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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ั
ข่าวพระสนตะปาปา
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิ ส เสด็จเยือนประเทศอิ รกั
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จโดยเครือ่ งบินพระทีน่ งของสายการบิ
ั่
นอาลิตาเลีย
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแบกแดด เมือ่ เวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ท่ี 5 มี.ค.ตามเวลาท้องถิน่
โดยมีนายกรัฐมนตรีมสุ ตาฟา อัล-คาห์ดมิ ี ของอิรกั เฝ้ ารับเสด็จ จากนัน้ ได้นา พระสันตะปาปมายังทาเนียบ
ประธานาธิบดี เพือ่ พบหารือกับประธานาธิบดีบาร์ฮมั ซาลิห์

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“จงนาของเหล่านี้ ออกไป อย่าทาบ้านของพระบิดาของเราให้เป็ นตลาด”
ความรัก ความซื่อสัตย์ ทีพ่ ระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง มีต่อพระเจ้า ทาให้พระองค์
รับไม่ได้ทม่ี องเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ใช้สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตน หนังสืออพยพ ยา้ เตือน ..จาเป็ นทีป่ ระชากรของพระเจ้า ต้องซื่อสัตย์ ปฎิบตั ติ ามบทบัญญัติ
ของพระองค์ ซึง่ พระเจ้าได้กาหนดไว้คอื ต้องรักพระเจ้าผูเ้ ดียว ไม่เอ่ยนามพระเจ้าโดยไม่
เหมาะสม ถือวันพระเจ้าเป็ นวันศักดิ ์สิทธิ ์ นับถือบิดามารดา ไม่ฆ่าคน ไม่ล่วงประเวณี ไม่ลกั
ขโมยไม่เป็ นพยานเท็จ ใส่รา้ ยเพื่อนบ้าน ไม่โลภ
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 8 มี.ค. 21
วันอังคารที่ 9 มี.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 14 มี.ค. 21

ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งพระเจ้า นักบวช
ระลึกถึง น.ฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช
สัปดาห์ท่ี 4 เทศกาลมหาพรต

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
หม้อน้ามัน (Cauldron of oil ) เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญจอห์นผูเ้ ขียน
พระวรสารโดยมีทม่ี าจากตานานว่า ท่านถูกโยนลงไปในหม้อน้ ามันทีก่ าลังเดือดพล่าน
แต่กลับรอดตาย
เสื้อคลุม ( Cloak, Coat ) เสือ้ คลุมทีถ่ ูกดาบตัดแบ่งเป็ นสองส่วน
ใช้เป็ นเครือ่ งหมายขนักบมาร์ตนิ เพราะท่านตัดเสือ้ คลุมของท่านแบ่งให้ชายผูย้ ากไร้ครึง่
ตัวท่ามกลางอากาศอัน

ข้อคิดสะกิดใจ

ฝาก
ฝากความรักความหวังกับพระเจ้า
ฝากดวงใจในพระองค์ให้แนบชิด
ฝากภาระทุกสิง่ ในวันนี้
ฝากคาวอนอ่อนแอท้อแท้ใจ

ฝากชีวติ รุมเร้าทีเ่ ผาจิต
ฝากความผิดพลาดพลัง้ หวังอภัย
ฝากวจีทม่ี อิ าจเปิ ดเผยได้
ฝากหัวใจ ธ ทรงชัยนิจนิรนั ดร์

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1358

วันอาทิตย ์ที่

7

มีนาคม

2564/2021

ั
ข่าวพระสนตะปาปา
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิ ส เสด็จเยือนประเทศอิ รกั (ต่อจากหน้ า 8)
การเดินทางเยือนอิรกั ครัง้ นี้มกี าหนด 4 วัน โดยโป๊ ปฟรานซิสจะเสด็จเยือน 4 เมือง
ทัง้ นี้ โป๊ ปฟรานซิสจะจัดพิธมี สิ ซาทีโ่ บสถ์แห่งหนึ่งในกรุงแบกแดด รวมทัง้ จะเดินทางไปพบผูน้ าชาวมุสลิม
นิกายชีอะห์ทเ่ี มืองนาจาฟ ก่อนทีจ่ ะเดินทางไปยังเมืองโมซูล ซึง่ เคยเป็ นฐานทีม่ นของกลุ
ั่
่มรัฐอิสลาม (IS)
นอกจากนี้ โป๊ ปฟรานซิสจะเดินทางไปยังเมืองเออร์ บ้านเกิดของอับราฮัม ซึง่ เป็ นบรรพบุรษุ ของชาวอาหรับ
และอิสราเอล และเป็ นบุคคลทีช่ าวยิว มุสลิม และคริสเตียนต่างให้ความเคารพ

6

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1358

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ั ันธ์
ประชาสมพ

วันอาทิตย ์ที่

7

มีนาคม

2564/2021

3

เม็ ดทรายใต้พระแท่น
ในช่วงสัปดาห์ทผ่ี ่านมานี้ มี – ไลน์ - เข้ามา (คล้าย ๆ) ตัดพ้อว่า ….โภชนาบางแสนตกงานนาน
แล้ว นังอื
่ ดอ้วนอยูแ่ ต่บา้ น… โภชนาบางแสน คงหมายถึงหน่วยงานโภชนาการ (นาอาหารไปร่วมฉลอง
วัด) … คิดในใจว่า จะตอบ - ไลน์ - แบบไหนดีกว่ากัน ตอบส่วนตัว หรือชีแ้ จงเป็ นส่วนรวมในสารวัดดี
เพราะอ่านในไลน์ได้ดว้ ย จึงตัดสินใจ ตอบชีแ้ จงในสารวัดนี้ไปเลย จะได้เข้าใจตรง ๆ กัน


อาทิตย์ชวนคิด



คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนป่ วยต้องการ
เทศกาลมหาพรตไม่ใช่เป็ นเพียงเทศกาล ลด ละ เลิก กิจการไม่ดหี รืออบายมุข
เพียงชัวคราว
่
แต่เป็ นเทศกาลทีพ่ ระศาสนจักรปรารถนาให้คริสตชนฝึกฝนตนเอง ให้รจู้ กั
บังคับตนเอง และทาคุณงามความดีต่างๆ เพือ่ เราคริสตชนจะได้มแี นวทางในการดาเนิน
ชีวติ จนกว่าจะบรรลุเป้ าปลายทาง ประกาศกอิสยาห์เตือนเราให้เลิกข่มเหงทาร้ายผูอ้ ่นื
พระเยซูคริสตเจ้าเป็ นแบอย่างสอนเราให้รจู้ กั ให้อภัยให้โอกาสผูอ้ ่นื ในการเปลีย่ นแปลงวิถี
การดาเนินชีวติ ให้ดขี น้ึ “คนสบายดียอ่ มไม่ตอ้ งการหมอ แต่คนป่ วยต้องการ”
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

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





อันว่างานโภชนาการมิสซัง นับเป็ นสิง่ อานวยคุณประโยชน์ประการหนึ่ง มีผลดีในบางด้าน เป็ นการแบ่ง
เบา เกือ้ กูล สร้างมิตรภาพต่อกัน ระหว่างวัด - กรรมการ ก็ปฏิบตั กิ นั มาโดยตลอดระยะเวลานาน
พอสมควร ● หากแต่ในช่วงการระบาดของโควิด - 19 ทีย่ าวนานข้ามปี มานี้ ทุกวัด ในทุกสังฆมณฑล
(และในหลายประเทศ) ต่างต้องงดการจัดฉลองวัด ดังทีเ่ ราตระหนักกันดีแล้ว โภชนาบางแสนจึงไม่ใช่ตก
งาน เพียงแต่เขาหยุดกันหมด ยามนี้มาตรการเข้มงวดต่าง ค่อย ๆ ผ่อนคลายลง การกลับมาจัดฉลองตาม
จังหวะเวลา ก็เริม่ ทากันได้ แต่… พระราชกาหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ยงั ไม่ยกเลิกทัง้ หมดนะครับ
ใน – ไลน์ - ยังมีถามว่า แล้ววัดพนัสนิคมล่ะ พ่อจะให้ไปไหม… ขอชีแ้ จงว่า การจะไปฉลองวัด ไม่ว่าวัด
ไหน ในสังฆมณฑลไหน หรือประเทศไหน ไม่ตอ้ งขออนุญาตเจ้าวัดครับ ใครใคร่ไปฉลองวัดไหน กับใคร
เป็ นเรือ่ งส่วนบุคคลนะครับ - แต่หาก หมายถึง จะจัดอาหารไปร่วมกันฉลองนัน้ ๆ ไหม… นี่เป็ นประเด็น
ต่างหากครับ …. ● แนวปฏิบตั ใิ นสังฆมณฑลของเรา คือ หากประสงค์จะมีสว่ นในการนาอาหารไปร่วม
การฉลอง ขอให้อยูใ่ นแขวงนัน้ ๆ ก็พอ … นี่กเ็ ป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี และพอดีครับ เพราะความพร้อม
ของแต่ละวัด ในแต่ละแขวงของสังฆมณฑลต่างกัน การเกือ้ กูลกันในแขวง ก็ชว่ ยได้มาก แต่กเ็ ป็ นความ
จริงด้วยว่า การจัดอาหารไปร่วมฉลองย่อมมีคา่ ใช้จ่ายทัง้ โดยตรง และเกีย่ วข้อง ค่าอาหาร การเดินทาง ยานพาหนะ ฯลฯ ดังนัน้ หากจะไปร่วมฉลองเช่นนี้เสมอ ๆ เกือบทุกวัด ก็คงต้องไปกันเกือบทุกวันเสาร์
(หรือวันอาทิตย์ดว้ ย) จึงเห็นว่า แนวทางปฏิบตั ขิ องสังฆมณฑลพอดีและเหมาะสมแล้ว
ส่วนเรือ่ งมิตรภาพในกลุ่มโภชนาฯ หรือทีเ่ ป็ นส่วนบุคคล ก็คงต้องพิจารณากันไปตามความเหมาะสม คง
ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราจะปฏิบตั กิ นั เป็ นประจานะครับ
วันนี้มแี ต่ขอ้ ชีแ้ จง ข้อคิดสาหรับ “มหาพรต” พีน่ ้องจะพบได้จาก ข้อคิดของพระสันตะปาปา โอกาสมหา
พรต - คงยังจาได้กระมังว่า วันอาทิตย์ทแ่ี ล้ว ได้เชิญชวนพีน่ ้องทุกคน ทุกครอบครัว หาเวลา “ขึน้ ภูเขา”
เพือ่ ภาวนา เพือ่ อ่านพระคัมภีร์ เพือ่ พบพระบ้าง … เพราะ “มหาพรต” คือ “มาหาพระ” ก็เท่านี้แหละครับ
พ่อเจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

15 ข้อ ฝึ กหาความสุขแบบตัดตรง (ไม่หรูหราแต่ได้ผลจริง )
5. ฝึ กให้ตวั เองรู้ธรรมชาติ ว่า อะไรๆ ก็ผา่ นไปเสมอ หมายความว่า เวลามีค วามสุข ก็ใ ห้ร ้วู ่า
เดีย๋ วความสุขมันก็ผ่านไป เวลามีความทุกข์ ก็ให้รวู้ ่า เดีย๋ วความทุกข์กผ็ ่านไป เวลามีสถานการณ์
แย่ๆ เกิดขึน้ ก็ให้รทู้ นั ว่า เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยูก่ บั เราจนวันตาย ดังนัน้ อย่าไปเสียเวลาคิด
มาก อย่าไปย้าคิดย้าทา อย่าไปหลงยึดไว้เกินความจาเป็ น ให้รจู้ กั
ธรรมชาติของมัน การยึดติดกับวัตถุ บุคคล หรือความรูส้ กึ จนเกินเหตุ
คือปั จจัยสาคัญอันดับต้นๆ ทีท่ าให้คนเราเกิดความทุกข์ ตรงนี้เป็ นสิง่ ที่
เราต้องรู้ และต้องฝึกฝนตนเองให้เป็ นคนปล่อยวางอะไรง่ายๆ เข้าไว้
6. ฝึ กให้ตวั เองเข้าใจเรื่องของการ นิ นทา หมายความว่า เราเกิ ด
มาก็ตอ้ งรูต้ วั ว่า เราต้องถูกนินทาแน่ นอน ดังนัน้ เมือ่ ถูกนินทาขอให้รวู้ ่า
“เรามาถูกทางแล้ว” แปลว่า เรายังมีตวั ตนอยูบ่ นโลก คนทีช่ อบเต้นแร้ง
เต้นกา กับคานินทาก็คอื คนไม่รเู้ ท่าทันโลก แม้แต่คนเป็ นพ่อแม่กย็ งั นินทาลูก คนเป็ นลูกก็ยงั นินทา
พ่อแม่ นับประสาอะไรกับคนอื่น ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมือ่ ไหร่ ค่อยมาคิดว่า เราจะ
ไม่ถูกนินทา ขอให้รวู้ ่า คานินทาคือของคู่กบั มนุษย์โลก มีมาช้านานแล้ว แม้แต่พระพุทธเจ้า นักบุญ
คนทีส่ ร้างคุณงามความดีไว้กบั โลกมากมายยังถูกนินทา แล้วเราเป็ นใครจะไม่ถูกนินทา ดังนัน้ อย่า
ไปใส่ใจให้มาก ถ้าอะไรทีด่ เี ก็บไว้ปรับปรุงตัว อะไรทีไ่ ม่ดี ทิง้ มันไว้ไม่ตอ้ งไปตีราคาสร้างค่าให้คาพูด
ไร้สาระ ส่วนตัวเราเอง ก็สมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องฝึกตนเองให้เป็ นผูไ้ ม่นินทาคนอื่นเช่นกัน
7. ฝึ กให้ตวั เองพ้นไปจากความเป็ นขี้ข้าของเงิ น หมายความว่า เราต้อ งหัด พอใจกับสิ่ งที่
ตัวเอง มีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หดั พอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หดั พอใจกับมัน เสือ้ ผ้าใช้
อะไรอยู่ ก็หดั พอใจกับมัน การทีค่ นเราจะเลิกเป็ นขีข้ า้ เงินได้ ต้องเริม่ จากการรูจ้ กั เพียงพอก่อน เมือ่
รูจ้ กั พอแล้ว ก็ไม่ตอ้ งหาเงินมาก เมือ่ ไม่ตอ้ งหาเงินมาก ชีวติ ก็มโี อกาสทาอะไรทีม่ ากกว่าการหาเงิน
การยุตคิ วามเป็ นขีข้ า้ ของอานาจเงินนี้ พูดง่ายแต่ทายาก แต่กต็ อ้ งทา เพราะถ้าไม่ทา ชีวติ ทัง้ ชีวติ
ของเรา ก็จะเป็ นชีวติ ทีเ่ กิดมาแล้วตายไปเปล่าๆ ด้วยเหตุทว่ี ่า ใช้เวลาหมดไปกับการสะสมเงินทอง
ทีเ่ อาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว

ความสุขคืออะไร ข้อคิ ดดีๆ 3 อย่าง ที่ได้จากงานวิ จยั ความสุขที่ยาวนานที่สดุ

ความสุขทีแ่ ท้จริงคืออะไร ความมังคั
่ งและชื
่
่อเสียงมันทาให้เรามีความสุขได้จริงหรือเปล่า Robert
Waldiner ได้นาแสนอผลงานวิจยั จาก Harvard ทีถ่ งึ แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 75 ปี แต่งานวิจยั นี้กย็ งั คงดาเนินต่อไป

และเค้าเองก็เป็ นผู้อานวยการคนปั จบันทีค่ ุมงานวิจยั นี้
ความสุขของชี วิต เริม่ ตัง้ แต่ปี 1938 ที่งานวิจยั จาก Harvard นี้ได้ศกึ ษา
ชีวติ ของอาสาสมัครกว่า 724 คน รวมถึงคู่สมรสและลูกหลานอีกกว่า 2000 คน
ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปอย่างชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดช่ วยให้ คนมี
สุขภาพดี และมีความสุข งานวิจยั ได้เริม่ ต้นจากการศึกษาชีวติ ของนักศึกษาใน
Harvard และเด็กทีม่ าจากครอบครัวยากไร้ในชุมชุน Boston ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป
คนเหล่านัน้ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ หนึ่งในนัน้ กลายเป็ นประธานาธิบดีสหรัฐ John F.
Kennedy ตลอดเวลาทีผ่ ่านไปหลายปี นักวิจยั ได้สมั ภาษณ์ อาสาสมัครและคนใน
ครอบครัว ล้วงลึกถึงชีวติ ความเป็ นอยู่ รวมถึงประวัตกิ ารเข้ารับการรักษาพยาบาล ติดตามชีวติ ของคนเหล่านี้มา
โดยตลอด เวลาผ่านไปจึงได้พบว่า บางคนป่ วยเป็ นโรคทางสมอง บางคนติดเหล้า บางคนไต่เต้าสูงขึน้ มา ในขณะ
ทีบ่ างคนมีชวี ติ ที่ตกต่าลง งานวิจยั นี้ได้ขอ้ สรุปเป็ นข้อคิด 3 อย่าง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและหลี กเลี่ ยงการใช้ ชีวิตโดดเดี่ ยว ความสัมพันธ์ทด่ี แี ละใกล้ชดิ จะช่วยยืดเวลา
ให้เราแก่ชา้ ลง กลุ่มคนทีใ่ ช้ชวี ติ อยู่อย่างโดดเดี่ยวจะทาให้สุขภาพเริม่ แย่ลงในวัยกลางคน ทาให้สมองทางาน
ผิดปกติและทางานแย่ลงและมีชวี ติ ทีส่ นั ้ กว่าคนทัวไป
่ ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในสังคมเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ น
สาหรับการมีชวี ติ ทีย่ นื ยาวและมีสุขภาพดี คนทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ และกว้างขวางรูจ้ กั คนรอบข้างมากมาย จะมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าคนทีอ่ ยู่อย่างโดดเดี่ยวและหงา
คุณภาพของความสัมพันธ์สาคัญกว่าปริ มาณ ในสังคมทีม่ คี นเยอะมากมายแต่กย็ งั เหงาและรูส้ กึ โดด
เดี่ยว ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนเยอะ ก็ไม่สาคัญเท่าความใกล้ชดิ และคุณภาพของความสัมพันธ์ คนทีใ่ ช้ชวี ติ อยู่ใน
ครอบครัวทีร่ กั และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะมีชวี ติ ยืนยาวกว่าคนทีอ่ ยู่ในครอบครัวที่ขดั แย้งและบาดหมางกัน
ถึงแม้ว่าคนเหล่านัน้ ไม่เคยนอกใจและอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ตาม
ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยป้ องกันโรคทางสมอง คนที่ อ ยู่ใ นครอบครัว ที่ ช่ ว ยเหลือ ซึ่ ง กัน และกัน จะมี
โอกาสน้อยกว่าทีจ่ ะเป็ นโรคความจาเสื่อม ในเวลาทีร่ สู้ กึ ว่ามีทพ่ี ง่ึ สามารถพึง่ พาอาศัยคนอื่นๆ ได้ ถึงแม้ว่าจะมี
ความทุกข์ยาก คนกลุ่มนี้กย็ งั มีสุขภาพจิตทีด่ แี ละจาได้แม่น
สรุปการใช้ ชีวิตให้ มีความสุข ชี วิ ต คนเราสัน้ เราไม่ม ีเ วลาให้ ก บั การให้ ร ้า ยแก่ ก นั หรือ การขัด แย้ง
และไม่พอใจซึ่งกันและกัน คนทีย่ งั ยึดติดความบาดหมาง มีแต่จะทาให้สุขภาพแย่ลง เราควรจะเอาเวลาไปใช้ชวี ติ
ไม่มที างลัดทีจ่ ะนาเราไปสู่ชวี ติ ทีด่ ไี ด้ การสร้างความสัมพันธ์ต้องการเวลา แรงกายและใจทีท่ ุ่มเท คนทีพ่ บว่ามี
ความสุขในบัน้ ปลาย มักจะเป็ นคนทีร่ จู้ กั สร้างและรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงเพื่อนและสังคม ให้เวลา
กับคนทีเ่ รารัก เข้าหาคนที่อยู่ไกลเรา การมีส่วนร่วมในสังคมเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการมีชวี ติ ทีย่ นื ยาว ในขณะทีก่ าร
อยู่อย่างโดดเดี่ยวจะทาให้ชวี ติ แย่และสัน้ ลง คนทีส่ ร้างและรักษาความสัมพันธ์ทด่ี ี จะมีอายุยนื ยาวมากกว่าคนทีใ่ ช้
ชีวติ และมีความสัมพันธ์ทข่ี ดั แย้ง คนที่อยู่ในครอบครัวทีช่ ่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีโอกาสน้อยทีจ่ ะเป็ นโรค
ความจาเสื่อม
ที่มาhttps://www.nicetofit.com/

