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ั
ข่าวพระสนตะปาปา
วันอาทิ ตย์ที่ 21 พ.ย. 21 พระสันตะปาปาฟรานซิ สทรงเป็ นประธานในพิ ธีมิสซา
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล ณ มหาวิ หารนักบุญเปโตร
วันนี้มเี ยาวชนมาร่วมพิธจี านวนมากเนื่องจากเป็ นวันเยาวชนสากลระดับสังฆมณฑล ระหว่างพิธมี สิ ซาสมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงเตือนคนหนุ่มสาวในปั จจุบนั ให้ “ลุกขึน้ สูใ้ นขณะทีท่ ุกอย่างพังทลายลง” ให้กล้าหาญทีจ่ ะ "ต้านกระแสน้าเชีย่ ว", "โดย
ไม่หนีไปใช้ทางลัด ไม่ใช้ความคิดผิด ๆ และให้พระเยซูเจ้าเป็ นความใฝ่ ฝันในชีวติ ให้กล้าทีจ่ ะเปิ ดเผยความจริง

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“จงระวังไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานรื่นเริ ง ”

วงจรชีวติ ของคริสตชนเรือ่ มต้นอีกหนึ่งปีพธิ กี รรม เป็ นช่วงเวลาเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ประจาปี พระวาจาทรงชีวติ ไม่เคยเปลีย่ นความหมาย แต่คงจะนาทางชีวติ เพื่อตื่นเฝ้ ารับเสด็จพระ
คริสตเจ้าด้วยคาเตือนสอนทัง้ ของพระเยซูเจ้าและนักบุญเปาโลเป็ นพิเศษ อย่าลืมว่า การเตือนสอน
กันเป็ นสื่อถึงความรักและห่วงใย ความเปลีย่ นแปลงจากสิง่ ไม่ดสี ่สู งิ่ ทีด่ ี ถือเป็ นพระพรทีพ่ ระองค์
ทรงจัดให้ ใช้เวลา 4 สัปดาห์น้ใี ห้ดที ส่ี ุด จิตใจทีพ่ ร้อมเช่นพระแม่มารียแ์ ละนักบุญโยเซฟ

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

2

ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 30 พ.ย.21
วันศุกร์ท่ี 3 ธ.ค.21
วันเสาร์ท่ี 4 ธ.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 5 ธ.ค.21

ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวก
ฉลอง น.ฟรังซิสเซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถมภ์ของมิสซัง
ระลึกถึง น.ยอห์น ชาวดามัสกัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
ม้วนกระดาษ ( Scroll) ม้วนกระดาษหรือม้วนต้นฉบับบางครัง้ ใช้แทนหนังสือ เพื่อบอกให้รถู้ งึ
พรสวรรค์ทางด้านการเขียนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในงานศิลปะ นักบุญเจมส์ผยู้ งิ่ ใหญ่จงึ มักถือม้วน
กระดาษไว้ในมือ และเนื่องจากม้วนกระดาษเป็ นรูปแบบของหนังสือโบราณ ม้วนกระดาษจึงมักใช้เป็ น
เครื่องหมายของผูเ้ ขียนภาคพันธสัญญาเดิมด้วย

ข้อคิดสะกิดใจ
ดีหรือร้าย
มองโลกนี้ ให้ดี เป็ นสีสวย
ถ้าทุกอย่าง เรามองไป ในแง่ดี
หากเรามองทุกอย่างช่างเลวร้าย
ขาดความสุขทุกข์ระทมตรมไม่เบา

ฉาบไว้ดว้ ย ความรัก พร้อมศักดิ ์ศรี
โลกใบนี้ ก็สดใส ในใจเรา
ดังเอาไฟมาสุม ทรวงอับเฉา
โลกก็เศร้าด้วยใจเราเท่านัน้ เอง
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กิจกรรมว ัดบางแสนในอดีต ( ปี ทีแ
่ ล้ว )

7

วันอาทิตย์ที 23 พฤศจิกายน 2014วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล เป็ นวันกระแสเรียก
ชุมนุมกระแสเรียก ทีว่ ดั แม่พระเมืองลูรด์ บางแสน พระสงฆ์ ซิสเตอร์ เณรใหญ่ ผูฝ้ ึกหัด และเด็กช่วยมิสซา

6
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

วันเสาร์น้ี (27 พฤศจิกายน) เราจะมีการสวดนพวารแม่พระฯ และมิสซาเวลา 19.30 น.
วันอาทิ ตย์ มิ ส ซาภาษาอัง กฤษ 09.00 น. และมิ ส ซาไทย 10.30 น.
หลังมิ สซา หารือ เบือ้ งต้ น เรื่อ งวันคริ สตมาส และฉลองชุมชนของเราในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2022

กระตุน
้ ต่อมสานึก
บุตรที่ให้เกียรติ บิดาก็จะมีอายุยืน
บุตรที่เคารพนับถือบิ ดา ก็ใ ช้หนี้ บ าปของตน
บุตรที่ให้เกียรติ มารดา ก็เท่ากับ สะสมทรัพย์ส มบัติ ไว้
ใครเคารพนับถือบิ ดาก็จ ะสบความสุขสัน ต์หรรษากับบุต รของตนเอง ในวาระภาวนาอ้อ นวอนพระเจ้า
ก็จะสดับฟั ง
บุตรที่ให้เกียรติ บิดาจะมีอ ายุย ืน
บุตรที่เชื่อฟังพระเจ้า จะทาให้ม ารดาชื่น ใจ
ผูเ้ คารพยาเกรงพระเจ้า ย่อ มให้เกีย รติ แ ก่บิ ด า
เขาจะรับใช้บดิ ามารดาดังรับใช้พระเจ้า เหตุว่า การมีใจเมตตาต่อบิดาจะไม่มวี นั ลืม แต่จะกลับเป็ นสินใช้หนี้
บาปของเจ้า เมื่อเวลาเจ้าตกระกาลาบาก พระเจ้าจะระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้า และจะทาให้บาปของเจ้าละลาย
ไปดุจน้าแข็งถูกแดด
ใครดูหมิ่ นบิ ดา ก็เหมือ นดูหมิ่น พระบรมเดชานุภาพ ใครยัวโทสะมารดาพระเจ้
่
าจะทรงสาปแช่ง
ลูกเอ๋ย จงกระทาการทุกอย่างด้วยใจสุภาพอ่อนโยน แล้วเจ้าจะเป็ นที่รกั ใคร่มากกว่าคนใจบุญ
(บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา)
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

พีน่ ้องทีร่ กั - วันเสาร์น้ี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2021 เป็ นวันสุดท้ายของปฏิทนิ จารีตของพระศาสนจักรเล่ม
ปั จจุบนั ปฏิทนิ จารีตฯ จบไปอีก 1 เล่ม วันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2021 เริ่มปฏิ ทินจารีตเล่มใหม่ ซึ่ง
ถ้าดูบททาวัตรของพระสงฆ์ ก็จะเริม่ ตัง้ แต่บททาวัตรเย็นของวันเสาร์น้แี หละครับ ปั จจุบนั ก็จะเป็ นอดีตตัง้ แต่
ค่าวันเสาร์น้ี และอนาคตก็จะเข้ามาเป็ นปั จจุบนั - บทอ่านต่าง ๆ ในมิสซาช่วง 1 – 2 สัปดาห์ทผ่ี ่านมา ได้พดู
ถึง วาระสุดท้ายแห่งกาลเวลา และของโลก - และเรามักจะคิดว่า มันไม่เกีย่ วอะไรกับเรา - จริง ๆ แล้ว ก็ไม่
ควรจะกังวลว่า โลกนี้ มนั จะจบสิ้ นลงเมือ่ ไร ..... แต่ที่ต้องกังวลใจมาก ๆ คือ ..... เราจะอยู่ไปได้อ ีกสัก
เท่าไร และควรอยู่อย่างไร ต่างหาก การมีพระเจ้าในชีวติ ทุก ๆ วัน จึงเป็ นการเดินไปอย่างมันใจ
่ ..วันเสาร์น้ี
(27 พฤศจิกายน) เราจะมีการสวดนพวารแม่พระฯ และมิสซาเวลา 19.30 น. - วันอาทิ ตย์ มิส ซา
ภาษาอังกฤษ 09.00 น. และมิสซาไทย 10.30 น. - หลังมิสซา หารือ เบือ้ งต้น เรื่องวันคริสตมาส และฉลอง
ชุมชนของเราในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2022 ครับ - ขอแม่พระคุม้ ครองและอานวยพรทุกท่านครับ
.... เจ้าวัด
ลก 21:25-28,34-36
เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า ‘จะมีเครือ่ งหมายในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ ชน
ชาติต่างๆบนแผ่นดินจะกังวล หวาดกลัวเสียงกึกก้องของทะเลทีปั่ น่ ป่ วน มนุษย์จะสลบไปเพราะความกลัวและการ
สังหรณ์ถงึ เหตุการณ์ทจี ่ ะเกิดขึ้นในโลก เพราะอานาจในท้องฟ้ าจะสันสะเทื
่
อน หลังจากนัน้ ประชาชนทัง้ หลายจะเห็น
บุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิรริ ุ่งโรจน์อนั ยิง่ ใหญ่ เมือ่ เหตุการณ์ทงั ้ ปวงนี้เริม่ เกิดขึ้น
ท่านทัง้ หลายจงยืนตรง เงยศีรษะขึ้นเถิด เพราะในไม่ชา้ ท่านจะได้รบั การปลดปล่อยเป็ นอิสระแล้ว’
‘จงระวังไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยูใ่ นความสนุกสนานรืน่ เริง ความเมามายและความกังวลถึงชีวติ
นี้ มิฉะนัน้ วันนัน้ จะมาถึงท่านอย่างฉับพลัน เหมือนบ่วงแร้ว เพราะวันนัน้ จะลงมาเหนือทุกคนทีอาศั
่ ยอยู่บนแผ่นดิน
ท่านทัง้ หลายจงตืน่ เฝ้ าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด เพือ่ ท่านจะมีกาลังหนีพน้ เหตุการณ์ทงั ้ ปวงทีจ่ ะเกิดขึ้นนี้ไป
ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์บตุ รแห่งมนุษย์ได้’


ข้อคิ ด
วงจรชีวติ ของคริสตชนเริม่ ต้นอีกหนึง่ ปี พธิ กี รรม เป็ นช่วงเวลาเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าประจาปี พระวาจาทรง
ชีวติ ไม่เคยเปลีย่ นความหมาย แต่คงจะนาทางชีวติ เพือ่ ตืน่ เฝ้ ารับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วยคาเตือนสอนทัง้ ของพระเยซู
เจ้าและนักบุญเปาโลเป็ นพิเศษ อย่าลืมว่า การเตือนสอนกันเป็ นสือถึ
่ งความรักและห่วงใย ความเปลีย่ นแปลงจากสิง่
ไม่ดสี สู่ งิ ่ ทีด่ ี ถือเป็ นพระพรทีพระองค์
่
ทรงจัดให้ ใช้เวลา 4 สัปดาห์น้ ใี ห้ดที สี ่ ดุ จิตใจทีพ่ ร้อมเช่นพระแม่มารียแ์ ละ
นักบุญโยเซฟ
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
เครียดมากทาไงดี กับ 5 วิ ธีก่อนที จ่ ะทนไม่ไหว ตอนที ่ 1
เครียด! สิง่ ไม่น่าพิศมัยหลังจากพ้นวัยเด็กมา นอกจากความเครียดของคนเราจะต่างกันแล้ว แต่ละความเครียดก็มี
ระดับไม่เท่ากันด้วย ถ้ามียงั ไม่มาก การจัดการความเครียดนัน้ คงไม่ยาก แต่ถา้ ขึน้ ชื่อว่าเริม่ ทนไม่ไหวเราจะทาอย่างไรดี?
จะว่าไปก็หมิน่ เหม่อยู่บา้ งตรงที่ แบบไหนเรียกว่าทนไม่ไหว? เพราะหากทนไม่ไหวจริง ๆ มันย่อมระเบิดออกมาใน
รูปแบบหนึ่ง ซึง่ ไม่ใช่เรื่องดี การจัดการความเครียดจึงควร “ทาในตอนที่ยงั ไหว” เพราะยังมีสติอยู่ ก่อนทีจ่ ะหนักจนไม่
ไหวแล้วจริง ๆมื่อพิจารณาดูจะพบว่า ความเครียดมักมีการไต่ลาดับขึน้ ไป ตัง้ แต่ภาวะ สงสัย กังวล (เริม่ เครียด)
หวาดระแวง จิตตก (หนักขึน้ มาหน่อย) รวม ๆ แล้วมักเป็ นความเครียดต่อ “สิง่ ทีย่ งั ไม่เกิด” หรือ “ยังมาไม่ถงึ ” หนักขึน้ มาก็
คือมี “บางสิง่ เกิดขึน้ แล้ว” จึงเครียด บนความคิดเช่น หาสาเหตุไม่เจอ, ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องเกิดกับเรา, ควบคุมผลกระทบ
ไม่ได้, แก้ปัญหาไม่ได้ หรือหาทางออกไม่ได้ และยิง่ ถ้ามีปัจจัยหลายประการรวมกัน ถึงตรงนี้น่าจะถือว่าเครียดหนักสุด
แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความเครียดจะเป็ นรูปแบบไหน ระดับไหน มันไม่จาเป็ นต้องมีมาตรฐานไปวัด หรือไปเทียบกับ
ใคร เพราะถ้าเริม่ รูส้ กึ ว่าจัดการไม่ได้ ก็ถอื ว่าเราเริม่ ไม่ไหวแล้ว ทีส่ าคัญจะเครียดมากน้อยเราก็ไม่ควรเครียด หรือไม่ควร
เก็บเอาไว้เลย
5 วิ ธี ลด ละ แก้ไข ในเวลาที่เครียดมาก ชี้แ จงนิ ด หนึ่ งว่า ไม่ใ ช่ต ้อ งทาทัง้ 5 อย่า ง แต่ค วรทาสัก อย่า งเพือ่
หาทางระบายความเครียดออกไปจากใจเรา
1 โยน! (พูด). หลายความเครีย ด เกิ ด จากการ “ไม่กล้าพูด” หรือไม่อยากพูดก็ตาม แต่หลายครัง้ การพูดออกไป
คือการโยนปั ญหากลับไปทีต่ น้ เหตุได้ดไี ม่น้อย โดยอย่างยิง่ ในคนทีป่ กติไม่ค่อยพูด มักมี (Mindset) เดียวกันในรูปแบบ
ทีว่ ่า ที่ไม่พดู เพราะคิ ดมามาก พอไม่พดู ก็เลยต้องคิ ดมาก (เช่นกัน) การจะต้องพูดมักคิดมากว่า อาจเกิดอะไรตามมา
แย่กว่าเดิมจึงไม่พดู ดูวนเวียน จน สุดท้ายก็เอาไปคิดมากคนเดียว การพูดคือการได้ระบายออกในเบือ้ งต้นทีด่ ที ส่ี ดุ เพียง
ต้องไม่ “คิดไปเอง” ว่าไม่มใี ครอยากฟั ง หรือพูดไปแล้วจะไม่ดไี ปเสียหมด แน่นอนว่า “วิธกี ารพูด” มันอาจมีผลต่อสิง่ ทีจ่ ะ
ตามมา แต่หลาย ๆ ครัง้ “โยน” ออกไปบ้าง “แม้พดู ไปแล้วไม่ดีขนึ้ แต่ผลลัพธ์มนั สบายใจขึน้ มากกว่าแบกไว้คน
เดียว” หรือพูดไปแล้วมันกลายเป็ นดูมปี ั ญหาขึน้ มา ก็จริงอยู่ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นปั ญหานัน้ อาจจบลงได้ เพราะถูกเปิ ดเผย
ออกมา เสมือนว่าต้องยอมเจ็บเพื่อทีเ่ ปิ ดแผล จะได้ลา้ งแผลสมบูรณ์ ไม่งนั ้ หากเชือ้ โรคไม่ตาย แผลเน่าภายหลังติดเชือ้
รักษายาก ร้ายแรงก็เข้ากระแสเลือดตายได้เลยทีเดียว..แต่ถา้ ยังไง ๆ ก็ไม่อยากโยน (ด้วยคาพูด) การพูดคนเดียว กับหมา
กับแมว กับต้นไม้ ก็ยงั ดีกว่าไม่พดู เลย โดยเราอาจคิดว่า นี่เหมือนคนบ้า แต่เชื่อเถอะว่าจุดหนึ่งหากปล่อยจนไม่ไหว เราก็
จะกลายเป็ นคนบ้าจริง ๆ เอาได้
คาแนะนาเพิม่ เติม หากคิดจะพูด อย่าพูดอย่างกล้า ๆ กลัว ๆ หรือ ทีเล่นทีจริง ในเรื่องทีเ่ รากาลังเครียดมาก
ทัศนคติท่าทีมผี ลอย่างมากในการสือ่ สาร ถ้าเมื่อใดเราพูดและมีท่าทีทอ่ี กี ฝ่ ายรับรูว้ ่าเรากาลังจริงจังหรือเครียด ส่วนใหญ่ไม่
มีใครไม่อยากรับฟั ง

