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“จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด!”
เงือ่ นไขของการเข้าในอาณาจักรพระเจ้าคือกลับใจและเชื่อในข่าวดี พระอาณาจักรของพระ
เจ้ามาถึงแล้วเพราะพระเยชูเจ้ามาเปิ ดประตูทางเข้าพระอาณาจักรนี้ และพระองค์เชิญชวนชน
ทุกชาติ ทุกภาษาทุกสมัยให้พวกเขาไปอยูต่ งั ้ แต่ยงั อยูใ่ นโลกนี้. พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็ น
อาณาจักรแห่งสัจจะ แห่งความรักและความยุตธิ รรม. เงื่อนไขทีส่ าคัญทีข่ าดเสียมิได้เพื่อเข้าพระ
อาณาราจักรคือการกลับใจหลังจากทีก่ ระทาความผิดไปแล้ว ดังนัน้ พระเจ้าเปิ ดประตูอาณาจักร
ไว้เสมอ
ข่าวดีทพ่ี ระเยซูเจ้าประกาศคือพระองค์มาไถ่บาปเราและทาให้เราเป็ นลูกของพระเจ้า และ
เป็ นพีน่ ้องกัน และพระองค์เตรียมทีใ่ ห้เราในสวรรค์แล้ว. สิง่ ทีเ่ ราต้องทาคือพยายามเดินผ่านโลก
นี้ดว้ ยความเชื่อมันในการประทั
่
บของพระองค์ท่ามกลางเรา.
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 22 ก.พ.21
วันอังคารที่ 23 ก.พ.21
วันอาทิตย์ท่ี 28 ก.พ. 21

ฉลองธรรมาสน์นกั บุญเปโตร อัครสาวก
ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราช มรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลมหาพรต

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
รังผึง้ (Beehive ) เป็ นสัญลักษณ์ของปิ ยวาจา ดังสานวน
“วาจาอาบน้าผึง้ ” รังผึง้ ใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญเบอร์นาร์ด
แห่งเมืองแกลร์โว และนักบุญอัมโบรส ผูไ้ ด้ชอ่ื ว่าพูดจาได้ไพเราะ
เสนาะหูราวกับความหวานของน้าผึง้

ข้อคิดสะกิดใจ

สร้าง
พระธรรมคือ พลังแห่งชีวติ
ใช้จติ ใจสร้างความคิดสูอ่ ารมณ์
พระวาจาคือ ผูค้ วบคุมและบังคับ
พร้อมแยกแยะตัดสินสิง่ ชัวดี
่

ทุกความคิดเคลื่อนไปอย่างเหมาะสม
ไม่ระทมเพราะรูส้ กึ แต่สงิ่ ดี
อารมณ์รบั สติปัญญาสูว่ ถิ ี
ทุกท่วงทีกระทาอย่างเข้าใจ
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
สาสน์ มหาพรต ปี ค.ศ. 2021
"บัดนี้ พวกเรากาลังขึน้ ไปยังกรุงเยรูชาเล็ม" (มธ 20: 18)
เทศกาลมหาพรต : เวลาแห่งการฟื้ นฟูความเชือ่ ความหวัง และความรัก
เทศกาลมหาพรตเชิญเราคริสตชนให้เดินทางสูธ่ รรมล้าลึกปั สกาซึง่ พระเยซูเจ้าได้ทรงมอบชีวติ
ของพระองค์เพือ่ เราทัง้ หลาย ทาให้เราได้รบั ชีวติ ใหม่ทบ่ี าปและความตายไม่สามารถมีชยั ชนะได้อกี ต่อไป
ปี น้ีพระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนเราให้ดาเนินชีวติ พระหรรษทาน 3 ประการ คือ ความเชือ่ ความหวัง
และความรักควบคูก่ บั กิจปฏิบตั ิ แห่งเทศกาลมหาพรต คือ การจาศีล การภาวนา และการทาบุญให้ทาน
ㆍ ความเชื่อ คือ การยอมรับและด าเนิ น ชีวิ ต ในความ
จริงของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็ นความจริง
ทีน่ าเราไปสูช่ วี ติ ทีส่ มบูรณ์ พระวาจาของพระองค์เป็ นแสง
สว่างนาทางชีวติ ของเรา ความเชือ่ ควบคูไ่ ปกับ
การจาศีลเพราะทาให้เรามีประสบการณ์ของการปฏิเสธตนเอง
และแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้านันคื
่ อ
การยอมรับและเปิ ดใจให้กบั พระองค์
ㆍ ความหวัง คือ การหัน กลับไปหาพระเจ้า อีก ครัง้ หนึ่ ง
การกลับใจคือเครือ่ งหมายของความหวัง
การได้รบั การคืนดีจากพระเจ้า ความหวังนี้ตอ้ งทาให้เรา
สามารถเป็ นผูม้ อบความหวังให้กบั ผูอ้ น่ื ด้วยการ
ให้อภัยและคืนดีกนั ดังทีพ่ ระองค์ทรงกระทาต่อเรา ความหวัง
ควบคูไ่ ปกับการภาวนาเพือ่ วอนขอพระบิดา
ผูท้ รงมีพระทัยเมตตาต่อลูกของพระองค์เสมอและขอให้เราเป็ นผูใ้ จเมตตาเหมือนพระองค์
ㆍ ความรัก คือ การมีใ จเมตตาสงสารและห่ว งใยผู้อ ื่น เป็ นการแสดงออกขัน้ สูงสุด ของความเชื่อ และ
ความหวังทาให้เรามองผูต้ กทุกข์ได้ยากเป็ นพีน่ ้องของเราพร้อมช่วยเหลือและร่วมทุกข์รว่ มสุขด้วยกัน
ความรักควบคูไ่ ปกับการทาบุญให้ทานซึง่ แสดงออกถึงการเสียสละ การออกจากตนเองด้วยการช่วยเหลือ
แบ่งปั นและเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ทุกวินาทีแห่งชีวติ ของเราเป็ นเวลาแห่ง ความเชือ่ ความหวัง และความรัก ซึง่ ทาให้เรามีประสบการณ์
การเดินทางในเทศกาลมหาพรตโดย การจาศีล การภาวนา และการทาบุญ ให้ทาน เชือ่ และหวังว่าเราจะได้
เดินทางไปด้วยกันสูก่ ารฉลองปั สกาอย่างชืน่ ชมยินดีและเปี่ ยมด้วยสันติสขุ ในชัยชนะของพระคริสตเจ้า
พระสังฆราชซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี
ประมุขสังฆมณฑลจันทบุร ี
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ความรู้ VS ความสามารถ
คุณยายคนหนึ่ง พลัดหลงเข้าไปในห้องสัมมนาของเหล่าดอกเตอร์ บนเวทีมี
ดอกเตอร์ทา่ นหนึ่งกาลังเอ่ยถามผูท้ เ่ี ข้ามา
สัมมนาว่า…. “เม็ดฝนที่ตกมาจากฟ้ าที่สงู
และตกมาด้วยความเร็วสูง จะทาให้คน
ได้รบั บาดเจ็บหรืออันตรายถึงแก่ชีวิต
หรือไม่?”
เมื่อสิน้ เสียงคาถาม ภายในห้องประชุมก็
อือ้ อึง ต่างก็พากันวินิจฉัยหาคาตอบ บ้างก็หา
ค่าความเร็วของเม็ดฝน บ้างก็หามวลน้ าหนักของเม็ดฝน ฯลฯ ต่างคนต่างก็พากันคิด
คุณยายมองดูอยูส่ กั พักก็คว้าไมโครโฟนทีโ่ พเดียมออกมาพูดขึน้ ว่า…“พวกคุณไม่เคย
ตากฝนเหรอ?”
สิน้ เสียงของคุณยาย ห้องทัง้ ห้องเงียบกริบ ทุกคนต่างพากันพยักหน้าบอกว่า “ใช่ๆ
พวกเราก็เคยโดนฝนนี่นา”
เรื่องนี้ สะกิ ดว่า “ความรู้อาจสร้างวิ ธีคิดที่หลากหลาย แต่ประสบการณ์ คือ
ความสามารถทาให้คณ
ุ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว”
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อยากมีอนาคตที่ ดี
You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.—Charles Kettering
อย่ารอเวลา อย่ารอคอยให้ใครสักคนมาปลุก
มาเขย่าให้เราตื่น หลายคนอยากให้มคี นมา
สะกิด เปลี่ยนชีวติ จากหน้ ามือเป็ นหลังมือ
ต้องการชีวติ ที่เปลี่ยนไป ต้องการความสาเร็จ
ชัวข้
่ ามคืน ถ้าเรามัวแต่รอคอยใครสักคนมากระตุ้นเรา ถ้ารอจนกว่าจะค้นหา Passion เจอ
ถ้ารอจนกว่าจะรูว้ ่าเราควรจะทาอะไรดี เราก็จะต้องรอไปอีกนาน แทนที่เราจะรอ ก็ควรใช้โอกาส
ที่เรามีอยู่ข้างหน้ า สิง่ ที่อยู่ขา้ งหน้ าเราในตอนนี้คอื สิง่ เดียวที่เราควรทามัน อย่ามัวแต่คอย
วาสนา อย่ามัวแต่คอยจังหวะเวลาที่ด ี โอกาสที่ดที ่สี ุดของเรา มันอยู่ข้างหน้าเราแล้วในตอนนี้
อย่ารอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม แต่จงลงมือทามันตอนนี้ ถึงมันจะออกมาไม่ด ี ก็ค่อยๆ แก้ไข
ค่อยๆ ปรับปรุงให้ดขี ้นึ ก็ได้ ถ้าต้องการแรงกระตุ้น ก็ต้องเริม่ ต้นลงมือทา ให้ผลลัพธ์ของการ
กระทาเป็ นแรงกระตุ้นให้เราทางานชิ้นต่อไป อย่ารอให้ถงึ พรุ่งนี้ ทาสิง่ ที่อยู่ขา้ งหน้ าในตอนนี้ให้ดี
ที่สุด อย่ารอคอยโอกาสในครัง้ ต่อไป แต่จงใช้โอกาสนี้ทามันให้ออกมาดีท่สี ุด อย่ารอจนกว่าจะ
พบคนที่ใช่ แต่จงใช้ทรัพยาการที่มใี นตอนนี้ให้คุ้มค่าที่สุด เพราะพรุ่งนี้จะไม่มอี ะไรให้จดจา ถ้า
วันนี้เราไม่ลงมือทาอะไรเลยสักอย่าง และไม่มอี ะไรที่จะทาให้รสู้ กึ ดีได้เท่ากับการที่เราทาเต็มที่
ใส่ความพยายามลงไปให้ถึงที่สุด Lost time is never found again. เวลาที่หายไป คือสิง่
มีค่าที่ไม่อาจหาเจอ Time killers don’t just kill time, they kill futures. การฆ่าเวลาในแต่
ละวัน ทาให้เราออกนอกเส้นทางโดยที่ไม่รตู้ วั รูต้ วั อีกทีก็ตอนที่สายไปแล้ว
ทีม่ า https://www.nicetofit.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2/
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ประชาสมพ
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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วันพุธรับเถ้าปี น้ี ตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ทีว่ ดั ของเรามีมสิ ซาฯ เวลา 19.30 น.
วันพุธรับเถ้า ตามปฏิทนิ จารีตโรมันของพระศาสนจักรคาทอลิก กาหนดไว้ให้เป็ นวันเริม่ ต้นเทศกาลมหาพรต
อันจะนาไปสูว่ นั สมโภชปั สกา.
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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
วันอาทิตย์ท่ี 14 ก.พ. เป็ นวันทีเ่ รา "กลับไปกราบแม่ และร่วมพิธมี สิ ซา"
วันฉลองวัดตามความตัง้ ใจเดิม และยังเป็ นวันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์
โดยพระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี เป็ นประธาน

