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“ถ้ าผู้ใดเสี ยชีวติ ของตนเพราะเรา และเพราะข่ าวดี ก็จะรักษาชีวติ ได้ ”

และพ่อก็ได้จดั ดอกไม้เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระด้วยครับ คุณพ่อคิดถึงทุกคนนะครับ

นักบุญเปโตรในพระวรสารทูลตอบพระเยซูเจ้าได้ถูกต้องว่า

และทีพ่ ระแท่นบูชาในวัดน้อยของเรา

พระองค์คอื พระคริสตเจ้า แต่
ท่านยอมรับไม่ได้ว่าพระเยซูเจ้าจะทนทรมานและถูกประหารชีวติ จึงเป็ นโอกาสให้พระเยซูเจ้าทรง
สอนให้เราเลิกนึกถึงตนเอง และแบกไม้กางเขนของตน ติดตามพระองค์ไป ในชีวติ คริสตชนนัน้
นอกจากการอดทนต่อความยากลาบากโดยถือว่าเป็ นการแบกกางเขนตามพระเยซูเจ้าแล้ว นักบุญ
ยากอบในบทอ่านทีส่ องยังท้าทายให้เราแสดงความเชื่อของเราด้วยการกระทาด้วย ตัวอย่างของ
ท่านคือการแบ่งปั นอาหารและเครือ่ งนุ่งห่มให้ผทู้ ข่ี าดแคลน แม้เราไม่สามารถกอบกูโ้ ลกทัง้ โลกได้
แต่การทากิจการดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ดกี ว่าไม่กระทาเลย
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 13 ก.ย.21
วันอังคารที่ 14 ก.ย.21
วันพุธที่ 15 ก.ย. 21
วันพฤหัสบดีท่ี 16 ก.ย.21
วันศุกร์ท่ี 17 ก.ย.21
วันอาทิตย์ท่ี 19 ก.ย.21

ระลึกถึง น.ยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์
ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์
ระลึกถึง น.คอร์เนเลียส พระสันตะปาปา และ น.ซีเปรียน
พระสังฆราชและมรณสักขี
ระลึกถึง น.โรเบิรต์ แบลลามีโน พระสังฆราชและนักปราชญ์
สัปดาห์ท่ี 25 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
เสา ( Pillar ) เสาทีใ่ ช้มดั พระคริสต์ขณะทีท่ รงถูกเฆีย่ นตีเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของ
พระทรมาน นอกจากนี้เสายังใช้เป็ นเครือ่ งหมายของแซมสัน
ผูซ้ ง่ึ เสียชีวติ จากการ
กระชากเสาในวังให้พงั ลงมาทับพวกฟิ ลสิ เตีย รูปนักบุญเซบาสเตียนมักถูกมัดไว้กบั เสา มี
ลูกธนูปักอยูต่ ามลาตัว
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ั
ข่าวการจ ัดสม ัชชาสงฆมณฑลจ
ันทบุร ี 2021

7

ช่วงปลายเดือนสิ งหาคม เว็บไซต์สงั ฆมณฑลจันทบุรี เสนอข่าวใหญ่ที่คิดว่า เราคริ สตชน
ควรรู้และให้ความสนใจ แต่ ในสถานการณ์ โควิ ด จึงอาจได้รบั ข่าวสารช้ าไปบ้าง

นอกจากได้มปี ระกาศ โครงการ สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี (Synod of Chanthaburi Diocese)
ยังมีประกาศแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ โดยมีบชิ อปซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ประธานสมัชชา โดยหลักการและเหตุผลว่า เนื่องด้วย
พระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศให้มกี ารสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญครัง้ ที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 หัวข้อ “เพื่อ
พระศาสนจักรทีก่ า้ วเดินไปด้วยกัน: ความเป็ นหนึ่งเดียว, การมีสว่ นร่วม, และพันธกิจ” โดยแบ่งการสมัชชาออกเป็ น 3
ระดับ ดังต่อไปนี้คอื 1) ระดับสังฆมณฑล 2) ระดับ และ 3) ระดับโลก
รายละเอียดเพิม่ เติมเราจะได้นาเสนอต่อไป

ข้อคิดสะกิดใจ
ผูกพัน
สุขแลทุกข์ ผูกพัน วันเวลา
เหลือเพียงความ ทรงจา ลานาแล
ไม่ควรเหงา เฝ้ าฝั น ถึงวันเก่า
การหวนติด คิดต่อ ทรทัณฑ์

มีผ่านมา ผ่านไป ไม่เทีย่ งแท้
ขอเราแค่ ไม่คดิ หายติดพัน
ทัง้ ทีร่ วด ปวดร้าว เศร้าโศกศัลย์
ควรปล่อยผัน รานหาย ในเวลา

สังฆมณฑลจันทบุรจี งึ ได้จดั ประชุมบาทหลวง นักบวชชาย-หญิง ตัวแทนสภาอภิบาล เพื่อทาความเข้าใจและเตรียมการ
สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ทาง Zoom เมื่อวันเสาร์ท่ี 28 สิงหาคม 2021 มีผเู้ ข้าร่วมประชุม 100 คน

พีน้องสามารถติ ดดามข่าวได้อย่างต่เนื่ องในข่องทางด่อไปนี้
เว็บไซต์สงั ฆมณฑลจันทบุรี www.chandiocese.org/
เพจสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุร ี 2021 www.facebook.com/Synod.of.Chanthaburi.Diocese
FB: วัดบางแสน และ LINE: ชุมชนวัดบางแสน
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ประกาศว ัดบางแสน
หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้
จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

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

เม็ ดทรายใต้พระแท่น




พีน่ ้องทีร่ กั
สัปดาห์น้ี ลืมเขียนบทความ “เม็ดทรายฯ” ลืมจริง ๆ เตือนตนเองตัง้ แต่วนั ศุกร์แล้วว่า ต้องไม่ลมื
เขียน ..... แต่แล้ว ดึกคืนวันศุกร์ม ี ไลน์ ขอบทเขียนฯ ... วันนี้เช้าวันเสาร์ เลยลงมือเขียนเป็ นสิง่
แรกของวันนี้
อยากให้พน่ี ้องอ่านบทพระวรสารประจาวันอาทิตย์น้ี ราพึงภาวนา และนาตัวเราเข้าไปอยูใ่ น
สถานการณ์นนั ้ และคิดว่าเราเป็ นเปโตร ทีต่ อ้ งตอบคาถามของพระเยซูเจ้า

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก (มก 8:27-35)

อาทิตย์ชวนคิด

ความทุกข์ยากลาบาก
ความทุกข์ยากลาบากในชีวติ ของมนุ ษย์เป็ นผลของบาป บาปทาให้เราเหินห่างจาก
พระเป็ นเจ้าผูท้ รงเป็ นองค์ความดี ยิง่ เราเหินห่างจากองค์ความดีมากเท่าใด ความดีงามใน
ชีวติ ทีพ่ ระเป็ นเจ้าประทานให้กบั เราจะเสียหายและลดลงมากเท่านัน้ นี่คอื สาเหตุทาให้เกิด
ความยากลาบาก ถ้าเราสามารถแยกแยะกันได้ระหว่างความทุกข์กบั ความลาบากแห่งชีวติ
เราก็จะสามารถมีความสุขท่ามกลางความลาบากยากเข็น เพราะความทุกข์เกิดจากใจทีเ่ ต็ม
ไปด้วยบาป ถ้าไม่มบี าปค้างคาใจใจของเราจะมีสนั ติสุข

เวลานัน้ พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปตามหมูบ่ า้ นต่าง ๆ ในบริเวณเมืองซีซารียา
แห่งฟีลปิ ขณะทรงพระดาเนิน พระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า ‘คนทัง้ หลายว่าเราเป็นใคร?’ เขาทูล
ตอบว่า ‘บ้างว่าเป็นยอห์นผูท้ าพิธลี า้ ง บ้างว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างก็ว่าเป็ นประกาศกองค์หนึง่ ’
พระองค์ตรัสถามอีกว่า ‘ท่านล่ะ ว่าเราเป็ นใคร?’ เปโตรทูลตอบว่า ‘พระองค์คอื พระคริสตเจ้า’ พระองค์
ทรงกาชับบรรดาศิษย์มใิ ห้กล่าวเรือ่ งเกีย่ วกับพระองค์แก่ผใู้ ด
พระเยซูเจ้าทรงเริม่ สอนบรรดาศิษย์ว่า บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานเป็ นอันมาก จะถูก
บรรดาผูอ้ าวุโส มหาสมณะ และธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวติ แต่สามวันต่อมา
จะกลับคืนชีพ พระองค์ทรงประกาศพระวาจานี้อย่างเปิดเผย เปโตรได้นาพระองค์แยกออกไป ทูลทัด
ทาน แต่พระเยซูเจ้าทรงหันไปมองบรรดาศิษย์ ทรงตาหนิเปโตรว่า ‘เจ้าซาตาน! ไปให้พน้ เจ้าไม่คดิ
อย่างพระเจ้า แต่คดิ อย่างมนุษย์’
พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา แล้วตรัสว่า ‘ถ้าผูใ้ ดอยากติดตามเรา ก็ให้
เขาเลิกนึกถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา ผูใ้ ดใคร่รกั ษาชีวติ ของตนให้รอดพ้น
จะต้องสูญเสียชีวติ นัน้ แต่ถา้ ผูใ้ ดเสียชีวติ ของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวติ ได้
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

ข้อคิด นักบุญเปโตรในพระวรสารทูลตอบพระเยซูเจ้าได้ถูกต้องว่า พระองค์คอื พระคริสตเจ้า แต่
ท่านยอมรับไม่ได้ว่าพระเยซูเจ้าจะทนทรมานและถูกประหารชีวติ จึงเป็นโอกาสให้พระเยซูเจ้า
ทรงสอนให้เราเลิกนึกถึงตนเอง และแบกไม้กางเขนของตน ติดตามพระองค์ไป ในชีวติ คริสตชน
นัน้ นอกจากการอดทนต่อความยากลาบากโดยถือว่าเป็นการแบกกางเขนตามพระเยซูเจ้าแล้ว
พีน่ ้องครับ คนเรา หากไม่รจู้ กั กันเพียงพอ ยากทีจ่ ะรักกันได้ ....หากรักกันไม่เพียงพอ ก็ไม่เกิด
ศรัทธา ... ไม่ศรัทธา .... จะติ ดตามไป ทาไม .....
ในความสัมพันธ์กบั พระเยซูเจ้า ในเส้นทางชีวติ คริสตัง .... เรากาลังยืนอยู่จดุ ไหนครับ
...... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ใครรวยกว่าใคร ลองคิ ดดู…

แว่นตาชีวิต

อภิมหาเศรษฐีเกือบจะชราผูห้ นึ่ง สุดแสนจะภูมใิ จ ทีล่ กู ชายวัยห้าขวบของเขา กาลังจะได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนชื่อดัง ซึง่ ระดับเศรษฐีอย่างพวกเขาเท่านัน้ จึงจะมีปัญญาส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ได้ โดย
ส่วนตัวของเขาเอง ก็อยากจะสอนให้ลกู ชายรูจ้ กั กับชีวติ จริงในโลก ควบคู่ไปกับการสอนทฤษฏีในโรงเรียน ใน
วันหยุดเขาจะตระเวนพาลูกชายคนเดียว ไปท่องเทีย่ วในสถานทีต่ ่าง ๆ แล้ววันหนึ่ง เขาก็คดิ ถึงหัวข้อการสอน
เรือ่ งความยากจน เพราะเขามีความเชื่อว่า ลูกชายของเขาคงไม่มวี นั รูจ้ กั แน่นอน
เขาจึงพาลูกชายไปเยีย่ มครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่ง และพักอยูก่ บั ชาวนาเป็ นเวลา 1 วัน 1 คืน กลับถึง
คฤหาสน์ของเขาในวันต่อมา มหาเศรษฐีกจ็ ะทดสอบว่าลูกชายได้อะไรบ้าง จากการไปพักแรมกับชาวนาผู้
ยากจน ลูกชายตอบคาถามผูเ้ ป็ นบิดาว่า เขาขอขอบคุณเป็ นอย่างมาก ทีไ่ ด้พาเขาไปพบกับชาวนาและพักแรม
ทีน่ นั ่ ซึง่ ทาให้เขาได้พบว่า….
- ชาวนามีทท่ี างานเป็ นท้องนาทีก่ ว้างใหญ่.....ในขณะทีพ่ ่อมี
เพียงห้องสีเ่ หลีย่ มทีว่ ่ากว้าง แต่กย็ งั น้อยกว่าท้องทางานของ
ชาวนา
- อาหารทีช่ าวนารับประทาน สามารถหาได้ตลอดเวลารอบๆ
บริเวณบ้านโดยไม่ตอ้ งซือ้ หา.....ในขณะทีบ่ า้ นของเรามีตเู้ ย็น
เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นทีเ่ ก็บอาหาร
- เวลารับประทานอาหารก็มเี พื่อนคุยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
พ่อแม่ลกู .....ในขณะทีต่ วั เองก็ตอ้ งนังทานอาหารกั
่
บโต๊ะอาหาร ที่
ยาวเกือบสิบเมตร และมีเก้าอีว้ ่างเปล่าทัง้ สองด้าน
- ลูกชาวนาทีซ่ อ้ นท้ายจักรยานของพ่อเขา ต้องกอดเอวพ่อให้
แน่นเพื่อจะได้ไม่ตกจากจักรยาน.....แต่เขาเองต้องนังในรถที
่
ใ่ หญ่โตอยูข่ า้ งหลังเพียงลาพัง โดยมีคนขับรถพา
ไปทุกที่
- ชาวนามีแสงดาวแสงจันทร์เป็ นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคืน โดยไม่ขาดแคลน.....แต่เขาก็ม ี
เพียงแสงจากโคมไฟทีต่ อ้ งซือ้ ด้วยเงิน
- ชาวนามีรวั ้ บ้านเป็ นแม่น้ า ภูเขาทีก่ ว้างสุดลูกหูลกู ตา.....แต่เขาเองกลับมีเพียงแค่กาแพงบล๊อคในพืน้ ทีไ่ ม่กไ่ี ร่
- ลูกชาวนาได้มเี พื่อนเล่นเป็ นจิง้ หรีด หิง่ ห้อยนับร้อยนับพัน.....แต่เขาเองกลับไม่มใี ครเลย
ผูเ้ ป็ นพ่อฟั งแล้วเงียบงัน ลูกชายสบตาพ่อเต็มตา แล้วจบว่า
“ขอบคุณมากครับพ่อ ที่ช่วยให้ผมได้สานึ กว่า เราจนขนาดไหน”
คุณเห็นด้วยไหมว่า “แว่นตาชีวิต” นี่ช่างเป็ นสิง่ น่ าอัศจรรย์ยงิ่ นัก คิดดูสวิ ่าโลกจะเปลีย่ นไปสักเพียงใด
ถ้าเราทุกคนเปลีย่ นมาพอใจในทุกสิง่ ทีเ่ รามี แทนทีจ่ ะดิน้ รนไขว่คว้าเพื่อสิง่ ทีเ่ รายังไม่ได้มา
ขอจงพอใจในสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อน ชีวติ หนึ่งของเรานัน้ สัน้ นัก และเรามีเพื่อนได้น้อยมาก จง
แบ่งปั นความรูส้ กึ ทีด่ ๆี ให้เพื่อนของเรา เหมือนทีเ่ ราอยากได้

หยุดหน่ อยไหม จะได้ไม่ต้องทาร้ายตัวเอง (ตอนที่1)
เวลาไหนทีค่ นเราจะทาร้ายตัวเอง? ไม่นบั รวมผูม้ ปี ั ญหาทางจิต หลัก ๆ ก็น่าจะมี 2 ช่วงใหญ่ ๆ
คือ เวลาทีค่ นสิน้ หวัง กับ กาลังสูญเสียสิง่ ทีส่ าคัญในชีวติ ทีไ่ ม่ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกันอย่างไร แต่
ทีส่ ุดแล้ว มันส่งผลให้จติ ใจคนเราตกต่าถึงทีส่ ุดได้ ทว่าหลายคนก็ไม่ได้จติ ใจย่าแย่ขนาดนัน้ แต่กก็ าลัง
ทาร้าย ทาลาย หรือค่อย ๆ พังชีวติ ตัวเองอยูอ่ ย่างช้า ๆ ได้เช่นกัน
เข้าใจก่อนว่า การทาร้ายตัวเองในทีน่ ้ี
ไม่ได้หมายถึงในเชิงทาร้ายร่างกาย แบบหยิบ
มีดมาแทงตัวเองอะไรเช่นนัน้ แม้มนั จะเกิดขึน้
ได้ตามมาในภาวะจิตใจย่าแย่ทส่ี ุด แต่ในทีน่ ้ี
และส่วนใหญ่เป็ นในเชิงทีเ่ รามักค่อย ๆ ทา
ร้ายตัวเองกันเสียมากกว่า ยกตัวอย่างทีง่ า่ ย
ทีส่ ุดก็เช่น การเอาแต่เมาเหล้า เมายา…
สูญเสีย สิน้ หวัง
นึกไม่ออกว่านอกจากการ “สิน้ หวังกับ
สูญเสีย” แล้ว อะไรจะทาให้คนเราจิตใจย่าแย่
ได้มาก ๆ เพราะแค่เรือ่ งสูญเสียก็ครอบคลุมมากมาย แต่เมือ่ พิจารณา ส่วนใหญ่ สูญเสีย จะใช้กบั “สิ่ ง
ที่เรามีอยู่” และสิ้ นหวัง ก็ใช้กบั “สิ่ งที่เรายังไม่ได้มา” โดยย่อมเป็ นสิง่ มีค่าทีเ่ ราลงทุน ลงแรง ลงใจ
คาดหวังไว้มากมายนัน่ เอง ซึง่ หลายครัง้ มันก็คล้ายเป็ นเรือ่ งเดียวกัน คือเสียสิง่ ทีห่ วัง หรือหวังว่าจะไม่
เสียไป…
การรับมือกับความสูญเสียนัน้ แม้ทจ่ี ริงจะทาได้ยากหากเกิดกับใคร แต่ตอ้ งทาอย่างไรนัน้ ไม่
ซับซ้อน คือต้องทาใจ และปั จจัยคือเวลาเพียงเท่านัน้ แต่ในคนสิน้ หวัง แล้วจะให้กบั มามีแรง มีพลังใจได้
เหมือนเดิมนัน้ วิธกี ารช่างบอกยากและแตกต่างกันในแต่ละคนอีกด้วย
และยังมีคนทีช่ วี ติ ไร้ความหวัง หรือค่อย ๆ สิน้ หวัง จึงปล่อยให้มนั กัดกินจิตใจลงไปเรือ่ ย ๆ ในแต่
ละวันโดยทีเ่ รานัน้ อาจไม่รตู้ วั ด้วยเหมือนกัน…
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