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“เวลาที่บต
ุ รแห่งมนุษย์จะได้รบั พระสิริร่งุ โรจน์ มาถึงแล้ว”
สัปดาห์หน้าเป็ นสัปดาห์พระมหาทรมานแล้ว พระคัมภีรอ์ าทิตย์น้จี งึ มุง่ แนวคิดหลักไปทีพ่ ระ
เยซูเจ้าทรงยอมทาตามพระประสงค์ของพระบิดาในการเชื่อฟั งรับทรมาน บทอ่านทีส่ องประโยค
สุดท้ายสอดคล้องกับพระดารัสของพระเยซูเจ้าเรือ่ งเมล็ดข้าวทีย่ อมตกลงดินเปื่ อยเน่าและบังเกิด
ผลมากมาย เยเรมียใ์ นบทอ่านแรกสะท้อนให้เห็นว่าชาวอิสราเอลไม่รจู้ กั พระเจ้า สักวันหนึ่งพวก
เขาจะไม่ตอ้ งมาสอนกันเลยว่าพระเจ้าเป็ นเช่นไรเพราะสอนเท่าใดก็ไม่ตรงความจริง คือวันทีพ่ ระ
เจ้าทรงยอมเป็ นเมล็ดข้าวตกลงดินและบังเกิดผลความรอดพ้นแก่มนุษย์ทงั ้ มวล เมือ่ พระเยซูเจ้า
ยอมรับทรมานสิน้ พระชนม์และกลับคืนชีพ เราจะรูจ้ กั พระเจ้าอย่างแท้จริง
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 23 มี.ค.21
วันพฤหัสบดีท่ี 25 มี.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 28 มี.ค. 21

ระลึกถึง น.ตูรบี โิ อ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช
สมโภชการแจ้งสารเรือ่ งพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
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ปี แห่งนักบุญยอแซฟ (8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021)
วันที่ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารียพ์ รหมจารี
องค์อุปถัมภ์อนั ดับรองของประเทศไทย

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
เหรียญ (Coins ) เหรียญเงิน 30 เหรียญ ใช้เป็ นสัญลักษณ์หนึ่ง
ของพระทรมาน โดยมีทม่ี าจากการทรยศของจูดาสอิสคาริออต
(judas Iscariot ) ดังที่ “มัทธิว” 26: 14,15 เล่าว่า “จูดาส อิสคาริออต ไปหา
พวกสมณะแล้วเอ่ยถามว่า ถ้าข้าชีพ้ ระองค์ให้พวกท่าน ท่านจะให้ขา้ เท่าใด
พวกเขาจึงตกลงให้เงินแก่ จูดาส 30 เหรียญเงิน”
บางครัง้ ศิลปิ นให้นกั บุญลอเรนซ์ ถือจานใส่เหรียญเงินและเหรียญทอง โดยมีทม่ี าจากที่
ท่านแจกจ่ายสมบัตจิของศาสนจักรให้ผยู้ ากไร้ตามพระบัญชาของพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 2

ข้อคิดสะกิดใจ

บิ นให้ไหว
ไม่ตอ้ งบินให้สงู อย่างใครเขา…
ท่าทีบ่ นิ ไม่จาเป็ นต้องเหมือนใคร
เมือ่ ไม่ได้สงิ่ ใดทีใ่ จคิด
หากตัง้ ใจฝั นคงไปได้ไกลพอ

จงบินเอาเท่าทีเ่ ราจะบินไหว
แค่บนิ ไปให้ถงึ ฝั น เท่านัน้ พอ
จะถูกผิดจงพินิจให้แน่หนอ
อย่ารัง้ รอให้ใจมันอย่
่ าพรันพรึ
่ ง

“โยเซฟ โอรสกษัตริยด์ าวิด อย่ากลัวทีจ่ ะรับมารียม์ าเป็ นภรรยาของท่านเลย
เพราะว่า เด็กทีป่ ฏิสนธิในครรภ์ของนางนัน้ มาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กาเนิดบุตรชาย
ท่านจงตัง้ ชื่อบุตรนัน้ ว่า เยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป”

6

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1360

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน
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ประชาสมพ





อาทิตย์ชวนคิด
นาอามาน
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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
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น



นาอามานเป็ นโรคเรือ้ นและต้องการการรักษาเพื่อตนเองจะได้สะอาด หากคนบาปทุกคนมีความ
ตัง้ ใจแบบนาอามานคือต้องการรักษาตนเองให้สะอาด หากเขามาหาพระเจ้าและขอพระองค์ให้รกั ษา
ให้ เขาก็จะสะอาด ถ้าจะพูดถึงยุคนี้พระเยซูเจ้าให้คนบาปไปพบผูแ้ ทนพระองค์และรับการยกบาป
และการชาระล้าง พระองค์ให้อานาจพระสงฆ์เช่นเดียวกับให้อานาจเอลีชาชาระล้างร่างกายของนาอา
มาน คนบาปอย่างเราจึงควรเข้าไปขอการชาระล้างนี้ดว้ ยใจสุภาพและเราทุกคนก็จะสะอาดทัง้ กาย
และวิญญาณ จิตใจทีส่ ุภาพมีความสาคัญในเรือ่ งนี้มาก อย่าเข้าไปด้วยใจหยิง่ จองหองแบบนาอามาน
ตอนแรกเลย

วันอาทิตย ์ที่



วันนี้ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารี ได้ถวายมิสซาในวัด
น้อยเช่นเคย หากแต่ได้นารูปเซรามิคนักบุญยอแซฟอุม้ พระกุมาร (ทีต่ งั ้ ไว้ทห่ี วั เตียง) ไป
ตัง้ ไว้บนพระแท่น และได้ถวายมิสซาเป็ นพิเศษ เพือ่ พีน่ ้องทุกท่านทุกครอบครัวด้วย
ครับ
ขอบคุณอาจารย์วชิ ยั ทีไ่ ด้นาภาพงามมาก ๆ ของนักบุญยอแซฟอุม้ พระเยซู (ทีไ่ ม่เคย
เห็นภาพในลักษณะนี้ทไ่ี หนมาก่อน) ลงแบ่งปั นใน ไลน์ ของวัดด้วย …งามและมี
ความหมายมาก…
ตลอดสัปดาห์และเสมอมา ในไลน์ของวัดเรา มีการแบ่งปั นภาพ ข้อคิด บทภาวนาและ
พระวาจา แก่กนั อย่างกว้างขวาง… ขอบคุณพี่น้องผูแ้ บ่งปันอย่างสมา่ เสมอครับ
ชุมชนเรา มีส่อื และมีสาระ จากสื่อถึงกันมากมายเสมอมา ….แต่กน็ นแหละ
ั่
หากเรามิได้
สนใจ มิได้ใส่ใจ อะไร ๆ ทีผ่ า่ นเข้ามา… เราก็ไม่ได้เก็บเกีย่ วอะไร สิง่ ดี ๆ ก็ผา่ นไป โดย
ไม่ได้ประโยชน์อะไรแก่เราเลย ประดุจดัง ฝนตกชุม่ ฉ่ า…. แต่กย็ งั ต้องอยูแ่ บบ …ขาด
น้ า!!
มหาพรต เป็ น เวลา มาหาพระ หากเราเป็ น ภาชนะที่ร ้า ว น ้า แห่งพระหรรษทานที่
จะหล่อเลีย้ ง “ชีวติ จริง” ของเรา ก็จะรัวไหลไปไม่
่
เหลืออะไรไว้ หล่อเลีย้ งให้เติบโต…
พระวาจาเตือนใจเราว่า พระหรรษทานของพระเจ้ามีเพียงพอ เพือ่ ชีวติ ประจาวัน …แต่
หากเราปล่อยให้ผา่ นไป วันแล้ววันเล่า… เราก็จะไม่ได้อะไร ..นะครับ
พ่อเจ้าวัด
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แว่นตาชีวิต

ใครรวยกว่าใคร ลองคิดดู…
อภิมหาเศรษฐีเกือบจะชราผูห้ นึ่ง สุดแสนจะภูมใิ จ ทีล่ กู ชายวันห้าขวบของเขา กาลังจะได้เข้า
เรียนในโรงเรียนชื่อดัง ซึง่ ระดับเศรษฐีอย่างพวกเขาเท่านัน้ จึงจะมีปัญญาส่งลูกหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนนี้ได้ โดยส่วนตัวของเขาเอง ก็อยากจะสอนให้ลกู ชายรูจ้ กั กับชีวติ จริงในโลก ควบคู่ไปกับ
การสอนทฤษฏีในโรงเรียน ในวันหยุดเขาจะตระเวนพาลูกชายคน เดียว ไปท่องเทีย่ วในสถานทีต่ ่าง
ๆ แล้ววันหนึ่ง เขาก็คดิ ถึงหัวข้อการสอนเรือ่ งความยากจน เพราะเขามีความเชื่อว่า ลูกชายของเขา
คงไม่มวี นั รูจ้ กั แน่ นอน เขาจึงพอลูกชายไปเยีย่ มครอบครัว ชาวนาครอบครัวหนึ่ง และพักอยูก่ บั
ชาวนาเป็ นเวลา 1 วัน 1 คืน กลับถึงคฤหาสน์ของเขาในวันต่อมา มหาเศรษฐีกจ็ ะทดสอบว่าลูก
ชายได้อะไรบ้าง จากการไปพักแรมกับชาวนาผูย้ ากจน ลูกชายตอบคาถามผูเ้ ป็ นบิดาว่า เขา
ขอขอบคุณเป็ นอย่างมาก ทีไ่ ด้พาเขาไปพบกับชาวนาและพักแรมทีน่ นั ่ ซึง่ ทาให้เขาได้พบว่า….
….ชาวนามีทท่ี างานเป็ นท้องนาทีก่ ว้างใหญ่
ในขณะทีพ่ ่อมีเพียงห้องสีเ่ หลีย่ มทีว่ ่ากว้าง แต่กย็ งั น้อย
กว่าท้องทางานของชาวนา
….อาหารทีช่ าวนารับประทาน สามารถหาได้ตลอดเวลา
รอบๆ บริเวณบ้านโดยไม่ต้องซือ้ หา
ในขณะทีบ่ า้ นของเรามีตเู้ ย็นเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นทีเ่ ก็บอาหาร
…….เวลารับประทานอาหารก็มเี พื่อนคุยอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตาพ่อแม่ลกู
ในขณะทีต่ วั เองก็ตอ้ งนังทานอาหารกั
่
บโต๊ะอาหาร ทีย่ าว
เกือบสิบเมตร และมีเก้าอีว้ ่างเปล่าทัง้ สองด้าน
……ลูกชาวนาทีซ่ อ้ นท้ายจักรยานของพ่อเขา ต้องกอด
เอวพ่อให้แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกจากจักรยาน
แต่เขาเองต้องนังในรถที
่
ใ่ หญ่โตอยูข่ า้ งหลังเพียงลาพัง
โดยมีคนขับรถพาไปทุกที่
………ชาวนามีแสงดาวแสงจันทร์เป็ นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคืน โดยไม่ขาด
แคลน แต่เขาก็มเี พียงแสงจากโคมไฟทีต่ อ้ งซือ้ ด้วยเงิน
……..ชาวนามีรวั ้ บ้านเป็ นแม่น้ า ภูเขาทีก่ ว้างสุดลูกหูลกู ตา
แต่เขาเองกลับมีเพียงแค่กาแพงบล๊อคในพืน้ ทีไ่ ม่กไ่ี ร่
………ลูกชาวนาได้มเี พื่อนเล่นเป็ นจิง้ หรีด หิง่ ห้อยนับร้อยนับพัน
แต่เขาเองกลับไม่มใี ครเลย
ผูเ้ ป็ นพ่อฟั งแล้วเงียบงัน ลูกชายสบตาพ่อเต็มตา แล้วจบว่า “ขอบคุณมากครับพ่อ ทีช่ ่วยให้ผม
ได้สานึกว่า เราจนขนาดไหน”

บทเรียนชี วิต
In school, you’re taught a lesson and then given a test. In life, you’re given a test that teaches
you a lesson. เราเรียนรู้จากบทเรียนในโรงเรียน
จากนัน้ จึงทาแบบทดสอบ ในชีวติ จริงเราจะต้องพบกับ
ความยากลาบากและเรียนรูจ้ ากบททดสอบที่เราได้รบั
แต่ก็ยงั มีสงิ่ หนึ่งที่เหมือนกันคือ เราไม่จาเป็ นต้ อง
รอให้ ถึงวันทดสอบ เราสามารถทดสอบตนเองและ
เรียนรู้ได้ทนั ที ทุกเวลา ศัตรูตวั สาคัญคือความเฉื่อย คือ
สมองของเราเองที่ไม่หยุดคิดและเป่ าหูตวั เองอยู่เสมอ
ว่า เรายังไม่พร้อม งานนี้ มนั ยากเกิ นไป เราไม่มีทุน
ถ้าโอกาสมันมาอยู่ข้างหน้ าเรา แล้วเราจะรออะไรอยู่
เวลาไม่รอใคร ลงมือทาซะตอนนี้ ทาสิง่ ที่เราพอทาได้ ไม่
ต้องรอให้พร้อม แต่เริม่ ต้นลงมือทาได้เลยตอนนี้ ยิง่ รู้สกึ
ว่าไม่พร้อม ก็ยงิ่ เป็ นเวลาดีท่จี ะเริม่ ต้น อย่ารอให้ ถึงวัน
ทดสอบ
Only put off until tomorrow what you are willing
to die having left undone.— Pablo Picasso
ปั ญญาเพิม่ ขึ้นโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์และความ
ผิดพลาดที่เราทาในอดีต ถ้าเราเรียนรูอ้ ยู่เสมอ เรียนรู้ท่ี
จะฝึ กฝนร่างกายและจิตใจ มันจะทาให้เราไม่แก่ ไม่ว่า
กายหรือใจ ถ้าไม่ทาสิง่ ใหม่ๆ ที่มนั แตกต่างจากเดิม ถ้า
เราทาแต่สงิ่ ที่เราคุ้นเคย เราก็จะไม่เรียนรูแ้ ละเติบโต
ทีม่ า https://www.nicetofit.com
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