
ขา่วงานชุมนมุศลีมหาสนทินานาชาต ิทีป่ระเทศฮงัการ ี

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

งานชมุนุมศีลมหาสนิทนานาชาติครัง้ท่ี 52 ณ จตัรุสัวีรบรุษุ (Heroes' Square)  
กลางกรงุบดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ ีวนัอาทติยท์ี ่5 ก.ย. 21 ในวนันี้จะมเีดก็ ๆ เยาวชนเยอะมากเป็นพเิศษ 

เพราะมเีดก็ ๆ จ านวนหลกัพนัเขา้พธิรีบัศลีมหาสนิทเป็นครัง้แรก (First Communion) 
ก่อนเริม่พธิมีกีารแสดงวฒันธรรมทอ้งถิน่แสดงเอกลกัษณ์ของชาวฮงักาเรยีนและครสิตศ์าสนา  

พระสนัตะปาปาฟรานซสิจะเสดจ็เป็นประธานในมสิซาพธิปิีดวนัอาทติยท์ี ่12 ก.ย. 21 

   
 

   
 

   

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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“ใครท่ีต้อนรบัเดก็เลก็ๆเช่นน้ีในนามของเรา กต้็อนรบัเรา” 

 การเสยีสละรบัใชค้นอืน้นัน้ เป็นสิง่ส าคญัทีพ่ระเป็นเจา้เรยีกรอ้งเราแต่ละคน ไดก้ระท าใน แต่

ละวนั การชว้ยเหลอืคนยากไร ้ ผูท้ีข่าดโอกาสทาง สงัคม เป็นสิง่ส าคญัอย่างหนึ่งทีค่รติชนทุกคน 
ครวจะปฎบิตั ิ เป็น ประจ าเพื่อส่งเสรมิความเชื่อว่าพระเป็นเจา้ ทรงอยูเ่คยีงขา้งผูค้นทีข่ดัสนและ
ยากไรเ้สมอ การยกตนข่มคนอืน้ ถอืเป็นการ ปฎบิตัทิีไ่มส่่งเสรมิความเชื่อของครติชน พระเยชเูจา้
เป็นแบบอยา่งใหก้บัเรา ในการ เป็นสุภาพ ต่อ ทุกคน ทีไ่ดม้คีวามพนัธก์บั พระองค ์การเป็นผูร้บั
ใชต้อ้ง มคีวามซื่อสตัยต่์อหน้าทีก่ารงานรบัผดิชอบหน้าทีข่องเรา อย่างดใีนแต่ละวนั เพื่อความดี
เหล่านี้ จะส่งเสรมิความเชื่อของเราแต่ละคนอย่างด ี  

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

         สมัผสัศีล 
   คนมคี่า กว่ากนั ดว้ยธรรมศ์ลิ              ใช่ทีด่นิ จนิดา ฐานะผล 
คนไรค้่า กว่ากนั ดว้ยมานมล                  ประพฤตติน ฉลชัว่ มัว่ราคนิ 
 สมัผสัของคนด ีมศีลีสจัจ ์                   ใสสะอาด ผดัผุด พสิุทธิส์นิ 
สว่างเลศิ เพรศิฟ้า ชลดนิ                       ขจรจนิต ์อนิทรยี ์บุรรีมย ์ฯ   

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

วนัจนัทรท์ี ่20 ก.ย.21   ระลกึถงึ น.อนัดรวู ์กมิ เตกอ็น พระสงฆ ์น.เปาโล จง ฮาซงั  
      และเพื่อนมรณสกัขชีาวเกาหล ี                                                           
วนัองัคารที ่21 ก.ย.21      ฉลองนกับุญมทัธวิ อคัรสาวก และผูน้ิพนธพ์ระวรสาร 
วนัพฤหสับดทีี ่23 ก.ย.21      ระลกึถงึ น.ปีโอ แห่งปีเอเตรลชนีา พระสงฆ์   
วนัอาทติยท์ี ่26 ก.ย.21          สปัดาหท์ี ่26 เทศกาลธรรมดา 

        คีมปากนกแก้วหรือกรรไกรเล่มใหญ่  (  Pincers, Shears  )  เป็น
เครือ่งหมายของนกับุญอกาทา   เพราะเธอถูกตดัเตา้นมดว้ยคมีปากนกแกว้  
หรอืกรรไกรเล่มใหญ่  แบบทีใ่ชต้ดักิง่ไมแ้ละขนแกะ   นอกจากนี้ยงัใชเ้ป็น
เครือ่งหมายหนึ่งของนกับุญอปอลโลเนียแห่งเมอืงอเลก็ซานเดรยี      

        ผูถู้กทรมานดว้ยการใชค้มีปากนกแกว้ถอนฟันออกทลีะซี ่ 
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พระสนัตะปาปาฟรานซสิเสด็จเยอืนฮงัการ ี

พระสนัตะปาปาฟรานซิสเสดจ็เยือนฮงัการี  เพ่ือเป็นประธานประกอบพิธีมิสซา  
ปิดงานชุมนุมศลีมหาสนิทนานาชาต ิครัง้ที ่52 กรงุบดูาเปสต ์ประเทศฮงัการ ี 

ในวนัอาทติยท์ี ่12 ก.ย. 21 ณ จตุัรสัวรีบุรษุ (Heroes' Square) แมจ้ะเป็นพธิมีสิซาในช่วงเวลาประมาณเทีย่งวนั 
แต่กม็ปีระชาชนจ านวนมากทีม่ารว่มรบัเสดจ็ตามทอ้งถนน  

และมสี่วนรว่มในการเสดจ็เยอืนอนัแสนสัน้น้ี 

   
 

   
 

   
 
 

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%99-2021/13782-13sep21
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%99-2021/13774-21sep21
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%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.hyperclaw.com/pic/products/carpenter-pincer-1-L.jpg
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ประกาศวดับางแสน 

หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี  

จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชือ่บญัชี นายสมศักดิ์  พรประสิทธ์ิ  

เลขบญัชี 679-3-93587-9 (บญัชีออมทรัพย)์  

 
 

                 อาทติยช์วนคดิ 

สร้างความสขุแท้ให้ตนเอง 
          ในชีวิตของเรา บางครัง้เราตกเป็นทาสของหลายส่ิงหลายอย่าง ทัง้ท่ีเราเหน็ได้และไม่ได้ 

ทัง้ท่ีเรารู้ตวัและไม่รู้ตวั ทัง้ท่ี เราตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจกต็าม ทัง้น้ีการเป็นทาสในทางหรือส่ิงท่ีไม่ดี 

จะน าพาเราไปสู่หายนะ และในทางตรงกนัข้าม การเป็นไทหรือเป็นอิสระในความชัว่ร้าย จะ

น าพาเราไปสู่หนทางแห่งความรอดพ้น ความสขุท่ีแท้จริงเกิดขึ้นได้กต่็อเม่ือเราไม่ยึดติด ไม่ตก

เป็นทาส ไม่สร้างห่วงให้กบัตนเองในส่ิงภายนอกจนลืมความส าคญัสงูสดุภายในจิตใจ ส่ิงส าคญั

มิใช่รอโชคลาภ หรือเคร่ืองหมายท่ีบ่งบอกว่าเราจะได้รบัความสขุ แต่ขอให้เราโดยการไม่ตก

เป็นทาสของความชัว่ร้าย อบายมขุ และส่ิงล่อลวงท่ีจะน าเราไปสู่ความล้มเหลวของชีวิต 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั - แมว้่าเรายงัอยู่ในสถานการณ์เขม้งวด ช่วงระบาดของโควดิ -19 ดเูหมอืนทุกอยา่ง
ตกอยูใ่นภาวะซบเซากนัไปทัว่ ... แต่วนัเวลากล็่วงผ่านไปไมร่รีอ .... เราอยูใ่นครึง่หลงัของ
เดอืนกนัยายน อกีประมาณ 3 เดอืนกว่า กจ็ะสิน้ปี ค.ศ. 2021 .... อะไร ๆ ทีผ่่านมา พาให้
มวลชนล าบาก และสญูเสยีกนัมากหลาย .... อะไร ๆ ทีก่ าลงัเป็นอยูแ่ละทีก่ าลงัจะเกดิ กย็งัยาก
ทีจ่ะคาดการณ์ได ้- วถิชีวีติของเราครสิตชน กอ็ยูร่ว่มเสน้ทางกบัมวลชนทัง้ปวง ... หากแต่ เรา
ต้องไม่ด าเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจ้านะครบั 

 ในยคุของเรานี้ การเขา้ถงึพระวาจาของพระเจา้ เป็นเรือ่งสะดวกดายในชวีติประจ าวนั .... แม้
การรว่มมสิซาและการสวดภาวนา เรากส็ามารถเขา้ถงึ และเขา้รว่มส่วนไดห้ลากหลายรปูแบบ
และสถานที.่.. ขอใหพ้ีน้่องใชโ้อกาสน้ี ใหเ้กดิประโยชน์จรงิ ๆ นะครบั จงท าจติใจเป็นเน้ือดินดี 
ที ่“เมลด็พชืพนัธุด์”ี มโีอกาสงอกและหยัง่รากลกึ .... เพื่อใหล้ าตน้เตบิโต ... นี่คอืรปูแบบชวีติ
จรงิของเรา ... อย่าปล่อยปละละเลยครบั 

 อนัว่าพระวาจาของพระเจ้าในชวีติประจ าวนันัน้ แมเ้พยีงไมก่ีป่ระโยค หรอืพยีงไมก่ีค่ าพดูก็มีพ
ลานุภาพเพียงพอ หากรบัไว้ด้วยชื่นชม ไตร่ตรอง ร  าพึงและภาวนา ... นักบญุหลายต่อ
หลายองคไ์ดพ้บหนทางกลบัมาหาพระเจา้ .... เพยีงดว้ยพระวาจาประโยคสัน้ ๆ ประโยคเดยีว 
ฉะนัน้หากพีน้่องมไีบเบลิ ไดอารีท่ีบ่า้น ขอใหอ่้านทุกวนั .... สวดสายประค าเสมอ ท าใหไ้ด้
สม ่าเสมอทุกวนั นะครบั 

 พระวาจาสปัดาห์น้ี มาจากจดหมายนักบญุยากอบ (ยก. 3:16 – 4:3) เพยีงสัน้ ๆ ครบั 
เขา้ใจง่าย .... ปฏบิตัไิดเ้ลย 

 
 พีน้่องทีร่กัยิง่ ทีใ่ดมคีวามอจิฉารษิยาและความทะเยอทะยาน ทีน่ัน่ยอ่มมแีต่ความวุ่นวายและ
ความชัว่รา้ยนานาชนิด ส่วนปรชีาญาณทีม่าจากเบื้องบน ประการแรกเป็นสิง่บรสิุทธิ ์แลว้จงึก่อใหเ้กดิ
สนัต ิเหน็อกเหน็ใจ อ่อนน้อม เปีย่มดว้ยความเมตตากรุณา บงัเกดิผลอนัดงีาม ไมล่ าเอยีง ไมเ่สแสรง้ 
ผูท้ีส่รา้งสนัตยิอ่มเป็นผูห้ว่านในสนัต ิและจะเกบ็เกีย่วผลเป็นความชอบธรรม 
 การต่อสูแ้ละการทะเลาะววิาทต่าง ๆ ระหว่างท่านทัง้หลายนัน้มาจากทีใ่ด? มใิช่มาจากกเิลส
ตณัหาซึง่ต่อสูอ้ยูภ่ายในรา่งกายของท่านดอกหรอื? 
 
 สัปดาหท์ีผ่่านมานี ้ม ีวันฉลองเทดิทูนกางเขน และวันแม่พระระทมทุกขต์ ่อเนื่องกัน พ ี่

นอ้งคงไดท้  าใหเ้ป็นวนัพิเศษในครอบครวันะครบั .... พยายามท าบา้นเรา .....ท่ีพกัเราใหเ้ป็น “วดั
นอ้ย” ชีวิตเราจะไมข่าดพระพร ขอแมพ่ระคุม้ครองและอ านวยพรพ่ีนอ้งทกุทา่นเสมอครบั 

          ...... เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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        คิดถึงพระให้มากขึน้ 
 ทุกวนัน้ีเราแทบจะไม่มเีวลาว่างแมแ้ต่สกันาทเีดยีว บางคนตื่นมากค็ดิเรือ่งงาน บางคนกห็ยบิมอืถอืขึน้
เปิดอ่าน บางคนเปิดทวี ีมใีครทีต่ื่นมาแลว้ขอบคุณพระก่อนบา้ง… 
 ทุกๆวนัเรามเีวลาภาวนา คดิถงึพระบา้งมัย๊ ถา้เราสวดทุกวนั วนัละ 10  นาท ี และถา้เรามอีาย ุ80 ปี เรา
จะมเีวลาใหพ้ระเพยีงแค่ 203 วนั  ยงัไม่
ถงึ 1 % ของเวลาชวีติเราเลย  นี่ยงัไมไ่ด้
หกัวนัทีเ่ราลมืสวด ยงัไมห่กัชวีติในวยัเดก็
ทีย่งัไม่รูเ้ร ือ่งของเราอกี สรุปคอืเรามเีวลา
ใหพ้ระน้อยมาก 
 เราครสิตชนเชื่อว่า ชวีติในโลกนี้เป็น
เพยีงชัว่คราว สกัวนัหน่ึงเรากต็อ้งกลบัไป
หาพระ  เราตอ้งพรอ้มอยูเ่สมอ เราตอ้งมี
เวลาใหพ้ระมากขึน้  คดิถงึพระมากขึน้ 
ทุกวนัน้ีเรามเีครือ่งมอืเขา้ถงึสื่อต่างๆ ได้
อยา่งงา่ยดาย เรากต็อ้งใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ เมือ่ไดพ้บเจอเรือ่งราวที่
เกีย่วกบัพระ ใหเ้ราหยดุคดิถงึพระสกันิด 
ก่อนจะผ่านเลยไป เมือ่เราเจอความทุกข์
ยากของเพื่อนพีน้่อง ใหเ้ราภาวนาขอพระ
ทรงช่วยพวกเขา เมือ่เจอเรื่องยนิดกี็
ขอบคุณพระใหพ้วกเขาดว้ย  บางทวีธิี
งา่ยๆนี้กจ็ะท าใหช้วีติจติใจของเราดขีึน้ 
อยูใ่กลช้ดิกบัพระมากขึน้ดว้ย 
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หยดุหน่อยไหม จะได้ไม่ต้องท าร้ายตวัเอง  (ตอนท่ี2) 
 เป้าหมาย และความหวงั จากทีก่ล่าวมาน่าจะท าใหต้รองไดใ้นมมุหนึ่งว่า ชวีติทีย่งัมเีป้าหมายและ
ความหวงั เรายอ่มไมย่อมปล่อยใหอ้ะไรพงัลงไป / และเหลา่นัน้มนัเป็นเพยีงมมุทีอ่าจมเีรือ่งราวหรอืเหตุการณ์สง่ 
“ผลกระทบรนุแรง” ต่อเรา ไมว่่าเป้าหมายหรอืความหวงันัน้จะเป็น คน สิง่ของ ความส าเรจ็ หรอืสิง่ทีม่ผีลต่อจติใจ
เราในดา้นใดดา้นหนึ่ง เพราะมนัจะท าใหเ้รารูส้กึสญูเสยี หรอืสิน้หวงัไดน้ัน่เอง แสดงว่าถา้เราไมต่อ้งมเีป้าหมาย 
เรากจ็ะไมต่อ้งรูส้กึสญูเสยี สิน้หวงัสนิะ..    
 เมือ่คดิต่อไปอกีหน่อย ในคนทีไ่มไ่ดม้เีป้าหมายหรอืความหวงัใดจรงิจงั และดเูหมอืนใชช้วีติปกตธิรรมดา ใน
เวลาทีช่วีติเราปกต ิแลว้เราไรซ้ึง่เป้าหมาย กเ็หมอืนเราก าลงัไรค้วามหวงัใด ๆ ทว่ามองอกีทนีี่ชวีติทีก่ าลงัเลื่อน
ลอย จนเราอาจเลอืกไปใชช้วีติมกังา่ย เพราะไรส้ิง่จงูใจ หรอืเตมิเตม็หวัใจ อะไรทีด่สูขุงา่ย ๆ เราจงึอยากไดแ้ละ
ควา้มากอ่น เชน่ เรือ่งกนิ เรือ่งเฮฮา ปารต์ี ้ทีไ่มใ่ชเ่รือ่งผดิ แต่กบัคนทีช่วีติตอ้งการแต่เรือ่งนี้จะมเีวลาต่อเตมิชวีติ
ดา้นอืน่ไดอ้ยา่งไร… เริม่ท ารา้ยตวัเอง     
 อกีรปูแบบหนึ่ง เวลาไดส้ิง่ทีเ่คยเป็นเป้าหมาย เมือ่ไดม้าแลว้กอ็าจเผลอท าลายลงไป เชน่ เคยอยากไดค้นนี้
เป็นแฟน แต่มเีป้าหมายลกึ ๆ เพยีงแค ่ตอ้งการพชิติใจ เอาชนะ (โดยไมรู่ต้วั) เมือ่ไดม้าเป็นแฟนแลว้ กถ็อืว่า
หมดเป้าหมายไป สว่นลกึในใจจงึมแีรงกระตุน้ให ้อยากไปพชิติใจ คนอืน่ต่อ… ผลทีแ่ทจ้รงิมนัจะยอ้นแยง้กนั
เพราะการทีเ่ราจะทิง้ใครนัน้มนัยอ่มเจบ็ปวดเสมอ แตบ่างคนกเ็หมอืนคนชอบท ารา้ยตวัเองเชน่นี้ดยไมรู่ต้วั (และ
ท ารา้ยคนอืน่ดว้ย)      
 คลา้ยกนัอกีตวัอยา่ง ทีบ่างคนเป้าหมายคอื ท างานใหไ้ดเ้งนิเดอืนเยอะ พอไดเ้ยอะจุดหนึ่งกเ็หมอืนหมด
เป้าหมายในงาน จงึพยายามไปใชเ้งนิ ใชช้วีติไปในทางทีค่ดิว่าสนุก ตื่นเตน้ เป็นเป้าหมายเลื่อนลอยแทนที ่และ
ทีส่ดุชวีติกถ็ดถอยลงไปตามระเบยีบ รวม ๆ แลว้ในสว่นนี้ เมือ่เราหมดหรอืไมม่ี เป้าหมาย กไ็มจ่ าเป็นตอ้งมี
อะไรใหห้วงั เรากไ็มต่่างจากคนสิน้หวงัทีอ่ยากท ารา้ยตวัเอง เพยีงแต่มองผวิเผนิมนัอาจไมไ่ดเ้ขา้ใจงา่ย เพราะ
สว่นหนึ่งเราแอบคอ่ย ๆ ท ารา้ยตวัเองโดยยากจะสงัเกตหรอืรูต้วั มนัตอ้งใชเ้วลาหรอืเคยมปีระสบการณ์มาจงึจะ
มองเหน็ (คลา้ย ๆ เหตุผลทีเ่กดิ Midlife crisis หรอืวกิฤตวิยักลางคน กด็เูป็นเพราะอะไรทีไ่มต่่างกนัจากนี้)  หยดุ  
หน่อยไหม? เหมอืนบทความนี้ก าลงัจะเขยีนแบบวนไปเวยีนมา กเ็พราะมนัเป็นวฏั (วดัตะ : วงกลม, วนเวยีน) 
ทีไ่รค้วามพอด ีชวีติทีมุ่ง่เป้าหมายยอ่มมวีนัอาจท าใหส้ิน้หวงั แต่ไรซ้ึง่เป้าหมายชวีติกไ็รค้วามหวงัไมต่่างกนั แลว้
ควรมหีรอืไมค่วรมเีป้าหมายด?ี มนักค็อืความพอด ีเราควรมเีป้าหมายไวไ้มว่าง แต่ในบางชว่งเวลา ควรพกั วาง 
ออกจากตรงนัน้ไปบา้งในบางคราวโดยอยา่งยิง่เมือ่จติใจเริม่ถดถอย เชน่ หนีไปเทีย่ว ไปท างานอดเิรก ไปใสใ่จ
ครอบครวั ไปลงทนุดา้นอืน่ ไปเล่นเกมส ์ไปท าสิง่ใด ๆ ทีเ่กดิประโยชน์กไ็ด ้หรอืแคไ่มส่ง่ผลเสยีเกนิไปนกักไ็ด ้แต่
ใหไ้ดว้างเป้าหมาย หรอืความหวงัลงไปกอ่น   เพราะเมือ่เรา “เลอืกไปเอง” ในบางเวลาเชน่นี้ แสดงว่าเรา
ม ี“สต”ิ ทีจ่ะถอยออกมากอ่นปัญหาจะเกดิ เราไมใ่ชค่นก าลงัไมม่คีวามหวงัแลว้เลื่อนลอยจนหาสขุงา่ย ๆ ทีแ่อบ
ท ารา้ยตวัเอง เราเลอืกถอยก่อนความรูส้ ิน้หวงั (จากเป้าหมาย) จะมาท ารา้ยเราไดด้ว้ยซ า้ ในมมุหนึ่งกเ็หมอืนได้
 ฝึกปล่อยวาง ลองเสยีเป้าหมายนัน้ไปในตวัชัว่คราว ดกีว่าเราไปถงึจุดทีเ่ราจะไมรู่ต้วั แลว้คอ่ย ๆ ท ารา้ย
ตวัเอง ทัง้ความฝัน เป้าหมาย และความหวงัแบบทีไ่มม่พีลงัจะเรยีกอะไรกลบัมาอกีไดเ้ลย… อกีหนึ่งบทความที่
น่าจะมปีระโยชน์แงค่ดิกบัคนทีต่ดิบางอยา่งในชว่งนี้ หรอืคณุคดิว่านี่เหมาะกบัใคร จงแชรไ์ปใหเ้ขาอา่น แลว้ชวน
กนัไปหาอะไรไรส้าระท ากนับา้ง วางเป้าหมายลงไปชัว่คราว หยดุหน่อยไหม? ตอนนี้ ตอนทีส่ตยิงัอยูก่บัเรา   


