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ประธานในพิธแี ต่งตัง้ สมาชิกสภาอภิบาล วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2006 คุณพ่อสายชล คันยุไล S.J. เจ้าอาวาส

“ปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิด”
ประธานพิธวี างศิลาฤกษ์วดั ใหม่ วันอาทิตย์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 คุณพ่อประวิช หอมวิไลย เจ้าอาวาส
ประธานพิธเี ปิ ดและเสกวัดใหม่ วันเสาร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 คุณพ่อประสาน พงศ์ศริ พิ ฒ
ั น์ เจ้าอาวาส

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงอวยพระพรเด็ก เล็ก ๆ ก็เป็ น การยืน ยัน ถึงความส าคัญ ของการหย่า
ร้างไม่ได้ของการแต่งงานซึง่ พระองค์ได้ตรัสสอนก่อนหน้านี้ เพราะว่า เด็กเล็กๆ ซึง่ เป็ นของขวัญ
จากพระเจ้าสาหรับคู่รกั นัน้
จะเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการหย่าร้างของบิดามารดามากทีส่ ุด
พระเป็ นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เด็กเล็กๆ ได้เติบโตขึน้ ในครอบครัวทีม่ นคงและอบอุ
ั่
่น ดังนัน้ ให้
เราวอนขอพระเป็ นเจ้าโปรดให้เรามีจติ ใจอ่อนโยนและถ่อมตน ยอมอยู่ภายใต้พระบัญญัตแิ ห่งความ
รักของพระเจ้าซึง่ จะปกป้ องคุม้ ครองเราในครอบครัวใหญ่ของพระองค์
เปิ ดงาน ฉลอง 25 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ 1992
เปิ ดงานฉลอง 50 ปี กลุ่มคริสตชนวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 4 ต.ค.21
วันอังคารที่ 5 ต.ค.21
วันพุธที่ 6 ต.ค.21
วันพฤหัสที่ 7 ต.ค.21
วันเสาร์ท่ี 9 ต.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 10 ต.ค.21

ระลึกถึง น.ฟรังซิส แห่งอัสซีซี
ระลึกถึง น.โฟสตินา โควัลสกา พรหมจารี
ระลึกถีง น.บรูโน พระสงฆ์
ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคา
ระลึกถีง น.ดิโอนีซโี อ และเพื่อนมรณสักขี น.ยอห์น เลโอนาร์ดี พระสงฆ์
สัปดาห์ท่ี 28 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
แหวน ( Ring ) มีลกั ษณะเป็ นวงกลม จึงได้รบั การยอมรับว่าเป็ นสัญลักษณ์สากล
ของความเป็ นอมตะและการดารงอยู่ชวนิ
ั ่ รนั ดร์ นอกจากนี้ยงั เป็ น
สัญลักษณ์ของการรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดกาล แหวน
พระสังฆราชบอกให้รวู้ ่าท่านได้รวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับศาสนจักร
แหวนแต่งงานเป็ นสัญลักษณ์ของการรวมเป็ นบุคคลเดียวกันชัวนิ
่ รนั ดร์
แหวนสองวงคล้องกัน หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของโลกและสวรรค์
แหวนสามวงซ้อนกันเป็ นสัญลักษณ์ของพระตรีเอกภาพ

ข้อคิดสะกิดใจ

ดี..เด่น...
ร้ายอะไร ไม่รา้ ยเท่า จะเอาดี
ชิงดีแล้ว อวดเด่น เห็นออกมา
สร้างนรก เป็ นทีอ่ ยู่ เพราะเหตุน้ี
กลัวหมดดี จุดจี้ ให้เกิดไฟ

เป็ นธุล ี จับจิต เกิดริษยา
ตัวกูจา้ บ้าคลัง่ สังเวชใจ
“ตัวกูด,ี ตัวกูเด่น” เห็นหรือไม่?
“เผาตัวเอง” ต่อไป เศร้าใจเอย ฯ
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ประกาศว ัดบางแสน
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้
จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา



อาทิตย์ชวนคิด

รักพระเจ้าสุดดวงใจ
มีสองสิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงเน้นแก่เราในฐานะผูท้ ต่ี ดิ ตามพระองค์คอื ประการแรกเราต้องรักพระ
เจ้าสุดดวงใจ และพร้อมทีจ่ ะหันหลังให้กบั บุคคลหรือสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นอุปสรรคในการติดตามพระองค์
ประการที่สองเราต้องพร้อมที่จะแบกกาง เขนติ ดตามพระองค์ โดยยอมรับความทุกข์
ยากลาบากในชีวติ ของเราเพื่อปฏิบตั ติ ามพระประสงค์ของพระเจ้า และบนหนทางกางเขนแห่งความรัก
ต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ จะนาเราไปสู่สริ มิ งคลแห่งการกลับคืนชีพและชีวติ นิรนั ดรในพระเยซูคริสต
เจ้าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

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

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

วันอาทิตย ์ที่

พี่น้องที่รกั วัน เวลาผ่า นไป แล้ว เราก็เข้าสู่เดือ นตุล าคม - เราเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี
2564 ดูเหมือนอะไร ๆ หยุดชะงักไปทัว่ ส่งผลกระทบแทบทุกคน แต่เวลาไม่หยุด .... วันนี้วนั ที่
1 ตุลาคม เป็ นวันศุกร์ตน้ เดือน เคยคิดถึงผูส้ งู อายุ ผูเ้ จ็บป่ วย และเชิญศีลมหาสนิทไปให้ทบ่ี า้ น
สวดภาวนาด้วยกัน โปรดศีลอภัยบาป รับศีลฯ รับพร แต่กเ่ี ดือน กี่ ต้นเดือนแล้ว ทีส่ ตั บุรษุ
มากมายไม่ได้รว่ มมิสซาและรับศีลมหาสนิท ดังเคย
่
..... วันนี้วนั ที่ 1 ตุลาคม เป็ นวัน ฉลอง
นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู นัก ปราชญ์แ ละองค์อ ปุ ถัม ภ์ข องมิ ส ซังทัง้ หลาย ทัง้ ๆ
ทีท่ ่านไม่เคยจรดปากกาเขียนอะไรมากมาย ยืดยาว และไม่เคยออกไปเทศน์ใครนอกอาราม....
ชีวติ ต้องมีอะไรงดงามจริง ๆ ทีเ่ ราต้องศึกษา เรียนให้รู้ .... วันที่ 15 นี้ จะเป็ นวัน ระลึก นักบุญ
เทเรซา แห่งอาวิลา นักปราชญ์ของพระศาสนจักรเช่นเดียวกัน ชีวติ ในพระหรรษทาน (มีพระ
เจ้า เติบโตด้วยพระเจ้า และดาเนินไปในพระเจ้า) .... งามแท้ วันนี้วนั ที่ 1 ตุลาคม เป็ นวัน
เริ่ มต้น เดือนแม่พระแห่งสายประคาศักดิ์ สิทธิ์ .... ระลึก ถึงในวัน ที่ 7 ตุล าคม เป็ น ที่ม า
ของการรณรงค์การสวดสายประคา ซึง่ ทาให้เกิดกิจกรรม .... รูปแบบหลากหลายมาเรือ่ ย ๆ ....
ในระดับปริมาณ คือ ให้สวดกันมากสายยิง่ ขึน้ .... ปี น้ีสงั ฆมณฑลฯ ของเราก็มรี ปู แบบเสนอมา
ซึง่ กรรมการสภาอภิบาลของเรา ได้แจ้งกรรมการสภาฯ และดาเนินการ .... เป็ นรูปแบบทีม่ า
รวดเร็ว และให้รบี ลงมือได้เลย ..... พีน่ ้องครับ... ไม่ตอ้ งกังวลถึงรูปแบบทีเ่ รารับมาครับ .. สวด
สายประคาทุกวัน จะครบสายหรือ ไม่ค รบ ... ตัง้ ใจสวดทุกวัน (แต่ก่อ นสวดไม่ค รบสาย
เขาไม่นบั ... แต่ผทู้ ส่ี วดวันละหลาย ๆ สาย แล้วบันทึกทาคะแนนสะสม ใครเป็ นคนนับ) เพราะ
หากเป็ นการสวดภาวนาแบบน้าเหลว ๆ ก็จะไม่มอี ะไรเหลือใน ‘กระชอนบุญกุศล’ เพราะจะ
ไหลหลุดไปหมด ฉะนัน้ พีน่ ้องทีส่ วดสายประคา เป็ นประจาอยูแ่ ล้ว สวดต่อไป สวดตัง้ ใจ ให้
เป็ นพระพรหล่อเลีย้ งชีวติ ประจาวัน พีน่ ้องทีไ่ ม่เคยใส่ใจสวดสายประคาเลย ....จะให้บอกยังไงดี
ล่ะ ... เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ .... ให้เริม่ สวดบ้าง (ถ้ายังไม่มสี ายประคา ก็นับนิ้วเอา) .... สวด
ไม่ครบสาย สวดไม่ถูกครบถ้วนตามบทสวด ไม่ตอ้ งกังวล... สวดไม่ครบสาย เขาไม่นบั เข้า
จานวน .... ไม่เป็ นไร .... แม่พระคงไม่นบั เป็ นสาย แต่แม่พระนับเป็ นบท ๆ ไป ... ทาให้ทุกบท
มาจากใจ แล้ว วัน หนึ่ งเราจะสวดสายประค าดีขึ้น ได้
ทีส่ ุด พีน่ ้องครับ เราไม่รวู้ ่า เราจะมีโอกาสเปิ ดมิสซาสาธารณะเช่นเคยได้เมือ่ ไร เพราะมันไม่ใช่
เป็ นแค่โรคระบาดเกิดใหม่.... แต่มนั ถูกใช้เป็ นโอกาสทางการเมืองด้วย จิตมนุษย์น้ไี ซร้ ยากแท้
หยังถึ
่ ง ซับซ้อนซ่อนเงือ่ นมาก ดูแลตนเอง และรับผิดชอบ ต่อกันให้มาก อย่าลืม .... ทาบ้านเรา
เป็ น ‘วัดน้ อย’ ให้ได้นะครับ
...... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ปรัชญา น่ ารักๆ
- อย่าขับรถเร็วเกินกว่าทีเ่ ทวดาประจาตัวของคุณบินทันเป็ นอันขาด
- การแก้แค้นไม่ทาให้เรารูส้ กึ ดีขน้ึ เหมือนกับดื่มน้าทะเลเวลาหิวน้ านันแหละ
่
- ความหมายของความสุขขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีค่ ุณอยากให้มนั เป็ น
- อย่ากลัวความฝั นของคุณ : มันง่ายกว่าทีค่ ดิ
- นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ทุกๆ 4 คนจะมีคนหนึ่งทีส่ ติ
เพีย้ นๆลองเช็คเพือ่ นคุณสัก 3 คนสิ ถ้าทุกคนปกติดกี ็
คุณน่ะแหละ
- แบ่งปั นรอยยิม้ ของคุณให้กบั ทุกคนแต่ให้เก็บจุมพิต
ให้กบั คนเพียงคนเดียว
- บางครัง้ วิธชี ว่ ยทีด่ ที ส่ี ุดทีค่ ุณทาได้กค็ อื ผลักเขาแรงๆ
(หมายถึงผลักดันให้เขาทาสิง่ ทีล่ งั เลอยูน่ ่ะ)
- น้ าตาจะให้คุณก็แค่ความเห็นอกเห็นใจ แต่เหงือ่ จะทา
ให้คุณประสบความสาเร็จ
- สิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดในชีวติ นี้ไม่ใช่วตั ถุ
- มอบสองสิง่ ให้กบั ลูกของคุณอย่างหนึ่งคือรากฐานทีม่ นคงอี
ั ่ กอย่างก็คอื ปี กทีจ่ ะบินออกไปเอง
- การออกกาลังกายทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับจิตใจคือการก้มลงแล้วช่วยคนอื่นให้ลุกขึน้
- คนคนหนึ่งอาจทาอะไรผิดพลาดได้หลายอย่างแต่มนั จะกลายเป็ นความพ่ายแพ้ไปจริงๆเมื่อเขา
เริม่ โยนความผิดไปให้คอื่น
- เพือ่ นแท้คอื คนทีเ่ ชื่อว่าคุณเป็ นฟองไข่ทส่ี มบูรณ์แม้วา่ จริงๆแล้วคุณจะมีรอยร้าวไปแล้วครึง่ หนึ่ง
- นี่คอื วิธที จ่ี ะรูว้ า่ หน้าทีข่ องคุณบนโลกใบนี้จบสิน้ แล้วหรือยังถ้าคุณยังมีชวี ติ อยู่ มันก็ยงั ไม่จบ

รักใหม่ในชีวิตเรา (มีรกั แต่ไม่ใช่ บทความความรัก) ตอนที่2
กลับมาหาสิง่ ทีร่ กั สิง่ ทีใ่ ช่
หากวันนี้เรากาลังค้นหา และอยากจะทาในสิง่ ทีร่ กั อีกครัง้ ก็ตอ้ งพิจารณาสักนิดว่าคุม้ ค่ากันไหม
เพราะเรา “ไม่จาเป็ นต้องรักเดียวใจเดียว” กับเรือ่ ง
เหล่านี้กไ็ ด้…
ลอง “ปันใจ หรือเปิ ดใจ” ก่อน เช่น กลับมา
รักในสิง่ ทีท่ าอยูใ่ นทุกวันนี้ งานหรือสิง่ รอบตัว มีมุม
ไหนน่ าสนใจ… แต่หลายคนอาจจะส่ายหัว เช่นนัน้
ก็ตอ้ งลองรักในสิง่ ใหม่ ๆ ทีอ่ าจเหมาะสมกว่าใน
อดีต เพราะหากเพียงยึดโยงตามแนวคิดทีว่ ่า “เคย
รัก” เคยชอบทาอะไร เมือ่ เป็ นไปไม่ได้ เราก็จะ
กลายเป็ นคนยึดติด และดันทุรงั ไปโดยไม่รตู้ วั
แต่ถา้ ตรองแล้วยังรักในสิง่ เดิม ก็ตอ้ ง “รัก
แบบมีเหตุผล” เช่น ไม่ฝันเป็ นนักบอลอาชีพในวัย
ทีส่ ายไป แต่แค่มเี วลาไปเตะบอลทุกเย็นหลังเลิกงาน นัน่ ก็น่าจะเติมเต็มชีวติ ทีม่ สี ุขได้แล้ว หรือถ้าเพิม่
ความหมายให้ชวี ติ การไปเป็ นโค้ชก็ดเู ป็ นไปได้กว่าเพราะไม่ตดิ กรอบเรือ่ งอายุ ถ้ามีเงินทุนหน่อยก็ทา
สนามบอล หรือสร้างสโมสรฟุตบอลไปเลยยังได้ เชื่อว่าความรูส้ กึ แนวนี้นนั ้ คงไม่ห่างไกลในรักเดิมคือการ
เป็ น นักบอล…
โอกาสชื่นชมดอกไม้ อยูท่ ก่ี ารเอาใจใส่
หากเราหลงลืมไป แม้แต่ใบก็อาจไม่คงอยู่
ทว่าการได้ใช้ชวี ติ อยูก่ บั สิง่ ทีร่ กั อุปสรรคใหญ่จริง ๆ มักจะเป็ นเรือ่ งของเงิน หรือปั จจัยในการ
ดารงชีวติ ด้านอื่น เพราะมันเป็ นเรือ่ งยากทีเ่ ราจะใช้ชวี ติ ตามใจตัวเองไปวัน ๆ …
หากเราลองเปรียบเสมือนว่า ชีวิตคือไม้ดอก ทีส่ มมติว่าดอกไม้เป็ นตัวแทนความสุข
ความสาเร็จ ต้นไม้นัน้ ก่อนจะมีดอก ย่อมมีใบ และหลายชนิ ดหากจะออกดอกได้ ก็ต้องผ่านการ
ดูแลใส่ใจ ชีวติ ก็เหมือนมีสองส่วนคืออยูร่ อด กับงดงาม เราอาจต้องทาความเข้าใจและยอมรับว่า ก่อน
ชีวิตจะงดงามได้นัน้ มันก็ต้องอยู่รอดเสียก่อน ดังนัน้ โอกาสชื่นชมดอกไม้ อยูท่ ก่ี ารเอาใจใส่ หากเรา
หลงลืมไป แม้แต่ใบก็อาจไม่คงอยู่

