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เรือ
่ งเล่าว ัดบางแสนในอดีต
เมือ่ ปี ทแ่ี ล้ว --- วันอาทิตย์ท่ี 12 กรกฎาคม 2020 ทีว่ ดั บางแสน
คุณพ่อ วัชรพล กูช้ าติ (คพ.โบ๊ต) หลานเจ๊จดิ๊ โดนโควิด-19 อาละวาดหนักทีโ่ รม ต้องลีภ้ ยั กลับเมืองไทย
ชัวคราว
่
แต่กผ็ ่านการถูกกักตัวมาแล้ว 14 วัน จึงได้มาเป็ นประธานในมิสซา

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“ท่านทัง้ หลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลาพังในที่สงัดระยะหนึ่ งเถิด”
พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเผยให้มนุษย์ว่าพระเจ้าทรงเป็ นใคร ทีผ่ ่านมา มนุษย์พยายามจะรูว้ ่า
พระเจ้าทรงเป็ นใคร มนุษย์มโนภาพลักษณ์พระเจ้าจากประสบการณ์ตนเองและสร้างพระขึน้ มา
ตามนัน้ กระทังพระเยซู
่
เจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์และทรงเผยให้มนุษย์รวู้ ่าพระเจ้าเป็ นใครด้วย
ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์...พูดภาษามนุษย์ ทาตามประสามนุษย์...เพื่อให้มนุษย์เข้าถึงพระเจ้า
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบิดา ทรงเป็ นความรักและความเมตตา พร้อมกันนัน้ ก็ทรงสะท้อนออกมา
ด้วยชีวติ ของพระองค์...เสด็จไปทีไ่ หนก็มากด้วยรักและสงสาร ทว่าความสงสารของพระองค์ไม่อยู่
แค่ความรูส้ กึ หากแต่เปลีย่ นเป็ นการกระทาอย่างเป็ นรูปธรรม และพระองค์ทรงประสงค์ให้ศษิ ย์
ของพระองค์ทาเช่นเดียวกัน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 20 ก.ค.21
วันพุธที่ 21 ก.ค.21
วันพฤหัสที่ 22 ก.ค.21
วันศุกร์ท่ี 23 ก.ค.21
วันเสาร์ท่ี 24 ก.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 25 ก.ค.21
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ั
ิ เข้าโรงพยาบาล
ข่าวพระสนตปาปาฟรานซ
ส
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ระลึกถึง น.อโพลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี
ระลึกถึง น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์
ฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
ระลึกถึง น.บรียติ นักพรต
ระลึกถึง น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์
สัปดาห์ท่ี 17 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )

บันได ( Ladder ) เป็ นเครื่องแห่งพระทรมาณชิน้ หนึ่งมักเห็นได้ในภาพ “การเชิญพระ
ศพลงจากไม้กางเขน” บันไดยังบอกถึงนิมติ ของจาคอบ ดังที่ “ปฐมกาล” 28 :12 กล่าวว่า
“เขาฝั นเห็นบันไดอันหนึ่งตัง้ ขึน้ บนโลก ยอดบันไดสูงถึงสวรรค์ และเห็นเหล่าเทวทูตกาลัง
ขึน้ ลงบันไดนัน้ ” บันไดใช้เป็ นเครื่องหมายของนักบุญเบเนดิกต์ในภาพเขียนเพราะท่านนิมติ
เห็นพวกบาทหลวงในคณะของท่านกาลังปี นบันไดขึน้ สวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จออกที่ระเบียงห้องพักพิเศษ
ของโรงพยาบาลเจเมลลี โพลีคลินิก ในกรุ งโรม เป็ นเวลา 10 นาที พระองค์ได้แสดงความขอบคุณ
แก่แพทย์และพยาบาลที่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี พร้อมตรัสแสดงความขอบคุณเหล่าคริ สตศาสนิกชน
ที่สวดวิงวอนให้พระองค์ฟ้ื นพระวรกายจากการผ่าตัด

ข้อคิดสะกิดใจ
ธารธรรม
เปรียบสุขเป็ นต้นกล้ามีค่ายิง่
รูป้ ระพฤติยดึ ปล่อยวางกลางหัวใจ
ความสุขแท้อยู่ทใ่ี จใช่สงิ่ ของ
สงบนิ่งด้วยธารธรรมนากมล

ปลูกสุขจริงด้วยธรรมนาสดใส
อย่ายึดติดกับสิง่ ใดให้ทุกข์ทน
สร้างครรลองเป็ นทางต่อก่อกุศล
เริม่ สร้างสุขด้วยสร้างตนเป็ นคนดี

รถพระสันตปาปาฟรานซิส ออกจากโรงพยาบาล Gemelli Polytechnic ในกรุ งโรม
วันพุธทึ่ 14 ก.ค. พระสันตปาปาฟรานซิ สออกจากโรงพยาบาล 10 วันหลังจากเข้ารับการผ่าตัด
รักษาอาการประชวรด้วยโรคถุงผนังลาไส้อกั เสบ
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ั ันธ์
ประชาสมพ
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้ จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา



และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่ แจ้งจุดประสงค์ของพีน่ อ้ ง ให้ทราบด้วยครับ

อาทิตย์ชวนคิด
เวลานัน้ ขณะทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงดาเนินไปจากทีน่ นั ่ ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิว
กาลังนังอยู
่ ท่ ด่ี า่ นภาษี จึงตรัสสังเขาว่
่
า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึน้ ตามพระองค์ไป
ขณะทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารทีบ่ า้ นของมัทธิว คนเก็บภาษีและคน
บาปหลายคน มาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์ เมื่อเห็นดังนี้ ชาวฟาริสจี งึ ถามศิษย์
ของพระองค์วา่ “ทาไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า”
พระเยซูเจ้าทรงได้ยนิ ดังนัน้ จึงตรัสตอบว่า “คนสบายดียอ่ มไม่ตอ้ งการหมอ แต่คนเจ็บไข้
ต้องการ จงไปเรียนรูค้ วามหมายของพระวาจาทีว่ า่ ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจ
เครื่องบูชา’ เพราะเราไม่ได้มาเพือ่ เรียกคนชอบธรรม แต่มาเพือ่ เรียกคนบาป” (มธ 9:9-13)
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)

คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ

วันอาทิตย ์ที่





พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก ...... วันนี้วนั ศุกร์ท่ี 16 กรกฎาคม เป็ นวันระลึกถึงแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
พระศาสนจักรบรรจุวนั นี้ ไว้ในปฏิทนิ จารีต ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1726 .... เพื่อราลึกถึงเหตุการณ์ใน
พระคัมภีร์ จากหนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 บทที่ 18 ข้อ 41 – 46 ทีบ่ นั ทึกเรือ่ งราวทีภ่ เู ขา
คาร์แมล และบทบาทของประกาศก เอลียาห์ (ประมาณ 876 ปี ก่อนคริสตกาล) ประกาศกผู้
อธิษฐานต่อพระเจ้าของอิสราแอล 7 ครัง้ เพื่อขอฝนฟ้ าให้ขจัดความแห้งแล้งแสนสาหัสใน
ยามนัน้ ท่านขึน้ ไปอธิษฐานภูเขานี้ ทีเ่ บือ้ งล่างคือทะเล .... พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดปุยเมฆ
เล็ก ๆ เท่าฝ่ ามือ ลอยขึน้ จากน้าทะเล แล้วก่อตัวเป็ นเมฆฝน นาความชุ่มชืน้ แก่แผ่นดินและ
พืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารแก่อสิ ราแอล เรือ่ งราวในพระคัมภีร์ ในภาคพันธสัญญาเดิม สนุก อุดมด้วย
ข้อคิด ข้อไตร่ตรอง ราพึงภาวนา ซึง่ ช่วยนาพาเราให้รจู้ กั และเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้ ๆ
เรือ่ งราวในพระคัมภีร์ อันเกีย่ วข้องกับภูเขาคาร์แมล ทะเล ความแห้งแล้ง และประกาศกเอลี
ยาห์จงู ใจเราให้คดิ ถึงบทบาทของแม่พระ ผูเ้ ป็ นเสมือนก้อนเมฆทีด่ เู หมือนบอบบาง แต่ก่อตัว
เป็ น เมฆแห่งความหวังยิง่ ใหญ่ ทีท่ าให้เกิดสายฝนชุ่มฉ่ า แห่งพระหรรษทาน แก่พระศาสน
จักรและเราทุกคน ....เป็ นแรงจูงใจให้เรารัก ศรัทธา และผูกพันกับแม่พระยิง่ ๆ ขึน้
ช่วงโควิด - 19 นี้ หากพีน่ ้องมีเวลา และไม่ปล่อยจิตใจให้ฟ้ ุงซานไปกับข่าวสารมากมายทุก
วีว่ นั แล้ว อยากให้พน่ี ้อง หาเวลาอ่านพระคัมภีรท์ ุกวันครับ .... ในมิสซาวันนี้ (เช่นกับทุก ๆ
วัน) .... ได้ขอพรให้แม่พระนาความชุ่มฉ่ าแห่งพระหรรษทาน เพื่อหนุน นา บรรเทา ชีวติ
จิตใจของมนุษย์ทงั ้ ปวง และพวกเราคนไทยด้วย พีน่ ้อง ก็สวดภาวนาทุกวันด้วยนะครับ

•• พระวรสารประจาสัปดาห์นี้ (คัดย่อมาจากบทพระวรสารนักบุญมาระโก จากไบเบิ ล ไดอารี่) มก 6:30-34

พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังทีส่ งัดตามลาพังพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนได้
เห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปทีใ่ ด จึงรีบ
เดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปทีน่ นและไปถึ
ั่
งก่อน เมือ่ เสด็จขึน้ จากเรือ ทรงแลเห็นประชาชน
มากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านัน้ เป็ นดังฝูงแกะไม่มคี นเลีย้ ง พระองค์จงึ ทรงเริม่ สังสอนเขา
่
หลายเรือ่ ง
ข้อคิด
พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเผยให้มนุษย์รวู้ ่าพระเจ้าทรงเป็ นใคร ทีผ่ ่านมา มนุษย์พยายามจะรูว้ ่า
พระเจ้าทรงเป็ นใคร มนุษย์มโนภาพลักษณ์พระเจ้าจากประสบการณ์ตนเองและสร้างพระขึน้ มา
ตามนัน้ กระทังพระเยซู
่
เจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์และทรงเผยให้มนุษย์รวู้ ่าพระเจ้าเป็ นใครด้วย
ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์...พูดภาษามนุษย์ ทาตามประสามนุษย์...เพื่อให้มนุษย์เข้าถึงพระเจ้า
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบิดา ทรงเป็ นความรักและความเมตตา พร้อมกันนัน้ ก็ทรงสะท้อนออกมา
ด้วยชีวติ ของพระองค์...เสด็จไปทีไ่ หนก็เต็มไปด้วยความรักและความสงสาร ทว่าความสงสารของ
พระองค์ไม่อยูแ่ ค่ความรูส้ กึ หากแต่เปลีย่ นเป็ นการกระทาอย่างเป็ นรูปธรรม และพระองค์ทรง
ประสงค์ให้ศษิ ย์ของพระองค์ทาเช่นเดียวกัน

4

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1377

วันอาทิตย ์ที่

18 กรกฏาคม

2564/2021

นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ฝึ กคิ ดบวก ไม่ใช่เรื่องยาก

ให้มองไปข้างหน้า อย่ามองย้อนหลัง ทุกคนเคยทาผิดมาแล้วทัง้ นัน้ แต่ตอ้ งไม่จมอยู่กบั อดีตทีผ่ ดิ พลาด เพราะชีวติ
ต้องดาเนินต่อไป จงวางเป้ าหมายเล็กๆทีเ่ ป็ นไปได้ และพยายามทาให้สาเร็จ
รูจ้ กั ให้อภัยตัวเองและผูอ้ ่นื สาหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ เป็ นผลพวงมาจากการกระทาของ
ตนเองทัง้ สิน้ ในบางครัง้ บางคราว เราต่างตัดสินใจผิดพลาด แต่เมื่อรูส้ านึกแล้ว ก็ตอ้ งปล่อยให้มนั ผ่านไป เรียกว่าเป็ นการ
ให้อภัย และต้องให้อภัยตัวเองเมื่อทาผิดพลาด เพื่อทีจ่ ะเดินหน้าต่อไป รวมทัง้ ใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็ นบทเรียน เพื่อ
ก้าวย่างทีด่ กี ว่าในอนาคต
ถ้าแก้วมีน้าแค่ครึง่ เดียว จงเติมให้เต็มแก้ว การมองว่า มีน้าเหลืออยู่ครึง่ แก้ว หรือน้าหายไปครึง่ แก้วนัน้ ถูกทัง้ 2
อย่าง อยู่ทว่ี ่าผูม้ องเป็ นคนมองโลกในแง่ดหี รือร้าย และไม่ผดิ อะไรทีค่ ุณจะเติมน้าให้เต็มแก้ว
มองหาบุคคลต้นแบบ ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบทีเ่ ป็ นแรงบันดาลใจ คนคนนัน้ อาจเป็ นผูท้ เ่ี อาชนะอุปสรรคใหญ่ๆได้
สาเร็จ และประสบความสาเร็จอย่างงดงามในทีส่ ดุ หรือเป็ นผูท้ ท่ี างานหนักและสัมฤทธิผล
์ จงเอาคนนัน้ เป็ นแรงบันดาลใจใน
การดาเนินชีวติ
พาตัวเองเข้าไปอยูใ่ นแวดวงของคนทีป่ ระสบความสาเร็จและมองโลกในแง่ดี มันเป็ นเรื่องมหัศจรรยูท์ พ่ี ลังอานาจของ
คนอื่น สามารถส่งผลกระทบต่อพลังในตัวเราได้ คนทีค่ ดิ ในด้านบวกจะช่วยกระตุน้ และเป็ นแรงบันดาลใจให้เราเชื่อมันใน
่
ตัวเอง ว่า เราสามารถทาสิง่ ทีม่ ุ่งมันไว้
่ ให้สาเร็จได้ จาไว้ว่า..จงอยู่ให้ห่างคนทีค่ ดิ แต่แง่รา้ ย ซึง่ จะขัดขวางการเดินหน้าของ
คุณ ดังพุทธศาสนสุภาษิตทีว่ ่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”
เห็นคุณค่าสิง่ ดีๆในชีวติ เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆทีเ่ กิดขึน้ ถึงแม้ว่าจะเป็ นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม มันจะช่วยให้
เราขจัดความคิดในด้านลบออกไป การโฟกัสแต่สงิ่ ดีๆเหล่านี้ จะทาให้อุปสรรคทีเ่ ราเผชิญอยู่ กลายเป็ นเรื่องเล็กน้อยทีเ่ รา
จัดการได้ง่ายขึน้
รูจ้ กั บริหารเวลาอย่างชาญฉลาด อย่าเสียเวลากับเรื่องทีไ่ ม่เกีย่ วกับสิง่ ทีค่ ุณตัง้ เป้ าไว้ในชีวติ ข้อสาคัญคือ มุ่งทาใน
เรื่องทีท่ าให้ชวี ติ ของคุณเป็ นไปดังทีห่ วังไว้ ซึง่ จะส่งผลให้คุณมีทศั นคติทด่ี ี
จินตนาการว่ามีสงิ่ ดีๆเกิดขึน้ แปลกแต่จริงทีว่ ่า คนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่องเลวร้ายกาลังเกิดขึน้ โดยมักจะพูด
ว่า “ถ้ามันเกิดขึน้ ...” จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆกาลังเกิดขึน้ มองเห็นภาพงานทีก่ าลังทา
เดินไปด้วยดี (ไม่ว่าจะเป็ นงานทีบ่ า้ นหรือทีท่ างาน) และได้รบั คาชมจากคนรอบข้าง
ว่า“เยีย่ มมาก” เพราะนันจะเป็
่
นกาลังใจให้คุณคิดบวกต่อไป
ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้ มิใช่แส้ทเ่ี อาไว้เฆีย่ นตี ทุกคนล้วนเคยทาผิด
ทัง้ นัน้ และถึงแม้ว่าได้พยายามอย่างดีทส่ี ดุ แล้ว แต่กย็ งั ทาพลาด ขอให้จาไว้ว่า ยัง
มีโอกาสให้เริม่ ต้นใหม่ ความผิดพลาดต่างๆทีผ่ ่านมาถือเป็ นบทเรียน เพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไข สิง่ ทีจ่ ะทาต่อไปในอนาคต
อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี ถ้ารอบๆตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ
กระจัดกระจายไปทัวห้
่ อง ลองหาเวลาจัดเก็บ ให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ซึง่ จะช่วย
ให้คุณเปลีย่ นมุมมอง ความคิดได้มาก ใครจะมองโลกในแง่ดไี ด้ ถ้าต้องอยู่ทา่ ม
กลางสภาพสกปรกรกรุงรังตลอดเวลา จริงมัย้ เพราะสภาพแวดล้อมทีด่ ี จะช่วยสร้างและเป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติ
ด้านบวก
รับข้อมูลข่าวสารทีด่ ี หมันอ่
่ านบทความทีส่ ร้างแรงจูงใจ หรือฟั งธรรมะทีก่ ระตุน้ ให้รสู้ กึ ตื่นตัว และเกิดปั ญญา ซึง่ จะ
ช่วยให้มองโลกและชีวติ ได้อย่างเข้าใจ มีความหวัง และความสุข
ให้คามันสั
่ ญญากับตัวเอง และบอกตัวเอง ซ้าๆ เพราะคามันสั
่ ญญาดีๆมีผลต่อกระบวนการคิดของตัวเอง เช่น ถ้าคุณ
มีอาการซึมเศร้าเป็ นประจา คามันสั
่ ญญาของคุณก็คอื “ฉันมีความสุข ฉันควบคุมตัวเองได้” บอกตัวเองเช่นนี้หลายๆครัง้ ใน
แต่ละวัน แล้วคุณจะรูส้ กึ ถึงพลังความคิดด้านบวกทีเ่ กิดขึน้

5 ข้อคิ ดที่ทกุ วันนี้ เราควรที่จะต้องคอยระลึก
ข้อคิ ดสัน้ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง สาหรับทบทวน ยา้ เตือนและคิ ดตาม
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2)
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5)

เพื่อนและคนรอบๆ ตัว “อยาก
เห็น” คุณ “สาเร็จ” และมี
“ความสุข” แต่ถา้ เมือ่ ไหร่คุณมีมนั
มากกว่าพวกเขา ความอยากเห็น
แบบนัน้ จะค่อยๆ เปลีย่ นไป..
ความสวย หล่อ เท่ห์ นัน้ ถ้ามัน
ไม่ได้ออกจากตัวคุณเอง เท่ากับ
ว่าคุณพยายามทาตัวให้คนอื่น
ตัดสิน ซึง่ ผลลัพธ์ มันไม่เคย
เหมือนกันเลย เพราะแต่ละคน
มองอะไรไม่เหมือนกัน เราจึงได้
เห็นบางคนพยายามจนล้มเหลว
อะไรทีค่ ุณเคยคิดว่าจะอยูก่ บั คุณ
ตลอดไปนันเท่
่ ากับว่า อาจไม่
ตลอดไป.. อะไรทีเ่ ราคิดว่าเดีย๋ ว
มันก็จากไป นันมั
่ นอาจตลอดไป
ชีวติ นี้ คุณไม่มที างหลีกเลีย่ งช่วงเวลาทีต่ อ้ งอยูต่ วั คนเดียวได้พน้ เรียนรูม้ นั ไว้บา้ ง อะไรทีม่ นั จะ
เพิม่ มากขึน้ ได้ บางทีกข็ น้ึ อยูก่ บั สิง่ ทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้านัน้ แม้กระทัง่ like เพราะหลายคนมักแค่กด
like ไปตามๆ กัน และมอง คิด ทา
อะไรทีเ่ พียงแค่แห่ไปตามๆ กัน นันจึ
่ งสะท้อนเพียงคาว่า กระแส ทีอ่ าจไม่ได้แปลว่าสิง่ นัน้ ดี
ทีม่ https://sirichaiwatt.com
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