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“ผูน
้ เี้ ป็นบุตรสุดทีร่ ักของเรา จงฟังท่านเถิด”

พระเยซูเจ้าเป็ นพระบุตรของพระบิดา ให้เราฟั งพระองค์ เราทุกคนมีเวลาเท่ากันคือวันละ
24ชัวโมง
่ ในมหาพรตนี้ เราควรถามตนเองว่า เราได้ใช้เวลาแต่ละวันอย่างไร เราให้เวลาแก่สงิ่ ใด
แก่ใครบ้าง และให้เวลาแก่พระเจ้าบ้างไหม
บรรดาอัครสาวกเห็นพระเยซูเจ้าสวยงามก็ต่อเมือ่ พระเยซูจา้ พาพวกเขาออกจากความ
วุ่นวายของสังคม และอยูก่ บั พระองค์แต่ลาพัง พวกเราเอง ถ้าอยากเห็นพระเยซูเจ้าสวยงาม
อย่างทีเ่ ป็ นจริง เราก็ตอ้ งมีเวลาอยูก่ บั พระองค์ตามลาพัง เพื่อภาวนาและอ่านพระวาจาของพระ
เจ้า เรามีเวลาสาหรับเรือ่ งสาคัญยิง่ นี้หรือไม่. ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
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วันอาทิ ตย์ที่ 21 ก.พ. เป็ นอาทิ ตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
มาร่วมพิธมี สิ ซา ด้วยความมันใจในมาตรการความปลอดภั
่
ยต้านโควิด -19

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
คันธนู (Bow) เป็ นสัญลักษณ์ของสงครามและอานาจทางโลก ดังทีพ่ ระเจ้าตรัส
กับประกาศกเยเรมียว์ ่า “ดูเถิด เราจะหักคันธนูของเอลาม ผูเ้ ป็ นหัวใจ
แห่งพลังของพวกเขา” (เยเรมีย์ 49:15 )
กริ ช (Dagger) เป็ นเครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญลูซเี พราะเธอถูก
ลงทัณฑ์ดว้ ยการใช้กริชแทงทีค่ อ

ข้อคิดสะกิดใจ

คนพาล
วิสยั พาล จิตใจ ใฝ่ แต่ชวั ่
ก็พลอยชัว่ หยาบช้า ไม่น่าชม
เหมือนแพรพรรณ เอามา ห่อปลาเน่า
จะให้ใคร ใครใคร ไม่ยนิ ดี

ใครเกลือกกลัว้ เป็ นมิตร สนิทสนม
อย่านิยม คบหา ถ้ารักดี
กลิน่ เหม็นเคล้า ติดผ้า เสื่อมราศี
เปรียบอย่างนี้ คงเข้าใจ ในคารม
ร่วฝเดินทางกางเขนในเทศกาลมหาพรต ระลึกถึงพระมหาทรมานขององค์พระคริสต์ ทุกวันอาทิตย์
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พี่น้องต้องการ "งด" ในมหาพรตนี้ ไหม? (โป๊ ปฟรังซิ ส)

อาทิตย์ชวนคิด

ท่านจงไปและทาเช่นเดียวกันเถิด
... แต่ชาวสะมาเรียผูห้ นึ่ งเดิ น ทางผ่า นมาใกล้ ๆ เห็น เขาก็ร ้สู ึก สงสาร จึงเดิ น
เข้าไปหา เทน้ ามันและเหล้าองุน่ ลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ นาเขาขึน้ หลังสัตว์ของตน
พาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขา
วันรุง่ ขึน้ ชาวสะมาเรียผูน้ นั ้ นาเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่า
“ช่วยดูแลเขาด้วย เงินทีท่ า่ นจะจ่ายเกินไปนัน้ ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา” ท่านคิดว่าในสาม
คนนี้ใครเป็ นเพือ่ นมนุ ษย์ของคนทีถ่ ูกโจรปล้น” เขาทูลตอบว่า “คนทีแ่ สดงความเมตตาต่อ
เขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและทาเช่นเดียวกันเถิด”
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

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

งดจากการพูดร้าย
งดจากความเศร้า
งดจากความโกรธ
งดจากการมองแง่ร้าย
งดจากความกังวลใจ
งดจากการบ่น
งดจากการกดดัน
งดจากความขมขื่น
งดจากความเห็นแก่ตวั
งดจากความไม่พอใจ
งดจากการพูดมากมาย

และใช้วาจาใจดี
และเติ มด้วยความกตัญญู
และเติ มด้วยความอดทน
และเติ มด้วยความหวัง
และให้วางใจในพระ
จงไตร่ตรองความเรียบง่าย
และจงภาวนาเสมอ
จะเติ มใจให้ร่าเริ งยิ นดี
และรู้จกั เห็นอกเห็นใจ
และให้อภัย
จงเงียบ และฟั ง

"มหาพรต" จง "งด" ให้เกิ ดผล ข้อ ร าพึงตามแนวคิ ด ของพระสัน ตะปาปา ฟรังซีส .
ราพึงทุก ๆ วัน และภาวนา เพือ่ เข้าถึงจิตตารมณ์มหาพรตด้วยกันนะครับ

พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

15 ข้อ ฝึ กหาความสุขแบบตัดตรง (ไม่หรูหราแต่ได้ผลจริง )
1. ฝึ กมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็ น คนตัว เล็ก อย่าเป็ น คนตัว ใหญ่ จงเป็ น
คนธรรมดา อย่าเป็ นคนสาคัญ เวลามีอะไรเกิดขึน้ กับเรา อย่าไปให้ความสาคัญกับตัวเองมาก อย่า
ปล่อยให้จติ ใจวนไปวนมากับความ รูส้ กึ ของตัวเอง เหมือนจมอยูใ่ นอ่าง ลองเปิ ดตามองไปรอบๆ
แล้วมองให้เห็นว่า คนบนโลกนี้มมี ากมายแค่ไหน ตัวเราไม่ได้เป็ นศูนย์กลางของโลก ดังนัน้ ก็อย่าไป
ให้ความสาคัญกับมันมากนัก ทุกข์บา้ ง ผิด
บ้าง เรือ่ งธรรมดา
2. ฝึ กให้ตวั เองเป็ นนักไม่สะสม
หมายความว่า การสะสมอะไรสักอย่างนัน้
เป็ นภาระ ไม่มอี ะไรทีเ่ ราสะสมแล้วไม่เป็ น
ภาระยกเว้นความดี นอกนัน้ ล้วนเป็ นภาระ
ทัง้ หมดไม่มากก็น้อย ในแง่ของความสุข เรา
ไม่จาเป็ นต้องสะสมอะไรเพื่อให้มคี วามสุข
วิธมี คี วามสุขของคนเรามีมากมายหลาย
อย่าง และเราไม่ควรเลือกวิธที ส่ี ร้างภาระ
ให้กบั ตนเอง
3. ฝึ กให้ตนเองเป็ นคนสบายๆ
หมายความว่า อย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์
แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มจี ริง มี
แต่คนโง่เท่านัน้ ทีม่ องว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตาม หัดเว้นทีว่ างไว้ให้ความ
ผิดพลาดบ้าง ทุกอย่างไม่จาเป็ นต้องไร้ทต่ี ิ การผิดบ้างถูกบ้างเป็ นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ เพียงแต่
เราต้องรูจ้ กั ปรับปรุงตนเองไม่ให้ผดิ พลาดบ่อยๆ ซ้าๆซากๆ
4. ฝึ กให้ตวั เองเป็ นคนนิ่ งๆ หรือ ไม่ก พ็ ดู ในสิ่ งที่ด ีๆ หมายความว่า ถ้า อะไรไม่ด ีก อ็ ย่าไปพูด
มาก ไม่ว่าสิง่ นัน้ จะถูกหรือผิด แต่ถา้ มันไม่ดี เป็ นไปได้กไ็ ม่ตอ้ งพูด เพราะการพูด หรือวิจารณ์
ในทางเสียหายนัน้ มีแต่ทาให้จติ ใจตนเองตกต่า และขุน่ มัว คนทีพ่ ดู จาไม่ดี แม้ว่าคาพูดจะดูฉลาด
หลักแหลมเพียงไรมันก็คอื ความโง่ชนิดหนึ่ง คนทีพ่ ดู แต่เรือ่ งไม่ดขี องคนอื่นนับเป็ นคนหาความสุข
ได้ยากนัก

อย่าเสียเวลากับเวลาที่ เสียไป
Regret for wasted time is more wasted time.
เสียดายเวลาที่เสียไป ยิง่ ทาให้เสียเวลา ทางที่เราเลือกบางครัง้ นาเราไปยังชีวติ ที่มคี วามสุข
แต่บางครัง้ ก็นาเราไปยังทางตัน ความทุกข์ ความสิ้นหวัง
ชีวติ ที่ดรี อคอยเราอยู่เสมอ แต่เราต้องเลือกเส้นทางที่นาเราไปยังจุดหมายนัน้ ถ้าเราเลือก
ผิดเส้นทาง เราก็จะพลาดสิง่ ที่เราควรจะได้รบั บางคนอาจจะคิดว่าเส้นทางที่เลือกมันมีถูกและผิด
เสมอ ถ้าทางเลือกนัน้ นาไปสู่ผลลัพธ์ท่ตี ้องการ
ก็จะกลายเป็ นเส้นทางที่ถูกต้อง แต่ถ้ามันไม่ได้
ทาให้ได้ในสิง่ ที่ต้องการ ก็จะคิดว่าเป็ นเส้นทางที่
ผิด บางคนตัดสินทางเลือกจากผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้น
การตัดสินใจแต่ละครัง้ เราต้องใช้ขอ้ มูล ใช้
ประสบการณ์ นอกจากนัน้ ยังดูความต้องการใน
ขณะนัน้ เราเลือกทาสิง่ ที่เราคิดว่ามันจะนาเรา
ไปยังจุดหมายที่เราคาดหวัง แต่ชวี ติ ก็เต็มไป
ด้วยปริศนา และมันก็จะเผยออกมาหลังจากที่เราเลือกเส้นทางแล้วเท่านัน้ แต่ละครัง้ ที่เราเลือก
ชีวติ เราก็จะเปลี่ยนไป เราอาจไม่รวู้ ่าจะกลายเป็ นอะไร แต่เราจะกลายเป็ นคนใหม่ท่ตี ่างจากเดิม
แน่ นอน
เส้นทางที่เราเลือกอาจไม่ได้นาเราไปยังผลลัพธ์ท่ตี ้องการ แต่มนั ก็ทาให้เราได้รบั บทเรียน
เป็ นประสบการณ์ชวี ติ เป็ นโอกาสที่จะได้เรียนรูแ้ ละเติบโต
ดังนัน้ อย่ามัวย้อนกลับไปคิดถึงทางเลือกการตัดสินใจ หยุดคิดแล้วสนใจสิง่ ที่เกิดขึน้
ในตอนนี้ แทนที่จะนึกถึงชีวติ ที่อาจเกิดขึน้ ได้หากเราเลือกอีกเส้นทาง ก็ให้สงั เกตว่าสถานการณ์
มันเปลี่ยนไปแล้ว ตัวเราเองก็เปลี่ยนไปแล้ว และเราก็ได้เรียนรู้จากบทเรียน จากสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้
อย่าซ้าเติมตัวเอง อย่าปล่อยให้ตวั เองจมอยู่กบั ความทุกข์ทรมาน แต่ขอให้เห็นใจตัวเอง เรา
ในตอนนัน้ ที่ทาลงไปก็เพราะต้องการมีความสุข เลือกที่จะอยู่ข้างเดียวกับตัวเองเสมอ และอย่า
ลืมว่า สิง่ ที่ทุกคนยังมีคอื เวลา แม้กระทังคนที
่
่ไม่เหลืออะไรเลยก็ตาม
ที่ม 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/

