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 นักบุญเปโตรในพระวรสารทลูตอบพระเยซเูจา้ไดถู้กตอ้งว่า พระองคค์อืพระครสิตเจา้ แต่
ท่านยอมรบัไมไ่ดว้่าพระเยซูเจา้จะทนทรมานและถูกประหารชวีติ จงึเป็นโอกาสใหพ้ระเยซเูจา้ทรง
สอนใหเ้ราเลกินึกถงึตนเอง และแบกไมก้างเขนของตน ตดิตามพระองคไ์ป ในชวีติครสิตชนนัน้ 
นอกจากการอดทนต่อความยากล าบากโดยถอืว่าเป็นการแบกกางเขนตามพระเยซเูจา้แลว้ นกับุญ
ยากอบในบทอ่านทีส่องยงัทา้ทายใหเ้ราแสดงความเชื่อของเราดว้ยการกระท าดว้ย ตวัอยา่งของ
ท่านคอืการแบ่งปันอาหารและเครือ่งนุ่งห่มใหผู้ท้ีข่าดแคลน แมเ้ราไมส่ามารถกอบกูโ้ลกทัง้โลกได ้
แต่การท ากจิการดแีมเ้พยีงเลก็น้อยกด็กีว่าไมก่ระท าเลย 

“ถ้าผู้ใดเสียชีวติของตนเพราะเรา และเพราะข่าวด ีกจ็ะรักษาชีวติได้” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PmM5LIWw04Y
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

        ผกูพนั 
        สุขแลทุกข ์ผกูพนั วนัเวลา             มผี่านมา ผ่านไป ไมเ่ทีย่งแท ้
เหลอืเพยีงความ ทรงจ า ล าน าแล             ขอเราแค่ ไมค่ดิ หายตดิพนั 
      ไมค่วรเหงา เฝ้าฝัน ถงึวนัเก่า           ทัง้ทีร่วด ปวดรา้ว เศรา้โศกศลัย์ 
การหวนตดิ คดิต่อ ทรทณัฑ ์                  ควรปล่อยผนั รานหาย ในเวลา 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

วนัจนัทรท์ี ่13 ก.ย.21                  ระลกึถงึ น.ยอหน์ ครโีซสตม พระสงัฆราชและนกัปราชญ์   
วนัองัคารที ่14 ก.ย.21                ฉลองเทดิทนูไมก้างเขน 
วนัพุธที ่15 ก.ย. 21                    ระลกึถงึแมพ่ระมหาทุกข์             
วนัพฤหสับดทีี ่16 ก.ย.21             ระลกึถงึ น.คอรเ์นเลยีส พระสนัตะปาปา และ น.ซเีปรยีน    
       พระสงัฆราชและมรณสกัข ี  
วนัศุกรท์ี ่17 ก.ย.21                   ระลกึถงึ น.โรเบริต์ แบลลามโีน พระสงัฆราชและนกัปราชญ์                                                                                                                             
วนัอาทติยท์ี ่19 ก.ย.21                สปัดาหท์ี ่25 เทศกาลธรรมดา 

        เสา  (  Pillar  )  เสาทีใ่ชม้ดัพระครสิตข์ณะทีท่รงถูกเฆีย่นตเีป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของ
พระทรมาน   นอกจากน้ีเสายงัใชเ้ป็นเครือ่งหมายของแซมสนั      ผูซ้ึง่เสยีชวีติจากการ
กระชากเสาในวงัใหพ้งัลงมาทบัพวกฟิลสิเตยี  รปูนกับุญเซบาสเตยีนมกัถูกมดัไวก้บัเสา  มี
ลกูธนูปักอยูต่ามล าตวั 
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ขา่วการจดัสมชัชาสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี2021 

ช่วงปลายเดือนสิงหาคม เวบ็ไซตส์งัฆมณฑลจนัทบุรี  เสนอข่าวใหญ่ท่ีคิดว่า เราคริสตชน 
ควรรู้และให้ความสนใจ  แต่ ในสถานการณ์โควิด จึงอาจได้รบัข่าวสารช้าไปบ้าง 

 
 

นอกจากไดม้ปีระกาศ โครงการ สมัชชาสังฆมณฑลจนัทบุรี (Synod of Chanthaburi Diocese) 
ยงัมปีระกาศแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ โดยมบีชิอปซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ีประธานสมชัชา โดยหลกัการและเหตุผลว่า  เนื่องดว้ย
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ประกาศใหม้กีารสมชัชาบชิอปสากลสมยัสามญัครัง้ที ่16 ในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2023  หวัขอ้ “เพื่อ
พระศาสนจกัรทีก่า้วเดนิไปดว้ยกนั: ความเป็นหนึ่งเดยีว, การมสีว่นร่วม, และพนัธกจิ” โดยแบ่งการสมชัชาออกเป็น 3 

ระดบั ดงัต่อไปนี้คอื 1) ระดบัสงัฆมณฑล 2) ระดบั และ 3) ระดบัโลก  
รายละเอยีดเพิม่เตมิเราจะไดน้ าเสนอต่อไป 

 
สงัฆมณฑลจนัทบุรจีงึไดจ้ดัประชุมบาทหลวง นกับวชชาย-หญงิ ตวัแทนสภาอภบิาล เพื่อท าความเขา้ใจและเตรยีมการ

สมชัชาสงัฆมณฑลจนัทบุร ีทาง Zoom เมื่อวนัเสารท์ี ่28 สงิหาคม 2021 มผีูเ้ขา้ร่วมประชุม 100 คน 

พีน้องสามารถติดดามข่าวได้อย่างต่เน่ืองในข่องทางด่อไปน้ี 

เวบ็ไซตส์งัฆมณฑลจนัทบรุี  www.chandiocese.org/   
เพจสมชัชาสงัฆมณฑลจนัทบุร ี2021  www.facebook.com/Synod.of.Chanthaburi.Diocese 

FB: วดับางแสน  และ  LINE: ชุมชนวดับางแสน 
 

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%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13781-14sep21
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%99-2021/13787-8sep21
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%99-2021/13780-15sep21
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%99-2021/13786-9sep21
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%99-2021/13786-9sep21
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%99-2021/13778-17sep21
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
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 

                                        ความทกุขย์ากล าบาก 

          ความทุกขย์ากล าบากในชวีติของมนุษยเ์ป็นผลของบาป บาปท าใหเ้ราเหนิหา่งจาก

พระเป็นเจา้ผูท้รงเป็นองคค์วามด ียิง่เราเหนิหา่งจากองคค์วามดมีากเทา่ใด ความดงีามใน

ชวีติทีพ่ระเป็นเจา้ประทานใหก้บัเราจะเสยีหายและลดลงมากเทา่นัน้ น่ีคอืสาเหตุท าใหเ้กดิ

ความยากล าบาก ถา้เราสามารถแยกแยะกนัไดร้ะหวา่งความทุกขก์บัความล าบากแหง่ชวีติ 

เรากจ็ะสามารถมคีวามสขุทา่มกลางความล าบากยากเขน็ เพราะความทุกขเ์กดิจากใจทีเ่ตม็

ไปดว้ยบาป ถา้ไมม่บีาปคา้งคาใจใจของเราจะมสีนัตสิุข 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

    พีน้่องทีร่กั 
 สปัดาหน์ี้ ลมืเขยีนบทความ “เมด็ทรายฯ” ลมืจรงิ ๆ เตอืนตนเองตัง้แต่วนัศุกรแ์ลว้ว่า ตอ้งไมล่มื

เขยีน ..... แต่แลว้ ดกึคนืวนัศุกรม์ ีไลน์ ขอบทเขยีนฯ ... วนัน้ีเชา้วนัเสาร ์เลยลงมอืเขยีนเป็นสิง่
แรกของวนัน้ี 

 อยากใหพ้ีน้่องอ่านบทพระวรสารประจ าวนัอาทติยน์ี้ ร าพงึภาวนา และน าตวัเราเขา้ไปอยูใ่น
สถานการณ์นัน้ และคดิว่าเราเป็นเปโตร ทีต่อ้งตอบค าถามของพระเยซเูจา้ 

 
 บทอ่านจากพระวรสารนักบญุมาระโก (มก 8:27-35) 
      เวลานัน้ พระเยซเูจา้เสดจ็พรอ้มกบับรรดาศษิยไ์ปตามหมูบ่า้นต่าง ๆ ในบรเิวณเมอืงซซีารยีา
แห่งฟีลปิ ขณะทรงพระด าเนิน พระองคต์รสัถามบรรดาศษิยว์่า ‘คนทัง้หลายว่าเราเป็นใคร?’ เขาทลู
ตอบว่า ‘บา้งว่าเป็นยอหน์ผูท้ าพธิลีา้ง บา้งว่าเป็นประกาศกเอลยีาห ์บา้งกว็่าเป็นประกาศกองคห์นึง่’ 
พระองคต์รสัถามอกีว่า ‘ท่านล่ะ ว่าเราเป็นใคร?’ เปโตรทลูตอบว่า ‘พระองคค์อืพระครสิตเจา้’ พระองค์
ทรงก าชบับรรดาศษิยม์ใิหก้ล่าวเรือ่งเกีย่วกบัพระองคแ์ก่ผูใ้ด 
       พระเยซเูจา้ทรงเริม่สอนบรรดาศษิยว์่า บุตรแห่งมนุษยจ์ะตอ้งรบัการทรมานเป็นอนัมาก จะถูก
บรรดาผูอ้าวุโส มหาสมณะ และธรรมาจารยป์ฏเิสธไมย่อมรบั และจะถูกประหารชวีติ แต่สามวนัต่อมา 
จะกลบัคนืชพี พระองคท์รงประกาศพระวาจานี้อย่างเปิดเผย เปโตรไดน้ าพระองคแ์ยกออกไป ทลูทดั
ทาน แต่พระเยซเูจา้ทรงหนัไปมองบรรดาศษิย ์ทรงต าหนิเปโตรว่า ‘เจา้ซาตาน! ไปใหพ้น้ เจา้ไมค่ดิ
อยา่งพระเจา้ แต่คดิอยา่งมนุษย’์ 
      พระเยซเูจา้ทรงเรยีกประชาชนและบรรดาศษิยเ์ขา้มา แลว้ตรสัว่า ‘ถา้ผูใ้ดอยากตดิตามเรา กใ็ห้
เขาเลกินึกถงึตนเอง แบกไมก้างเขนของตน และตดิตามเรา ผูใ้ดใคร่รกัษาชวีติของตนใหร้อดพน้ 
จะตอ้งสญูเสยีชวีตินัน้ แต่ถา้ผูใ้ดเสยีชวีติของตนเพราะเรา และเพราะขา่วด ีกจ็ะรกัษาชวีติได้ 
 
 ขอ้คดิ นกับุญเปโตรในพระวรสารทลูตอบพระเยซเูจา้ไดถู้กตอ้งว่า พระองคค์อืพระครสิตเจา้ แต่

ท่านยอมรบัไมไ่ดว้่าพระเยซูเจา้จะทนทรมานและถูกประหารชวีติ จงึเป็นโอกาสใหพ้ระเยซเูจา้
ทรงสอนใหเ้ราเลกินึกถงึตนเอง และแบกไมก้างเขนของตน ตดิตามพระองคไ์ป ในชวีติครสิตชน
นัน้ นอกจากการอดทนต่อความยากล าบากโดยถอืว่าเป็นการแบกกางเขนตามพระเยซเูจา้แลว้  

 พีน้่องครบั คนเรา หากไม่รู้จกักนัเพยีงพอ ยากทีจ่ะรกักนัได ้....หากรกักนัไม่เพยีงพอ ก็ไม่เกิด
ศรทัธา ... ไม่ศรทัธา .... จะติดตามไป ท าไม ..... 

 ในความสมัพนัธก์บัพระเยซูเจา้ ในเสน้ทางชวีติครสิตงั .... เราก าลังยนือยู่จุดไหนครบั 
              
                                                                         ...... เจ้าวดั 
 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

         แว่นตาชีวิต 
 ใครรวยกว่าใคร ลองคิดด…ู 
 อภมิหาเศรษฐเีกอืบจะชราผูห้นึ่ง สุดแสนจะภูมใิจ ทีล่กูชายวยัหา้ขวบของเขา ก าลงัจะไดเ้ขา้เรยีนใน
โรงเรยีนชื่อดงั ซึง่ระดบัเศรษฐอียา่งพวกเขาเท่านัน้ จงึจะมปัีญญาส่งลกูหลานเขา้เรยีนในโรงเรยีนน้ีได ้โดย
ส่วนตวัของเขาเอง กอ็ยากจะสอนใหล้กูชายรูจ้กักบัชวีติจรงิในโลก ควบคู่ไปกบัการสอนทฤษฏใีนโรงเรยีน ใน
วนัหยดุเขาจะตระเวนพาลกูชายคนเดยีว ไปท่องเทีย่วในสถานทีต่่าง ๆ แลว้วนัหน่ึง เขากค็ดิถงึหวัขอ้การสอน
เรือ่งความยากจน เพราะเขามคีวามเชื่อว่า ลกูชายของเขาคงไม่มวีนัรูจ้กัแน่นอน 
เขาจงึพาลกูชายไปเยีย่มครอบครวัชาวนาครอบครวัหนึ่ง และพกัอยูก่บัชาวนาเป็นเวลา 1 วนั 1 คนื กลบัถงึ
คฤหาสน์ของเขาในวนัต่อมา มหาเศรษฐกีจ็ะทดสอบว่าลกูชายไดอ้ะไรบา้ง จากการไปพกัแรมกบัชาวนาผู้
ยากจน ลกูชายตอบค าถามผูเ้ป็นบดิาว่า เขาขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ทีไ่ดพ้าเขาไปพบกบัชาวนาและพกัแรม
ทีน่ัน่ ซึง่ท าใหเ้ขาไดพ้บว่า…. 
- ชาวนามทีีท่ างานเป็นทอ้งนาทีก่วา้งใหญ่.....ในขณะทีพ่่อมี
เพยีงหอ้งสีเ่หลีย่มทีว่่ากวา้ง แต่กย็งัน้อยกว่าทอ้งท างานของ
ชาวนา 
- อาหารทีช่าวนารบัประทาน สามารถหาไดต้ลอดเวลารอบๆ 
บรเิวณบา้นโดยไมต่อ้งซือ้หา.....ในขณะทีบ่า้นของเรามตีูเ้ยน็
เท่านัน้ทีเ่ป็นทีเ่กบ็อาหาร 
- เวลารบัประทานอาหารกม็เีพื่อนคุยอยา่งพรอ้มหน้าพรอ้มตา
พ่อแมล่กู.....ในขณะทีต่วัเองกต็อ้งนัง่ทานอาหารกบัโต๊ะอาหาร ที่
ยาวเกอืบสบิเมตร และมเีกา้อีว้่างเปล่าทัง้สองดา้น 
- ลกูชาวนาทีซ่อ้นทา้ยจกัรยานของพ่อเขา ตอ้งกอดเอวพ่อให้
แน่นเพื่อจะไดไ้มต่กจากจกัรยาน.....แต่เขาเองตอ้งนัง่ในรถทีใ่หญ่โตอยูข่า้งหลงัเพยีงล าพงั โดยมคีนขบัรถพา
ไปทุกที ่
- ชาวนามแีสงดาวแสงจนัทรเ์ป็นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคนื โดยไมข่าดแคลน.....แต่เขากม็ี
เพยีงแสงจากโคมไฟทีต่อ้งซือ้ดว้ยเงนิ 
- ชาวนามรีัว้บา้นเป็นแมน่ ้า ภเูขาทีก่วา้งสุดลกูหลูกูตา.....แต่เขาเองกลบัมเีพยีงแค่ก าแพงบล๊อคในพืน้ทีไ่มก่ีไ่ร่ 
- ลกูชาวนาไดม้เีพื่อนเล่นเป็นจิง้หรดี หิง่หอ้ยนับรอ้ยนบัพนั.....แต่เขาเองกลบัไม่มใีครเลย 
ผูเ้ป็นพ่อฟังแลว้เงยีบงนั ลกูชายสบตาพ่อเตม็ตา แลว้จบว่า 
“ขอบคณุมากครบัพ่อ ท่ีช่วยให้ผมได้ส านึกว่า เราจนขนาดไหน” 
 
 คุณเหน็ดว้ยไหมว่า “แว่นตาชีวิต” นี่ช่างเป็นสิง่ น่าอศัจรรยย์ิง่นกั คดิดสูวิ่าโลกจะเปลีย่นไปสกัเพยีงใด 
ถา้เราทุกคนเปลีย่นมาพอใจในทุกสิง่ทีเ่ราม ีแทนทีจ่ะดิน้รนไขว่ควา้เพื่อสิง่ทีเ่รายงัไม่ไดม้า 
ขอจงพอใจในสิง่ทีเ่รามอียู ่โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อน ชวีติหนึ่งของเรานัน้ สัน้นกั และเรามเีพื่อนไดน้้อยมาก จง
แบ่งปันความรูส้กึทีด่ ีๆ ใหเ้พื่อนของเรา เหมอืนทีเ่ราอยากได้ 
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หยดุหน่อยไหม จะได้ไม่ต้องท าร้ายตวัเอง (ตอนท่ี1) 
เวลาไหนทีค่นเราจะท ารา้ยตวัเอง? ไมน่บัรวมผูม้ปัีญหาทางจติ  หลกั ๆ กน่็าจะม ี2 ช่วงใหญ่ ๆ 

คอื เวลาทีค่นสิน้หวงั กบั ก าลงัสญูเสยีสิง่ทีส่ าคญัในชวีติ ทีไ่มว่่ารายละเอยีดจะแตกต่างกนัอยา่งไร แต่
ทีสุ่ดแลว้ มนัส่งผลใหจ้ติใจคนเราตกต ่าถงึทีสุ่ดได ้ทว่าหลายคนกไ็มไ่ดจ้ติใจย ่าแยข่นาดนัน้ แต่กก็ าลงั
ท ารา้ย ท าลาย หรอืค่อย ๆ พงัชวีติตวัเองอยูอ่ยา่งชา้ ๆ ไดเ้ช่นกนั 

เขา้ใจก่อนว่า การท ารา้ยตวัเองในทีน่ี้ 
ไมไ่ดห้มายถงึในเชงิท ารา้ยรา่งกาย แบบหยบิ
มดีมาแทงตวัเองอะไรเช่นนัน้ แมม้นัจะเกดิขึน้
ไดต้ามมาในภาวะจติใจย ่าแยท่ีสุ่ด แต่ในทีน่ี้ 
และส่วนใหญ่เป็นในเชงิทีเ่รามกัค่อย ๆ ท า
รา้ยตวัเองกนัเสยีมากกว่า ยกตวัอยา่งทีง่า่ย
ทีสุ่ดกเ็ช่น การเอาแต่เมาเหลา้ เมายา… 
สญูเสยี สิน้หวงั 

นึกไมอ่อกว่านอกจากการ “สิน้หวงักบั
สญูเสยี” แลว้ อะไรจะท าใหค้นเราจติใจย ่าแย่
ไดม้าก ๆ เพราะแค่เรือ่งสญูเสยีกค็รอบคลุมมากมาย แต่เมือ่พจิารณา ส่วนใหญ่ สญูเสีย จะใช้กบั “ส่ิง
ท่ีเรามีอยู่” และส้ินหวงั กใ็ช้กบั “ส่ิงท่ีเรายงัไม่ได้มา” โดยยอ่มเป็นสิง่มคี่าทีเ่ราลงทุน ลงแรง ลงใจ
คาดหวงัไวม้ากมายนัน่เอง ซึง่หลายครัง้มนักค็ลา้ยเป็นเรือ่งเดยีวกนั คอืเสยีสิง่ทีห่วงั หรอืหวงัว่าจะไม่
เสยีไป… 

การรบัมอืกบัความสญูเสยีนัน้ แมท้ีจ่รงิจะท าไดย้ากหากเกดิกบัใคร แต่ตอ้งท าอยา่งไรนัน้ไม่
ซบัซอ้น คอืตอ้งท าใจ และปัจจยัคอืเวลาเพยีงเท่านัน้ แต่ในคนสิน้หวงั แลว้จะใหก้บัมามแีรง มพีลงัใจได้
เหมอืนเดมินัน้ วธิกีารช่างบอกยากและแตกต่างกนัในแต่ละคนอกีดว้ย 

และยงัมคีนทีช่วีติไรค้วามหวงั หรอืค่อย ๆ สิน้หวงั จงึปล่อยใหม้นักดักนิจติใจลงไปเรือ่ย ๆ ในแต่
ละวนัโดยทีเ่รานัน้อาจไมรู่ต้วัดว้ยเหมอืนกนั… 
 


