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์
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ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1351

การประกาศ ปี แห่งเฉลิ มฉลองนักบุญยอแซฟ
วันที่ 8 ธันวาคม 2020
ในวันสมโภชพระแม่มารียผ์ ปู้ ฏิสนธินิรมล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงประกาศ
อุทศิ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021 ให้เป็ น
ปี แห่งพระภัสดาแห่งพระแม่มารีย์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศ “ปี แห่งนักบุญยอแซฟ” ซึง่ ทาให้
สัตบุรษุ ปลืม้ ปี ตดิ ว้ ยความประหลาดใจเป็ นครัง้ ทีส่ อง ในวันสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล
หลังจากการประหลาดใจครัง้ แรก เมือ่ เวลา 7.00 น. ขณะทีพ่ ระองค์เสด็จไปยัง “บันได
สเปน – Spanish Steps” แห่งกรุงโรม เพือ่ มอบทัง้ “ชาวเมืองและชาวโลก” แด่พระแม่
มารียพ์ รหมจารีย์ หลังจากนัน้ ภายในเวลาเพียงไม่กช่ี วโมง
ั ่ สานักข่าวแห่งสันตะสานักก็
พิมพ์สมณลิขติ ชือ่ “ด้วยหัวใจของบิ ดา Patris Corde” เพือ่ ราลึกครบรอบ 150 ปี แห่ง
การประกาศว่า “นักบุญยอแซฟเป็ นองค์อปุ ถัมภ์พระศาสนจักรสากล”
“ปี แห่งนักบุญยอแซฟ” จะเริม่ ตัง้ แต่วนั นี้ 8 ธันวาคท 2020 เป็ นต้นไป
จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2021
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ท่านคือซีโมน บุตรของยอห์น ท่านจะมีชื่อว่า เคฟาส” ซึ่งแปลว่า “เปโตร” หรือ “ศิ ลา”

ในฐานะทีเ่ ราเป็ นศิษย์พระคริสต์

เราถูกเรียกให้มาติดตามพระองค์ ผ่านทางการเรียกของ
พระองค์และประสบการณ์ของเรากับพระองค์ “มาดูเถิด” เป็ นคาเชือ้ เชิญขององค์พระอาจารย์เจ้าให้
เราได้เข้าไปสัมผัสของพระองค์เหมือนกับศิษย์สองคนของยอห์น
เมือ่ เราได้สมั ผัสกับพระองค์ ในความรัก ความเมตตา และความสุขของพระองค์แล้ว เราพร้อมที่
จะเป็ นศิษย์ธรรมทูตทีก่ ล้าอออกไปประกาศให้คนอื่นรูว้ ่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” และเราจะ
กลายเป็ นประจักษ์พยานด้วยชีวติ ให้กบั พระเยซูเจ้าให้คนอื่นได้รวู้ ่า “นี่คอื ลูกแกะพระเจ้า” พระองค์ผู้
ทรงสละพระชนม์ชพี เพื่อไถ่บาปเรา
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 20 ม.ค.21
วันพฤหัสบดีท่ี 21 ม.ค.21
วันศุกร์ท่ี 22 ม.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 24 ม.ค.21

ระลึกถึง น.เฟเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี น.เซบัสเตียน มรณสักขี
ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี
ระลึกถึง น.วินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน
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วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2020 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สร้างเซอร์ไพร้ส
เปลีย่ นใจเสด็จไปสักการะรูปปั น้ ของแม่พระทีใ่ กล้บนั ไดสเปน ในกรุงโรม
ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระสันตะปาปาบอกยกเลิกการไปคารวะแม่พระ
ทีใ่ กล้บนั ไดสเปนในปี น้ี เนื่องจากวิกฤตโควิด -19 แต่เช้าตรู่

สัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์

หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิธี ( Religious Objects )
สมอเรือ (Anchor) ในศาสนาคริสต์ สมอเรือเป็ นสัญลักษณ์ของความหวังและ
ความมุง่ มัน่ ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ดงั กล่าวทีม่ าจากจดหมายทีม่ ไี ปถึงชาวฮีบรู
บอกเป็ นนัยถึงคุณธรรมอันเป็ นอมตะของพระวจนะแห่งพระเป็ นเจ้าว่า “ความหวังที่
เรายึดถือ เปรียบได้กบั สมอเรือทีแ่ น่วแน่และมันคงแห่
่
งจิตใจ ความหมายของสมอเรือ
ในเชิงสัญลักษณ์ดงั กล่าวพบได้ตามคาตาคาอมป์ ของโรมยุคโบราณ และนาไปสลักไว้
บนอัญมณีของชาวคริสต์ในสมัยก่อนสมอเรือใช้เป็ นเครื่องหมายของนักบุญคลีเมนต์ผู้
ถูกลงทัณฑ์ดว้ ยการโยนลงทะเลโดยมีสมอเรือถ่วงคอ และนักบุญนิโคลาสแห่งเมืองไม
ราซึง่ เป็ นผูพ้ ทิ กั ษ์ชาวเรือ

ข้อคิดสะกิดใจ
วันพิ เศษ
วัน.. พิเศษ หนึ่งวัน ในรอบปี
แห่ง.. หนไหน รอยยิม้ พริม้ ชืน่ บาน
ความ.. พิเศษ ไม่ได้อยู่ แค่เพียงวัน
รัก.. ทีม่ อบ ให้กนั มา น่ายินดี

ท่ามกลางสายฝน พระองค์กเ็ สด็จวางช่อดอกกุหลาบสีขาว ไว้ทฐ่ี านเสา ซึง่ มีรปู ปั น้
พระแม่มารียย์ นื อยู่ และอธิษฐาน เพือ่ ทีพ่ ระนางจะได้เฝ้ าดูแลกรุงโรมและประชาชน

วัน.. ทีม่ ี ดอกไม้ ในทุกบ้าน
แห่ง.. หนใด ใจสราญ สุขยินดี
ความ.. เป็ นจริง วันนัน้ สาคัญที่
รัก.. ทีม่ ี แต่จริงใจ ไม่เปลีย่ นแปร
เสร็จแล้วก็เสด็จไปยังมหาวิหารแม่พระ เพือ่ ทาพิธมี สิ ซาในโบสถ์แห่งการประสูติ
ก่อนทีจ่ ะกลับไปทีว่ าติกนั
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

น.เฟเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี น.เซบัสเตียน มรณสักขี




ในศาสนาคริสต์ สมอเรือเป็ นสัญลักษณ์ของความหวังและ
อาทิ
ต
ย์ชวนคิด
ความมุง่ มัน่ ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ดงั กล่าวทีม่ าจากจดหมายทีม่ ไี ปถึงชาวฮีบรู

ความหวังที่
เรายึดถือ เปรียบได้ชีกวบั ิ ตสมอเรื
ทีแ่ น่วแน่และมันคงแห่
่
งจิตใจ ความหมายของสมอเรือ
คืออพระพร
ในเชิงสัญลักษณ์ดงั กล่าวพบได้ตามคาตาคาอมป์ ของโรมยุคโบราณ และนาไปสลักไว้
เราได้รบั การเรียกทีแ่ ตกต่
นไป
เรียกให้เสป็ต์นใครู
เป็ นอพนั
่นๆมากมาย
ที่ เมนต์ผู้
บนอัาญงกัมณี
ของชาวคริ
นสมัเป็ยก่นอหมอ
นสมอเรื
ใช้เกป็งาน
นเครืและอื
่องหมายของนั
กบุสิญง่ คลี
เราได้รบั เรียกอาจจะทาให้ถูเรารู
ส้ กึ ณไม่ฑ์ตดรงใจ
แต่สงิ่ นัน้ เหมาะสมกัสบมอเรื
เราทีอส่ ถุ่ดวงคอ
… บทเพลงสดุ
104 เขียงนเมืองไม
กลงทั
ว้ ยการโยนลงทะเลโดยมี
และนักบุญดนิที โ่ี คลาสแห่
ไว้ว่า “…ถ้าพระองค์ทรงเรียกลมปราณกลับคืน สิ่ งมีชีวิตก็ตาย และกลับเป็ นฝุ่ นดิ น เมื่อพระองค์
ทรงส่งพระจิ ตของพระองค์ลงมา สิ่ งมีชีวิตก็ถกู สร้างขึ้น…” เราถูกสร้างจากพระจิตของพระเจ้า
พระองค์ทรงล่วงรูว้ ่าสิง่ ใดเหมาะสมและดีทส่ี ุดสาหรับเรา เพราะเราเป็ นของพระองค์ มาจากพระองค์
และจะกลับไปหาพระองค์ พระพรพิเศษต่างๆทีพ่ ระประทานให้เรานัน้ ก็แตกต่างกัน เพื่อให้เราช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกัน การถูกเรียกมาพร้อมกับพระพรพิเศษเสมอ เพราะเมือ่ เราถูกเรียกมาให้กระทาสิง่ ใด นัน้ เป็ น
เพราะเรามีพระพรพิเศษนัน้ ทีค่ นอื่นไม่ม ี หลายครัง้ ทีเ่ ราปฏิเสธทีจ่ ะนาพระพรนัน้ มาใช้ ด้วยเห็นว่าเป็ น
ภาระอันหนักหน่วง พระเจ้าจะทรงริบพระพรนัน้ กลับคืน
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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

น้องทีร่ กั
ทุก ๆ วันได้อา่ น “ไลน์” วัดแม่พระฯของเรา เห็นว่ามีการแบ่งปั นทีม่ ปี ระโยชน์
มากมาย เพียงพอต่อการหนุ นความคิดและเลีย้ งจิตใจ การแบ่งปั นของพีน่ ้อง มีทงั ้
พระวาจา – ข้อคิด – ข่าวสาร – การส่งพร – และภาพส่งเสริมศรัทธานานา
ทีจ่ ริงแล้ว ถ้าเราไม่ใช่คนประเภท “ผ่านตา แล้วปั ดผ่านไป” เราจะได้ประโยชน์มาก
จากกันและกัน - แต่ทน่ี ่าเสียดายที่ แนวโน้มทุกวันนี้ เพราะเหตุทเ่ี รามีขา่ วสาร
มากมายจนเฝือ คนเราจึงกลายเป็ นพวก Shop (หรือ เลือกซือ้ )ข่าวสาร กล่าวคือ
ผ่านสายตา ถ้าไม่ใช่อะไรทีต่ รงจริตของตน ก็จะปั ดทิง้ ไป ทีจ่ ริงแล้ว อะไร ๆ
มากมายทีผ่ า่ นเข้ามาในสายตา ในชีวติ ต่างมีประโยชน์ หากเราคิดว่า นันเป็
่ นอีกวิธี
หนึ่งทีพ่ ระเจ้า บอกอะไรบางอย่างแก่เรา ในโลกของขยะข่าวสาร เป็ นเฉกเช่นว่า
หากเราอยากมีเงินเก็บ ก็ขอให้เก็บเงินจากสิง่ เล็กน้อยทีผ่ า่ นมาในชีวติ ประจาวัน นี่
ย่อมดีกว่า การคอย ๆ ๆ หวัง ๆ ๆ ให้ถูก “หวย” รางวัลที่ 1 ใช่ไหม หลายคนคอย
หวัง เททุน จนไม่ได้สงั เกตวรรณยุกต์ “ ่่ ” (ไม้เอก) ทีง่ อกออกมาเหนือคาว่า
“หวย”
ก็ไม่อยากเขียนอะไรนัก นอกจากข้อคิด “เล็ก ๆ” ทีผ่ า่ นเข้ามาจากการไตร่ตรอง
ส่วนตัวครับ
“จงตื่นเฝ้ า และภาวนา
จงหาเวลา รูจ้ กั และยอมรับความจริง ของชีวติ ตน
จงฝึกฝน ปฏิบตั ิ สิง่ ทีถ่ ูก สิง่ ทีค่ วร
จงอย่า ปั น่ ป่ วน ด้วยชีวติ ของใครต่อใคร
จงอย่า หวันไหว
่
กับเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นมา
และ จงภาวนา เสมอ เพือ่ ให้เรา ตื่นเฝ้ า”
ขอให้ เคร่งครัดในมาตรการป้ องกันฯ - ใส่ใจ เข้าใจกัน เกือ้ กูล และให้กาลังใจกัน
และ ขอแม่พระคุม้ ครองทุกท่าน

พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

"รอยตะปู"
มีเด็กน้อยคนหนึง่ อารมณ์ไม่คอ่ ยจะดีพอ่ ของเขาจึงให้ตะปู
กับเขา 1 ถุงและบอกเขาว่า ทุกครัง้ ทีล่ กู รูส้ กึ ไม่ดี โมโห หรือ
โกรธใคร ก็ตาม ให้ตอกตะปู 1 ตัวลงไปทีร่ วั ้ หลังบ้านก็แล้วกัน
วันแรกผ่านไป เด็กน้อยตอกตะปูเข้าไปทีร่ วั ้ ถึง 37 ตัว วันที ่ 2
และ วันที ่ 3 และแต่ ละวันทีผ่ า่ นไป ผ่านไปจานวนตะปูกค็ อ่ ยๆ
ลดลง ลดลงๆ เพราะเด็กน้อย รูส้ กึ ว่า การรูจ้ กั ควบคุมตัวเองให้
สงบ ง่ายกว่าการตอกตะปูตงั ้ เยอะ
แล้ววันหนึง่ หลังจากทีเ่ ขาสามารถ ควบคุมตัวเองได้ดขี น้ึ
ใจเย็นมากขึน้ เขาเดินไปหาพ่อเพือ่ บอกว่า เขาคิดว่าเขาไม่
จาเป็นที ่ ต้องตอกตะปูอกี แล้ว เพราะเขาได้เปลีย่ นไปแล้ว เขา
สามารถควบคุม ตัวเองได้ดขี น้ึ ไม่มทุ ะลุเหมือนแต่กอ่ นแล้ว พ่อ
ยิ้มแล้วบอกลูกชายว่า ถ้าเป็นอย่างนัน้ จริงๆ ลองพิสจู น์ ให้พอ่ ดู
ทุกๆครัง้ ทีล่ กู สามารถควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียวของตัวเองได้ ให้ถอนตะปูออกจากรัว้ หลัง
บ้านทีล่ ะ 1 ตัว วันแล้ววันเล่า เด็กชาย ก็คอ่ ยๆถอนตะปูออกทีละตัว ๆ จนในทีส่ ดุ วันหนึง่
ตะปูทงั ้ หมดก็ถกู ถอนออกเด็กชายดีใจมากรีบวิง่ ไปบอกพ่อของเขาว่า ผมทาได้แล้วครับ ใน
ทีส่ ดุ ผมก็ทาได้สาเร็จ พ่อไม่ได้พดู ว่าอะไร แต่จงู มือลูกของเขาไปทีร่ วั ้ นัน้ แล้วบอก ลูกทาได้ดี
มากทีน้ลี องมองกลับไปทีร่ วั ้ สิ เห็นมัยว่
๊ ารัว้ มันไม่เหมือนเดิม มันไม่เหมือนกับทีม่ นั เคยเป็น
ก่อนหน้านี้ ลูกจาไว้นะ ว่าเมือ่ ไหร่ทเี ่ ราทาอะไรลงไปด้วยการใช้อารมณ์ สิง่ นัน้ มักจะเกิดรอย
แผล เหมือนกับการ เอามีดไปกรีดหรือแทงใครเข้า ต่อให้ใช้คาว่า..ขอโทษ..สักกีห่ น ก็ไม่
อาจจะลบรอยแผลหรือความเจ็บปวดทีเ่ กิดกับเขาคนนัน้ ได้
ลูกจงจาคาว่า ..ขอโทษ..ไว้เสมอนะ ไม่วา่ เขาจะยกโทษให้เรา หรือ ไม่กต็ ามนะ จาไว้อกี
ด้วยว่า สิง่ ทีม่ นั เกิดขึน้ รอยร้าวทีเ่ กิดขึน้ กับเขา เขาอาจจะไม่มวี นั ลืมมันได้......ตลอดไป สิง่ ที ่
สาคัญคือ รูท้ นั ความโกรธให้เร็วทีส่ ดุ ทันทีทสี ่ ติรทู้ นั ว่า เราปล่อยให้ความโกรธครอบงา อย่าง
น้อยมันจะหยุดเพ่งโทษคนอืน่ วางความยึดมันว่
่ าเราถูกลงเป็นจุดเริม่ ต้นของการแก้ไข
สถานการณ์ ดีกว่าปล่อยให้ความยึดว่า ตัวเองถูกเสมอ หรือฐิทมิ านะมาทาลายทุกอย่าง
รวมทัง้ ชีวติ ตัวเราเอง

เป็ นนักศึกษาที่เรียน “หาคาตอบ” (ตอน2)
หลายคนคงพอเดาออกว่า ชีวติ “นายคนนี้” คือ ผมเอง การทีช่ วี ติ ไม่ได้เป็ นไปตามครรลองเหมือนคน
ส่วนใหญ่ เพราะตอนนัน้ ผมมีปัญหาทางความคิดตัวเองหลายด้าน ตัง้ แต่ ความไม่แน่ใจตัวตน การไม่ม ี
เป้ าหมายจึงไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา การทีย่ งั ไม่เข้าใจชีวติ อะไรหลายอย่าง และไม่มใี ครคอยบอก
สอนตรง ๆ ชีวติ เรียนรูจ้ ากครูพกั ลักจา การชอบพูดคุยกับคนทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่กว่า และ… ดือ้ เลือกทีจ่ ะเจ็บเอง รู้
เอง ทุกอย่างล้วนมักต้องหาคาตอบให้ตวั เอง แล้วผมก็ดนั ชอบตัง้ คาถามต่อหลายสิง่ แถมไม่ชอบให้คาใจอีก
ต่างหาก..ผมจึงเป็ น “นักศึกษา ทีห่ าคาตอบ” ตลอดมา แม้กระทังเรื
่ อ่ งทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งของตัวเอง ผมก็หาคาตอบ
ว่า ทาไมจึงเป็ นเช่นนัน้ หรือใครมาถามอะไรแล้วตอบไม่ได้ ก็จะรูส้ กึ ว่าต้องไปหามาตอบ ไม่ใช่เพราะอยาก
เก่ง อยากตอบ แต่พอมันเป็ นคาถามขึน้ มาแล้วดังทีบ่ อก “ผมจะคาใจ”…
กลับไปเรือ่ งเรียน เมือ่ เรียนมหาวิทยาลัยได้ 4 ปี และยังไม่มที ท่ี า่ จะจบ ผมก็เลือกไปทางาน โชคดีทก่ี าร
เรียนรามคาแหงทาให้เรายังไปต่อทางการศึกษาได้ (เรียนไปต่อเรือ่ ย ๆ) แต่มนั ไม่งา่ ยสาหรับคนไม่ใฝ่ เรียน
อย่างผม และพอได้เริม่ ใช้ชวี ติ การทางาน ก็ยงิ่ ใฝ่ ไปเรียนรูเ้ รือ่ งการทางานเสียมากกว่าเข้าไปอีก และยิง่ ไม่
สนใจการเรียนจริง ๆ เข้าไปใหญ่ จึงมุง่ หน้า “ใช้ชวี ติ ” ของผมต่อไป เมือ่ ชีวติ หาคาตอบให้กบั สิง่ ต่าง ๆ
มากมาย แม้มนั จะนามาใช้ไม่ได้กบั ตัวเอง แต่กไ็ ด้รู้ เห็นหลายสิง่ ทีเ่ ราไม่คดิ ไม่เคยมอง ไม่เคยสนใจ ทัง้
ความรูร้ อบตัว และความรูไ้ กลตัว.. ไม่เคยเลิกเป็ นนักศึกษา คงต้องบอกก่อนว่าเหมือนจะดูมขี อ้ ดีอยูบ่ า้ งทาง
ทักษะความคิด แต่ชวี ติ ไร้ระเบียบเช่นนี้ไม่ใช่เรือ่ งดีเลย (ไม่ดจี ริง ๆ) เพราะมีโอกาสมากมายทีจ่ ะไปในทาง
ลบ ผมอาจแค่โชคดีทไ่ี ม่หลุดเลื่อนลอยไป… แม้ในทีส่ ดุ จะเรียนจบปริญญาตรี แต่ชวี ติ ทักษะการทางานล้วน
มาจากการศึกษาเองแทบทัง้ สิน้ มันก็ทาให้หลงผิดไปด้วยว่า การศึกษาไม่จาเป็ นต้องมีระบบ ทีจ่ ริงบางเรือ่ ง
ก็ได้ แต่บางเรือ่ งก็ใช้ไม่ได้เพราะมันก็ทาให้เรามองอะไรแคบไปมาก การแค่มปี ระสบการณ์ผา่ นมา หรือการ
อ่านแค่ตาราจบไม่เพียงพอ ไปจนถึง ยิง่ ศึกษาและมีประสบการณ์ ผมยิง่ พบว่าเรายังไม่รอู้ ะไรอีกมากจริง ๆ
ทุกวันนี้แม้การเรียนจะจบระดับปริญญาโท แม้จะได้อะไรมามากขึน้ แต่ความเป็ น “นักศึกษา” ก็ตดิ เป็ น
นิสยั ไปแล้ว เพียงแต่ลดสิง่ ที่ “แค่อยากรู”้ ไปมาก ไม่พยายามตอบคาถามของคนอืน่ (ทีไ่ ม่ร)ู้ โดยไม่จาเป็ น ก็
ยังมีอะไรทีย่ งั อยากรูอ้ กี หลายอย่าง และด้วยหน้าทีก่ ารงาน ผมจึงต้องอ่านหนังสือ “เฉพาะทีป่ รับใช้ได้” ตัง้
เป้ าปี ละอย่างน้อย 24 เล่มขึน้ ไป อ่านบทความ สาระต่าง ๆ มากกว่า
3 บทความต่อวัน ฟั ง Podcast เฉลีย่ วันละ 2 ตอน ไม่นบั การค้นคว้า
ค้นหาอะไรทีต่ ดิ ขัดในแต่ละวันด้วยตัวเองอีกเสมอ..ดูผวิ เผินอาจไม่
มากอะไรแต่หากทาสม่าเสมอจะพบว่า กินเวลาพอสมควร กับสิง่ ทีร่ สู้ กึ
ว่าจาเป็ นต้องเรียนรู้ ต้องศึกษาอย่างขาดไม่ได้
ทีเ่ ล่ามา ผมไม่ม ี “ชีวติ นักศึกษา” จริง ๆ เหมือนหลายคน แต่ชวี ติ หนี
ไม่พน้ การเป็ น “นักศึกษา” เลย ยิง่ ด้วยอาชีพ การดาเนินชีวติ
ประกอบกับนิสยั เดิม ทีย่ งั คงอยากรูส้ งิ่ ต่าง ๆ ไม่เคยจางหายไป ทาให้
ผมอาจต้องกลายเป็ น นักศึกษา ไปตลอดชีวติ
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