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ั
ข่าวพระสนตะปาปา
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส อธิษฐานเพื่อคนป่ วยและผูม้ คี วามทุกข์ทรมาน
ทีห่ น้าเสาแม่พระปฏิสนธินิรมล ใน Piazza di Spagna ของกรุงโรม
และได้ถวายสักการะเป็ นการส่วนตัวในช่วงเช้า เนื่องในวันสมโภชพระนางมารียป์ ฏิสนธินิรมล

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“ข้ าพเจ้ าใช้ นา้ ทาพิธีล้างให้ ท่านทั้งหลาย แต่ ผู้ทที่ รงอานาจยิง่ กว่ าข้ าพเจ้ าจะมา ”

ไม่ว่าเราจะเป็ นใครก็ตาม สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดคือเราต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่าเราทุกคนเป็ น
เครือ่ งมือของพระเจ้า เราต้องไม่พยายามบังคับคนอื่นให้ทาอย่างทีเ่ ราทา หรือเชื่ออย่างทีเ่ ราเชื่อ
เหมือนยอห์นผูท้ าพิธลี า้ งสิง่ ทีเ่ ราควรทาคือนาคนอื่นเข้ามาหาพระเยซูเจ้าเพื่อว่าพวกเขาจะได้รจู้ กั
พระองค์ดว้ ยตัวเองในฐานะพระผูไ้ ถ่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พี่ และเพื่อนของพวกเขา เมื่อเรานาพวก
เขามาหาพระองค์แล้ว ปล่อยให้พระองค์ทางานในตัวพวกเขา แต่เราต้องไม่ลมื ว่าพระองค์ทรง
ต้องการความร่วมมือจากเราและทรงปรารถนาทางานผ่านทางเราแต่ละคนผูเ้ ป็ นศิษย์ของพระองค์
นี่แหละคือรูปแบบและความหมายของการประกาศข่าวดีหรือการนาพระวรสารไปสู่คนอื่น
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 13 ธ.ค.21
วันอังคารที่ 14 ธ.ค.21
วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธ.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 19 ธ.ค.21

ระลึกถึง ระลึกถึง น.ลูเซีย พรหมจารีและมรณสักขี
ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระ ศาสนจักร
ระลึกถึง บุญราศีทงั ้ เจ็ดแห่งสองคอน
สัปดาห์ท่ี 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 1 สัตว์ นกและแมลง
นกอิ นทรี (Eagle) (ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว) แด่โดยทัวไปนกอิ
่
นทรีเป็ นสัญลักษณ์ของผูท้ รงความ
ยุตธิ รรม หรือใช้เป็ นสัญลักษณ์คุณธรรมเรือ่ งความกล้าหาญ ความศรัทธา และความมุง่ มัน่ ศิลปิ น
มักไม่ค่อยนาความเป็ นนกล่าเหยือ่ ของมันมาใช้เป็ นสัญลักษณ์ของปี ศาจร้ายทีค่ อยคร่าวิญญาณมนุษย์
หรือเป็ นสัญลักษณ์ของบาปด้านความเย่อหยิง่ และอานาจทางโลก
นกอิ นทรี (Eagle) นกอินทรียงั ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของความเอือ้ เฟื้ อและเมตตาธรรม โดยมีทม่ี าจาก
ความเชื่อว่า ไม่ว่านกอินทรีจะหิวโหยสักเพียงใด ก็จะกินเยือ่ ของมันเพียงครึง่ เดียว และมักทิง้ อีก
ครึง่ หนึ่งทีเ่ หลือไว้ให้นกอื่นๆทีต่ ามมา

ข้อคิดสะกิดใจ
เตรียมรับเสด็จ
อีกไม่นานพระองค์จะเสด็จ
ทุกคนรอเฝ้ าพระองค์เพื่อชื่นชม
เตรียมหัวใจให้สะอาดนิราศสุข
เพื่อต้อนรับพระกุมารของพวกเรา

โลกแพรวพราวราวกับเพชรให้สุขสม
ให้กบั สมทีท่ รงรักมนุษย์เรา
ปลดเปลือ้ งทุกข์ชาระใจมิให้เหงา
พระพริม้ เพราเพริศแพร้วดุจแก้วงาม
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พิธบ
ี วชสงั ฆานุกร แต่งตัง้ ผู ้ชว่ ยพิธก
ี รรม และผู ้อ่านพระคัมภีร ์
วันศุกร์ท่ี 10 ธันวาคม 2021 สดจาก อาคารมารดาพระผูไ้ ถ่ สามเณราลัยแสงธรรม
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เม็ ดทรายไต้พระแท่น
ศฟย 3:14-18ก
ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงเปล่งเสียงยินดีเถิด อิสราเอลเอ๋ย จงโห่รอ้ งแสดงความชืน่ ชม ธิดาแห่ง
เยรูซาเล็มเอ๋ย จงเปรมปรีดแิ์ ละโห่รอ้ งยินดีสุดจิตสุดใจ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงยกเลิกการพิพากษา
ลงโทษเจ้าแล้ว ทรงขับไล่ศตั รูของเจ้าออกไป กษัตริยแ์ ห่งอิสราเอลคือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงอยูใ่ นเจ้า
จะไม่มเี หตุรา้ ยทีเ่ จ้าจะต้องกลัวอีกต่อไป
วันนัน้ ทุกคนจะพูดกับกรุงเยรูซาเล็มว่า “ศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย อย่าท้อแท้ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระ
เจ้าของเจ้าทรงอยูใ่ นเจ้า ทรงพระอานุภาพและทรงช่วยให้รอดพ้น พระองค์จะทรงยินดีเพราะเจ้า จะ
ทรงฟื้นฟูเจ้าด้วยความรัก จะทรงโห่รอ้ งด้วยความยินดีเพราะเจ้า เหมือนในวันเลี้ยงฉลอง”

โลกจะสิน้ เมือ่ ใด ไม่สาคัญ สาคัญทีว่ ่า ชีวติ ของฉันวันนี้ อยูใ่ กล้พระเจ้ามากน้อยเพียงใด เรามีพระ
เจ้าอยู่ ณ ส่วนใดของหัวใจของเรา และดังนี้ "มีพระในใจ จะกลัวสิง่ ใดเล่าวิญญาณเอ๋ย" และนี่แหละ วัน
สิน้ โลก น่าจะหมายถึงความชื่นชมยินดีของคริสตชนไม่ใช่หรือ ทีล่ กู ของพระจะได้พบพระเจ้า ผูท้ เ่ี ขารัก
และซื่อสัตย์มาโดยตลอดชีวติ จะมีความน่ าเศร้าใดๆ ได้อกี หรือ แต่น่คี อื ความหวังของเราคริสตชน
มากกว่า ในวันทีจ่ ะพบพระเจ้าไม่ใช่หรือ
อย่ามองถึงวันสิน้ โลกเลย มองแค่วนั พรุง่ นี้เถอะ และลองถามตนเองเถอะว่า "ฉันเหมาะสมทีจ่ ะมี
ชีวติ ต่อไปไหม" เราแต่ละคนควรจะตายไปนานแล้ว เพราะเราไม่มคี วามดีใด แต่ทุกวันนี้ เพราะพระเจ้า
ทรงรักและเมตตาต่อเรา เราจึงยังมีชวี ติ ดังนัน้ จงมองวันนี้เถอะ ไม่ตอ้ งมองถึงสิน้ ปี 2012 หรอก วันนี้
ชีวติ ของฉัน ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นลูกของพระเจ้า ฉันเป็ นลูกทีด่ ขี องพระเจ้ามากน้อยเพียงใด จงเจริญชีวติ
ด้วยความชื่อ ความหวัง และ ความรักในพระเจ้า จงสัตย์ซ่อื ต่อพระองค์เสมอ และสัตย์ซ่อื ต่อพระองค์
จนถึงทีส่ ุดเถอะ จากนัน้ วันสิน้ โลก จะน่ ายินดีสกั เพียงใด เพราะเราจะได้ไปพบพระเจ้าเสียที ในโลกนี้
เราทุกข์ทรมานกับการรอคอยความสุขทีส่ มบูรณ์กว่า เหมือนนักบุญเปาโลบอกเราว่า เหมือนเราถูก
เนรเทศออกจากพระเจ้า เราจึงหวังจะกลับไปหาพระองค์
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น





อาทิตย์ชวนคิด
ความชื่อ ความหวัง และ ความรักในพระเจ้า

วันอาทิตย ์ที่







พี่นอ้ งที่รกั
ในช่วงเวลาเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า หรือเทศกาลคริสตมาส เมื่อพบกับพี่นอ้ งสงฆ์
หรือโทรศัพท์หากัน มักจะมีคาถามพืน้ ๆ ว่า - ทาถา้ พระกุมารหรือยัง - วัดผมเสร็จแล้ว - ผมก็มกั
ตอบไปว่า “ค่อยเป็ นค่อยไปครับ” *หลายแห่งเขามากันครบหน้าครบตาแล้วรวมทัง้ ท่านพญาทัง้ 3
องค์ดว้ ย - ครบถ้วนเชียวครับ
อาทิตย์นี ้ จะเป็ นวันอาทิตย์ท่ี 3 ในเทศกาลฯ พี่นอ้ งอาจะถามกันบ้างว่า - ถำ้ พระกุมำรเสร็จพร้อม
หรือยัง - คาตอบเดียวกันเลยคือ “ค่อยเป็ นค่อยไปครับ” หรือ “ค่อย ๆ ทยอยกันมาครับ” ขอ
ถามพี่นอ้ งเช่นกันครับ “แล้วพีน่ ้องพร้อมแค่ไหนแล้วครับ ” *จริง ๆ แล้ว คริสตมำสที่
แท้จริง ถำ้ พระกุมำรที่พระองค์อยำกได้อย่ำงทีส่ ุด คือ จิตใจของเรำแต่ละคน และ
ครอบครัวของเรานี่แหละครับ
สีของอำภรณ์ใ นมิส ซาอาทิต ย์น ี้ พระศาสนจัก รระบุไ ว้ว่า เป็ นสี Purple (ม่วง) หรือ สี Rose
(กุหลาบ) ซึ่งหมายถึง Oldrose (กุหลาบป่ า) ซึ่งมีแถบสีเหลือง อมสีสม้ และชมพูเทา กลิ่นหอม
และดอกคงทน เครื่อ งหมายของ ควำมสดชื่น ยินดี ทว่า สี Rose นัน้ ไม่ได้ใช้ในโอกาสอื่น ๆ
ในจารีตของแต่ละปี จารีต จึงคงใช้สีมว่ งเช่นเดิม เทียนคริสตมาสของอาทิตย์นี ้ ก็เลยกลายเป็ น
Pink (ชมพู) ไปเลย - เพราะเทียนสี Rose ก็หายาก * ขอให้จิตใจของเรำเปิ ดรับกลิ่นหอมของ
เทศกำลคริสตมำสนะครับ ตืน่ ตัว ตืน่ ใจ รับ ความปิ ติส ุข (Joy) ของพระคริสต์ครับ
กาหนดการพิธีกรรมศักดิส์ ิทธิ์ จะเป็ นไปตามที่ประกาศแจ้งไปแล้ว - มิสซาคืนวันคริสตมาส (24
ธ.ค.) 20.00 น. - มิสซาวันคริสตมาส (25 ธ.ค.) 10.00 น. และมิสซาวันฉลองครอบครัวศักดิส์ ิทธิ์
(วันอาทิตย์ท่ี 26 ธ.ค.) 9.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ 10.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันอาทิตย์นีท้ ่ี 12 ธ.ค. และวันอาทิตย์ท่ี 19 ธ.ค. ขอตัง้ ตูท้ านรับนา้ ใจร่วมจัดฉลองคริสตมาส ใน
ชุมชนความเชื่อของเราครับ - ขอแม่พระเมืองลูรด์ อานวยพรช่วยพี่นอ้ งเตรียมจิตใจอย่างดี เพื่อ
ฉลองคริสตมาสปี นีค้ รับ
.......เจ้าวัด
มีต่อหน้า 6
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
จอห์น เพียพอยน์ ผูป้ ระสบแต่ความท้อแท้มาตลอดชีวติ ของเขา เขาเป็ นครูทล่ี ม้ เหลว เพราะเขาใจดี
กับลูกศิษย์มากเกินไป เขาจึงเบนเข็มไปทางนักกฏหมายแต่กล็ ม้ เหลวอีกเพราะเขาใจดีกบั ลูกความมาก
จนเกินไป ยอมปฏิเสธเงิน เพื่อแลกกับความยุตธิ รรมเป็ นหลัก เขาจึงหันไปทาธุรกิจ แต่กล็ ม้ เหลวอีกเพราะเขา
ไม่กล้าทีจ่ ะค้ากาไรเกินควร เขาจึงไปเขียนบทกวี แต่
เงินทีไ่ ด้กไ็ ม่พอยาไส้อยูด่ ี เขาจึงไปหาอาชีพนักเทศน์
ต่อต้านการเสพสิง่ มึนเมาและต่อต้านการมีทาส ทาให้
เขาขัดใจกับผูม้ อี ทิ ธิพลในโบสถ์ จึงต้องลาออกไป เขา
หันไปเอาดีดา้ นการเมือง แต่ผลคือ แพ้... พอดีเกิด
สงครามการเมือง เขาจึงสมัครเป็ นสาธุคุณประจา
กองร้อยที2่ 2 ของเหล่าอาสาสมัครจากรัฐแมสซาซูเซตส์
ทาได้อยูเ่ พียง2อาทิตย์กต็ อ้ งลาออกเพราะสุขภาพไม่
อานวย ขณะนัน้ เขาอายุ76ปี แล้ว ในช่วงห้าปี สุดท้าย
ของชีวติ เขาทางานเสมียนอย่างแกนๆเพราะไม่ค่อยเข้า
กับนิสยั เขาเท่าไร จอห์น เพียพอยน์ตายอย่างคน
ล้มเหลว แต่หลายๆคนกลับแย้งว่า เขาไม่ใช่ผลู้ ม้ เหลว
เขาต่อสูเ้ พื่อความยุตธิ รรมในสังคม เขามีความรักเพื่อน
มนุษย์ หลายอย่างทีเ่ ขาคิดว่าพ่ายแพ้ ได้กลายเป็ น
ความสาเร็จ
มีการเปลีย่ นแปลงการศึกษา กฏหมายสินเชื่อได้รบั การเปลีย่ นเเปลง มีการเลิกทาส จอห์น เพียพอยน์
อาจจะเป็ นคนทีด่ ลู ม้ เหลวไปซะหลายเรือ่ ง แต่คุณรูไ้ หม? เดือนธันวาคมของทุกปี เราจะมีการเฉลิมฉลองควา
มาสาเร็จของเขา มีบทเพลงหนึ่ง เป็ นบทเพลงง่ายๆ เพลงเเห่งความรื่นเริง กล่าวถึงม้าเทียมตัวหนึ่งทีแ่ ล่นไป
พร้อมกับเสียงหัวเราะเเละเสียงเพลง ทุกคนสามารถร้องเพลงของเขาได้ เพลง"จิงเกิลเบล" แต่งโดยจอห์น เพีย
พอยน์ ปรากฏการณ์น้ไี ม่ใช่ความล้มเหลว เป็ นเพลงทีก่ ล่าวถึงความสุขอย่างเรียบง่าย เป็ นของขวัญในวัน
คริสต์มาสทีจ่ ะยังคงอยูช่ วนิ
ั ่ รนั ดร์กาล

เครียดมากทาไงดี กับ 5 วิ ธีก่อนที จ่ ะทนไม่ไหว ตอนที ่ 3

4. ปิ ดสวิ ตช์ นอน… การนอนคือการพักผ่อนทีด่ ที ส่ี ุด เพราะได้พกั ทัง้ กาย ใจ และสมอง เป็ นข้อทีเ่ ข้าใจไม่ยาก
แต่ถา้ เครียดจริง ๆ เรามักไม่คดิ จะทา หรือไม่อยากจะนอน ทัง้ ทีน่ ่คี อื เรือ่ งสาคัญอย่างมาก เพราะในภาวะของคนที่
“สติหลุด” หรือกาลังจะเสียสติ ครัง้ แรกนัน้ ไม่วา่ จะด้วยปั ญหาทางจิต หรือยาเสพติด องค์ประกอบร่วมของเกือบทุก
รายคือจะ อดนอน หลายคืน ก่อนที่จะทาเรื่องเลวร้าย หรือไม่กม็ ีปัญหาทางจิ ตไปถาวร!
ดังนัน้ เมือ่ เครียดทีส่ ุดหากทาได้ ให้หลับสักตืน่ อย่างน้อยยามค่าคืนก็ตอ้ งนอนให้เป็ นปกติ หลับไม่ลงอย่างไรก็
ต้องลองพยายามดู ปิ ดสวิตช์ตวั เองลงบ้าง แม้ตน่ื มาเรือ่ งทีเ่ ครียดยังไม่ไปไหน แต่กด็ กี ว่าปล่อยให้เครียดสะสมไปหนัก
กว่านี้ เพราะถ้าเครียดแล้วนอนไม่หลับเมือ่ ใด มันทาลายสุขภาพจิตเรามากกว่าทีค่ ดิ มากทีเดียว
5.ปรับใจ – ปลง อาจเป็ น ข้อ ที่เรารู้ก นั อยู่แ ล้ว มากที่ส ดุ แต่ทายากที่ส ดุ เพราะไม่เช่น นัน้ คงไม่น าพาเรา
มาในภาวะทีเ่ รียกว่า “เครียดมาก” ได้ ส่วนหนึ่งทีท่ ายาก หรือทาไม่ได้ เพียงเพราะในช่วงเวลานัน้ เราลืม หรือกาลังขาด
สติบนความกังวล สับสนใด ๆ ก็ตาม แต่หากพอระลึกได้กไ็ ม่ตา่ งจากข้อก่อน แค่นอนสักตืน่ ได้กด็ มี ากแล้ว แต่หากว่าก็
คิดได้อยูว่ า่ อยากปลง อยากปล่อยวางแต่ทาไม่ได้นนั ้ ก็พอจะมีเทคนิคทีจ่ ะช่วยให้เรา “คิ ด” ปรับใจ หรือปลงได้อยู่
เหมือนกัน ดังนี้ การยึดว่าเป็ นของเรา : สังเกตไหมว่า หลายเรือ่ งถ้าเป็ นปั ญหาคนอื่น เราจะคิดออกได้เร็ว ก็ทาแบบ
นัน้ สิ, คิดแบบนี้ส,ิ กระทัง่ ก็ชา่ งมันสิ ซึง่ นันเพี
่ ยงเพราะ มันไม่ใช่ปัญหาของเรา ตรงนี้แหละ ถ้าลองคิดเสมือนว่านี่
ไม่ใช่ปัญหาของเราบ้าง เราก็อาจจะวางใจได้ดกี ว่า หรือในมุมทีว่ า่ “ใครเขาก็เจอกันปั ญหาแบบนี้” ก็ดไู ม่ตา่ งกัน เพราะ
เชือ่ ว่าไม่มปี ั ญหาใด ทีไ่ ม่มใี ครในโลก ไม่เคยเจอไม่ผา่ น อย่างไรย่อมมีคล้ายกันทัง้ สิน้ การยอมรับ : อาจเป็ นคากว้าง
ๆ แต่มนั ก็คอื พาตัวเองหลุดออกจากบางสิง่ บางสถานการณ์ เพราะหลายเรือ่ งทีเ่ ราเครียด เหตุผลจริง ๆ คือเรา “ไม่
ยอมรับ” หรือรับไม่ได้ ในการทีม่ นั จะไม่เหมือนเดิม เช่น ต้องเสียสิง่ นัน้ ไป, ขาดสิง่ นี้ไป ไม่วา่ จะเป็ น คน สิง่ ของ หรือ
ศักดิศรี
์ ทัง้ ทีร่ ตู้ วั หรือไม่รตู้ วั เมือ่ เรายอมรับไม่ได้จงึ เครียด ทีน้กี ารจะยอมรับ จะคิดในแง่ไหนก็ตาม เพียงต้องมองให้
ออกว่า สุดท้ายเราก็ตอ้ งไปต่อในแบบของเราบนเส้นทางทีม่ นั “ไม่เหมือนเดิ ม” จะยากจนลง จะลาบากขึน้ หรือต้อง
เดียวดาย ชีวติ เราก็ตอ้ งไปให้ได้ในทางนี้ นี่คอื วิถขี องการยอมรับว่า “มันไม่เหมือนเดิม” แล้ว และไม่มอี ะไรเหมือนเดิม
ไปตลอดกาลอยูด่ ี กลับมาอยูก่ บั ตัวเอง : ทีไ่ ม่ใช่หมายถึงการอยูค่ นเดียว หรือการขังตัวเอง แต่มนั ก็เหมือนการรวม
หลายอย่างเข้าด้วยกัน เพราะมันคือเรือ่ งการปรับใจ การปลง โดยการย้อนมอง พิจารณาตัวว่า เราเป็ นเพียงมนุ ษย์
เป็ นเพียง 1 ในหลายพันล้าน ทีบ่ างสิง่ คล้ายกัน บางสิง่ แตกต่างกัน เราล้วนมีความ “พิเศษ” ในตัวเอง แต่มนั ก็ไม่ได้ทา
ให้ “วิเศษ” เหนือใครในอีกด้านเช่นกัน ดังนัน้ การจะสาคัญตัวเองในแบบเกินตัว มันก็ใจร้ายกับเราเองมากไป แต่การจะ
บอกว่าเราไร้คา่ ก็ไม่ยุตธิ รรมเช่นกัน มันคงไม่มคี าไหนดีกว่า ชีวติ ต้องดาเนินต่อไป…
ส่งท้าย อัน ที่จ ริ งเราทุก คนล้ว นเก่งมากที่ผา่ นอะไรมาหลายอย่างแล้ว จนวัน นี้ นี่ ก แ็ ค่อ ีก เรื่อ งที่เราต้อ ง
เก่งขึน้ ไปอีก แกร่งขึน้ ไปอีก และทีผ่ า่ นมาเราก็ได้มชี ว่ งเวลาดี ๆ มากมาย ซึง่ มันก็ยงั ต้องมีอกี ได้เช่นกัน ซึง่ สิง่ นัน้ แค่
ข้าม “เครียดทีส่ ุด” วันนี้ไปได้ มันก็ดมี ากมายแค่ไหนแล้ว คิดดู
ทบทวน : 1.โยน (พูด), 2.หยุดรับข้อมูลชัวคราว,
่
3.หาความบันเทิง, 4.ปิ ดสวิตช์ นอน…, 5. ปรับใจ – ปลง

