วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ปี น ักบุญยอแซฟ 8 ธ ันวาคม 2020 - 8 ธ ันวาคม 2021
วัดนักบุญโยเซฟ เมืองนาซาเร็ธ

* ทีน่ าซาแร็ธ ประเทศอิสราเอล ใกล้ๆ กันกับวัดแม่พระรับสาร มีวดั อีกหลังหนึ่งชื่อว่าวัดนักบุญโยเซฟ



เชื่อกันว่าสร้างตรงจุดทีเ่ ป็ นบ้านหรือโรงงานช่างไม้ของนักบุญโยเซฟ ณ ทีน่ ้ที พ่ี ระเยซูเจ้าได้เรียนรู้
การเป็ นช่างไม้จากนักบุญโยเซฟ
วัดนักบุญโยเซฟ สร้างโดยคณะนักบวชฟรังซิสกัน ทีส่ ร้างคร่อมบริเวณวัดเก่า ซึง่ ยังปรากฏฐานหิน มีบ่อน้าหิน

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“เรามาในโลกนีเ้ พือ
่ เป็นพยานถึงความจริง ผูใ้ ดอยูฝ
่ ่ ายความจริงก็ฟง
ั เรา”

วันนี้เป็ นวันสมโภชในพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา เพื่อย้าให้คริสตชนสานึกว่า อาณาจักรของพระเจ้าที่
เราเป็ นสมาชิกผ่านทางศีลล้างบาปในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้า อาณาจักรทีท่ ุกคนเป็ นพี่
น้องกันในความรักและสันติสขุ ของพระเจ้า ไม่มขี อบเขตตามประสามนุษย์ แต่ตามประสาของพระเจ้า ทีอ่ งค์พระ
เยซูเจ้าทรงประกาศว่า ไม่มคี วามรักใดใหญ่กว่าการทีค่ นหนึ่งพิสจู น์ กล้าตายเพื่ออีกคนหนึ่งเช่นพระองค์บนไม้
กางเขน
ขอพระองค์ทรงช่วยให้ทุกคนปฏิบตั ติ ามพระฉบับแบบตลอดไป เริม่ จากสมาชิกในครอบครัวกลุ่มคริสตชนผู้
มีความเชื่อในทีต่ ่างๆ ทัวโลก
่
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 22 พ.ย.21
วันอังคารที่ 23 พ.ย.21
วันพุธที่ 24 พ.ย.21
วันพฤหัสบดีท่ี 25 พ.ย.21
วันอาทิตย์ท่ี 28 พ.ย.21

ระลึกถึง น.เซซีลอี า พรหมจารีและมรณสักขี
ระลึกถึง น..เคลเมนต์ ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ
ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพือ่ นมรณสักขี
ระลึกถึง น.กาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )

แส้ ( Scourge) เป็นสัญลักษณ์หนึง่ ของพระทรมาน บางครังแส้
้ อยูค่ กู่ บั เสาทีใ่ ช้มดั
พระคริสต์ โดยทัวไปแส้
่
ทอ่ี ยูใ่ นมือหรือทีเ่ ท้าของนักบุญท่านใดท่านหนึง่ บอกให้รวู้ า่ นักบุญ
ท่านนัน้ ทรมานตนเองด้วยแส้ แต่แส้ทอ่ี ยูใ่ นมือของนักบุญอัมโบรส บอกให้รถู้ งึ ภารกิจของ
ท่านในการขับพวก “อาเรียน “ ออกไปจากอิตาลี

ข้อคิดสะกิดใจ
อภิ ญญา
ด้วยดวงใจ ใสสะอาด ปราศจากทุกข์
ด้วยพระองค์ ทรงสอนให้ ทาความดี
ด้วยดวงใจ สว่างไสว ในคาสอน
หากอ่อนแอ มารเจ้า เข้าผจญ

จิตเปี่ ยมสุข ด้วยวาจา พาสุขศรี
ให้เมตตา ปรานี ต่อทุกคน
ยอมโอนอ่อน น้อมธรรม นาฝึกฝน
จักเสียคน เพราะพลาด ประมาทเอย

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1395

วันอาทิตย ์ที่

21

พฤศจิกายน

2564/2021

กิจกรรมว ัดบางแสนในอดีต (3 ปี ทีแ
่ ล้ว)
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วันอาทิตย์ที 25 พฤศจิกายน 2018 วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล เป็ นวันกระแสเรียก
คณะเซอร์ร่าบางแสน นาสวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรียก และรณรงค์ขายสลากการกุศล สนับสนุนบ้านเณร
ในโอกาสฉลอง 84 ปี บา้ นเณรพระหฤทัยศรีราชา เดือนมิถุนายน 2019
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ประกาศว ัดบางแสน


วันอาทิตย์น้ี สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล (วันกระแสเรียก) จะเริม่ มีมสิ ซา
ภาษาอังกฤษเวลา 09.00 น. และภาษาไทยเวลา 10.30 น. ยังคงอยูใ่ ต้มาตรการเข้มงวดของโควิด
19 นะครับ ....... ขอเชิญชวนพีน่ ้อง กลับบ้านใหญ่ของเราครับ

อาทิตย์ชวนคิด
จงเจริญชีวิตด้วยความชื่อ ความหวัง และ ความรักในพระเจ้า
โลกจะสิน้ เมือ่ ใด ไม่สาคัญ สาคัญทีว่ ่า ชีวติ ของฉันวันนี้ อยูใ่ กล้พระเจ้ามากน้อยเพียงใด เรามีพระ
เจ้าอยู่ ณ ส่วนใดของหัวใจของเรา และดังนี้ "มีพระในใจ จะกลัวสิง่ ใดเล่าวิญญาณเอ๋ย" และนี่แหละ วัน
สิน้ โลก น่าจะหมายถึงความชื่นชมยินดีของคริสตชนไม่ใช่หรือ ทีล่ กู ของพระจะได้พบพระเจ้า ผูท้ เ่ี ขารัก
และซื่อสัตย์มาโดยตลอดชีวติ จะมีความน่ าเศร้าใดๆ ได้อกี หรือ แต่น่คี อื ความหวังของเราคริสตชน
มากกว่า ในวันทีจ่ ะพบพระเจ้าไม่ใช่หรือ
อย่ามองถึงวันสิน้ โลกเลย มองแค่วนั พรุง่ นี้เถอะ และลองถามตนเองเถอะว่า "ฉันเหมาะสมทีจ่ ะมี
ชีวติ ต่อไปไหม" เราแต่ละคนควรจะตายไปนานแล้ว เพราะเราไม่มคี วามดีใด แต่ทุกวันนี้ เพราะพระเจ้า
ทรงรักและเมตตาต่อเรา เราจึงยังมีชวี ติ ดังนัน้ จงมองวันนี้เถอะ ไม่ตอ้ งมองถึงสิน้ ปี 2012 หรอก วันนี้
ชีวติ ของฉัน ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นลูกของพระเจ้า ฉันเป็ นลูกทีด่ ขี องพระเจ้ามากน้อยเพียงใด จงเจริญชีวติ
ด้วยความชื่อ ความหวัง และ ความรักในพระเจ้า จงสัตย์ซ่อื ต่อพระองค์เสมอ และสัตย์ซ่อื ต่อพระองค์
จนถึงทีส่ ุดเถอะ จากนัน้ วันสิน้ โลก จะน่ ายินดีสกั เพียงใด เพราะเราจะได้ไปพบพระเจ้าเสียที ในโลกนี้
เราทุกข์ทรมานกับการรอคอยความสุขทีส่ มบูรณ์กว่า เหมือนนักบุญเปาโลบอกเราว่า เหมือนเราถูก
เนรเทศออกจากพระเจ้า เราจึงหวังจะกลับไปหาพระองค์
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น





พีน่ ้องทีร่ กั
วันอาทิตย์น้ี วันที2่ 1 พฤศจิกายน 2021 เป็ นวันอาทิตย์ท่ี 34 ในเทศกาลธรรมดา ตามปฏิทนิ
จารีตของพระศาสนจักรซึง่ ถือเป็ นแนวปฏิบตั เิ หมือนกันในพระศาสนจักรคาทอลิกทัวโลก
่
และ
เป็ นสัปดาห์สดุ ท้ ายของปฏิ ทินเล่มปัจจุบนั วัน อาทิ ต ย์หน้ า วันที่ 28 พฤศจิ กายน 2021 จะ
เป็ นวันเริ่ มต้นปฏิ ทินจารีตเล่มใหม่ ด้ว ยวัน อาทิ ต ย์ที่ 1 ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
กล่าวคือ เริม่ ต้นการเตรียมต้อนรับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ในวันคริสตมาส
ณ จุดสิน้ สุดของแต่ละช่วงกาลเวลา พระศาสนจักร ประสงค์จะเตือนจิตใจของเราให้ราลึกตรีกต
รองเสมอถึงจุดสิ้ นสุดแห่งกาลเวลาของเราแต่ล ะคนและจุด สิ้ น สุด ของมนุษย์ท งั ้ มวล .....
แล้วเราจะไปสู่จดุ หมายใด! ความเชื่อและผลพวงแห่งความทุ่มเท ชีวติ ในเส้นทางความเชื่อ
ของเรานัน้ ทาให้เรามันใจใบุ
่
ญญาบารมีแห่งความรักและการไถ่กขู้ องพระมหากษัตริยน์ ิรนั ดร
ของเรา คือ พระเยซูคริสตเจ้า เราจึงดาเนินชีวติ ในพระองค์ทุกวันนี้ เพื่อเราจะได้อยูใ่ น
อาณาจักรนิรนั ดรของพระองค์ในวันหน้า .... และนี่ไม่ใช่ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ แต่เป็ น “คา
สัญญา” ของพระองค์เอง เราจึงพยายามด าเนิ น ชีวิ ต อย่างมีค ณ
ุ ค่าและความหมายใน
พระองค์ในโลกนี้ ..... และเราจะได้ชวี ติ นิรนั ดรในพระองค์ ... ในสวรรค์ครับ
ยน 18:33-37
เวลานัน้ ปิลาตจึงกลับเข้าไปในจวน และเรียกพระเยซูเจ้ามาถามว่า “ท่านเป็ น
กษัตริยข์ องชาวยิวหรือ?” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านถามดังนี้ดว้ ยตนเอง หรือผูอ้ นื ่ บอกท่านถึง
เรือ่ งของเรา?” ปิลาตตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็ นชาวยิวหรือ? ชนชาติของท่านเอง และบรรดา
หัวหน้าสมณะได้มอบท่านแก่ขา้ พเจ้า ท่านได้ทาผิดอะไร?” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า
“อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้แล้ว ผูร้ บั ใช้ของเราก็คง
จะต่อสูเ้ พือ่ มิให้เราถูกมอบแก่ชาวยิว แต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ ” ปิลาตจึงถาม
พระองค์ว่า “ถ้าเช่นนัน้ ท่านเป็นกษัตริยน์ ่ะซิ” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็น
กษัตริยน์ นั ้ ถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพือ่ เป็ นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพือ่ เป็ นพยานถึงความจริง
ผูใ้ ดอยูฝ่ ่ ายความจริงก็ฟังเรา”
...... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ภาพสะท้อน (ของตัวเรา)
มี สามีภรรยาคูห่ นึ่ง อาศัยอยูบ่ า้ นหลังหนึ่งทุก ๆ เช้า ภรรยาจะแอบมองดูเพือ่ นบ้าน
จากหน้าต่างชัน้ บนบ้าน และวิง่ กลับมารายงานให้สามีฟัง "เพือ่ นบ้านเรานี่ซกั ผ้าไม่เป็ นเลย
เสือ้ ผ้าสกปรกเหลือเกิน ไม่รเู้ ขาใช้ผงซักฟอกยีห่ อ้
อะไร หรือใช้วธิ ซี กั อย่างไร" สามีกต็ อบว่า "อย่าไป
สนใจคนอื่นเขาเลย เราซักผ้าของเราให้สะอาดก็แล้ว
กัน" แต่ภรรยาก็ยงั ไปแอบดูเพือ่ นบ้านอยูท่ ุกเช้า จาก
หน้าต่างข้างบนบ้าน และวิง่ กลับมารายงานสามีทุกเช้า
"เสือ้ ผ้าของเขาสกปรกอีกแล้ว" ต่อมาวันหนึ่ง ภรรยา
วิง่ ลงมารายงานสามีดว้ ยความแปลกประหลาดใจ "ไม่
เข้าใจจริง ๆ ว่าวันนี้เกิดอะไรขึน้ เสือ้ ผ้าของเขาขาวสะอาดอยากจะรูเ้ หลือเกินว่าเขาเปลีย่ นมา
ใช้ผงซักฟอกยีห่ อ้ อะไร หรือทาอย่างไร" สามีหวั เราะและกล่าวว่า
"นี่...ฉันราคาญเธอเหลือเกิน เมื่อเช้าฉันตื่นแต่เช้ามืด และไปเช็ดกระจกหน้าต่างให้ใส
สะอาด ก่อนหน้านี้กระจกมันสกปรก เธอมองออกไปก็เห็นแต่ความสกปรกน่ะซี"
มนุ ษย์ เราชอบมองคนอื่นโดยผ่านจิตใจของเราออกไป เมื่อจิตใจของเราสะอาด เราก็
จะเห็นแต่ความดีงามรอบ ๆ ตัว แต่ถา้ จิตใจของเราสกปรก เราก็จะเห็นแต่ความสกปรก
รอบตัว
การทีเ่ ราเห็นแต่ความเลวร้ายรอบ ๆ ตัวเรา เราต้องเข้าใจว่าแท้ทจ่ี ริงแล้ว สิง่ ทีเ่ ราเห็น
มันเกิดขึน้ จากจิตใจของเรา และเราจะต้องหาทางฝึกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ ์ ถ้าเราเห็นแต่สงิ่ ที่
เลวร้ายจิตใจก็ไม่สงบ เราก็จะกลุม้ อกกลุม้ ใจ มีความทุกข์ แต่ถา้ เราหัดมองในแง่ดเี ราก็จะคิด
แต่สงิ่ ทีด่ ี จิตใจก็จะเบิกบานและมีความสุข

บทความความรัก เรารักกัน เพราะอะไร

เรารักกันเพราะอะไร...ทาไมเธอถึงรักฉัน...ทาไมเธอถึงมีคนอื่น...ทาไมเราต้องเลิ ก
กัน...ทัง้ หมดนี้ เป็ นคาถามยอดฮิ ตที่หนุ่ม ๆ สาว ๆ มักเจอะเจอ เวลารู้สึกว่าความรักนัน้
กาลังจะหมดลง หรือต่างฝ่ ายต่างกาลังระแวงในกันและกัน
เพราะในขณะทีก่ าลังตกอยูใ่ นวังวนอินเลิฟ ไม่คอ่ ยมีใครคิดอยากจะหาเหตุผลให้กบั ความ
รัก แต่เมื่อไหร่กต็ ามทีค่ วามรูส้ กึ "หมดรัก" เริม่ เข้ามา
แทนที่ การหาเหตุผลของ "ความรัก" ก็จะค่อย ๆ โผล่
ขึน้ มาทาความรูจ้ กั ทันที แต่หากมองอีกมุมหนึ่งก็
เหมือนเป็ นการหาทีใ่ ห้ใจได้พกั พิง ได้ยดึ มันกั
่ บเหตุผล
ลมๆ แล้งๆ ซึง่ จริง ๆ แล้วเราเอา "เหตุผล" มาเทียบ
กับ "ความรูส้ กึ " ไม่ได้ เพราะเหตุผลไม่ใช่คาตอบของ
ทุกสิง่ และต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างมอง ถึงแม้จะเป็ น
คนรักกันก็เถอะ ในเมื่อคิดจะรักแล้ว ก็ไม่จาเป็ นต้องไป
ครุน่ คิดหาเหตุผล เพราะความรักคือเหตุผลของทุก
อย่าง ไม่จาเป็ นต้องมีเหตุผลมารองรับเสมอไป ไม่ตอ้ ง
มีทม่ี า ไม่ตอ้ งหาทีไ่ ป หากจะรักใครสักคน เรื่องของเหตุผลสาคัญน้อยกว่าจิตใจนะ (ขอบอก)
ทีส่ าคัญไม่วา่ จะ...รัก...หรือจะ...เลิก มันก็มเี หตุผลอยูใ่ นตัวมันเสมอ ขอเพียงแค่หวั ใจได้
รูส้ กึ ว่า "รัก" ก็เพียงพอแล้ว ปล่อยให้หวั ใจได้ทาหน้าทีข่ องมัน อย่าไปใช้ให้สมองสังการหั
่
วใจ
เกินพอดี เพราะบางคนสามารถคิดหาเหตุผลให้กบั ความรักได้ทนั ที ในขณะทีอ่ กี คนกลับคิดแล้ว
คิดอีกยังหาคาตอบไม่ได้เลย...
ความรักยาก กว่าที่คิด
ความรักมีหลากหลาย อยู่ที่ว่า ตอนนี้ เรามีความรักแบบไหน รักทุ่มเท รักหมดใจ
หรือ รักจนไม่ลืมหูลืมตา
ที่มา https://www.sanook.com และขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : sakid.com

