
แสตมป์ทีร่ะลกึชุด “ศาสนกิสมัพนัธ ์พทุธ–ครสิต”์ (ตอ่) 
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ขา่วเดลนิิวส ์21 กนัยายน 2564 
 

   
โดยดวงแรกเป็นภาพเมือ่ปี 2527 เมือ่สมเดจ็พระสนัตะปาปา จอหน์ ปอล ที ่2 เขา้เฝ้าสมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ 
กรมหลวงชนิวราลงกรณ ซึง่เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรโ์ลกทีป่ระมขุแห่งศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิ เสดจ็

เยีย่มประมุขแห่งพุทธจกัรไทย  
 

   
 และดวงทีส่อง เป็นภาพเหตุการณ์เมือ่ปี 2562 เมือ่สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ  
เสดจ็เขา้เฝ้าสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก  

ในโอกาสเสดจ็เยอืนราชอาณาจกัรไทย  
 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 
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“ผู้ใดท่ีไม่ต่อต้านเรา กเ็ป็นฝ่ายเรา” 

 พระเป็นเจา้ประทานพระจติใหแ้ก่เราทุกคนทีเ่ชื่อในพระองค ์ เอลดาด และเมดาดไมไ่ดอ้ยูท่ี่
กระโจมนดัพบแต่ทัง้สองกไ็ดร้บัพระพรพระจติเจา้ และแมเ้ราฆราวาสจะไมไ่ดอ้ยู่ในกระโจมของ
คณะสงฆ ์ และนกับวช เรากไ็ดร้บัพระพรพระจติเจา้เช่นเดยีวกนั  อาจเป็นการดทีีบ่รรดาพระสงฆ ์
และนกับวชชายหญงิไดเ้ปลีย่นศูนยก์ลางความส าคญัไปยงัฆราวาส การเปิดโอกาสใหบ้รรดา
ฆราวาสเป็นผูน้ าในบางดา้น(ผ่านการสนับสนุน และค าแนะน าอยูเ่บือ้งหลงั)อาจช่วยส่งเสรมิพระศา
สนจกัรในทางทีด่ไีดเ้พราะพระจติเจา้เจา้ไมไ่ดถู้กจ ากดัไวท้ีก่ลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรอืบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง แต่พระจติเจา้เป็นของทุกคนทีเ่ชื่อในพระองค์ 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ej0-4lTObaQ
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                   อนาคต 
      อนาคต จดจอ่ อยา่รอโชค            สองมอืปก โยกสรา้ง อยา่งแขง็ขนั 
ทุ่มเทใจ ใครค่รวญ กระบวนครนั              คอยฝ่าฟัน ปัญหา อย่าทอ้แท ้
      อนาคต กฎเกณฑ ์เป็นตามกรรม       เวน้บาป-ทราม ต ่าชา้ ไกลกระแส 
สุจรติ จติกุศล กมลแล                          จงแน่วแน่ แมย้าก ล าบากใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )    

วนัจนัทรท์ี ่27 ก.ย.21      ระลกึถงึ น.วนิเซนตเ์ดอปอล พระสงฆ ์                                                          
วนัองัคารที ่28 ก.ย.21     ระลกึถงี  น.แวนแชสเลาส ์มรณสกัข ีน.ลอเรนซ ์รยุส ์และเพื่อนมรณสกัข ี
วนัพุธที ่29 ก.ย.21        ฉลองอคัรเทวดามคีาเอล คาเบรยีล และราฟาเอล 
วนัพฤหสัที ่30 ก.ย.21    ระลกึถงึ น.เยโรม พระสงฆแ์ละนกัปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร 
วนัศุกรท์ี ่1 ต.ค.21        ฉลองนกับุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซ ูพรหมจาร ี
วนัเสารท์ี ่2 ต.ค.21       ระลกึถงึอารกัขเทวดา 
วนัอาทติยท์ี ่3 ต.ค.21    สปัดาหท์ี ่27 เทศกาลธรรมดา 

        กบไสไม้ ( Plane)  เป็นเครือ่งหมายของช่างไม ้   จงึใช้
เป็นเครือ่งหมายหน่ึงของนกับุญโจเซฟ เพราะท่านประกอบ
อาชพีช่างไมท้ีเ่มอืงนาซาเรท 
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แสตมป์ทีร่ะลกึชุด “ศาสนกิสมัพนัธ ์พทุธ–ครสิต”์ 

แสตมป์ทีร่ะลกึชุด “ศาสนิกสมัพนัธ ์พทุธ–ครสิต”์ 
ขา่วเดลนิิวส ์21 กนัยายน 2564 

ปณท เปิดตวัแสตมป์ทีร่ะลกึเหตุการณ์ประวตัศิาสตรช์ุด “ศาสนิกสมัพนัธ ์พทุธ–ครสิต”์ จ านวน 2 ดวง ราคาชุดละ 10 บาท  
(1 ชุด ม ี2 ดวง) ซองวนัแรกจ าหน่าย 20 บาท 

 
วนัน้ี (21 ก.ย.) บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (ปณท) เปิดตวัแสตมป์ทีร่ะลกึเหตุการณ์ประวตัศิาสตรบ์นแสตมป์ทีร่ะลกึชุด  

“ศาสนิกสมัพนัธ ์พุทธ–ครสิต”์ จ านวน 2 ดวง ยอ้นอดตี 2 เหตุการณ์แห่งมติรภาพระหว่างศาสนาพุทธและครสิต ์ทีป่ระมุขแห่ง
ครสิตจกัรเสดจ็เยอืนประเทศไทยและเขา้เฝ้าสมเดจ็พระสงัฆราช เพื่อสบืสานความสมัพนัธอ์นัดงีาม โดยทัง้ 2 เหตุการณ์ 

แมต่้างวาระกนัถงึ 35 ปี แต่เกดิขึน้ในสถานทีเ่ดยีวกนั ณ วดัราชบพธิสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร 
 

ตดิต่อทีไ่ปรษณียท์ัว่ประเทศ และทางออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ หรอืเวบ็ไซต ์www.thailandpostmart.com 

 
 
 

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%99-2021/13767-28sep21
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%99-2021/13766-29sep21
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%99-2021/13765-30sep21
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%A1-2021/13855-1oct21
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://i324.photobucket.com/albums/k348/Dangdees/100_2714.jpg&imgrefurl=http://www.thailantern.com/main/boards/lofiversion/index.php/t2058.html&usg=__qCck0X4ojPRkyAnCwz8EDkjsA7Q=&h=379&w=450&sz=23&hl=th&start=1&zoom=1&tbn
http://www.thailandpostmart.com
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ประกาศวดับางแสน 

หากพีน่อ้งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ัดในช่วงน้ี  

จะใชว้ิธีโอนเงินท าบุญ- ขอมสิซา 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน  

ชือ่บญัชี นายสมศักดิ์  พรประสิทธ์ิ  

เลขบญัชี 679-3-93587-9 (บญัชีออมทรัพย)์  

 
 

                 อาทติยช์วนคดิ 

       สขุใจเพราะท าด้วยใจรกั 
     “สขุใจเพราะท าด้วยใจรกั” ผูท้ีม่ปีรชีาญาณของพระเจา้กจ็ะสามารถด ารงชวีติของ
ตนเองอยูไ่ดอ้ยา่งด ีมคีวามสุข มคีวามพอใจตามสิง่ทีเ่ป็น ในสิง่ทีม่แีละจากสิง่ทีไ่ดร้บั การ
ปฏบิตัอิยา่งรูคุ้ณคา่ มคีวามหมายในชวีติของตนเอง การมองโลกในแงด่ ีสรา้งสรรคค์วามสุข
และความชื่นชมยนิดอียา่งมคีวามหวงั รูจ้กัขอบคุณและสรรเสรญิพระเจา้ โดยพรอ้มทีจ่ะลง
มอืปฏบิตัเิพือ่ความดขีองสงัคมเพราะส านึกถงึการเป็นสว่นหน่ึงและมสีว่นรว่มในทุกหมูค่ณะ
สงัคม สว่นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือความสามารถของเรามนุษย ์เราขอมอบไวใ้นค าภาวนาดว้ยความ
วางใจต่อพระเจา้ดว้ยใจบรสิุทธิ ์
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 มก 9:38-43,45,47-48 

      เวลานัน้ ยอหน์ทลูพระองคว์่า ‘พระอาจารยเ์จา้ขา้ เราไดเ้หน็คนหน่ึงทีไ่มใ่ช่พวกเราขบัไล่ปิศาจ
เดชะพระนามของพระองค ์เราจงึไดพ้ยายามหา้มปรามไว ้เพราะเขาไมใ่ช่พวกเรา’ พระเยซเูจา้ทรง
ตอบว่า ‘อยา่หา้มเขาเลย ไม่มใีครสามารถท าอศัจรรยใ์นนามของเรา และต่อมาจะว่ารา้ยเราทนัทไีด ้
ผูใ้ดทีไ่มต่่อตา้นเรา กเ็ป็นฝ่ายเรา” 
      ใครทีใ่หน้ ้าท่านดื่มสกัแกว้หนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระครสิตเจา้ เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า 
เขาจะไดบ้ าเหน็จรางวลัอยา่งแน่นอน’ 
      ‘ผูใ้ดเป็นเหตุใหค้นธรรมดา ๆ ทีม่คีวามเชื่อเหล่านี้ท าบาป ถา้เขาจะถูกผกูคอดว้ยหนิโมถ่่วงใน
ทะเลเสยีกย็งัดกีว่ากระท าดงักล่าว ถา้มอืขา้งหนึ่งของท่านเป็นเหตุใหท้่านท าบาป จงตดัมนัทิง้เสยี 
ท่านจะเขา้สู่ชวีตินิรนัดรโดยมมีอืขา้งเดยีว ยงัดกีว่ามมีอืทัง้สองขา้งแต่ตอ้งตกนรกในไฟทีไ่มรู่ด้บั 

      ถา้เทา้ขา้งหนึ่งของท่านเป็นเหตุใหท้่านท าบาป จงตดัมนัทิง้เสยี ท่านจะเขา้สู่ชวีตินิรนัดรโดยมขีา
กะเผลก ยงัดกีว่ามเีทา้ทัง้สองขา้งแต่ถูกโยนลงนรก ถา้ตาขา้งหน่ึงของท่านเป็นเหตุใหท้่านท าบาป จง
ควกัมนัออกเสยี ท่านจะเขา้สู่พระอาณาจกัรของพระเจา้ โดยมตีาขา้งเดยีว ยงัดกีว่ามตีาทัง้สองขา้งแต่
ตอ้งถูกโยนลงนรก ทีน่ัน่หนอนไมรู่ต้าย ไฟไม่รูด้บั 
  
ข้อคิด 

      พระเป็นเจา้ประทานพระจติใหแ้ก่เราทุกคนทีเ่ชื่อในพระองค ์เอลดาด และเมดาดไม่ไดอ้ยูท่ี่
กระโจมนดัพบแต่ทัง้สองกไ็ดร้บัพระพรพระจติเจา้ และแมเ้ราฆราวาสจะไมไ่ดอ้ยูใ่นกระโจมของคณะ
สงฆ ์และนกับวช เรากไ็ดร้บัพระพรพระจติเจา้เช่นเดยีวกนั 

 อาจเป็นการดทีีบ่รรดาพระสงฆ ์และนกับวชชายหญงิไดเ้ปลีย่นศูนยก์ลางความส าคญัไปยงั
ฆราวาส การเปิดโอกาสใหบ้รรดาฆราวาสเป็นผูน้ าในบางดา้น(ผ่านการสนบัสนุน และค าแนะน าอยู่
เบือ้งหลงั)อาจช่วยส่งเสรมิพระศาสนจกัรในทางทีด่ไีดเ้พราะพระจติเจา้เจา้ไมไ่ดถู้กจ ากดัไวท้ีก่ลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่พระจติเจา้เป็นของทุกคนทีเ่ชื่อในพระองค์ 

 

                                                 ...... เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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           บางส่ิงท่ีหายไป 

“กว่าเราจะรู้ว่าส่ิงๆนัน้หายไป.. กใ็นวนัท่ีเราหามนัไม่เจอซะแล้ว  
แหละ.. ในวนัท่ีเรารู้นัน้..ส่ิงๆ นัน้มนัจะมีค่ามากท่ีสุด แบบไม่เคยเป็นมาก่อน ซะด้วยซิ  

แต่ถ้าหามนัเจอ.. มนักจ็ะกลบัไปมีค่าเท่าเดิม” 
 

วนัๆ เราเคยส ารวจตวัเองบา้งหรอืไม ่ว่า… เราไดท้ าอะไรหายกนัไปบา้ง ??  
บางครัง้…เราไมรู่แ้มก้ระทัง้ว่า เราท ามนัหายไปตอนไหนกนันะ นึกไมอ่อก 

 
เรือ่งบางเรือ่งเป็นสิง่ทีส่ าคญั แต่เรากลบัท ามนัหายไป..  

อยา่ง “เพ่ือนท่ีดีท่ีสดุ”  
บางคนขดัใจกบัเพื่อนทีร่กัดว้ยเรือ่งเงนิ ๆ ทอง ๆ  
เฮอ้… เงนิทองของนอกกาย หากไมต่ายกห็าใหมไ่ด ้ 
แต่เพื่อนด ีๆ รูใ้จ ในชาตนิี้จะหาไดส้กักีค่นกนันะ  
แลว้ต่างคนต่างกห็ายไปจากชวีติของกนัและกนั  
น่าเสยีดายมติรภาพระหว่างกนัทีม่มีาเนอะ.. 

เพราะมติรภาพและความผูกพนัมนัไมไ่ดส้รา้งขึน้ไดภ้ายในวนัเดยีว..  
เกบ็มนัใส่ใจลอ็กกุญแจ แลว้โยนลกูกุญแจทิง้ซะ จะไดไ้ม่ท ามนัหายไป….จากใจ 

 
หลายคนลมื… ลมื คนทีส่ าคญัทีสุ่ดในชวีติ.. ใครละหนอ~~ ??  

“คณุพ่อคณุแม่ผูใ้ห้ก าเนิดหรือบคุคลอนัเป็นท่ีรกั(คนในครอบครวั)”  
บางคนท างานหนกัมากมาย… เพื่อหาเงนิเลีย้งครอบครวั  

แต่ลมืไปว่าสิง่ทีส่ าคญัอกีสิง่หนึ่งทีค่วรใหแ้ละควรม ี
คอื “ความรกั” ทีม่ต่ีอกนัและกนั..  

หากท าความรกัหายไปครอบครวันี้จะมคีวามสุขไดอ้ยา่งใดกนัเล่า ?? 
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รกัใหม่ในชีวิตเรา (มีรกัแต่ไม่ใช่บทความความรกั) ตอนท่ี1 
ถา้เราไดอ้ยูก่บั “ส่ิงท่ีเรารกั” มนักจ็ะท าใหเ้รามคีวามสุข นัน่คอืสิง่ทีห่ลายคนกล่าวไว ้แต่ถา้ไมไ่ด้

อยูก่บัสิง่นัน้ล่ะ เราตอ้งไม่มคีวามสุขไหม? หรอื ในผูท้ีค่ดิว่าไดอ้ยูก่บัสิง่ทีร่กัแลว้ แต่กลบัมสีิง่ท าใหรู้ส้กึว่า
ไมสุ่ขเลย เหล่านี้เป็นไปไดไ้หม? 

ความรกัในเรือ่งนี้ไมไ่ดก้ าลงัหมายถงึ คนรกั 
เพราะ คงจะเคยคดิ หรอืไดย้นิทีเ่ขาบอกว่า การหา
เป้าหมายชวีติ หรอืชวีติทีม่คีวามสุข คอืการไดอ้ยู่
กบัสิง่ทีร่กั หรอืท าในสิง่ทีร่กั จงึมกัมคี าพดูทีว่่า 
จดุเริม่ตน้ของความส าเรจ็ คอืการหาในสิง่ทีร่กั สิง่
ทีช่อบใหเ้จอเสยีก่อน 

แลว้เรากเ็ริม่คดิว่า รกัหรอืชอบในสิง่
ใด “จากอดีต” ทีผ่่านมา ทว่าเมือ่ชวีติผ่านวนัพน้
ไป มนัอาจไมง่า่ยทีจ่ะ “ย้อนไป” เพื่อท าในสิง่นัน้ 
ดงัเช่นฝันจะเป็นนกัฟุตบอลอาชพีในวยั 30 ปี ทีแ่ม้
ยงัพอมเีวลาท าได ้แต่เมือ่วเิคราะหท์ุกปัจจยั กบัวยั
ทีค่วรสรา้งความมัน่คง สรา้งฐานะนัน้ มนัคงยากมากทเีดยีว และคงแทบเป็นไปไมไ่ดถ้า้วยัล่วงเลยขึน้ไป
อกี.. 

เช่นเดยีวกนักบัชวีติทีเ่คย “หลงทาง” หรือ “เสียเวลา” กบัหลาย “ส่ิงท่ีไม่ใช่” จนในวนัทีเ่ราเริม่
คดิได ้หรอืเพิง่คดิไดก้ด็จูะชา้ไป และในบางเรือ่งกเ็พิง่มปัีจจยัใหเ้หมอืนว่า “พรอ้ม” จะท า ประมาณว่า
บางอย่างมนัมาชา้ไป เหมอืนค าพงัเพย “พบไมง้าม เมือ่ขวานบิน่” 

ไมม่คี าว่าสาย ใชไ้ดแ้ค่ในบางเรือ่ง 
ถา้เรามองแบบ “ภาพรวม” ในชีวิต แน่นอนย่อมไม่มีค าว่าสาย ในการเร่ิมต้นใหม่ หรอืลงมอื

ท าอะไรเสยีท ีแต่ถา้เจาะจงลงไป ประโยคทีว่่า “ไม่มคี าว่าสาย” กใ็ชไ้ดแ้ค่ในบางเรือ่ง 
เพราะกบับางสิง่บางอยา่งทีเ่ราคดิว่า เคยรกั และอยากท านัน้ มนักต็อ้งใชเ้วลาในการทีจ่ะสานต่อ มี

ปัจจยัมากมาย แมเ้รือ่งนี้ไม่ใช่เรือ่งความรกัแบบคนรกั แต่ถา้ใหส้มมตเิป็นคนรกัในอดตี แลว้เราเพิง่มา
ระลกึไดว้่าเขาคอืคนทีใ่ช่จรงิ ๆ หลงัจากเวลาล่วงเลยไปนาน ครัน้จะไปจบี ป่านน้ีเขากค็งม ีครอบครวั มี
ลกู แมก้ระทัง่เสยีชวีติไปแลว้กไ็ด ้ทีส่ าคญัต่อใหเ้ขายงัอยูแ่ละโสด ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาหรือส่ิงน้ันจะ 
“เหมือนเดิม” กบัเราเสียเมื่อไหร่.. 


