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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

กิจกรรมว ัดบางแสน
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภา 2021 เวลา 23.00 น.
ร่วมสวดสายประคาปิ ดเดือนแม่พร กับพระสันตะปาปา ทีอ่ ุทยานวาติกนั
เพื่อยุตกิ ารแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเริม่ ต้นใหม่ของสังคมและกิจการต่างๆ
--- เดือนแม่พระ พฤษภา พระสันตะปาปาทรงดาริให้มกี าร สวดภาวนามาราธอน โดยการสวดสายประคาร่วมกับสักการะ
สถานทีไ่ ด้รบั เลือก ซึง่ ใช้ช่อื ของแม่พระทีม่ อี ยูท่ วโลก
ั่
30 แห่ง
โดยวัตถุประสงค์หลักแล้วเพื่อให้โรคระบาด Covid-19 สิน้ สุดลง

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“ท่านทัง้ หลายจงออกไปทัวโลก
่
ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทงั ้ ปวง ผูท้ ี่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น”

การฉลองพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ เตือนใจเราให้คดิ ถึงฐานะพลเมือง ในโลกนี้ ใน
ประเทศไทย และ พลเมืองสวรรค์ (บ้านแท้) ทีพ่ ระเยซูเจ้าผูท้ รงกลับคืนพระชนมชีพ ได้เสด็จขึน้
สวรรค์ หนังสือกิจการอัครสาวก ได้บรรยายเริม่ บทใหม่ ของเราคริสตชน โดยพระจิตเจ้า
เพื่อให้สงั คมมีความสุขแท้ เรามีหน้าที่ ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า ด้วยความรับผิดชอบ สร้าง
ชุมชนแห่งความรักในครอบครัว และ ในชุมชนของเรา
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 9 มิ.ย.21
วันศุกร์ท่ี 11มิ.ย.21
วันเสาร์ท่ี 12 มิ.ย.21
วันอาทิตย์ท่ี 13 มิ.ย.21

ระลึกถึง น.เอเฟรม สังฆานุ กรและนักปราชญ์
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
สัปดาห์ท่ี 11 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
ขวานฮัลเบิ รด์ ( Halberd) เป็ นขวานด้ามยาว มีหอกบนยอด ใช้เป็ น
เครือ่ งหมายของนักบุญจูด เพราะเล่ากันว่า ท่านถูกสังหารด้วยขวานชนิดนี้ระหว่าง
เดินทางไปกับนักบุญไซมอน
ค้อน ( Hammer )เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตอกตะปูตรึงพระเยซูไว้กบั ไม้กางเขน จึง
เป็ นเครือ่ งแห่งพระทรมานชิน้ หนึ่ง และยังเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของการตรึงกางเขนด้วย

ข้อคิดสะกิดใจ
คาดหวัง
อย่าคาดหวังกับสิง่ ทีม่ ชี วี ติ
อย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจ
อย่าไปสุขเพียงเพราะคาชมเชย
ชีวติ เราควรยืนได้ในตัวตน

อย่ายึดติดกับสิง่ ทีม่ วี นั ดับสลาย
อย่าประมาทมากไปกับใจคน
อย่าเศร้าเลยกับคาด่าอย่าไปสน
อย่าหมองหม่นกับปากคนอย่าสนใจ
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กิจกรรมว ัดบางแสน
ความหลังเมื่อปี ที่แล้ว
วันอาทิตย์ท่ี 24 พฤษภาคม 2020 ปี ทแ่ี ล้ว วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์
แม่พระกลับมาแล้ว --- รูปแม้พระทัง้ สองรูปถูกนาไปซ่อมช่วงปิ ดวัดสถานการณ์โควิด-19
บัดนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยสวยงาม คุณพ่อสมศักดิ ์ พรประสิทธิ ์ เจ้าอาวาส ทาพิธเี สก
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ั ันธ์
ประชาสมพ

และโปรดส่ง “ไลน์” เพือ่ แจ้งจุดประสงค์ของพีน่ อ้ ง ให้ทราบด้วยครับ







อาทิตย์ชวนคิด


บูชาสูงสุด แต่ไม่มี ความเสียสละ
เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ
หาความสุขสาราญโดยไม่ยงั ้ คิด
ร ่ารวยเป็ นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทางาน
มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี
ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม
วิทยาศาสตร์เลิศล้าแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

6

มิถน
ุ ายน

2564/2021

3

เม็ ดทรายใต้พระแท่น

หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้ จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

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

วันอาทิตย ์ที่





สมโภชพระคริ สตกายา (Corpus Christi)
วันสมโภชพระคริสตกายา สมัยก่อนจัดขึน้ ในวันพฤหัสบดี หลังวันสมโภชพระตรีเอกภาพ
เป็ นการสมโภชเพื่อระลึกถึงวันทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงตัง้ ศีลมหาสนิท เป็ นวันสมโภชทีส่ มเด็จพระ
สันตะปาปา อูรบ์ าโนที่ 4 ทรงกาหนดให้จดั ขึน้ ในปี คริสตศักราช 1264 นัยว่าตามคาขอร้อง
ของนักบุญโทมัส อาควีโน
พวกเราทีม่ อี ายุอานามพอควรแล้ว มีบุญได้ระลึกถึงงานแห่ศลี ฯ และนมัสการศีลฯ ไปตาม
พลับพลา รอบ ๆ บริเวณวัด เป็ นพิธกี รรมทีส่ ง่า ด้วยจารีต และงดงามด้วยขบวนโปรย
ดอกไม้ ตามวัดต่าง ๆ จึงตื่นเต้น เตรียมการกันใหญ่โต เป็ นต้นบรรดาเด็ก ๆ
วันเวลาผ่านไป หลายอย่างเลือนลางไป… และในยาม แม้แต่จะไปร่วมมิสซาใหญ่ทว่ี ดั เราก็
ยังทาไม่ได้ จะอย่างไรก็ตาม ศีลมหาสนิท จะยังคงเป็ นหัวใจ ชีพจรและชีวติ แท้จริง ของ
พระศาสนจักร และของคริสตชนคาทอลิกไปจนสิน้ พิภพ
ศีลมหาสนิท คือพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงมอบไว้ให้เรา ด้วย
ความรัก ความผูกพันอย่างทีส่ ุด เพื่อว่า อาศัยเลือดและเนื้อของพระองค์ เราจะได้สทิ ธิการ
เข้าเป็ นเลือดเนื้อเชือ้ ไขของพระเจ้า… นี่เป็ นเกียรติทส่ี งู ส่งทีส่ ุดแล้วมิใช่หรือ นักบุญเปาโล ใน
จดหมายถึงชาวโรม (8 : 14-17) บอกเราว่า “ พีน่ ้อง… เราทุกคนได้รบั จิตการเป็ นบุตรบุญ
ธรรม เมือ่ เราเป็ นบุตร เราก็เป็ นทายาทด้ว ย เป็ นทายาทของพระเจ้า และเป็ น ทายาท
ร่วมกับพระคริ สต์พระเจ้า” …. ศักดิ์ ศรีนี้สงู ส่งยิ่ ง และยังศักดิ ์สิทธิ ์สูงสุด ฉะนัน้ อย่าปล่อย
ปละละเลย จนเลือนหายไปจากจิตสานึกของเรานะครับ
ในทะเลชีวติ ของคนเรายุคนี้ เราต้องแหวกว่ายอยูท่ ่ามกลางขยะ และซากปรักหักพังของสิง่ ไร้
สาระ ดังนัน้ อย่ามัวมุง่ แต่จะยึดเกาะสิง่ นี้ กอบโกยสิง่ นัน้ จนลืมไปว่า สถานทีท่ แ่ี ท้จริงของเรา
อยูบ่ นเรือทีล่ อยลารอเราอยู่ หากมัวแต่สาละวน แหวกว่ายอยูก่ บั ซากสิง่ ไร้สาระนัน้ แล้ว เราก็
จะจมลงไปในทะเลชีวติ จงอย่าละสายตาจากเรือแห่งความรอด เพราะเราเป็ นทายาทในเรือ
ลานัน้
ในชีวิตประจาวัน ขอให้ม ีพื้น ที่ มีเวลา ให้ ก บั พระเยซูเจ้าและแม่พระบ้างนะครับ อ่าน
พระวาจาและราพึงภาวนา…. เราต่างรอคอยโอกาสทีเ่ ราจะได้ไปร่วมมิสซาทีว่ ดั และได้รบั ศีล
มหาสนิท เลือดเนื้อของพระองค์ จะทาให้เราเป็ นเลือดเนื้อเชือ้ ไขของพระเจ้า และเป็ นทายาท
ร่วมกับพระคริสตพระเจ้า หมันตื
่ ่นเฝ้ าและภาวนา… และอย่าลืมทาให้บา้ นของเรา เป็ นวัด
น้ อย ที่ม ีการภาวนา (ด้ว ยกัน ) ทุกวัน นะครับ
….เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ขยะ ... ที่อยู่ในใจ (ต่อจากสัปดาห์ทแ่ี ล้ว)
ทาไมบางคนถึงทุกข์รอ้ น วิตกกังวล กระวนกระวาย ไม่สบายใจ ไม่ปลอดโปร่งอยูเ่ สมอ ... คาตอบ
ง่ายมาก เพราะเขาแบกความคิดและความรูส้ กึ หลายอย่างเอาไว้ ไม่ปลดปล่อย ไม่ปรับเปลีย่ น
จนกระทังมั
่ นกลายเป็ นขยะ หรือคราบสกปรกเกาะติดหัวใจ เวลามีอะไรมา
กระทบหรือสัมผัสกับความรูส้ กึ ก็จะมีคราบเปื้ อนเหล่านี้เข้าไปเจือปน ความ
สดใสทีค่ วรจะมี จึงมีได้ไม่เต็มที่ ทาไมเราจึงปล่อยให้ใจเป็ น " ถังขยะ "
คาตอบก็คอื เราไม่ค่อยรูต้ วั หรอกว่า เราแอบทิง้ ขยะลงไปในใจของเราเอง
หรือมีใครทิง้ ขยะลงมาในหัวใจของเราบ้าง ถ้าเราไม่หมันส
่ ารวจ บางทีเรา
อาจมีขยะรกเรือ้ หัวใจอยู่มากมายเลยก็ได้ อะไรบ้างทีเ่ ป็ นขยะหัวใจ
5. ความกลัว
ใจหลายคนรุงรังไปด้วยความกลัว กลัวเขาจะไม่รกั กลัวเงินจะหมด
กลัวฝนจะตก กลัวนายจ้างจะเลิกจ้าง กลัวเพื่อนร่วมงานจะได้ดกี ว่า กลัวไม่ก้าวหน้า ไม่ได้โบนัส ฯลฯ
กลัวไปทาไม เรือ่ งบางเรือ่ งเราตัดสินเองไม่ได้ อยูน่ อกเหนือจากการควบคุม ซึง่ กลัวไปก็เท่านัน้ ไม่ได้
ช่วยให้อะไรดีขน้ึ สักนิด บางเรือ่ งแทบไม่มวี นั มาถึงในชีวติ ก็กลัวล่วงหน้า กลัวจนประสาทเสีย จงพร้อม
ทีจ่ ะเผชิญหน้ากับทุกคน และทุกสิง่ ในชีวติ อย่างมีศกั ดิ ์ศรี ซึง่ ต้องเริม่ จากการทาแต่สงิ่ ทีด่ ี โปร่งใส ไม่
เป็ นแผลติดตัวทีต่ อ้ งปิ ดบังซ่อนเร้น และจงขจัดความกลัวออกไปจากใจ เพื่อให้เกิดความมันใจที
่ จ่ ะใช้
ชีวติ ของเราให้สมศักดิ ์ศรี เพื่อทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เพื่อทาให้ชวี ติ นี้ดกี ว่าเดิม
6. ความอยาก
จง " อยาก " ให้พอดีกบั กาลังกาย กาลังทุน และกาลังสติปัญญาของตัวเอง อย่าอยากจนเกินกาลัง
เพราะจะทาให้สน้ิ กาลังได้ง่าย แล้วกลายเป็ นคนพ่ายแพ้ อ่อนแอ หมดสิน้ ความทะเยอทะยานอยากใน
ชีวติ ความทะเยอทะยานอยากเหมือนรถ แต่ใจเราคือคนขับ รถแล่นด้วยความเร็วกาลังดี เราก็ได้
ประโยชน์ จอดอยูเ่ ฉยๆ ก็นิ่งอยูก่ บั ที่ แต่หากแล่นฉิวจนเกินควบคุม ก็อนั ตรายกับชีวติ ฉะนัน้ ใจต้องเป็ น
นายของความทะเยอทะยานอยาก ขับเคลื่อนความทะเยอทะยานอยากโดยควบคุมได้
ทาอย่างไรให้ ใจสะอาด
เริม่ จากปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ลง อย่ายึดติดยึดถือให้มากนัก แล้วอยูก่ บั ปั จจุบนั อะไรทีอ่ ยูก่ บั เรา เป็ น
ของเรา ย่อมอยูก่ บั ปั จจุบนั ของเราด้วย นัน่ คือสิง่ จริงแท้แน่นอน การปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ลง เท่ากับการ
เทขยะทิง้ การอยูก่ บั ปั จจุบนั เท่ากับการปิ ดฝาถังขยะ ไม่เปิ ดรับขยะใหม่ๆ ให้ใจต้องสกปรกรกรุงรังอีก
เพื่อมีเวลาทาความสะอาดหัวใจให้ผ่องใส เบิกบานใจ ... แท้จริงผ่องใสด้วยตัวของมันเอง แต่คนทีเ่ ป็ น
เจ้าของหัวใจต่างหาก ทีช่ กั นาสิง่ ต่างๆ มาปะพอก จนใจนัน้ หมดสภาพ ฟื้ นหัวใจให้กลับไปผ่องใสดังเดิม
กันเถิด ปั ดฝุ่ นและคราบเขม่าทัง้ หลาย แล้วเปิ ดทางให้หวั ใจได้หายใจ เต้น และรูส้ กึ ด้วยตัวของมันเอง
อย่าไปบงการหัวใจมาก เพราะแทนทีจ่ ะเป็ นหัวใจ มันจะกลายเป็ นถังขยะแทน

มุ่งสู่เป้ าหมายโดยไม่สนอะไร?

เรือ่ งยากทีจ่ ะมันใจว่
่ าสิง่ ทีเ่ รา “เลือก” ทาอยูน่ นั ้ มันจะถูกหรือผิด การต้องมีเป้ าหมายก่อนถือเป็ นสิง่
สาคัญ เพราะเมือ่ ถึงจุดนัน้ มันอาจชีช้ ดั ได้อกี ทีว่า ผลลัพธ์ถกู ผิด ดีหรือไม่ดอี ย่างไร แต่การไปถึงเป้ าหมายไม่ใช่
เรือ่ งง่าย หากระหว่างทางมีอุปสรรคปั ญหาทีค่ วบคุมไม่ได้ขน้ึ มา เราจะเลือกอย่างไร ถอยหลังยอมแพ้, เปลีย่ น
เส้นทาง, หยุดเพือ่ แก้ปัญหาก่อน หรือ มุง่ สูเ่ ป้ าหมายโดยไม่สนอะไร?…อาทิตย์ทผ่ี า่ นมาเป็ นช่วงเวลาทีล่ าบาก
(ทางกาย) เบือ้ งต้นดูไม่ใช่อะไรทีน่ ่ากังวล ไวรัสหวัดลงคอ มีอาการไอเจ็บคอ โรคทัวไปที
่ เ่ ป็ นกันได้ โดยติดจาก
ลูกสาวตัวน้อยทีเ่ ขาก็ตดิ เพือ่ นจากโรงเรียนมาอีกที เป็ นทัง้ อาทิตย์จนเขาเริม่ หาย แล้วกลายเป็ นผมเริม่ มี
อาการ..ปั ญหาอยูท่ ร่ี สู้ กึ ตัวเริม่ มีอาการอาทิตย์ก่อนหน้า วันที่ 4 ต.ค. ซึง่ วันที่ 5-6-7 เป็ นวันทีต่ อ้ งทางาน
ต่อเนื่องคนละที่ เดินทางกาญจนบุร ี – หัวหิน ขับรถเอง และทีส่ าคัญ การเจ็บคอกับอาชีพทีต่ อ้ งใช้เสียงพูดส่ง
ผลกระทบกันโดยตรง ส่วนหนึ่งคิดว่าการพยายามดูแลตัวเองอยูเ่ สมอ ช่วยให้พอทางานได้ผา่ นพ้นไป แต่มนั ก็
คือการฝืนร่างกายอยูด่ ี เมือ่ จบงานก็ป่วยจริงจังอย่างไม่สงสัยตัวเอง พอร่างกายได้พกั 1-2 วันก็ดขี น้ึ ส่วนหนึ่ง
ก็ถอื ว่าโชคดีทง่ี านวันที่ 10 ยกเลิกไปก่อน ไม่เช่นนัน้ ก็ตอ้ งเดินทางไประยอง อาจจะแย่กว่าเดิม แม้อาการไม่
หนักหนาแค่เจ็บคอ ไอเล็กน้อย แต่ดเู หมือนว่ายังไม่หายขาดง่าย ๆ จนเข้าสูอ่ าทิตย์ทส่ี อง เกิดปวดฟั นและพาล
ปวดหัวมีไข้ขน้ึ มาอีกรอบ … ทีเ่ ล่ามาเสียยาวประเด็นมันมีปัจจัยส่วนตัวอยูท่ ว่ี ่า ผมมีเป้ าหมายให้กบั ตัวเองใน
หลายเรือ่ งแต่ละปี ซึง่ บางเรือ่ งวัดผลทัง้ รายไตรมาส และรายเดือน หนึ่งสิง่ ในนัน้ คือการออกกาลังกายด้วยการ
“วิง่ ” ทีแ่ ฟนเพจหรือคนอ่านประจาอาจทราบดี … ผมตัง้ เป้ าไว้ว่าปี น้จี ะวิง่ ให้ได้ 1,300 กิโลเมตร แยกเป็ นเดือน
ตกเดือนละ 108.34 กิโลเมตร ทีผ่ า่ นมา 9 เดือนก็ทาได้ตามเป้ าหมายแต่การทีป่ ่ วย 2 อาทิตย์ในเดือนนี้(และยัง
ไม่หายสนิท) ดูทา่ ทีจะยากลาบาก จึงอยูใ่ นภาวะต้องเลือก… ในวันทีย่ งั ไม่หายสนิท และนังพิ
่ มพ์บทความเล่า
เรือ่ งอยูน่ ้ี ก็ตดั สินใจว่า “วิง่ สักหน่อยดีไหม?” เดีย๋ วจะไม่ถงึ เป้ าหมาย แม้รา่ งกายจะไม่พร้อมแต่กไ็ ม่แย่ขนาดวิง่
ไม่ได้ เรือ่ งนี้อาจเล็กน้อยไม่น่าใส่ใจสาหรับหลายคน แต่ถา้ เราเปรียบเรือ่ งนี้เป็ นเป้ าหมายอืน่ ของคุณล่ะ..ถ้าเรา
จิตใจอ่อนแอ ชอบยอมแพ้เป็ นทุนก็มกั จะไปทาง “ล้มเลิ ก” ได้ไม่ยาก เพราะมี “ข้ออ้าง” ให้ตวั เองมาแล้ว แต่
คนทีม่ งุ่ มันย่
่ อมมองว่าเรือ่ งแค่น้ีไงก็ตอ้ งไหว การหาข้ออ้างให้ตวั เองบ่อย ๆ จะสร้างนิสยั ไม่ดี ไม่สบายนิด
หน่อยเอง มุ่งสู่เป้ าหมายไม่ต้องลังเล! … ชีวิตย่อมต้องมีอะไรให้ตดั สิ นใจเสมอ แต่มนั อยูท่ ว่ี ่าจะตัดสิน
จากอะไร การใช้เหตุผลมากกว่าความรูส้ กึ เป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่ลกึ ๆ ก็ควรต้องรูว้ ่ามันเป็ นเหตุผลแท้จริง หรือข้ออ้าง
เข้าข้างตัวเอง ไม่หลอกตัวเอง…
ผมคิดเรือ่ งนี้ขน้ึ มาจริงจังและตัง้ ใจเขียนให้เป็ นมุมคิดเล็ก ๆ เผือ่ มีประโยชน์เพือ่ ทบทวนกันได้บา้ ง
ประสาเรือ่ งราวเล่าสู่ แม้นาไปเปรียบหรือใช้กบั หลายเรือ่ งไม่ได้ แต่อาจได้มปี ระโยชน์บา้ งในมุมคิดหนึ่ง ส่วน
บทสรุปเรือ่ งวิง่ ของผมนัน้ “ใจ” หรือ “ความรูส้ กึ ” ผมนัน้ เลือกไปวิ่ ง เลือกมุ่งสู่เป้ าหมาย และคิดว่าร่างกาย
ไหว เปลีย่ นเสือ้ ผ้าพร้อมแล้ว ก็เกิดฉุกคิดทบทวนอีกครัง้ ดังทีบ่ อก “นี่ ทาเพื่ออะไร?” ทีส่ ดุ คิดได้ว่า ที่
วางเป้ าหมายเรือ่ งนี้ไว้ ผลประโยชน์สดุ ท้ายคือ “มีสขุ ภาพร่างกายทีด่ ”ี ในเมือ่ ตอนนี้รา่ งกายไม่ดอี ยู่ สิง่ ทีก่ าลัง
จะสูเ้ ป็ นเพียงการ “เอาชนะ” และมุง่ สูเ่ ป้ าหมายโดยไม่สนใจอะไร การเอาร่างกายไปเสีย่ งทัง้ ทีต่ อ้ งการทาเพือ่
สุขภาพร่างกายไม่น่าจะใช่เหตุผลทีด่ …
ี ไม่แน่ใจว่าผมตัดสินใจผิดหรือถูก โชคดีทน่ี ่ีไม่ใช่เรือ่ งใหญ่หรือส่งผล
กระทบอะไรทันทีต่อชีวติ และจริง ๆ แล้วเวลายังมีให้ถงึ เป้ าหมายแม้อาจลาบากกว่าเดิมนิดหน่อย...ทีแ่ น่ ๆ สิง่
ทีไ่ ด้คอื ใช้เวลามาเขียนบทความนี้แทนไงครับ
^ ^ บทความฉบับปรับปรุง เผยแพร่ครัง้ แรก Facebook Sirichaiwatt เมือ่ 19/10/2020

