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เมือ่ ครบกาหนดเวลาทีม่ ารดาและบุตรจะต้องทาพิธชี าระมลทิน ตามธรรมบัญญัตขิ องโมเสส
โยเซฟและพระนางมารียไ์ ด้นาพระกุมารไปทีก่ รุงเยรูซาเล็มเพือ่ ถวายแด่พระเจ้า มีเขียนไว้ในธรรม
บัญญัตขิ องพระเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกทุกคนแด่พระเจ้า และถวายเครือ่ งบูชาคือนกเขา
หนึ่งคูห่ รือนกพิราบสองตัวiตามทีม่ กี าหนดไว้ในธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้า
ในเวลานัน้ ทีก่ รุงเยรูซาเล็ม มีชายผูห้ นึ่งชือ่ สิเมโอน เป็ นคนชอบธรรมและยาเกรงพระเจ้า
เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั เขา และได้ทรงเปิ ดเผยให้เขาทราบ
ว่า เขาจะไม่ตายก่อนทีจ่ ะได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้าj
พระจิตเจ้าทรงนาสิเมโอนเข้าไปในพระวิหาร ขณะทีบ่ ดิ ามารดานาพระกุมารเข้ามาปฏิบตั ิ
ตามทีธ่ รรมบัญญัตกิ าหนดไว้ สิเมโอนได้รบั พระกุมารมาอุม้ ไว้ และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า
ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยข้ารับใช้ของพระองค์ไปเป็ นสุขตามพระดารัสของ
พระองค์
เพราะว่านัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผูช้ ว่ ยให้รอดพ้น
ทีพ่ ระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้สาหรับนานาประชาชาติ
เป็ นแสงสว่างเปิ ดเผยให้คนต่างชาติรจู้ กั พระองค์ และเป็ นสิรริ งุ่ โรจน์สาหรับอิสราเอลประชากร
ของพระองค์
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“เราเป็ นปังซึ่งลงมาจากสวรรค์”

ชีวิตมนุษย์ในโลกนี้เป็ นเหมือนลมเพียงวูบเดียว ทุกข์สุขเจ็บป่ วยความตายล้วน
ผ่านมาและจะผ่านไป..ฉะนัน้ ด้วยการอธิษฐานภาวนาและพันธกิจการประกาศข่าวดี
พระคริสตเจ้าจะทรงเสริมกาลังเรา จับมือ พยุง รักษาให้หาย ขับไล่ปีศาจ ร่วมต่อสู้
การผจญล่อลวง
เพื่อให้เรามีสว่ นร่วมในพระพรจากการประกาศข่าวดีน้ีและบรรลุ
จุดหมายปลายทางความรอด

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 8 ก.พ.21
วันพุธที่ 10 ก.พ.21
วันพฤหัสที่ 11 ก.พ.21
วันอาทิตย์ท่ี 14 ก.พ. 21

ระลึกถึง น.เยโรม เอมีลานี พระสงฆ์ น.โยเซฟิ น บาคีตา พรหมจารี
ระลึกถึง น.สกอลัสติกา พรหมจารี
แม่พระประจักษ์ทเ่ี มืองลูรด์
สัปดาห์ท่ี 6 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
ลูกหิ นหรือกระเป๋าสตางค์ (Ball, Purses ) ลูกหินสามลูกหรือ
กระเป๋ าสตางค์สามใบ เป็ นเครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญนิโคลาสแห่งเมือง
ไมรา ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของเงินสามถุงซึง่ มีตานานเล่าว่า นักบุญท่านนี้
โยนเข้าไปทางหน้าต่างของชายผูย้ ากไร้ เพื่อให้ลกู สาวทัง้ สามของชายผู้
นัน้ มีเงินสินเดิมสาหรับแต่งงาน
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ชุมชนว ัดบางแสน
พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก ... วันอาทิตย์ท่ี 14 กุมภาพันธ์น้ี จะเป็ น
วันทีเ่ รา "กลับไปกราบแม่ และร่วมพิธมี สิ ซา" เวลา 10.00น.
โดยพระสังฆราช ซิลวิโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็ น
ประธาน...และจะมีมสิ ซาเดียว....
14 กพ.นี้เป็ นวันฉลองวัดเราตามความตัง้ ใจเดิมของเรา
และยังเป็ นวันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ... แต่โควิด-19 ทาให้
เราต้องยกเลิกกาหนดการต่างๆ ทัง้ หมด พร้อมทัง้ ต้องเข้าสู่
มาตรการเข้มงวดสูงสุด ในชีวติ ส่วนตัวและกิจกรรมทางสังคม.

14 กพ.นี้ เราจะกลับไปกราบแม่ และร่วมพิธมี สิ ซาด้วยกันครับ.
ทัง้ นี้ ให้เราเข้าใจตรงกันนะครับว่า -ไม่ใช่งานฉลองชุมชน- เราจะมี
มิสซาทีเ่ รียบง่าย จะไม่มกี ารแห่ ไม่มมี อ้ื อาหารใดๆ ไม่มสี งั สรรครับ
เราตัง้ ใจจะกลับไปกราบแม่ฯ และร่วมพิธมี สิ ซา เพื่อเริม่ ต้นการกลับสู่วถิ ี
ชุมชนวัดเช่นทีเ่ ป็ นมา...

ข้อคิดสะกิดใจ
กว่าจะเป็ น
กว่าจะเป็ นผีเสือ้ สีปีกสวย
จากหนอนเป็ นดักแด้ ถูกย่ายี
เปรียบเร่งรัด ตัดสินคนเพียงแรกเห็น
เมือ่ ไม่ได้รบั รู้ ถึงตัวตน

เวลาช่วยให้งามตามวิถี
กลับดูดเี มือ่ ลอกคราบ ภาพน่ายล
ผิดประเด็นผลลัพธ์จงึ สับสน
ตัดสินคนด้วยภาพลักษณ์…มักพลาดไป

แต่..เนื่องจาก 14 กพ.นี้ตรงกับโอกาสตรุษจีนและวาเลน
ไทน์. หากพีน่ ้องท่านใดประสงค์จะนาของฝากเล็กๆน้อยๆให้แก่
กัน ก็เป็ นสิง่ ทีน่ ่ารักและน่ ากระทา จะจัดโต๊ะไว้ให้พน่ี ้องนาของ
ฝาก ของแบ่งปั นไปรวมกันไว้ หลังมิสซาแล้วค่อยแบ่งปั นกันไป
เท่าทีเ่ ราพอมี เป็ นการนามาเพื่อให้นะครับ

...พ่อเจ้าวัด
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พี่น้องทีเ่ คารพรัก...วันอาทิตย์ท่ี 14 กุมภาพันธ์น้ี จะเป็ นวันทีเ่ รา"กลับไปกราบแม่ และร่วม

วันอาทิตย์ท่ี 14 กุมภาพันธ์น้ี จะเป็ นวันทีเ่ รา "กลับไปกราบแม่
และร่วมพิธมี สิ ซา" เวลา 10.00น. โดยพระสังฆราช ซิลวิโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี
ให้เกียรติเป็ นประธาน...และจะมีมสิ ซาเดียว.

อาทิตย์ชวนคิด

วางใจในพระ
คนที่วางใจในมนุษย์ หมายความถึงคนทีว่ างใจในโลกนี้ วางใจในความสามารถและ
ความก้าวหน้าต่างๆของโลก วางใจในทรัพย์สมบัตแิ ละวางใจในชีวติ ทางโลก ดาเนินชีวติ
เหมือนมีทุกอย่างบนโลกนี้กพ็ อแล้ว ทาอะไรได้ทกุ อย่างตามใจและตามเนื้ อหนังของ
ตนเอง จิ ตใจหันเหออกจากพระ ออกจากความเชื่อเพราะไม่ส ามารถทาตามใจ
ตนเองได้ แต่สาหรับคนที่วางใจในพระเขาจะได้รบั พระพรอย่างแน่ นอน อาจจะไม่เป็ น
ไม่มตี ามทีต่ อ้ งการแต่ดว้ ยความวางใจนี้เขากลับมีทุกสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดแล้ว...

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

พิธมี สิ ซา" เวลา 10.00น. โดยพระสังฆราช ซิลวิโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็ นประธาน...และ
จะมีมสิ ซาเดียว....14 กพ.นี้เป็ นวันฉลองวัดเราตามความตัง้ ใจเดิมของเรา และยังเป็ นวันตรุษจีน
และวันวาเลนไทน์..แต่โควิด-19 ทาให้เราต้องยกเลิกกาหนดการต่างๆทัง้ หมด พร้อมทัง้ ต้องเข้าสู่
มาตรการเข้มงวดสูงสุด ในชีวติ ส่วนตัวและกิจกรรมทางสังคม. และ เราต่างยอมรับว่า นี่เป็ นสิง่ ที่
ถูกต้องและจาเป็ น. เราจึงจาต้องปิ ดวัด(สาธารณะ) และต่างต้องปิ ดกัน้ ตนเองอย่างรัดกุมตาม
มาตรการฯ เราจึงต้องเรียนรูแ้ ละฝึกฝนตนให้ราพึงพระวาจาและสวดภาวนาเป็ นส่วนตัวและใน
ครอบครัว ในขณะทีม่ มี สิ ซาทีว่ ดั เสมอ แต่พน่ี ้องก็ตอ้ งร่วมพิธ ี "ออนไลน์"....14 กพ.นี้ เราจะ
กลับไปกราบแม่ และร่วมพิธมี สิ ซาด้วยกันครับ. ทัง้ นี้ ให้เราเข้าใจตรงกันนะครับว่า -ไม่ใช่งาน
ฉลองชุมชน- เราจะมีมสิ ซาทีเ่ รียบง่าย. ขอให้มเี พลงสัก 3-4 เพลงในมิสซา และสัก 1-2 เพลง
สรรเสริญแม่พระ. จะไม่มกี ารแห่ ไม่มมี อ้ื อาหารใดๆ ไม่มสี งั สรรค์ครับ เราตัง้ ใจจะกลับไปกราบ
แม่ฯและร่วมพิธมี สิ ซา เพื่อเริม่ ต้นการกลับสู่วถิ ชี ุมชนวัดเช่นทีเ่ ป็ นมา...
แต่..เนื่องจาก 14 กพ.นี้ตรงกับโอกาสตรุษจีนและวาเลนไทน์. หากพีน่ ้องท่านใดประสงค์จะ
นาของฝากเล็กๆน้อยๆให้แก่กนั ก็เป็ นสิง่ ทีน่ ่ารักและน่ ากระทา จะจัดโต๊ะไว้ให้พน่ี ้องนาของฝาก
ของแบ่งปั นไปรวมกันไว้ หลังมิสซาแล้วค่อยแบ่งปั นกันไปเท่าทีเ่ ราพอมี เป็ นการนามาเพื่อให้นะ
ครับ ...ดังนัน้ ขอให้กรรมการบริหารสภาฯ ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์จาเป็ นทุกอย่าง สาหรับการคัด
กรองโควิด-19 ให้ครบถ้วน เคร่งครัด...ให้ทดสอบเครือ่ งเสียง/แสงให้เรียบร้อย..เตรียมเพลง เริม่
พิธ-ี เพลงถวาย-เพลงรับศีลฯ สัก 2 เพลง และเพลงแม่พระสัก 2 เพลง....
ความคาดหวังในวันอาทิตย์ท่ี 14 กพ.นี้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ หากสถานการณ์โควิด-19
เลวร้ายลง และมาตรการบ้านเมืองเข้มงวดขึน้ . ดังนัน้ ให้เราหวังด้วยกัน และภาวนาเพื่อกันนะ
ครับ อนึ่ง สาหรับพีน่ ้องทีร่ สู้ กึ ว่า ตนยังไม่พร้อม ทัง้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ก็ขอให้รอ
โอกาสต่อๆไป. เราหวังว่าทุกอย่างจะดีขน้ึ ดูแลตนเอง และดูแลกันให้เคร่งคร้ดเสมอ ขอแม่พระฯ
คุม้ ครอง และนาพระพรแด่พน่ี ้องทุกๆวันครับ
...พ่อเจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
คมเวลา ข้อคิ ดดีๆ เรื่องเวลา และการทาให้เวลาผ่านไปช้าๆ
เวลาของเรามีอยู่จากัด ดังนัน้ เราจึงไม่ควรใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่นมากนัก มีคน
เคยบอกไว้ว่า อย่ามัวเสียเวลาใช้ชวี ติ ในกรอบที่คนอื่นวางไว้ อย่าเอาเสียงรบกวนจากความ
คิดเห็นของคนอื่น มาปนกับเสียงของหัวใจที่บอกถึงความเป็ นตัวเรา กล้าที่จะทาตามใจ กล้าที่
จะไล่ตามฝั น
ยิง่ โตขึ้นยิง่ ทาให้รวู้ ่าชีวติ คนเรามันสัน้ เวลาที่ผ่านไปทาให้ลดความสามารถในการเดิน
วิง่ หรือคิด มันจึงเป็ นเรื่องสาคัญที่ต้องใช้เวลาที่มอี ยู่ในตอนนี้ให้ดที ่สี ุด ถ้ารักชีวติ ก็อย่าทิ้งขว้าง
เวลา เพราะชีวติ ที่ดเี กิดจากการใช้เวลาอย่างเห็นคุณค่า และ ชีวติ ที่มคี ุณค่าเกิดจากการใช้เวลา
ที่ดี
If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of.—Bruce
Lee ในบทความ บริหารเวลา ถามตัวเองว่ามีวนั หยุดเหลืออีกกี่สปั ดาห์ สมมติว่าเรามีชวี ติ อยู่ได้
ถึงประมาณ 70 ปี ถ้าตอนนี้อายุ 30 ก็จะมีวนั หยุดเหลืออีกประมาณ 2000 สัปดาห์ ถ้าตอนนี้
อายุ 40 ก็จะมีวนั หยุดเหลืออีกประมาณ 1500 สัปดาห์ และถ้าใครอายุ 50 ก็จะมีวนั หยุดเหลือ
อีกประมาณ 1000 สัปดาห์
พอนึกถึงวันหยุดที่มนั น้อยลงเรื่อยๆ มันก็ทาให้เราอยากมีเวลามากขึ้น เพื่อทาสิง่ สาคัญ
ทัง้ ที่บ้านและที่ทางาน การได้ใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนๆ ให้มากขึน้
Don’t let the fear of the time it will take to accomplish something stand in the
way of your doing it. The time will pass anyway; we might as well put that passing to
the best possible use.—Earl Nightingale
ในบทความ คาคม ข้อคิด สร้างแรง
บันดาลใจสู่ความสาเร็จ มีคาพูดของคนที่
ประสบความสาเร็จหลายๆ คน ที่เป็ นแรง
บันดาลใจให้เราลงมือทา การสร้างแรงจูงใจ
การสร้างแรงบันดาลใจ ก็เหมือนกับการ
อาบน้ า ครัง้ เดียวไม่พอ แต่เราต้องทาเป็ น
ประจาสม่าเสมอ ร่างกายเราต้องการการ
ชาระล้าง จิตใจเราก็ต้องการแรงกระตุ้น
เช่นกัน ส่วนในบทความนี้จะเป็ นคาคมหรือข้อคิดดีๆ เรื่องเวลา
Either you run your day, or your day runs you.—Jim Rohn
อยู่ทีเ่ ราเลือกว่าจะจัดการเวลา หรือรอให้เวลาจัดการเรา
Your greatest resource is your time.—Brian Tracy

เหรียญอีกด้าน

มี คู่รกั คู่หนึ่งนังรถเมล์
่
ทก่ี าลังตรงไปในเมืองในหุบเขา มีเพียงพวกเขาเท่านัน้ ทีไ่ ด้ลงกลาง
ทาง หลังจากทีพ่ วกเขาได้ลงแล้ว รถเมล์กว็ งิ่ ต่อไป แต่เพียงไม่นานก็มหี นิ ก่อนขนาดมหึมาได้ตกลง
มาจากทีส่ งู มาก และ ทับรถเมล์คนั นัน้ พังยับเยิน ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นรถในเวลานัน้ เสียชีวติ ทัง้ หมด
คู่รกั คู่นนั ้ เมือ่ ได้เห็นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ก็พดู ขึน้ ว่า”ถ้าพวกเรายังอยูใ่ นรถคันนัน้ ก็ดนี ่ะซิ!”
คนส่วนใหญ่น่าจะคิดว่า “ยังดีนะทีเ่ ราลงจากรถก่อน!” แต่ค่รู กั คู่น้กี ลับพูดสิง่ ทีต่ ่างจากคนส่วนใหญ่
คุณคิดว่าเพราะอะไร???
ตอบมาก่อนนะว่าคิดว่าไง เดีย๋ วจะมาเฉลยทีหลัง
ถ้าพวกเขายังคงอยูแ่ ละไม่ได้ลงจากรถ รถเมล์คนั ดังกล่าวก็จะไม่ตอ้ งหยุดรถเพื่อพวกเขา
และจะขับเลยตาแหน่งทีห่ นิ ถล่มลงมา!!

ในชีวติ ของพวกเรานัน้ ให้ลองมองด้วยมุมมองทีต่ ่างจาก
ของตัวเองและพยายามเข้าใจและช่วยเหลือผู้ อื่นมากขึน้
อย่าได้ใช้ชวี ติ อย่างขาดสติและเฉยเมย ทาเพื่อตัวเองอีกต่อไป
เลย
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