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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

กิจกรรมว ัดบางแสน
** จากอดีต ** วันอาทิตย์ท ี่ 3 มิ.ย. 2018 วันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ ้า คุณพ่อกฤษฎา
ี มหาสนิท
สุขพัฒน์ อธิการบ ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา เป็ นประธานพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ และแห่ศล

สารว ัด
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“พระอาณาจ ักรของพระเจ้าย ังเปรียบเสมือนคนทีน
่ าเมล็ดพืชไปหว่านในดิน
้ ”
เขาจะหล ับหรือตืน
่ กลางคืนหรือกลางว ัน เมล็ดนนก็
ั้ งอกงามเติบโตขึน

อุปมาเรือ่ งพืชทีง่ อกงามขึน้ เอง และ อุปมาเรือ่ งเมล็ดมัสตาร์ดช่วยให้เราเข้าใจเรือ่ งพระ

อาณาจักรของพระเจ้าว่าอยู่ใกล้ และเรียกร้องให้ปฏิบตั ิ ช่วยชาวบ้านให้เข้าใจได้งา่ ยๆ ข้าวออก
รวง ซึง่ ต่อไปเป็ นอาหาร พระเยซูเจ้าต้องการสื่อว่า พระเจ้าเป็ นเหมือนชาวนาหลัก เราเป็ นเพียง
ผูช้ ่วย พระเจ้าทรงเป็ นผูร้ เิ ริม่ เราต้องทาหน้าทีข่ องเรา เมือ่ ถึงเวลาที่ “เราทุกคนจะต้องไปปรากฏ
เฉพาะพระบัลลังก์ขององค์พระคริสตเจ้า” (2 คร 5:10) ถ้าเราดาเนินชีวติ แห่งความรัก ความ
ยุตธิ รรม และเสรีภาพ รับรูใ้ นพระพรของพระเจ้าในชีวติ ของเรา เราก็จะได้รบั เชิญเข้าในพระ
อาณาจักรพระเจ้า
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันเสาร์ท่ี 19 มิ.ย.21
วันอาทิตย์ท่ี 20 มิ.ย.21

ระลึกถึง น.โรมูอลั โด เจ้าอธิการ
สัปดาห์ท่ี 12 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
พิ ณ ( Harp ) เป็ นเครือ่ งหมายของกษัตริยด์ าวิด โดยมีทม่ี าจาก “พงศาวดารฉบับที่ 1” 13:8
“ดาวิดกับชนชาติอสิ ราแอลทัง้ หมด พากันเริงร่าต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเป็ นเจ้าโดยเต็มกาลังของพวก
เขา ด้วยการร้องเพลงและดีดพิณ....” พิณจึงใช้เป็ นสัญลักษณ์ของเพลงสดุด ี รวมทัง้ บทเพลงและ
ดนตรีทใ่ี ช้รอ้ งและเล่นเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าด้วย
เชื่อกันว่าพิณเป็ นเครือ่ งดนตรีสวรรค์โดยมีทม่ี าจาก “วิวรณ์” 5:8 ซึง่ บรรยายถึงผู้
อาวุโส 24 คน ทีย่ นื ล้อมบัลลังก์ของพระเจ้าว่า “ทุกคนมีพณ
ิ อยูใ่ นมือ” นักบุญ
ออกัสตินกล่าวถึงพระบัญญัตสิ บิ ประการโดยใช้คาว่า “สายพิณสิบสายของพิณแห่ง
ดาวิด”

ข้อคิดสะกิดใจ
แกล้งปิ ด
แกล้งตาบอดเสียบ้างในบางครัง้
แกล้งหูหนวกเสียบ้างช่างปะไร
แกล้งเป็ นใบ้เสียบ้างในบางที่
ปิ ดหูปากให้สนิทและปิ ดตา

เพื่อระวังจิตให้ไม่หวันไหว
่
ดีกว่าไปฟั งทุกเรือ่ งเปลืองเวลา
ย่อมจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้า
เพื่อป้ องกันปั ญหามากวนใจ
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ข่าวพระศาสนจ ักร
วันอาทิตย์ท ี่ 6 มิถน
ุ ายน 2018 วันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ ้า
พิธม
ิ หาบูชาขอบพระคุณ โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส ทีก
่ รุงโรมถ่ายทอดสดจากวาติกน
ั
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ั ันธ์
ประชาสมพ
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้ จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา






อาทิตย์ชวนคิด

การละเลยการภาวนา
*** ทางทีน่ ่ากลัวทีส่ ุดทีจ่ ะทาให้หลง ก็คอื การละเลยการภาวนา การสวดภาวนาจะช่วย
เราให้รจู้ กั ตอบรับ และว่องไวในการได้ยนิ เสียงของพระจิตเจ้า ทีเ่ ป็ นเรียกทีแ่ ผ่วเบา แต่
พร้อมเสมอทีจ่ ะนาทางเรา และช่วยเราให้เปิ ดใจรับคาเตือนถึง “ความจริงแห่งความ
เชื่อ” จุดประสงค์ของเราก็คอื เตรียมพร้อมทีจ่ ะตายเมื่อใดก็ได้ พร้อมทีจ่ ะรับเสด็จพระองค์
เมื่อพระองค์จะมา พร้อมทีจ่ ะเผชิญต่อการโจมตีของปี ศาจ ผูท้ เ่ี ปี่ ยมไปด้วยพระหรรษทาน
เท่านัน้ จะสามารถมีชวี ติ เช่นนี้ได้ เนื่องจากชีวติ เราเริม่ ต้นด้วยพระหรรษทาน เราต้อง
ดาเนินชีวติ ต่อไปด้วยพระหรรษทานและจบชีวติ ด้วยพระหรรษทาน...
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9 (บัญชีออมทรัพย์)
และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่ แจ้งจุดประสงค์ของพีน่ อ้ ง ให้ทราบด้วยครับ

วันอาทิตย ์ที่







วันนี้ วัน ศุก ร์ที่ 11 มิ ถนุ ายน 2021 ในปฏิ ทิน จารีต ของพระศาสนจัก ร ระบุไว้ใ ห้เป็ น วัน สมโภช
พระหฤทัยศักดิ์ สิทธิ์ ยิ่งของพระเยซูเจ้า …ให้เป็ นวันฉลองใหญ่ …เป็ นวันสมโภช (แต่เราก็ยงั จัด
อะไรไม่ได้เพราะโควิด-19) …อย่างไรก็ตาม สาหรับเราคาทอลิกแล้ว มิสซาก็คอื มิสซากล่าวคือ ไม่
ว่าองค์ประกอบภายนอกจะอลังการ สง่างามและมีผรู้ ว่ มพิธนี บั ร้อยนับพัน หรือ จาเป็ นต้องเป็ น
มิสซาทีเ่ รียบง่าย ทว่า มิสซาก็คอื มิสซา…
วันนี้ มิสซาเรียบง่ายในวัดน้อยของเรา ก็เป็ นมิสซาสมโภชฯ เป็ นมิสซาพิเศษเพือ่ พีน่ ้องทุกท่านทุก
ครอบครัว เพื่อ บรรดาสามเณรและคณะสงฆ์ศิ ษย์เก่า บ้า นเณรพระหฤทัย ศรีร าชาของเรา
อันว่าความรักจากดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าต่อเรามนุษย์นนั ้ สุดจะพรรณนา ก็เป็ นถ้อยคาที่
เราต้องทาให้เป็ นประสบการณ์ของชีวติ จึงจะรูซ้ ง้ึ และสัมผัสได้จริง ….วันนี้ แม้จะเป็ นเช่นวันอืน่ ๆ
ในช่วงโควิด-19 แต่ในจิตใจกลับเป็ นวันทีม่ คี วามสงบสุข เมือ่ ใช้เวลาคิดย้อนกลับไปสูช่ วี ติ ในบ้าน
เณรเล็กทีศ่ รีราชา เมือ่ กว่า 60 ปี ทแ่ี ล้ว ..ยามนัน้ ประปายังไม่มา ไฟฟ้ ายังไม่ม ี (เราพอมีไฟฟ้ าปั น่
เอง จาก 6 โมงเย็นถึง 3 ทุม่ ) ทุกอย่างจึงมืด … บนห้องนอนรวม จะมีเพียงตะเกียงรัว้ ให้แสงวอม
ๆ แวม ๆ ตรงบริเวณหน้าห้องน้า .. ยามนัน้ ในบ้านของเรามีเพียง พระเจ้า พระสงฆ์ พี่ ๆ เพือ่ น ๆ
เณร และพรรคพวกนิดหน่อยทีโ่ รงเรียน เรือ่ งราวของการกิน การอยู่ การเพาะ การเลีย้ ง
หลากหลายชนิด ของพืชผลและแหล่งโปรตีน พวกเณรต้องช่วยกันจัด ทา จัดหาเพือ่ แบ่งเบาภาระ
ของคุณพ่ออธิการ
ความทรงจาถึงวันเวลานัน้ ๆ ยังทาให้ใจเป็ นสุขทุกครัง้ ทีห่ วนคิดถึง ….. “ทาไมเราจึงเป็ นสุขจัง
ทัง้ ๆ ทีช่ วี ติ ช่างเรียบง่าย จนแทบไม่มอี ะไร” … ทว่า ยิง่ กาลเวลาผ่านไป ๆ เราพบว่า ปั จจัยสาคัญ
สุดยอดของทุกสิง่ คือ บ้านเณรพระหฤทัยนี้ เป็ นบ้านแห่งความรักของพระเจ้า เพือ่ พวกเรานี่เอง
…เพราะสิง่ อืน่ ๆ ทัง้ หลายภายนอก จะมีบา้ ง ….ไม่มบี า้ ง …. (และมักจะไม่มเี สียส่วนใหญ่) มันไม่
สาคัญเลย …สิง่ สาคัญสุด ๆ ทีไ่ ม่เคยขาด …ไม่เคยพร่องเลย คือ ความรักของพระเจ้า จากดวง
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้านันเอง
่
…พีน่ ้องครับ ขอเขียนเล่าความทรงจาเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ฟังครับ
พรุง่ นี้วนั เสาร์ 12 มิถุนายน เป็ นวันระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารี …เชือ่ ว่าพีน่ ้องคงมี
ประสบการณ์ชวี ติ ในเรือ่ งความรัก ความศรัทธาความผูกพันต่อแม่พระมาแล้วแน่นอน หากพีน่ ้องยัง
ไม่เคยสร้างหรือสัมผัสประสบการณ์แห่ง “หัวใจรัก” ของพระเยซูเจ้าและแม่พระบ้า งเลย ก็
อยากให้พน่ี ้องลองเริม่ ทาเริม่ ปฏิบตั ดิ คู รับ กล่าวคือ ตัง้ ใจทาบ้านของพีน่ ้อง ให้เป็ น ‘วัดน้ อยๆ’ ให้
ได้ โดยเพิ่ ม เติ ม การอ่า นพระวาจา ร าพึงภาวนา สวดสายประค าด้ว ยกัน บ้า ง … และค่อย ๆ
ทาบ่อยขึน้ …. แล้วประสบการณ์ดงั กล่าวก็จะชัดเจนขึน้ มาได้ครับ
ตื่นเฝ้ า ภาวนา และรัดกุมกับชีวติ ในสถานการณ์โควิดฯ นะครับ
….พ่อเจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ชีวิตเป็ นภารกิ จชัวคราว
่
ถ้าคุณอยากใช้ชวี ติ ให้คุม้ ค่าทีส่ ดุ คุณต้องไม่ลมื ความจริงสองประการ ประการแรก ชีวติ นัน้ สัน้ มาก เมือ่ เทียบ
กับนิรนั ดรกาล ประการทีส่ อง โลกเป็ นเพียงทีอ่ ยูช่ วคราว
ั่
คุณจะไม่อยูท่ น่ี ่นี าน ดังนัน้ อย่ายึดติดกับมันมากเกินไป
ตัวตนของคุณอยูใ่ นนิรนั ดรกาล และบ้านเมืองของคุณอยูใ่ นสวรรค์ เมือ่ คุณเข้าใจความจริงนี้ คุณจะเลิกวิตก
กังวลอยากจะ “มีทุกสิง่ ” ในโลกนี้ พระเจ้าตรัสอย่างตรงไปตรงมาทีส่ ุดเกีย่ วกับอันตรายของการดาเนินชีวติ ทีน่ ่แี ละ
เดีย๋ วนี้ รวมทัง้ การยอมรับเอาค่านิยม ลาดับความสาคัญ และวิถชี วี ติ ของโลกรอบตัวเรา
เมือ่ เราเล่นสนุ กกับการล่อลวงของโลกนี้ พระเจ้าทรงเรียกมันว่า การล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณ พระคัมภีร์
กล่าวว่า “ท่านกาลังไม่ซ่อื ต่อพระเจ้า ถ้าท่านต้องการแต่ทา
ใจตัวเอง เล่นสนุ กกับโลกทุกครัง้ ทีม่ โี อกาศ ในทีส่ ุด ท่านก็จะ
กลายเป็ นศัตรูกบั พระเจ้าและหนทางของพระองค์” เมือ่
เทียบกับหลายๆ ศตวรรษก่อนหน้านี้ ชีวติ ในประเทศ
ตะวันตกส่วนมากนัน้ สะดวกสบายอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน
เราได้รบั ความบันเทิง ความสนุ กสนาน และบริการอยูเ่ สมอ
ด้วยบรรดาสิง่ เย้ายวนน่ าตืน่ ตา สือ่ ทีส่ ะกดจิตใจ และ
ประสบการณ์สนุ กสนานพร้อมสรรพในปั จจุบนั มันทาให้เรา
ลืมเอาง่ายๆว่า การไขว่คว้าความสุขนัน้ ไม่ใช่จุดหมายของ
ชีวติ ความเย้ายวนของสิง่ เหล่านี้จะหมดอานาจเหนือชีวติ เรา
ก็ตอ่ เมือ่ เราระลึกได้วา่ ชีวติ นี้คอื การทดสอบ การมอบความ
ไว้ใจและการให้ภารกิจชัวคราวเราก
่
าลังเตรียมตัวสาหรับสิง่ ทีด่ กี ว่านัน้ “สิง่ ทีม่ องเห็นนัน้ อยูแ่ ค่ชวคราวแต่
ั่
สงิ่ ทีม่ อง
ไม่เห็นนัน้ อยูถ่ าวรตลอดไป”
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ โลกนี้ไม่ใช่บา้ นสุดท้ายของเราช่วยอธิบายว่า ทาไมผูท้ ต่ี ดิ ตามพระเยซูเจ้าจึงพบกับความ
ลาบาก ความโศกเศร้า และการถูกปฏิเสธในโลกนี้ อีกทัง้ ยังอธิบายอีกว่า ทาไมพระสัญญาบางข้อของพระเจ้าจึงดู
เหมือนไม่สาเร็จ คาอธิษฐานบางเรือ่ งดูเหมือนไม่ได้รบั คาตอบและสถานการณ์บางอย่างดูเหมือนไม่ยตุ ธิ รรม ก็
เพราะมันยังไม่ใช่ตอนจบของเรือ่ งนี้
เพือ่ เราจะได้ไม่ยดึ ติดกับโลกมากเกินไป พระเจ้าจึงทรงอนุ ญาติให้เรารูส้ กึ ไม่อมิ่ ใจและไม่พงึ พอใจกับชีวติ อยู่
มากพอสมควร คือเราปรารถนาสิง่ ทีจ่ ะไม่มวี นั สาเร็จในโลกนี้ เราไม่มคี วามสุขอย่างสมบูรณ์ทน่ี ่ี เพราะว่าเราไม่ควร
จะรูส้ กึ เช่นนัน้ โลกนี้ไม่ใช่บา้ นสุดท้านของเรา เราถูกสร้างมาเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่านี้มาก
ปลาจะไม่มคี วามสุขเมือ่ อยูบ่ นพืน้ ดิน เพราะว่ามันถูกสร้างมาให้อยูใ่ นน้ า นกอินทรีจะไม่พงึ พอใจถ้ามันไม่ได้
บิน และคุณก็จะไม่รสู้ กึ พึงพอใจในโลกนี้เพราะว่าคุณถูกสร้างมาเพือ่ อะไรมากกว่านัน้ คุณจะมีชว่ งเวลาทีม่ คี วามสุข
บนโลกนี้ แต่ไม่มสี งิ่ ใดเทียบได้กบั สิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงเตรียมไว้สาหรับคุณ
“ ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ขา้ พระองค์ระลึกว่าชีวติ ของข้าพระองค์นนั ้ สัน้ เพียงไร ขอให้ขา้ พระองค์ระลึกว่าวันเวลา
ของข้าพระองค์มจี ากัด และชีวติ ข้าพระองค์กาลังวิง่ หนีไป”
(จากหนังสือชีวติ ทีเ่ คลือ่ นไปด้วยวัตถุประสงค์)

มองชีวิตอย่างไร ในวันที่ คาดเดาอะไรไม่ได้เลย
เราคงเคยพบว่า เมือ่ ทาอะไรไม่ได้วางแผนหรือมองการณ์ไกล ถึงเวลาเลยรับมือไม่ได้, ไม่ทนั มันก็
เสียหาย แต่ในอีกด้านบางที ทัง้ ตัง้ ใจ และวางแผนเอาไว้ดบิ ดีกม็ อี ะไรมาทาให้พงั ไม่เป็ นท่า มันก็ทาให้รสู้ กึ
ย่าแย่ เพราะว่า อุตส่าห์ลงทุนอะไรไปมากมาย… ถ้าจะบอกว่าเหตุเพราะ วิกฤติไวรัสระลอกใหม่กว่า ทีต่ ่อจาก
ระลอกใหม่ หลังจากระลอกแรก… เอ่อ มันก็คอื วิกฤติคราวเดียวกัน แต่มนั คงต้องแบ่งเรียกเพือ่ เหตุผลทาง…
ทางความรับผิดชอบกระมัง จะได้โทษนันนี
่ ่กนั ได้ อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีเ่ สียหายกว่าการป่ วยทางกาย คือ “การ
ป่ วยใจ และแรงกดดันในการดาเนิ นชีวิต” ของใครหลายคน
ถึงแม้ไม่มวี กิ ฤติน้ี คนเราย่อมมีความแตกต่างกันในยามประสบปั ญหาชีวติ ถึงจะต่างกรรม ต่างวาระ
ทว่าบางคนต้อง “ล้ม ลุก คลุก คลาน” แต่บางคนแค่ “ซวนเซ เป๋ แล้วก็ไปต่อ…” คงตอบชัด ๆ ได้ยากว่า
เหตุผลเพราะอะไร บางคนอาจแค่โชคดี บางคนปั ญหาของเขาอาจไม่หนักหนาจริงก็ได้ บางคนอาจมีตน้ ทุนดี
แต่สงิ่ เหล่านี้อยูท่ ่ี “แค่เรามองเขา” เขาอาจไม่ได้ตน้ ทุนดี, อาจเจอปั ญหาหนักมากอยู่ หรือไม่มโี ชคอะไรช่วยก็
ได้ ทีส่ าคัญถ้านี่เป็ นเวลาทีป่ ั ญหาเกิดกับเรา มันไม่มปี ระโยชน์อะไรเลยในการมัววิเคราะห์คนอืน่ หรือ
เปรียบเทียบกับคนอืน่ โดยอย่างยิง่ ในเวลาทีเ่ ราแย่กว่า… เพราะในช่วงเวลาทีเ่ ต็มไปด้วยปั ญหา หรือ
สถานการณ์ทค่ี าดเดาอะไรยาก สิง่ ทีต่ อ้ งมีมากคือ “สติ” และการ “มองตัวเอง” เท่านัน้ เขียนเช่นนี้ดงู า่ ย เอะอะ
ก็ให้มีสติ มองโลกแง่ดี เรื่องเช่นนี้ ใครก็รู้ ดูอา่ นกันจนเบือ่ แต่มนั ก็เริม่ ทีต่ รงไหนไม่ได้นอกจาก “ตรงนี้” นี่
แหละจริง ๆ
เดิ นช้าให้มองใกล้ เดิ นไวให้มองไปข้างหน้ า อันทีจ่ ริง “สติ” ใช่มเี พียงบางเวลา หากต้องพยายามมี
ให้ตลอดเวลา ถ้าตอนนี้ยงั ไม่มเี มือ่ ไหร่จะมี? โดยแง่คดิ หนึ่งทีอ่ ยากให้ไว้จากเรือ่ งนี้คอื ในช่วงชีวติ ทีย่ งั ปกติดี
เสมือนเส้นทางชีวติ ราบเรียบหรือก้าวหน้า ก็เหมือนเราวิง่ หรือเดินไปข้างหน้าได้ไว ในช่วงนี้เราควรมองไปให้
ไกล มองไปข้างหน้ามาก ๆ เพราะยังไม่รวู้ ่าจะเจออะไร ยิง่ ไปได้เร็วยิง่ ต้องคิดเผื่อ มองอนาคตให้มาก หากไม่
อยากล้มแรงตอนสะดุด เพราะส่วนใหญ่จะระเริงกันอยูม่ ากกว่า…ในทางตรงกันข้าม เวลาทีป่ ั ญหาถาโถม มี
ปั จจัยแย่ ๆ หลายอย่างก็ควร หยุด ลด นี่ไม่ใช่เวลามาคิดอะไรไกล ๆ จินตนาการไม่ควรนามาใช้ (ทีพ่ อเอามา
คิดตอนนี้กม็ กั จะเป็ นเชิงลบ) มองตัวเรา มองรอบตัว ๆ อะไรทีต่ อ้ งแก้กอ่ น หรือในเวลานี้เราทาได้ เหมือนเดิน
ช้า ๆ ก็มองใกล้ ๆ สารวจหาสิง่ เล็กน้อยทีพ่ อทาได้ไปเรือ่ ย ๆ อย่างระมัดระวัง… นี่ล่ะ “เดินช้าให้มองใกล้ เดิน
ไวให้มองไปข้างหน้า”
เพราะชีวติ ไม่ว่าช่วงเวลาไหนเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้อยูแ่ ล้ว มันจึงต้องปรับตามสิง่ ทีเ่ ป็ นจริง วันนี้เดินช้า
วันหน้าเดินเร็ว วันนี้ทกุ ข์ใจ ก็ตอ้ งผ่านให้ได้ วันหน้าทีจ่ ะสุขใจก็ยงั พร้อมรออยู่ มีงา่ ย มียาก สลับกันไป “เลิก
เดา” แล้วปรับตัวตามเท่าทีเ่ ราทาได้ แล้วทาให้เต็มที่ ดีทส่ี ดุ …บทความฉบับปรับปรุง เผยแพร่ครัง้
แรก Facebook Sirichaiwatt เมือ่ 14/05/2021
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