงัฝรัง่ เขาซ่อมบา้นเอง ท าอะไรเองกนัเหมอืนเป็นเรือ่งปกต ิกแ็อบคดิว่า
ท าไมเราท าไมไ่ดบ้า้ง และหลายอยา่งการมบีา้น เวลาอยากจะปรบัปรงุ อยากจะเปลีย่นแปลง กด็เูป็นเรือ่งยุง่ยาก 
ไกลตวั และ แพง…อนัทีจ่รงิถา้เป็นประเภท เดนิสายไฟเลก็น้อย ต่อทอ่ประปา หรอืแกะ ประกอบเปลีย่นอะไหล่
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า คอมพวิเตอร ์อนันี้ท ามานาน พอมทีกัษะบา้ง อาจเพราะเป็นงานในรม่ไมไ่ดใ้ชแ้รง เตม็ทีท่ีท่ าไดก้็
คอืทาส ี ทว่า งานไม ้งานปนู หรอืงานอยา่งเชือ่มเหลก็ เป็นอะไรทีไ่กลตวัอยา่งยิง่ ซึง่ปีโควดิทีผ่า่นมา ท าใหผ้ม
เหมาฝึกหดัท าเรือ่งพวกนี้ทัง้หมดเลย  

สิง่ทีอ่ยากบอกเล่าคอื การเรยีนรูค้ร ัง้นี้ หรอืในยคุนี้เป็นเรือ่งทีโ่ชคดมีาก ๆ ทีอ่นิเตอรเ์น็ตรวดเรว็ ซึง่งานนี้
ตอ้งขอบคณุ Youtube เขาเลยและทีม่ากกว่านัน้ คอื บรรดาผูส้อนทกัษะเหล่านี้บน Youtube เมือ่คณุลองหาวธิ ี
ศกึษาจรงิจงัยอ่มเจอหลายแบบ กรณีผมกม็ทีัง้ มอืสมคัรเล่นทีแ่บ่งปันประสบการณ์ ชา่งบา้น ๆ ทีส่อนเอาแบบ
ตวัเองเขา้ใจ(บางเรือ่งผมว่ามนัอนัตราย) และแน่นอน บางทา่นเป็นระดบัอาจารยจ์รงิ ๆ มาแบ่งปันใหฟ้ร ีๆ  

นอกจากนี้ทีน่่าสนใจคอื บรษิทั, แบรนด ์ทีข่ายวสัดุ อปุกรณ์ ทีม่าใหค้วามรู ้ซึง่หลายครัง้เป็นทฤษฎทีี่
ชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจบางเรือ่งไดอ้ยา่งแทจ้รงิ พอศกึษามากเขา้ ท าใหย้อ้นมองงานทีเ่ราเคยจา้งแลว้พบวา่ ชา่งทีเ่คย
มาท านัน้ “มกังา่ย” กม็ ี(เยอะ) ไมไ่ดม้คีวามรูม้ากพอกม็ ีแต่แน่นอนในทางตรงกนัขา้มหลายอยา่งแมด้ ีแต่มนักเ็กนิ
จ าเป็น (ละเอยีดไปท าใหช้า้, ตน้ทนุสงูเกนิไป) อนันี้กต็อ้งพจิารณากนัเป็นเรือ่ง ๆ ไป 
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