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ื่ ชมยินดีในพระเจ้า”
“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชน

ปี 1950 สมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่ 12 ประกาศข้อความเชื่อเรื่องการรับเกียรติยกขึน้ สวรรค์ทงั ้ กายและ
วิญญาณ ในMunificentissimus Deus มีสาระทีม่ คี วามหมายและน่าสนใจ “พระนางมารีย์ มนุษย์ พรหมจารี ผูท้ ่ี
สะท้อนความงดงามของความเป็ นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระนางได้อย่างยอดเยีย่ ม และสะท้อน
ถึงการตอบสนองของพระคริสตเจ้าต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างนอบน้อม แม่พระจึงไม่เคยต้องแยกจากพระ
บุตรของพระนางเลย พระนางอยู่เคียงข้างพระองค์ตลอดทางแห่งไม้กางเขน และ ณ เชิงกางเขน ยังรับเป็ น
มารดาของพระศาสนจักร ซึง่ เป็ นพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า พระนางได้รบั การยกเว้นจากบาปกาเนิด และ
ยังคงใกล้ชดิ กับพระคริสตเจ้าบนสวรรค์” ชีวติ ของแม่พระเป็ นการประกาศ”ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า”โดยแท้ โดย
ผ่านทางความสุภาพ นอบน้อมและความต่าต้อย น่าสังเกตว่า พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 ประกาศข้อความเชื่อนี้
ไม่กป่ี ี หลังจากทีม่ นุษย์ถูกละเมิดศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์ไปอย่างสุดทีจ่ ะบรรยายในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่
2 ข้อความเชื่อนี้ ส่วนหนึ่งจึงเชิญชวนให้มนุษย์เคารพต่อศักดิศรี
์ และแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ โดย
ราพึงถึงชีวติ อันเต็มเปี่ ยมด้วยความเชื่อของแม่พระนันเอง
่
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 16 ส.ค.21
วันพฤหัสที่ 19 ส.ค.21
วันศุกร์ท่ี 20 ส.ค.21
วันเสาร์ท่ี 21 ส.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 22 ส.ค.21

ระลึกถึง น.สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี
ระลึกถึง น.ยอห์น เอิด๊ พระสงฆ์
ระลึกถึง ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด เจ้าอธิการและนักปราชญ์
ระลึกถึง น.ปี โอ ที่ 10 พระสันตะปาปา
สัปดาห์ท่ี 21 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )

โกร่งกับหิ นบดยา ( Mortar and Pestle ) เป็ นเครือ่ งมือทีห่ มอปรุงยาใช้เตรียมยา จึงมัก
ใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญคอสมาสและนักบุญดาเมียนซึง่ มีอาชีพเป็ นหมอ
เครื่องดนตรี ( Musical Instruments) นอกจากเป็ นหนึ่งใน
เครือ่ งหมายทีใ่ ช้กบั นักบุญเซซีลอี าแล้ว ในภาพ “แม่พระกับพระกุมาร” ยังมักมีเหล่าทูต
สวรรค์ถอื เครือ่ งดนตรีปรากฏอยูด่ ว้ ย รูปเทพสวรรค์กาลังเล่นดนตรีใช้เป็ นสัญลักษณ์ของ
การสวดสรรเสริญพระเจ้าชัวนิ
่ รนั ดรของพวกท่าน

ข้อคิดสะกิดใจ

รักของแม่
แม่รกั ลูก ผูกสัมพันธ์ ผสานจิต
จากความรัก รวมสายใย ใจตรงกัน
แม่รกั ลูก ปลูกใจกาย ทัง้ ชายหญิง
แม่รกั เจ้า เฝ้ าอบรม บ่มปั ญญา

สายโลหิต ก่อเกิดกาย ใฝ่ เติมฝั น
ลูกเกิดพลัน เป็ นวันแม่ แต่นนั ้ มา
แม่รกั จริง รักสะสม ภิรมย์หา
แม่รกั ลูก ดังแก้
่ วตา ตราบฟ้ าดิน
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ประกาศว ัดบางแสน
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ดั ในช่วงนี้ จะใช้วธิ ีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชื่อบัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)
และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่ แจ้งจุดประสงค์ของพีน่ อ้ ง ให้ทราบด้วยครับ

อาทิตย์ชวนคิด

มอบให้ แด่ แม่ ... ผู้เป็ นทุกอย่ าง
*** แม่คอื พระ ผูส้ ร้าง ให้กาเนิด
ถักทอรัก ฟูมฟั ก เนิ่นนานวัน
*** เป็ นดังเที
่ ยน ยอมเผาตน จนมอดไหม้
แสงอาทิตย์ ส่องทางเดิน เนิ่นนานปี
***แม่จงึ เป็ น ผูส้ ร้าง ทางชีวติ
จากผ้าขาว ผืนขาด เมื่อวานวัน

ผูป้ ระเสริฐ ก่อเกิดลูก ปลูกควาฝั น
จนลูกนัน้ เติบใหญ่ จนได้ดี
ยังแสงให้ ลูกเห็นทาง ไม่หา่ งหนี
มารดานี้ ส่องสว่าง ทางชีวนั
คอยลิขติ แต่งแต้ม หลากสีสนั
กลับเปรผัน เป็ นผ้างาม ยามเติบโต
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีร่ กั – วันอาทิตย์น้ี วันที่ 15 สิงหาคม เป็ นวัน ‘สมโภช’ พระนางมารียพ์ รหมจารีผนู้ ิรมล รับ
เกียรติยกขึน้ สวรรค์ทงั ้ กายและวิญญาณ เป็ นวันฉลองใหญ่ เพราะ สาระของการฉลองนี้มคี วามสาคัญ
ยิ่ งต่อ ชีวิ ต คริ ส ตชนคาทอลิ ก การรับเกีย รติ ย กขึ้น สวรรค์ทงั ้ กายและวิ ญญาณนี้ เป็ น ข้อ ความ
เชือ่ ทีเ่ ราคาทอลิกต้องเชือ่ เพราะเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 สมเด็จพระสันตะปาปา ปี โอที่
12 ได้ออกสมณลิ ขิต เป็ นประกาศทางการลงตราประทับประจ าพระองค์ (bull) ชือ่ Munificentissimus และประกาศจากธรรมาสน์ของนักบุญเปโตร จึงเป็ นการประกาศโดยอาศัยอานาจทีท่ า
ให้ไม่มีข้อผิ ดพลาดในความเชื่อนี้
 ทีจ่ ริงแล้ว ตัวตนและบทบาทในพันธกิจของแม่พระนัน
้ เป็ นพระสัญญาทีม่ มี าตัง้ แต่ในหนังสือปฐมกาล
และปรากฏต่อเนื่องไปจนถึงหนังสือวิวรณ์ ความเมตตาโปรดปรานของพระเจ้าทีม่ ตี ่อแม่พระ เพือ่
เตรียมพระนางให้เป็ น ‘พระมารดาพระเจ้า’ นัน้ เปี่ ยมล้น ท่วมท้น จะพระนางได้รบั การทักทายจากทูต
สวรรค์คาบรีแอล ซึง่ ก็เป็ นถ้อยคาของพระเจ้าเองว่า “ท่านผูเ้ ปี่ ยมล้นด้วยหรรษทาน”
 วันนี้ ขอให้พน
่ี ้องสวดบทภาวนาของพระนาง จากบทพระวรสารวันนี้ และหาโอกาสสวดบทนี้บ่อย ๆ
ก็ยงิ่ ดี เพราะเป็ นบทภาวนาสรรเสริญพระเจ้าจากดวงหทัยนิรมลของพระนาง เป็ นความสุขล้นพ้น และ
เป็ นความภูมใิ จล้นเหลือทีพ่ ระเจ้าเมตตาโปรดปราน … เมือ่ เราสวดกับแม่พระ … แม่ยอ่ มดีใจมาก…
“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชืน่ ชมยินดีในพระเจ้า พระผูก้ อบกู้
ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผูร้ บั ใช้ตา่ ต้อยของพระองค์ ตัง้ แต่น้ ไี ป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้า
เป็ นสุข พระผูท้ รงสรรพานุภาพทรงกระทากิจการยิง่ ใหญ่สาหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ พระ
กรุณาต่อผูย้ าเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไล่ผู้
มีใจมักใหญ่ใฝ่ สงู ให้กระจัดกระจายไป ทรงควา่ ผูท้ รงอานาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผูต้ า่ ต้อยให้สงู ขึน้
พระองค์ประทานสิง่ ดีทงั ้ หลายแก่ผอู้ ดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล
ผูร้ บั ใช้พระองค์ โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังทีท่ รงสัญญาไว้แก่บรรพบุรษุ ของเรา แก่อบั ราฮัมและบุตร
หลานตลอดไป”

โควิด 19 ก็ยงั ทาให้เราก้าวไปไหนไม่สะดวก แต่โอกาสสมโภชทางวัดก็จดั ตัง้ รูปแม่พระ Assumption
ในวัดน้อย ถวายมิสซาเพือ่ พีน่ ้อง และจัดดอกไม้สดและกล้วยไม้ เทิดเกียรติแม่แทนพีน่ ้องทุกท่านทุก
ครอบครัว จัดถวายแม่ทงั ้ ในวัดและทีอ่ นุสาวรียแ์ ม่ในบริเวณวัดด้วย ไม่รวู้ ่าดอกไม้สดจะสดได้กว่ี นั
เพราะอากาศมันร้อน แต่ขอให้ความรัก ความผูกพันในชีวติ จิตใจของพีน่ ้องสดอยูท่ กุ วัน สวดสาย
ประคาให้ได้บา้ งทุก วัน จัด พื้น ที่ ใ ห้แ ม่พระในบ้า น ในชี วิ ต บ้า ง … แล้วเราทุกคนจะไม่ขาดพระพร
ครับ
……เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
การเดิ นทางของชีวิต
นานมาแล้ว...มีพระราชา ผูซ้ ง่ึ บอกกับคนขีม่ า้ ของเขาว่า ถ้าเขาสามารถขีม่ า้ ไปครองพืน้ ทีไ่ ด้มากเท่าไรก็
ตาม พระราชาจะยกทีด่ นิ นัน้ ให้กบั เขา คนขีม่ า้ จึงควบม้าของเขาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อครอบครองทีด่ นิ ให้มาก
เท่าทีจ่ ะทาได้ เขาเร่งควบม้าไปเรือ่ ยๆ เร็วเท่าทีม่ า้ จะรับไหว ....... เมือ่ เขาหิวหรือเหนื่อย เขาจะไม่หยุดควบ
ม้า เพราะเขาต้องการครอบครองดินแดนให้มากเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ เมือ่ มาถึงจุดหนึ่งเขาหมดแรง และกาลังจะ
ตาย เขาจึงถามตัวเองว่า....
" ทาไมเราถึงกดดันตัวเองอย่างหนักเพื่อให้ได้ครอบครองผืนดิน ตอนนี้เรากาลังจะตายและเราก็ตอ้ งการ
เพียงแค่ทด่ี นิ เล็กๆ เพื่อฝั งศพตัวเอง " เรือ่ งข้างต้นก็เหมือนการเดินทางของชีวติ พวกเรา....
พวกเราผลักดันตัวเองอย่างทุกวันเพื่อให้ได้เงินมากๆ มีอานาจ และเป็ นทีย่ อมรับ พวกเราละเลยทีจ่ ะดูแล
สุขภาพของตัวเอง และคนรอบข้าง.... เราไม่มแี ม้เวลาทีจ่ ะให้กบั ครอบครัว และชื่นชมกับสิง่ สวยงามรอบตัว
หรือแม้กระทัง่ งานอดิเรกทีเ่ รารัก เราก็ไม่มแี ม้เวลาทีจ่ ะทามัน วันหนึ่งเมือ่ เรามองกลับไป ....พวกเราจะ
ตระหนักว่า สิง่ ทีต่ อ้ งการนัน้ จริง ๆ เรากลับไม่ได้มนั มาทัง้ ๆทีม่ นั อยูใ่ กล้เสียเหลือเกิน .....แต่สงิ่ ทีเ่ รา
ขวนขวาย และพยายามไขว่คว้า มันกลับไม่ได้ให้อะไรกับชีวติ เราเลย.... แต่เมือ่ เราไม่สามารถย้อนเวลา
กลับไปได้กบั สิง่ ทีเ่ ราพลาดไปในชีวติ ไม่ใช่การสร้างเงิน สร้างอานาจ หรือการยอมรับ ชีวติ ไม่ใช่การทางาน
งานเป็ นสิง่ สาคัญเพียงสิง่ เดียวทีท่ าให้เราสนุกกับความงาม และความพึงพอใจของชีวติ แต่ชวี ติ คือ
ความสมดุลของงานและการเล่น ครอบครัวและเวลาส่วนตัว ...จงตัดสินใจว่าจะสร้างสมดุลให้กบั ชีวติ คุณ
อย่างไร กาหนดลาดับความสาคัญของคุณเอง ตระหนักว่าอะไรทีค่ ุณสามารถยอมรับได้
จงตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของตัวคุณเอง....
ความสุขคือ ความหมายและจุดมุง่ หมายของชีวติ ดังนัน้ ... สร้างมันง่าย ๆ โดยทาในสิง่ ทีค่ ุณต้องการจะ
ทา และซาบซึง้ กับธรรมชาติ ชีวติ นัน้ เปราะบาง ชีวติ นัน้ สัน้ ใช้ชวี ติ อย่างสมดุล ในสไตล์ของคุณเอง และสนุก
กับมัน
มองดูสงิ่ ทีค่ ุณคิด : มันจะกลายเป็ นคาพูด
มองดูคาพูดของคุณ : มันจะกลายเป็ นการกระทา
มองดูการกระทาของคุณ : มันจะกลายเป็ นนิสยั ติดตัว
มองดูนิสยั ของคุณ : มันจะกลายเป็ นบุคลิก
มองดูบุคลิกของคุณ : มันจะกลายเป็ นโชคชะตา
แต่สงิ่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ ตัวคุณทีจ่ ะกาหนดตัวคุณเอง

“ความรัก” คืออะไร?ตอนที่ 2

เรามันใจแล้
่
วใช่ไหม ว่าตอนนี้คอื รัก” มุมมองความรักยังเปลีย่ นไปได้จาก ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ความรัก
ในช่วงวัยก็เป็ นสิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เหล่านี้แม้น่จี ะดูเหมือนสิง่ ทีอ่ ธิบายได้ แต่หากลงลึกในรายละเอียดเราก็ตอ้ งยอมรับว่า ณ
ช่วงเวลานัน้ เราไม่เคยเข้าใจมันได้จริง หรือมันใจว่
่ าเข้าใจมันแล้ว แม้กระทังตอนนี
่
้เราก็อาจจะเข้าใจในความรักผิด ๆ
อยู่กไ็ ด้ เราอาจอยู่กบั ใครสักคนโดยแท้จริงเราไม่ได้รกั เขา เป็ นเพียงมายาคติบางอย่างทีเ่ ราคิดว่าเรารัก หรือ เราไม่
ต้องการความรักตอนนี้ ต้องการเพื่อน ต้องการแค่บางสิง่ บางอย่างจากคนหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ ก็ตอบแทนกันไม่ได้อกี ว่า ตก
ลง “คือรักหรือเปล่า” อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ทแ่ี ม้เกิดจากตัวเราเองแต่ก็
ยากจะเข้าใจมันได้จริง สิง่ ทีไ่ ม่สมดุล – ไม่มวี นั ทีค่ ่ใู ดจะเติมเต็มกันได้
สมบูรณ์จริง ประโยคประทับใจจากหนังเรื่องโรแมนติกเรื่อง Jerry
Maguire ประโยคหนึ่งทีต่ วั เอกกล่าวว่า “You complete me” (คุณเข้ามา
เติมเต็มฉัน) ถ้าตามเรื่องราวจากหนัง ตอนได้ฟังแล้วก็รสู้ กึ ดี แต่หาก
มองอีกที มันก็เป็ นแค่ช่วงเวลา และสถานการณ์พาไป เพราะคาว่าเติม
เต็มของสถานการณ์บางคน บางที อาจเป็ นอีกประโยคของหนังทีพ่ ดู ว่า “Show me the money” (เอาเงินมากองให้ฉนั )
แทนก็ได้ ฟั งดูแง่รา้ ย แต่ชวี ติ คนเรามีปัจจัยขาด/เต็ม ไม่เท่ากัน ความต้องการของเราเองก็มคี วามยืดหยุ่น ความชอบ/
ไม่ชอบ ก็เปลีย่ นแปลงได้ และแน่นอนไม่ได้หมายความแค่เรื่องเงิน..แล้วบางคู่อยู่รอดกันได้อย่างไร นันเพราะส่
่
วนใหญ่
ต่างยอมรับในความไม่สมดุลต่างหาก ต่างฝ่ ายไม่อาจเติ มเต็มหรือให้ทุกสิ่ งที่อีกฝ่ ายต้องการได้ หากแต่ยอมรับ
ลดทอน ปล่อยผ่าน ละทิง้ ความเป็ นตัวตนของตนลงไปบ้าง มันก็จะเหลือแต่ดา้ นดีของอีกฝ่ ายทาให้ “ประคอง” คู่กนั ไป
ได้ อาจเรียกว่ารักษา “ระดับความรัก” ให้คงอยู่ แต่หากไม่ยอมรับ สิง่ ทีเ่ รียกว่ารัก ย่อมเปลีย่ นไป.. ในทีส่ ดุ เหมือนทีผ่ ม
ยกตัวอย่างเล่น ๆ เรื่องเงิน รูห้ รือไม่ว่ามีสถิตชิ ไ้ี ว้ คู่รกั หย่ากันด้วยเหตุผลนี้มากทีส่ ดุ ในอเมริกา (ขออภัยไม่มอี า้ งอิง
อ่านมาหลายปี เจอในหลายเล่ม มีสถิตนิ ้โี ผล่มาเสมอ ๆ )
นอกจากนี้เมื่อรักแล้วยังมีเรื่องของ สถานะทางสังคม รูปร่าง หน้าตา การวางตัว การใช้ชวี ติ ต่าง ๆ นา ๆ
แม้กระทัง่ Sex ทีจ่ ะเข้ามาทาให้เรามองว่า “ไปด้วยกันไม่ได้” ถ้าพูดเหมือนดาราหน่อยก็บอกว่า “ไลฟ์ สไตล์แตกต่าง
กัน” ซึง่ บนความเป็ นจริงมันก็ไม่มวี นั เหมือนกัน 100% อยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้การพยายามเปลีย่ นเขา หรือหลอกตัวเองว่าไม่
ต้องการบางสิ่ งจากอีกฝ่ าย สุดท้ายก็มกั จะไปไม่รอด
รักดีหามจัว่ รักชัวหามเสา
่
รักแบบไหนไม่ต้องหาม
่
ให้หนัก?” สิ งดี ๆ ที่ทาเราแย่ได้ – มีเพียงน้อยคนนักทีม่ องว่า ความรักเป็ นเรื่องไม่ดี บ้างก็เรียนรูใ้ นมุมทีว่ ่า รักมีทงั ้ ดี
และร้าย คาไทยโบราณทีว่ ่า “รักดีหามจัว่ รักชัวหามเสา”
่
อันมีความหมายว่า ถ้ารักดีกจ็ ะสบายเสมือนงานเบา แต่รกั
ไม่ดี ก็ตอ้ งเจองานหนัก ถ้าเป็ นจริงก็แสดงให้เห็นว่า ไม่มรี กั ไหนทีส่ บายทีส่ ดุ ไม่ตอ้ งแบกอะไรเลย อย่างไรก็ตอ้ งเจอ
และผมเชื่อว่า เจอในทุก ๆ ความรัก..แม้เรื่องนี้จะไม่ได้พดู แง่รกั ครอบครัว ทีห่ ลายคนมองว่าเป็ นรักทีบ่ ริสทุ ธิ ์ แต่ถงึ ใช่ก็
ยังต้องเจอช่วงเวลาแย่ ๆ ได้ทงั ้ นัน้ แต่ทส่ี ดุ แล้ว เรามองโดยรวมว่า มันสุขหรือทุกข์มากกว่ากัน นี่กอ็ าจคล้ายข้อทีแ่ ล้ว
ทีไ่ ม่ว่าจะคิด จะทาได้ดี เลือกได้ดี มีแนวคิดทีด่ เี ช่นไรในเรื่องความรัก แต่ สกั วันเราก็ตอ้ งมีวนั ทีแ่ ย่ กับเรื่องนี้ได้ไม่มาก
ก็น้อย ในสมัยทีย่ งั ชอบเป็ นศิราณี เป็ นทีป่ รึกษาให้ใครมากมาย ทาให้พบว่า ฉากหน้าของชีวติ รักใครหลายคน ไม่ได้
เป็ นเหมือนทีค่ นทัวไปคิ
่ ด (แม้แต่ตวั ศิราณีเอง) เพียงแต่ว่ามันคือช่วงเวลาทีท่ ุกคนต้องผ่าน และจะวางเสา วางจัว่ นัน้
ลงได้ไหม เพราะแม้ว่าจะแบกเสา แต่ถา้ ต้องแบกไปไม่ไกล ถึงทีว่ างลงได้กส็ บาย และคล้ายกันแบกจัวถึ
่ งจะเบา แต่
หากต้องแบกไปไกล ๆ โดยไม่วาง วางลงไม่ได้ เราก็คงแย่ ไม่แพ้กนั …
ทีม่ าhttps://sirichaiwatt.com
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