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เรือ
่ งเล่าว ัดบางแสนในอดีต
วันอาทิตย์ท่ี 15 ส.ค. 2021 ทีผ่ ่านมา วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึน้ สวรรค์ทงั ้ กายและวิญญาณ
ทีว่ ดั ของเรา คุณพ่อสมศักดิ ์ พรประสิทธิ ์ เจ้าอาวาส ได้โพสต์ชุดรูปภาพพร้อมคาบรรยายสัน้ ๆ
“แม่พระวันนี้ ทีว่ ดั เราครับ ถวายมิสซาขอพระพรให้พน่ี ้องทุกท่าน ทุกครอบครัวครับ”

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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์
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“ไม่มีผ้ใู ดมาหาเราได้ เว้นแต่ผ้ทู ี่พระบิดาประทานให้เขามา”
บทอ่านที่ 1 ชาวอิสราเอลให้สญ
ั ญาก่อนทีจ่ ะเข้าสู่ดนิ แดนแห่งพันธสัญญาว่า จะซื่อสัตย์ต่อ
พระเจ้าและไม่มที างทีจ่ ะละทิง้ พระองค์ ในพระวรสาร เปโตรก็กล่าวเช่นเดียวกันว่า “พระเจ้าข้า
พวกเราจะไปหาใครเล่า” และเหตุการณ์หลังจากนัน้ เราก็ทราบดีว่าเกิดอะไรขึน้ ชาวอิสราเอลได้
ทรยศต่อคาพูด และเปโตรก็ปฏิเสธทีจ่ ะรูจ้ กั พระเยซูเจ้า เมือ่ พระองค์ถูกจับกุม แต่ไม่ว่าเราจะทาผิด
ขนาดไหน พระองค์กย็ งั ทรงรักเรา เป็ นความรักทีน่ กั บุญเปาโลอธิบายว่าเป็ นธรรมล้าลึก และทีส่ ุด
เรารูว้ ่า เปโตรสามารถสัมผัสได้ถงึ ความรักนัน้ และได้อุทศิ ชีวติ ทัง้ หมดของท่านเพื่อตอบแทนความ
รักของพระทีม่ ใี ห้ ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสาหรับความรักมันคงของพระองค์
่
และเมือ่ เราทาผิด
อย่ากลัวทีจ่ ะกลับเข้ามาหาพระอีกครัง้ หนึ่ง และเช่นเดียวกัน เมือ่ เราได้รบั โอกาสจากพระเจ้า ขอให้
เราให้โอกาสนี้กบั พีน่ ้องทีท่ าผิดต่อเราเช่นกัน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 23 ส.ค.21
วันอังคารที่ 24 ส.ค.21
วันพุธที่ 25 ส.ค.21
วันศุกร์ท่ี 27 ส.ค.21
วันเสาร์ท่ี 28 ส.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 29 ส.ค.21

ระลึกถึง
น.โรซา ชาวลีมา พรหมจารี
ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก
ระลึกถึง น.หลุยส์ กษัตริยแ์ ห่งฝรังเศส
่ น.ยอแซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์
ระลึกถึง น.โมนิกา
ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
สัปดาห์ท่ี 22 เทศกาลธรรมดา
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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
“ก้าวไปกับปี นักบุญยอแซฟ”
8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

คาถาม: เราเคยคิดกันบ้างไหมเอ่ย ในขณะพระกุมารเยซูยงั เล็ก นักบุญยอแซฟทาอะไรให้เป็ นของเล่น
คาตอบ: ถ้าเป็ นบ้านเราเมืองไทย และถ้าหากอยูใ่ นชนบท พ่อแม่บางคนก็อาจจะเอาดินเหนียวมาปั น้ วัว
ปั น้ ควายให้ลกู เล่น แต่นกั บุญยอแซฟเป็ นช่างไม้ เราก็คาดเดาว่า ของเล่นน่าจะเป็ นจาพวกไม้
อาจจะเป็ นเครื่องมือช่างไม้ขนาดเล็กทีท่ าจากไม้ เช่นค้อนไม้ เป็ นต้น

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
ตะปู ( Nails ) เนื่องจากตะปูใช้ตรึงกางเขนพระคริสต์
จึงใช้เป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของพระทรมาน ภาพ “การตรึง
กางเขน” ในยุคแรกๆมีตะปูสด่ี อกทะลุฝ่าพระหัตถ์และพระ
บาทแต่ละข้าง ภาพ “การตรึงกางเขน” ส่วนใหญ่มกั มีตะปู
เพียงสามดอก ได้แก่ สองดอกทีพ่ ระหัตถ์แต่ละข้าง ส่วนพระบาททัง้ สองข้าง
ทีไ่ ขว้ทบั กันถูกตรึงไว้ดว้ ยตะปูดอกเดียว รูปตะปูทศ่ี ลิ ปิ นเขียนไว้โดดๆในฐานะเครือ่ งมือแห่งพระทรมาน
มักประกอบด้วยตะปูสามดอก ซึง่ อาจบอกเป็ นนัยถึงพระตรีเอกภาพด้วย

ข้อคิดสะกิดใจ
อยาก ดี เด่น ดัง
เขาอยากดี เท่าไร ให้เขาเถิด
ริษยา คือทุรกรรม ทาให้เพลีย
เขาอยากเด่น เท่าไหร่ ให้เขาเถิด
สงบจิต สารวมใจ ทาให้งาม

ไม่ตอ้ งเกิด แข่งดี มีแต่เสีย
ทัง้ ลูกเมีย พลอยลาบาก มันมากความ
จะไม่เกิด กรรมกะลี ทีซ่ ้าสาม
สมานความ รักใคร่ เป็ นไมตรี

7

ข้าแต่ นักบุญยอแซฟ ช่วนวิ งวอนเทอญ
* ก้าวไปกับปี นกั บุญยอแซฟ #25 @ 19-08-2021
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ประกาศว ัดบางแสน
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้
จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)







การอภัย
คนเราเมือ่ หัวใจมีบาดแผลแล้วโอกาสทีจ่ ะลืมบาดแผลหรือประสบการณ์ดา้ นลบนัน้ คง
เป็ นไปได้ยาก แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะทาไม่ได้ การอภัยความผิดของเพือ่ นพีน่ ้องนัน้ ทา
ได้ โดยเริม่ จากความเข้าใจว่าเหตุใดคนนัน้ ถึงทากับเราอย่างนี้ ประการต่อมาให้ถอื ว่าคนนัน้
ทาไปโดยไม่รตู้ วั เหมือนคนเมา เราจะไปถือสาก็ไม่ได้ หรือให้คดิ ว่าเขาถูกภาวะบางอย่าง
บังคับให้ทากับเราเช่นนัน้ เราเองถ้าหากยังไปย้าคิดในความผิดนัน้ เราก็ยงิ ่ ตอกย้ารอยแผล
ของตัวเองให้ลกึ ไปอีก ทางทีด่ คี อื อย่าไปถือสา เลีย่ งได้กเ็ ลีย่ ง เลีย่ งไม่ได้กย็ ม้ิ รับเหมือนเรา
ยิม้ ให้คนเมาไม่ได้สตินนแหละ
ั่
นอกนัน้ ถ้าเรายกความเจ็บนัน้ มาสนทนากับพระเยซูเจ้านันก็
่
จะกลายเป็ นการภาวนาทีด่ ยี งิ ่
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น



อาทิตย์ชวนคิด

วันอาทิตย ์ที่

พีน่ ้องทีร่ กั ครับ
ทุกวันเป็ นต้นเวลาถวายมิสซาประจาวัน มีความคิดว่า สัปดาห์น้จี ะเขียนเรื่องนี้ เรื่องนัน้ ใน “เม็ดทรายฯ” แต่
พอได้เวลาจรดปลายปากกาเย็นวันศุกร์ ก็ลงั เลใจทุกที ว่าจะเขียนเรื่องอะไรดี ... และแอบมีความรูส้ กึ ว่า ที่
เขียน ๆ ไปน่ะ จะมีคนอ่านรึเปล่า เพราะสิง่ ทีไ่ หลเข้ามาทางสือ่ สารต่าง ๆ นัน้ มันมากมาย ล้นเหลือ จนแทบ
ไม่มเี วลาไตร่ตรอง แยกแยะ อะไรเป็ นอะไร และเกีย่ วข้องกับเราอย่างไร
สัปดาห์น้ขี อนาเอาบทภาวนา “เพื่อครอบครัว” ฝากไว้ให้พน่ี ้องสวดทุกวัน ทาได้ไม่ยาก หากพีน่ ้องมีขอ้
ตัง้ ใจแล้วว่า จะทาบ้านเรา - ทีพ่ กั เรา ให้เป็ น วัดน้อย
บทภาวนานี้ (แล้วยังมีบทภาวนาอื่น ๆ ) มีจดั พิมพ์ไว้ให้ทุก ๆ บ้าน มีไว้สวดภาวนา - หากมีเวลาผ่านหน้า
วัด แวะสวดภาวนาสักหน่อย จะเป็ นในวัดใหญ่ - วัดน้อย - รับเอาบทภาวนาไปและไหว้แม่พระ แล้วก็กลับ
บ้าน - แต่กน็ นแหละครั
ั่
บ .... คงไม่ค่อยได้ผ่านไป
อย่างไรก็ตามที วัดเราก็คอื วัดเรา ก็จะดูแลให้สะอาด สดชื่นตลอด และมีมสิ ซาทุกวันครับ เพื่อพีน่ ้อง ..... ไป
มีโอกาสผ่านไปวัด ก็ขอให้สวดทุกวัน ในวัดน้อย นะครับ
...... เจ้าวัด

บทภาวนาเพื่อการชุมนุมครอบครัวโลก ครังที
้ ่ 10
ความรักในครอบครัว : กระแสเรียกและวิ ถีทางสู่ความศักดิ์ สิทธิ์
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์
ข้าพเจ้าทัง้ หลายมาอยู่เบือ้ งหน้าพระองค์ เพื่อสรรเสริญพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สาหรับครอบครัว ซึง่
เป็ นของประทานทีย่ งิ่ ใหญ่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายกาวนาต่อพระองค์ เพื่อบรรดาครอบครัวทีไ่ ด้ถวายตนในศีลสมรส โปรด
ให้ในแต่ละวัน พวกเขาได้คน้ พบพระหรรษทานทีไ่ ด้รบั และในฐานะทีเ่ ป็ นพระศาสนจักรระดับบ้าน ขอให้พวกเขา
ทราบว่าต้องทาอย่างไร เพื่อมีชวี ติ เชิงประจักษ์ต่อการสถิตประทับของพระองค์ เพื่อรักและด้วยรักทีพ่ ระคริสตเจ้า
ทรงมีต่อพระศาสนจักร
ข้าพเจ้าทัง้ หลายภาวนาต่อพระองค์ เพื่อครอบครัวทีป่ ระสบความยากลาบาก และเดือดร้อนเพราะความ
เจ็บป่ วย และสถานการณ์ชวี ติ ซึง่ พระองค์เท่านัน้ ทรงทราบ โปรดทรงค้าจุนพวกเขา และทาให้ตระหนักถึงวิถที างที่
พระองค์ทรงเรียกสูค่ วามศักดิสิ์ ทธิ ์ เพื่อพวกเขาจะได้มปี ระสบการณ์พระเมตตาอันไม่มขี อบเขตของพระองค์ และพบ
หนทางใหม่ทจ่ี ะเติบโตในความรัก
ข้าพเจ้าทัง้ หลายภาวนาต่อพระองค์ เพื่อบรรดาเด็กและเยาวชน ขอให้พวกเขาได้พบพระองค์
และยินดีตอบสนองต่อกระแสเรียกทีพ่ ระองค์ทรงมีพระประสงค์สาหรับพวกเขา
ข้าพเจ้าทัง้ หลายภาวนา เพื่อบรรดาบิดามารดา และปู่ ย่าตายาย ให้พวกเขาตระหนักทีจ่ ะปฏิบตั ติ นเป็ น
เครื่องหมายของความเป็ นบิดาและมารดาของพระเจ้า ให้ความเอาใจใส่ต่อบรรดาเด็ก ๆ ซึง่ พระองค์ทรงฝากฝั งทัง้
ร่างกายและจิตใจแก่พวกเขา เพือ่ ครอบครัวจะได้มอบประสบการณ์ความเป็ นพีเ่ ป็ นน้องแก่โลก
ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดให้แต่ละครอบครัว ทาให้กระแสแรียกพิเศษสูค่ วามศักดิสิ์ ทธิ ์ ของพระศาสนจักร
เป็ นจริงในชีวติ เสมือนเป็ นกระแสเรียกการเป็ นศิษย์ธรรมทูต ในการรับใช้เพื่อให้เกิดชีวติ และสันติภาพ ในความ
สนิทสัมพันธ์กบั บรรดาสงฆ์ นักบวช และกระแสเรียกทัง้ หมดในพระศาสนจักร
โปรดประทานพระพร แก่การชุมนุมครอบครัวโลกด้วยเทอญ อาแมน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ยกตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลง
ยกตัวเองขึน้ โดยไม่ลดคนอื่นลง
อาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์ไปเดินเล่นทีช่ ายหาด
อาจารย์ได้เริม่ สอนลูกศิษย์ ด้วยการใช้ไม้ขดี เส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็ นเส้นคู่ขนาน ยาว 4 ฟุต และ 2 ฟุต ตามลาดับ
อาจารย์กล่าวว่า “เธอสามารถทาให้เส้น 2 ฟุต ยาวกว่าเส้น 4 ฟุต ได้หรือเปล่า ไหนลองทาให้อาจารย์ดซู ิ”
ลูกศิษย์ได้คดิ หาทางซักพักหนึ่ง แล้วก็เอามือลบรอยเส้นทีย่ าว 4 ฟุต ให้สนั ้ ลงเหลือเพียง 1 ฟุต ทาให้เส้น 2 ฟุตนัน้ ดูยาวกว่า
ทันที แล้วศิษย์กถ็ ามอาจารย์ว่า “ทาแบบนี้ใช้ได้ไหมครับ”
“เหยียบหัวคนอื่น เพื่อให้ตวั เองอยู่สงู ขึน้ ”
อาจารย์เขกกบาลลูกศิษย์เบาๆ แล้วกล่าวว่า ” คนทีจ่ ะยกตนเองให้
สูงขึน้ โดยการทาร้ายคู่คนอื่นนัน้ ไม่ใช่วธิ ที เ่ี หมาะสม ถ้าเลือกใช้วธิ นี ้ี
ชีวติ เธอก็มแี ต่คนสาปแช่ง และในระยะยาวชีวติ มักจะล้มเหลว ทางทีด่ ี
ควรเลือกวิธที จ่ี ะยกตัวเองขึน้ โดยไม่ไปลดคนอื่นลง ”
แล้วอาจารย์กข็ ดี เส้นสองเส้นให้ยาวเช่นเดิม คือ 2 ฟุต และ 4 ฟุต
จากนัน้ อาจารย์กท็ าให้ดดู ว้ ยการขีดเส้น 2 ฟุตให้ยาวขึน้ เป็ น 5 ฟุต แล้ว
พูดว่า “จงอย่าคิดว่าคู่แข่งของเจ้าคือศัตรู แต่ให้คดิ ว่าเป็ นครูของเจ้า” ที่
เธอจะต้องพัฒนาตัวเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่า มันจะทาให้เธอได้กา้ วไป
ข้างหน้าอย่างสง่างามและยังยื
่ น
ผูท้ เ่ี ลื่อนตัวเองขึน้ โดยการฆ่าน้อง ฟ้ องนาย และขายเพื่อน ถึงแม้
จะทาให้ตนเองประสบความสาเร็จ แต่นนก็
ั ่ เป็ นความสาเร็จทีป่ ราศจาก
เกียรติคุณ ไม่อาจพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิ การเลื่อนตัวเองขึน้ โดยวิธที ไ่ี ม่ชอบธรรม กับการเลื่อนตัวเองขึน้ ไป โดยปล่อยให้
ผูอ้ ่นื ได้กา้ วไปทางของเขาอย่างเสรีนนั ้ ย่อมส่งผลลัพธ์ทต่ี ่างกัน
หากไร้ค่แู ข่งแล้วเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า ตัวเองมีศกั ยภาพในการทางานแค่ไหน ไม่มอี ปั ลักษณ์กไ็ ม่รจู้ กั สวยงาม
นักสูท้ ด่ี มี กั ชื่นชมคูต่ ่อสูท้ เ่ี ก่ง เพราะคู่ต่อสูท้ อ่ี ่อนแอ จะทาให้ชยั ชนะของเขาไม่ยงยื
ั ่ นและไม่ภาคภูมใิ จ ดังนัน้ …เมื่อได้พบกับ
คู่แข่งทีแ่ ข็งแกร่งและฉลาดล้า ก็ยงิ่ กระตุน้ ให้เรารูจ้ กั พัฒนาตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้ การเลื่อนตัวเองขึน้ พร้อมกับลดคนอื่นลง เจ้า
อาจจะชนะ แต่กม็ ศี ตั รูตามมาด้วย แต่การเลื่อนตัวเองขึน้ โดยไม่ลดคนอื่นลง เธอจะเป็ นผูช้ นะ พร้อมกับยังมีเพื่อนเพิม่ ขึน้
และหนึ่งในนัน้ อาจเคยเป็ นคูแ่ ข่งของเธอเองด้วย

“ความรัก” คืออะไร?ตอนที่ 3
แม้ไม่ควรคาดหวัง แต่ห้ามใครไม่ให้หวังยาก
สิ่ งที่ไม่ควรคาดหวัง – คงพอเห็นความหมายไปบ้างใน รักคืออะไร แม้อาจไม่ใช่ความหมายโดยตรง แต่น่าจะ
เข้าใจได้ว่า เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรคาดหวัง แต่กห็ า้ มไม่ให้หวังยาก ในความเป็ นจริงหลายคนรูว้ ่า ไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่าย (ข้อ 2)
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สมดุล (ข้อ 3) แต่กม็ คี วามต้องการตรงนัน้ รูว้ ่าทาเราแย่ได้ (ข้อ 4) แต่กไ็ ม่มที างทีใ่ ครอยากจะเจอและอยาก
ยอมรับในมุมแย่บ่อย ๆ เราล้วนคาดหวังไปในทางทีด่ ขี น้ึ ผมไม่ได้คดิ จะกรอบความหมายว่า รักต้องมี หรือต้องเป็ น
ตาม 1-2-3-4 แต่เมื่อใดก็ตามทีม่ คี วามคาดหวัง และไม่เป็ นเช่นนัน้ เมื่อมัน
พัง “เรายังเรียกมันว่ารักหรือเปล่า” ถ้าวันหนึ่งมันไม่เหลือเป็ นรักแล้ว ก็
แสดงว่าสิง่ ทีเ่ ขียนมาถูกต้อง ว่ารักหวังไม่ได้ แต่ถา้ ยังเหลืออยู่ คิดว่าเป็ นรัก
อยู่ นี่กค็ อื คุณสมบัตนิ ้เี ช่นกัน ไม่ควรไปคาดหวังถ้ามันต้องพัง มันก็ยงั เป็ น
รักต่อไป.. (ไม่เข้าใจลองอ่านข้อนี้อกี รอบ)
สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ หรือไม่กค็ วรเปลี่ยนแปลง – เรามักพูดกันว่า
รัก เป็ นเรื่องของคนสองคน ถ้าเป็ น 3 หรือมากกว่าล่ะ จะเรียกว่าไม่ใช่รกั ได้ไหม หากจะให้คาตอบ อาจดูเป็ นข้อสรุปใน
มุมของเราเองฝ่ ายเดียว เราอาจจะนิยามว่า “รักไม่เหมือนกัน” มันก็เป็ นได้ รักคนนี้ในแบบหนึ่ง และรักคนนี้ในอีกแบบ
หนึ่ง ซึง่ จะใช่หรือไม่ใช่ คงไม่ขอตัดสิน อาจเป็ นเพียงความต้องการบางอย่างจากแต่ละคนก็เป็ นได้เช่นกัน แต่ถา้ ว่ากัน
ด้วยเรื่องของ “คนสองคน” จากทุกข้อทีก่ ล่าวมาเราก็พบว่า แค่การ “มีรกั ” ระหว่างสองคนแล้วให้รกั นัน้ “คงอยู่”
ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เคยรัก ก็เลิกรัก หรือจากรักกลายเป็ นไม่ใช่รกั เชือ่ ว่าเกิดขึน้ ทุกชัวโมงบนโลก
่
“ไม่ใช่มีแค่เราที่
เสียใจ” ไม่ต่างจากมีคนเกิดและคนตาย เช่นนี้ แค่คน 2 คนยังอาจไม่แน่ใจ เมื่อเป็ น 3-4 คนหรือมากมาย แน่หรือว่า
ทุกปั จจัยมันจะใช่ความรัก หรือรักษามันได้เมื่อมองด้านทีท่ าให้รกั คงอยู่..
ไม่ว่าจะเรียกรักนัน้ ว่าอย่างไร มันย่อมต้องมีการเปลีย่ นแปลงไปตามเวลา ไม่มีรกั ใดคงอยู่ถาวร เหมือนทุกสิ่ ง
บนโลก มากขึน้ น้อยลง หรือไม่นนั ้ ไม่ใช่ประเด็น แต่สภาวะทีม่ ตี ่อกันในรักนัน้ มันต้องมีการปรับไปตามเวลา (หรือจะ
เรียกว่า เปลีย่ น ก็ได้ แต่ไม่ใช่เปลีย่ นไปจากกัน) ความหมายก็คอื ต้องเปลีย่ นแปลง เพราะในทุกชีวติ ต้องดาเนิน เราไม่
อาจเดินกุมมือกันได้ตลอดเวลา นอนกอดก่ายกันทัง้ วันทัง้ คืนตลอดไป แม้ในช่วงภาวะหนึ่ งของใครหลายคนอยาก
ให้เป็ นเช่นนัน้ มันจึงเป็ นเหตุผลว่า รัก มันก็ต้องพร้อมที่จะยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ใช่เปลี่ยนไป
ทีม่ าhttps://sirichaiwatt.com
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