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ว ันสมโภชน ักบุญทงหลาย
ั้
วันอาทิ ตย์ที่ 7 พฤศจิ กายน วันสมโภชนักบุญทัง้ หลาย (เลื่อนมาจากวันที่ 1)
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“ท่านทัง้ หลายย่อมเป็ นสุข เมื่อถูกดูหมิ่ น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา
จงชื่นชมยิ นดีเถิ ด เพราะบาเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นัน้ ยิ่ งใหญ่นัก”
คริสตศาสนิกชนเชื่อว่า ผูท้ ไ่ี ด้รบั การชาระให้บริสุทธิ ์แล้วจะได้เกิดบนสวรรค์ บุคคลเหล่านี้จงึ ถือเป็ น "ผู้
ศักดิ ์สิทธิ ์" หรือ "นักบุญ" ซึง่ ได้เอาชนะความชัวร้
่ ายต่าง ๆ บนโลกแล้ว แต่คริสตชนบนโลกยังต้องต่อสูก้ บั
ความชัวร้
่ ายต่อไป จึงควรยึดถือนักบุญเหล่านัน้ เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ฝ่ ายนักบุญบนสวรรค์กม็ ี
หน้าทีส่ าคัญคือการอ้อนวอนขอพรต่อพระเป็ นเจ้าเพื่อคริสตชนบนโลก ให้สามารถต่อสูแ้ ละเอาชนะความชัว่
ร้ายได้
นอกจากผูท้ ไ่ี ด้รบั การประกาศเป็ นนักบุญอย่างเป็ นทางการจากคริสตจักรแล้ว ยังมีผศู้ กั ดิ ์สิทธิ ์อีกหลาย
ท่านทีไ่ ม่เป็ นทีร่ จู้ กั แต่ได้รบั ความรอดและสถิตบนสวรรค์รว่ มกับพระเป็ นเจ้า การสมโภชนักบุญทัง้ หลายจึง
เป็ นการฉลองเพื่อระลึกถึงความสาคัญของนักบุญทัง้ หมดพร้อมกัน
*************

วันนี้ เราไม่ได้มงุ่ ไปทีบ่ รรดานักบุญทีพ่ ระศาสนจักรแต่งตัง้ แต่มงุ่ ไปทีบ่ รรดานักบุญองค์
น้อย ๆ ทีไ่ ม่ได้รบั การประกาศแต่งตัง้ แต่ท่านเหล่านัน้ เป็ นผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ ท่านเหล่านัน้ อาจเป็ นปู่ ย่า
ตา ยาย เพื่อนหรือญาติพน่ี ้องของเราเอง นักบุญคือผูท้ เ่ี ป็ นพยานถึงความรักของพระเจ้า เราทุก
คนมีกระแสเรียกให้เป็ นนักบุญ ทุกคนเกิดมาไม่ใช่ “เกิดเป็ นนักบุญ” แต่เกิดมา “เพื่อกลายเป็ น
นักบุญ” บุญลาภ 8 ประการทีน่ ามาอ่านวันนี้คอื สิง่ ทีจ่ ะทาให้เราเป็ นนักบุญถ้าเราปฏิบตั ติ าม ขอให้
การสมโภชนักบุญทัง้ หลาย โดยเฉพาะนักบุญทีไ่ ม่มใี ครรูจ้ กั ได้เป็ นแรงบันดาลใจให้เราเป็ นนักบุญ
ให้ได้
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 9 พ.ย.21
วันพุธที่ 10 พ.ย.21

ฉลองวันคล้ายวันอภิเษกพระวิหารลาเตรัน
ระลึกถึง น.เลโอ พระสันตะปาปาและนักปราชญ์

วันพฤหัสบดีท่ี 11 พ.ย.21

ระลึกถึง น.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช ระลึกถึง น.มาร์ตนิ แห่งตูร์ พระสังฆราช

วันศุกร์ท่ี 12 พ.ย.21
วันอาทิตย์ท่ี 14 พ.ย.21

ระลึกถึง น.โยซาฟั ต พะสังฆราช มรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 33 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
ตราชู ( scales ) ในงานศิลปะ อัครเทวทูตไมเคิลมักถือตราชูในมือ เพราะ
หนึ่งในหน้าทีข่ องท่านคือการชังน
่ ้ าหนักดวงวิญญาณ โดยทัวไปตราชู
่
ใช้เป็ น
สัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคและความยุตธิ รรม

ข้อคิดสะกิดใจ
โลก
โลกนี้เปรียบ ศาลา ให้อาศัย
ทางทีด่ ี เมือ่ พราก ไปจากมัน
เมือ่ เราได้ เกิดมา อยูบ่ นโลก
จึงควรสร้าง สิง่ ชอบ ไว้ตอบแทน

ประเดีย๋ วใจ ผ่อนพัก แล้วจักผัน
ควรสร้างสรรค์ ส่งเสริม เพิม่ คะแนน
ได้พน้ โศก พ้นภัย สบายแสน
ให้เป็ นแดน ดื่มสุข ขึน้ ทุกกาล
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ั
สมเด็จพระสนตะปาปา
เสด็จเยือนสุสานทหารในกรุงโรม

7

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิ ส เสด็จเยือนสุสานทหารในกรุงโรม เพื่อสวดอ้อนวอนในวันระลึกถึงผูล้ ่วงลับ
เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2021 และถวายมิสซาสาหรับผูล้ ่วงลับทีจ่ ากไป
ระหว่างการถ่ายทอดสดการเสด็จเยือนสุสานทหารฝรังเศส
่ สมเด็จพระสันตะปาปาเดินผ่านหลุมศพหลายแถว
หยุดสวดอ้อนวอนและให้พรทุก ๆ ครัง้

6
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ประกาศว ัดบางแสน
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้
จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

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

อาทิตย์ชวนคิด

ปรีชาญาณที่มาจากเบือ้ งบน
พีน่ ้องทีร่ กั ยิง่ ทีใ่ ดมีความอิจฉาริษยา และ ความทะเยอทะยาน ทีน่ นั ่ ย่อมมีแต่ความ
วุน่ วาย และ ความชัวร้
่ ายนานาชนิด ส่วนปรีชาญาณทีม่ าจากเบื้องบน ประการแรก
เป็ นสิง่ บริสทุ ธิ์ แล้วจึงก่อให้เกิดสันติ เห็นอกเห็นใจ อ่อนน้อม เปีย่ มด้วยความเมตตา
กรุณา บังเกิดผลอันดีงาม ไม่ลาเอียง ไม่เสแสร้ง ผูท้ สี ่ ร้างสันติยอ่ มเป็ นผูห้ ว่านในสันติ
และจะเก็บเกีย่ วผลเป็ นความชอบธรรม (ยก 3:16-4:3)
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พี่น้องที่รกั

วันอาทิ ตย์ (7 พฤศจิ กายน) เป็ นวันสมโภชนักบุญทัง้ หลาย ซึ่งระบุไว้ใ นปฏิ ทิน จารีต พิ ธ ีกรรม
ศักดิสิ์ ทธิ ์ คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน และตามมาด้วยวันระลึกถึงวิญญาณในไฟชาระ วันที่ 2 พฤศจิกายน (วัน
เสกสุสาน วันจุดเทียน ภาวนาและมิสซาให้ผลู้ ่วงลับเป็ นพิเศษ) พระศาสนจักรจะเลื่อนวันสมโภชนักบุญ
ทัง้ หลาย ให้ไปตรงวันอาทิตย์ถดั ไป เพื่อเป็ นโอกาสให้ คริสตชนได้ร่วมเฉลิมฉลองกันใน มิสซาบูชา
ขอบพระคุณได้มากขึน้ ....

เราคริสตชน คาทอลิก ได้รบั นักบุญท่านหนึ่งเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ค้าจุนเรา บนเส้นทางชีวติ คริสตชน แต่น้อยคนจะ
เรียนรู้ ชีวติ ของนักบุญนัน้ ๆ หลายคนไม่รแู้ ละไม่ได้ใส่ใจ ทาให้พลาดโอกาสดี ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย ทว่า ....
นักบุญทัง้ หลายที่พระศาสนจักรสมโภชพร้อมกันในวันนี้ คือ ผูท้ ี่ใ กล้ชิด กับ เรามากที่ส ุด คุณพ่อ คุณแม่
ปู่ ย่า ตายาย ญาติมติ รมากมาย ทีด่ ว้ ยชีวติ ทีอ่ ุทศิ เพื่อพระเยซูคริสต์ บัดนี้ได้ร่วมในพระสิรริ ุ่งโรจน์กบั พระองค์
ในสวรรค์ ท่านยังรักเราทีเ่ ป็ นลูกหลาน ยังเป็ นห่วง เป็ นใย เราทีย่ งั ต้องเดินทางและบากบันในโลกนี
่
้ ท่านยัง
หวัง ในเรา ให้ดาเนินชีวติ ในทางแห่งความรอดพ้น โดยทางพระเยซูเจ้า และพระแม่มารี ท่านยังรอคอยจะพบ
และต้อนรับ โอบกอดเรา ในบ้านนิรนั ดร คือ สวรรค์

......แล้ว เราลืมท่านแล้วหรือ ......แล้วเรากาลังดาเนินชีวติ มุ่งไปทางทิศไหน ... ท่านรอเราทีน่ นั ่ .... แล้วเรา
กาลังไปทิศทางใด ...

คิดถึงอดีตทีด่ ี เพราะมีท่านดูแล และนาพา ใส่ใจ ปั จจุบนั ไม่หนั เหออกนอกทาง ท่านรักเรา ห่วงใยเรา หวัง
ในเรา รอคอยเรา .....

สมโภชนักบุญทัง้ หลาย คือการฉลองครอบครัวของเราเอง ....เรามีอดีต - ปั จจุบนั และ อนาคต ชัดเจน
ในวิถชี วี ติ ศิษย์พระคริสต์ และลูกของแม่พระ .... จะลังเล อะไรล่ะ ก้าวเดินไปด้วยกันครับ

(มิสซาสมโภช 10.30 น.)
บทอ่านจากจดหมายนักบุญยอห์นอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ ง 1 ยน 3:1-3
พีน่ ้องทีร่ กั ยิง่ จงดูเถิดว่า ความรักทีพ่ ระบิดาประทานให้เรานัน้ ยิง่ ใหญ่เพียงใด เพือ่ ทาให้เราได้ชอื ่ ว่าเป็ น
บุตรของพระเจ้า และเราก็เป็ นเช่นนัน้ จริง โลกไม่รจู้ กั เรา เพราะโลกไม่รจู้ กั พระองค์
ท่านทีร่ กั ทัง้ หลาย บัดนี้ เราเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว แต่เราจะเป็ นอย่างไรในอนาคตนัน้ ยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง
เราตระหนักดีว่า เมือ่ พระองค์ทรงปรากฏ เราจะเป็ นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างทีพ่ ระองค์ทรง
เป็ น ทุกคนทีม่ คี วามหวังในพระองค์ ย่อมชาระใจของตนให้บริสทุ ธิ์ เช่นเดียวกับทีพ่ ระองค์ทรงบริสทุ ธิ์

......... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
5 แบบที่ ทาให้ตายก็ไม่สาเร็จหรอก! ตอนที่2

ชีวิต... เปลี่ยนได้ แต่ไม่รบั คืน
อย่าทิง้ ความฝั น ให้รกร้างอยูใ่ นความคิด
เพราะพืน้ ทีท่ ร่ี กร้าง .. สุดท้ายก็ไม่มใี ครกล้าไปเหยียบ แม้แต่ตวั เราเอง
เราไม่ใช่คนใหม่ .. แต่เราก็ไม่ใช่คนเดิ ม
ชีวติ .. เมือ่ ก้าวเดินแล้ว ไม่มกี ารเริม่ ต้นใหม่
เพราะยังไงก็ไม่เหมือนเดิม
เราได้ถูกเติมเต็มด้วยบทเรียนและประสบการณ์ไปแล้ว
จะกลับไปเริม่ ต้นใหม่ได้อย่างไร?
จะกลับไปนับหนึ่งใหม่ได้อย่างไร?
ในเมือ่ เราผ่านอะไรๆ มาซะขนาดนี้แล้ว!
แถมลบความทรงจาไม่ได้ซะดวยสิ
จริงๆ แล้ว ชีวติ คือ การต้อง "ไปต่อ"
ต่อจากนี้ไป จะไปต่อได้อย่างไร
จะต้องให้ใครมาบอกว่า ควรอยูท่ ไ่ี หน จะไปทีใ่ ด?
เราเอง ... ปรับเปลีย่ นชีวติ ตัวเองได้เสมอ
ในเมือ่ ทางเก่าไม่ดี ... ก็ยงั มีทางอื่นให้เดิน
ใครว่า ... เราเริม่ ต้นชีวติ ใหม่
ใครว่า ... เรานับหนึ่งใหม่
เรากาลังสร้างสิง่ ใหม่ๆ ให้ชวี ติ ต่างหาก
เราไม่ใช่คนใหม่ ... แต่ เราก็ไม่ใช่คนเดิ ม
อย่าปล่อยให้ปัจจุบนั กลายเป็ น ...อดีต ทีแ่ ก้ไขไม่ได้
อย่าปล่อยให้ปัจจุบนั กลายเป็ น ... อนาคตทีไ่ ร้ทางเลือก
เราชอบพูดกันว่า "ถ้าย้อนเวลากลับไปได้"
แต่เราลืมคิดว่า "พรุง่ นี้กก็ าลังจะมาเหมือนกัน"
เอาเวลาของการเดินทางย้อนเวลา มาหาวิธรี บั มือกับวันพรุง่ นี้ดกี ว่าไหม
เราอาจไม่จาเป็ นต้องคาดเดาว่า .. พรุง่ นี้ตอ้ งจะเจออะไร
แค่เตรียมสติไว้ดๆี ไม่ใช่เดินไป ลากเอาอดีตไป.. ตลอดทาง
บทความบางส่วนจากหนังสือชื่อว่า"ชีวติ ... เปลีย่ นได้ แต่ไม่รบั คืน" โดย "ว.แหวน"

3.ทาเรื่องที่เราขาดเขาไม่ได้
ข้อนี้อาจมีความคลุมเครืออยูบ่ า้ งในแง่ว่า เราไม่ควรพึง่ พาใครงัน้ หรือ? ยกตัวอย่างแบบนี้ดกี ว่า หากเรามี
เป้ าหมายทาอะไรสักอย่าง เช่น เขียนหนังสือการ์ตูนสักเรือ่ ง แต่เราเป็ นนักวาด แต่งเรือ่ งไม่เก่ง จึงหาคน
แต่งเรือ่ งเก่ง ๆ ทีว่ าดไม่เก่งมาทาร่วมกัน แล้วเขาแต่งมาหนึ่งตอน เราก็วาดเสร็จ แล้ว แต่เขายังไม่แต่ง
ต่อมาให้สกั ที คงนึกออกว่าสถานการณ์แบบนี้แย่แค่ไหน เพราะกลายเป็ นว่าความสาเร็จนัน้ มีปัจจัยอยูท่ ค่ี น
อื่นเสียครึง่ หนึ่ง… หรือกรณีเป็ นธุรกิจ ก็เช่น การพึง่ พาวัตถุดบิ แหล่งเดียว ช่องทางจาหน่ ายหลักแห่งเดียว
เหล่านี้อานาจต่อรองมักเป็ นปลายทาง หากถามว่ารวม ๆ แล้ว หากเป็ นตอนเริม่ ต้นไม่ผดิ อะไรเลย อาจเป็ น
เรือ่ งจาเป็ นด้วยซ้า แต่ดงั ทีบ่ อกมันเป็ นแนวคิด ถ้าอนาคตไปยัง “ขาดเขาไม่ได้” ก็ให้ระวังเพราะพังกันมา
เยอะ…วนหนึ่งข้อนี้ถอื ว่าควบคุมไม่ได้เหมือนกับข้อทีแ่ ล้วไหม? ส่วนหนึ่งก็ใช่แต่กระบวนการ แนวคิด หรือ
เรือ่ งราวมักจะต่างกัน เพราะควบคุมไม่ได้มหี ลายปั จจัย พืน้ ฐานมาจากความไม่รู้ แต่ขาดเขาไม่ได้ เป็ น
เพียงปั จจัยเดียวทีถ่ า้ ดี ก็อาจดีเลยอยูก่ นั ต่อไป แต่ถา้ ไม่ดเี มือ่ ไหร่ยงั ไงก็รอดยากนัน่ เอง
4.ทาเพื่อคนอื่น
ข้อนี้อาจรวมการ “ทาเพราะคนอื่น” อยูด่ ว้ ยก็ได้ แต่การทาเพราะคนอื่นเชื่อว่าส่วนใหญ่พอจะนึกออกว่า
มันยากจะสาเร็จ แม้จะทาออกมาได้ดี แต่มนั ก็ดจู ะไม่ใช่ความสาเร็จทีเ่ ราต้องการสักเท่าไร...สาหรับการ
“ทาเพื่อคนอื่น” มันเป็ นข้อทีล่ ะเอียดอ่อน และอาจยากจะเข้าใจจนกว่าจะได้เรียนรูบ้ างอย่าง หลายคนมีปม
ในใจชอบไปอยูใ่ นความสาเร็จคนอื่น แล้วสุดท้ายเขาก็ไปต่อโดยทิง้ เราเอาไว้ ซึง่ บางทีเขาไม่ได้ทง้ิ เขาก็
ต้องไปต่อตามปกติ เราไปผูกตัวเราไว้กบั เขาแต่แรกเอง หรือก็เพราะบางทีเขากลัวว่าต้องพึง่ พาเราไป
ตลอด ถ้าเราไม่อยูแ่ ล้วล่ะ? (เหมือนข้อ 3) ก็เป็ นได้ซง่ึ การทาเพื่อคนอื่นในทีน่ ้ไี ม่ได้หมายถึง การทาเพื่อ
สังคมอะไรทานองนัน้ เพราะถ้าทาเพื่อคนอื่นในแนวนัน้ จริง ๆ เราจะไม่ตอ้ งการความสาเร็จ เพราะแค่ได้ทา
ก็ถอื ว่าสาเร็จแล้ว…แต่ความหมิน่ เหม่กอ็ ยูต่ รงนี้แหละ เช่น หลายคนบอกว่าทาเพื่อคนรัก ทาเพื่อครอบครัว
ทาเพื่อเพื่อน ก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่น่กี ไ็ ม่ใช่เรือ่ งของความสาเร็จ เพราะเราไม่มวี นั เติมอะไรให้ใครได้เต็ม … ไม่มี
วัน ยกตัว อย่างที่ น่ า จะเห็น ได้ชดั เช่น ที่บ อกว่า เราทางานเพื่อ ครอบครัว ซึ่ง ที่จ ริ งเราแค่ท างาน
เพื่อ หาเงิ น มาให้ครอบครัว อันนัน้ จะถูกต้องกว่า เพราะผลลัพธ์มนั ไม่เคยการันตีว่า เงิ นนัน้ จะพอ หรือจะ
ทาครอบครัวมีความสุข มันยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายอย่าง แถมเวลา สามี ภรรยา ทะเลาะกันขึน้ มา ต่างก็
มักอ้างว่าตัวเองทาเพื่อครอบครัวแล้ว ถ้าอีกฝ่ ายรู้สึกได้รบั เพียงพอหรือเห็นค่า ก็ไม่น่าทะเลาะกัน…

