วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ี มหาสนิทนานาชาติ ทีป
ั
ข่าวงานชุมนุมศล
่ ระเทศฮงการี

งานชุมนุมศีลมหาสนิ ทนานาชาติ ครัง้ ที่ 52 ณ จัตรุ สั วีรบุรษุ (Heroes' Square)
กลางกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี วันอาทิตย์ท่ี 5 ก.ย. 21 ในวันนี้จะมีเด็ก ๆ เยาวชนเยอะมากเป็ นพิเศษ
เพราะมีเด็ก ๆ จานวนหลักพันเข้าพิธรี บั ศีลมหาสนิทเป็ นครัง้ แรก (First Communion)
ก่อนเริม่ พิธมี กี ารแสดงวัฒนธรรมท้องถิน่ แสดงเอกลักษณ์ของชาวฮังกาเรียนและคริสต์ศาสนา
พระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเป็ นประธานในมิสซาพิธปี ิ ดวันอาทิตย์ท่ี 12 ก.ย. 21

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“ใครที่ต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ ในนามของเรา ก็ต้อนรับเรา”

การเสียสละรับใช้คนอืน้ นัน้ เป็ นสิง่ สาคัญทีพ่ ระเป็ นเจ้าเรียกร้องเราแต่ละคน ได้กระทาใน แต่
ละวัน การช้วยเหลือคนยากไร้ ผูท้ ข่ี าดโอกาสทาง สังคม เป็ นสิง่ สาคัญอย่างหนึ่งทีค่ ริตชนทุกคน
ครวจะปฎิบตั ิ เป็ น ประจาเพื่อส่งเสริมความเชื่อว่าพระเป็ นเจ้า ทรงอยูเ่ คียงข้างผูค้ นทีข่ ดั สนและ
ยากไร้เสมอ การยกตนข่มคนอืน้ ถือเป็ นการ ปฎิบตั ทิ ไ่ี ม่ส่งเสริมความเชื่อของคริตชน พระเยชูเจ้า
เป็ นแบบอย่างให้กบั เรา ในการ เป็ นสุภาพ ต่อ ทุกคน ทีไ่ ด้มคี วามพันธ์กบั พระองค์ การเป็ นผูร้ บั
ใช้ตอ้ ง มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าทีก่ ารงานรับผิดชอบหน้าทีข่ องเรา อย่างดีในแต่ละวัน เพื่อความดี
เหล่านี้ จะส่งเสริมความเชื่อของเราแต่ละคนอย่างดี
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ั
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ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 20 ก.ย.21
วันอังคารที่ 21 ก.ย.21
วันพฤหัสบดีท่ี 23 ก.ย.21
วันอาทิตย์ท่ี 26 ก.ย.21

ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ น.เปาโล จง ฮาซัง
และเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลี
ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผูน้ ิพนธ์พระวรสาร
ระลึกถึง น.ปี โอ แห่งปี เอเตรลชีนา พระสงฆ์
สัปดาห์ท่ี 26 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
คีมปากนกแก้วหรือกรรไกรเล่มใหญ่ ( Pincers, Shears ) เป็ น
เครือ่ งหมายของนักบุญอกาทา เพราะเธอถูกตัดเต้านมด้วยคีมปากนกแก้ว
หรือกรรไกรเล่มใหญ่ แบบทีใ่ ช้ตดั กิง่ ไม้และขนแกะ นอกจากนี้ยงั ใช้เป็ น
เครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญอปอลโลเนียแห่งเมืองอเล็กซานเดรีย
ผูถ้ ูกทรมานด้วยการใช้คมี ปากนกแก้วถอนฟั นออกทีละซี่

ข้อคิดสะกิดใจ

สัมผัสศีล
คนมีค่า กว่ากัน ด้วยธรรม์ศลิ
คนไร้ค่า กว่ากัน ด้วยมานมล
สัมผัสของคนดี มีศลี สัจจ์
สว่างเลิศ เพริศฟ้ า ชลดิน

ใช่ทด่ี นิ จินดา ฐานะผล
ประพฤติตน ฉลชัว่ มัวราคิ
่ น
ใสสะอาด ผัดผุด พิสุทธิ ์สิน
ขจรจินต์ อินทรีย์ บุรรี มย์ ฯ
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ิ เสด็จเยือนฮงการี
ั
พระสนตะปาปาฟรานซ
ส

7

พระสันตะปาปาฟรานซิ สเสด็จเยือนฮังการี เพื่อเป็ นประธานประกอบพิ ธีมิสซา
ปิ ดงานชุมนุ มศีลมหาสนิทนานาชาติ ครัง้ ที่ 52 กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
ในวันอาทิตย์ท่ี 12 ก.ย. 21 ณ จัตุรสั วีรบุรษุ (Heroes' Square) แม้จะเป็ นพิธมี สิ ซาในช่วงเวลาประมาณเทีย่ งวัน
แต่กม็ ปี ระชาชนจานวนมากทีม่ าร่วมรับเสด็จตามท้องถนน
และมีส่วนร่วมในการเสด็จเยือนอันแสนสัน้ นี้

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

นาพาเราไปสู่หนทางแห่งความรอดพ้น ความสุขที่ แท้จริ งเกิ ดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อเราไม่ยึดติ ด ไม่ตก
เป็ นทาส ไม่สร้างห่ วงให้ กบั ตนเองในสิ่ งภายนอกจนลืมความสาคัญสูงสุดภายในจิ ตใจ สิ่ งสาคัญ
มิ ใช่รอโชคลาภ หรือเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเราจะได้รบั ความสุข แต่ขอให้เราโดยการไม่ตก
เป็ นทาสของความชัวร้
่ าย อบายมุข และสิ่ งล่อลวงที่จะนาเราไปสู่ความล้มเหลวของชีวิต
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พีน่ ้องทีร่ กั - แม้ว่าเรายังอยู่ในสถานการณ์เข้มงวด ช่วงระบาดของโควิด -19 ดูเหมือนทุกอย่าง
ตกอยูใ่ นภาวะซบเซากันไปทัว่ ... แต่วนั เวลาก็ล่วงผ่านไปไม่รรี อ .... เราอยูใ่ นครึง่ หลังของ
เดือนกันยายน อีกประมาณ 3 เดือนกว่า ก็จะสิน้ ปี ค.ศ. 2021 .... อะไร ๆ ทีผ่ ่านมา พาให้
มวลชนลาบาก และสูญเสียกันมากหลาย .... อะไร ๆ ทีก่ าลังเป็ นอยูแ่ ละทีก่ าลังจะเกิด ก็ยงั ยาก
ทีจ่ ะคาดการณ์ได้ - วิถชี วี ติ ของเราคริสตชน ก็อยูร่ ว่ มเส้นทางกับมวลชนทัง้ ปวง ... หากแต่ เรา
ต้องไม่ดาเนิ นชีวิตโดยไม่มีพระเจ้านะครับ
ในยุคของเรานี้ การเข้าถึงพระวาจาของพระเจ้า เป็ นเรือ่ งสะดวกดายในชีวติ ประจาวัน .... แม้
การร่วมมิสซาและการสวดภาวนา เราก็สามารถเข้าถึง และเข้าร่วมส่วนได้หลากหลายรูปแบบ
และสถานที.่ .. ขอให้พน่ี ้องใช้โอกาสนี้ ให้เกิดประโยชน์จริง ๆ นะครับ จงทาจิตใจเป็ นเนื้อดินดี
ที่ “เมล็ดพืชพันธุด์ ”ี มีโอกาสงอกและหยังรากลึ
่
ก .... เพื่อให้ลาต้นเติบโต ... นี่คอื รูปแบบชีวติ
จริงของเรา ... อย่าปล่อยปละละเลยครับ
อันว่าพระวาจาของพระเจ้าในชีวติ ประจาวันนัน้ แม้เพียงไม่กป่ี ระโยค หรือพียงไม่กค่ี าพูดก็มพี
ลานุภาพเพียงพอ หากรับ ไว้ด ้ว ยชื่น ชม ไตร่ต รอง ร าพึงและภาวนา ... นัก บุญ หลายต่อ
หลายองค์ได้พบหนทางกลับมาหาพระเจ้า .... เพียงด้วยพระวาจาประโยคสัน้ ๆ ประโยคเดียว
ฉะนัน้ หากพีน่ ้องมีไบเบิล ไดอารีท่ บ่ี า้ น ขอให้อ่านทุกวัน .... สวดสายประคาเสมอ ทาให้ได้
สม่าเสมอทุกวัน นะครับ
พระวาจาสัปดาห์นี้ มาจากจดหมายนัก บุญ ยากอบ (ยก. 3:16 – 4:3) เพียงสัน้ ๆ ครับ
เข้าใจง่าย .... ปฏิบตั ไิ ด้เลย

พีน่ ้องทีร่ กั ยิง่ ทีใ่ ดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ทีน่ นั ่ ย่อมมีแต่ความวุ่นวายและ
ความชัวร้
่ ายนานาชนิด ส่วนปรีชาญาณทีม่ าจากเบื้องบน ประการแรกเป็ นสิง่ บริสุทธิ์ แล้วจึงก่อให้เกิด
สันติ เห็นอกเห็นใจ อ่อนน้อม เปีย่ มด้วยความเมตตากรุณา บังเกิดผลอันดีงาม ไม่ลาเอียง ไม่เสแสร้ง
ผูท้ สี ่ ร้างสันติยอ่ มเป็ นผูห้ ว่านในสันติ และจะเก็บเกีย่ วผลเป็นความชอบธรรม
การต่อสูแ้ ละการทะเลาะวิวาทต่าง ๆ ระหว่างท่านทัง้ หลายนัน้ มาจากทีใ่ ด? มิใช่มาจากกิเลส
ตัณหาซึง่ ต่อสูอ้ ยูภ่ ายในร่างกายของท่านดอกหรือ?


เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

19

เม็ ดทรายใต้พระแท่น

สร้างความสุขแท้ให้ตนเอง
ในชีวิตของเรา บางครัง้ เราตกเป็ นทาสของหลายสิ่ งหลายอย่าง ทัง้ ที่เราเห็นได้และไม่ได้
ทัง้ ที่เรารู้ตวั และไม่ร้ตู วั ทัง้ ที่ เราตัง้ ใจหรือไม่ตงั ้ ใจก็ตาม ทัง้ นี้ การเป็ นทาสในทางหรือสิ่ งที่ไม่ดี
จะนาพาเราไปสู่หายนะ และในทางตรงกันข้าม การเป็ นไทหรือเป็ นอิ สระในความชัวร้
่ าย จะ

วันอาทิตย ์ที่

สัปดาห์ทผ่ี ่านมานี้ มีวัน ฉลองเทิด ทูน กางเขน และวัน แม่พ ระระทมทุก ข์ต ่อ เนื่อ งกัน พี่
น้องคงได้ทาให้เป็ นวันพิเศษในครอบครัวนะครับ .... พยายามทาบ้านเรา .....ที่พกั เราให้เป็ น “วัด
น้อย” ชีวิตเราจะไม่ขาดพระพร ขอแม่พระคุม้ ครองและอานวยพรพี่นอ้ งทุกท่านเสมอครับ
...... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
คิ ดถึงพระให้มากขึน้
ทุกวันนี้เราแทบจะไม่มเี วลาว่างแม้แต่สกั นาทีเดียว บางคนตื่นมาก็คดิ เรือ่ งงาน บางคนก็หยิบมือถือขึน้
เปิ ดอ่าน บางคนเปิ ดทีว ี มีใครทีต่ ่นื มาแล้วขอบคุณพระก่อนบ้าง…
ทุกๆวันเรามีเวลาภาวนา คิดถึงพระบ้างมัย๊ ถ้าเราสวดทุกวัน วันละ 10 นาที และถ้าเรามีอายุ 80 ปี เรา
จะมีเวลาให้พระเพียงแค่ 203 วัน ยังไม่
ถึง 1 % ของเวลาชีวติ เราเลย นี่ยงั ไม่ได้
หักวันทีเ่ ราลืมสวด ยังไม่หกั ชีวติ ในวัยเด็ก
ทีย่ งั ไม่รเู้ รือ่ งของเราอีก สรุปคือเรามีเวลา
ให้พระน้อยมาก
เราคริสตชนเชื่อว่า ชีวติ ในโลกนี้เป็ น
เพียงชัวคราว
่
สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งกลับไป
หาพระ เราต้องพร้อมอยูเ่ สมอ เราต้องมี
เวลาให้พระมากขึน้ คิดถึงพระมากขึน้
ทุกวันนี้เรามีเครือ่ งมือเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้
อย่างง่ายดาย เราก็ตอ้ งใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ เมือ่ ได้พบเจอเรือ่ งราวที่
เกีย่ วกับพระ ให้เราหยุดคิดถึงพระสักนิด
ก่อนจะผ่านเลยไป เมือ่ เราเจอความทุกข์
ยากของเพื่อนพีน่ ้อง ให้เราภาวนาขอพระ
ทรงช่วยพวกเขา เมือ่ เจอเรื่องยินดีก็
ขอบคุณพระให้พวกเขาด้วย บางทีวธิ ี
ง่ายๆนี้กจ็ ะทาให้ชวี ติ จิตใจของเราดีขน้ึ
อยูใ่ กล้ชดิ กับพระมากขึน้ ด้วย

หยุดหน่ อยไหม จะได้ไม่ต้องทาร้ายตัวเอง (ตอนที่ 2)

เป้ าหมาย และความหวัง จากทีก่ ล่าวมาน่าจะทาให้ตรองได้ในมุมหนึ่งว่า ชีวติ ทีย่ งั มีเป้ าหมายและ
ความหวัง เราย่อมไม่ยอมปล่อยให้อะไรพังลงไป / และเหล่านัน้ มันเป็ นเพียงมุมทีอ่ าจมีเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์สง่
“ผลกระทบรุนแรง” ต่อเรา ไม่ว่าเป้ าหมายหรือความหวังนัน้ จะเป็ น คน สิง่ ของ ความสาเร็จ หรือสิง่ ทีม่ ผี ลต่อจิตใจ
เราในด้านใดด้านหนึ่ง เพราะมันจะทาให้เรารูส้ กึ สูญเสีย หรือสิน้ หวังได้นนเอง
ั่
แสดงว่าถ้าเราไม่ตอ้ งมีเป้ าหมาย
เราก็จะไม่ตอ้ งรูส้ กึ สูญเสีย สิน้ หวังสินะ..
เมือ่ คิดต่อไปอีกหน่อย ในคนทีไ่ ม่ได้มเี ป้ าหมายหรือความหวังใดจริงจัง และดูเหมือนใช้ชวี ติ ปกติธรรมดา ใน
เวลาทีช่ วี ติ เราปกติ แล้วเราไร้ซง่ึ เป้ าหมาย ก็เหมือนเรากาลังไร้ความหวังใด ๆ ทว่ามองอีกทีน่ีชวี ติ ทีก่ าลังเลื่อน
ลอย จนเราอาจเลือกไปใช้ชวี ติ มักง่าย เพราะไร้สงิ่ จูงใจ หรือเติมเต็มหัวใจ อะไรทีด่ สู ขุ ง่าย ๆ เราจึงอยากได้และ
คว้ามาก่อน เช่น เรือ่ งกิน เรือ่ งเฮฮา ปาร์ต้ี ทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งผิด แต่กบั คนทีช่ วี ติ ต้องการแต่เรือ่ งนี้จะมีเวลาต่อเติมชีวติ
ด้านอืน่ ได้อย่างไร… เริม่ ทาร้ายตัวเอง
อีกรูปแบบหนึ่ง เวลาได้สงิ่ ทีเ่ คยเป็ นเป้ าหมาย เมือ่ ได้มาแล้วก็อาจเผลอทาลายลงไป เช่น เคยอยากได้คนนี้
เป็ นแฟน แต่มเี ป้ าหมายลึก ๆ เพียงแค่ ต้องการพิชติ ใจ เอาชนะ (โดยไม่รตู้ วั ) เมือ่ ได้มาเป็ นแฟนแล้ว ก็ถอื ว่า
หมดเป้ าหมายไป ส่วนลึกในใจจึงมีแรงกระตุน้ ให้ อยากไปพิชติ ใจ คนอืน่ ต่อ… ผลทีแ่ ท้จริงมันจะย้อนแย้งกัน
เพราะการทีเ่ ราจะทิง้ ใครนัน้ มันย่อมเจ็บปวดเสมอ แต่บางคนก็เหมือนคนชอบทาร้ายตัวเองเช่นนี้ดยไม่รตู้ วั (และ
ทาร้ายคนอืน่ ด้วย)
คล้ายกันอีกตัวอย่าง ทีบ่ างคนเป้ าหมายคือ ทางานให้ได้เงินเดือนเยอะ พอได้เยอะจุดหนึ่งก็เหมือนหมด
เป้ าหมายในงาน จึงพยายามไปใช้เงิน ใช้ชวี ติ ไปในทางทีค่ ดิ ว่าสนุก ตื่นเต้น เป็ นเป้ าหมายเลื่อนลอยแทนที่ และ
ทีส่ ดุ ชีวติ ก็ถดถอยลงไปตามระเบียบ รวม ๆ แล้วในส่วนนี้ เมือ่ เราหมดหรือไม่ม ี เป้ าหมาย ก็ไม่จาเป็ นต้องมี
อะไรให้หวัง เราก็ไม่ต่างจากคนสิน้ หวังทีอ่ ยากทาร้ายตัวเอง เพียงแต่มองผิวเผินมันอาจไม่ได้เข้าใจง่าย เพราะ
ส่วนหนึ่งเราแอบค่อย ๆ ทาร้ายตัวเองโดยยากจะสังเกตหรือรูต้ วั มันต้องใช้เวลาหรือเคยมีประสบการณ์มาจึงจะ
มองเห็น (คล้าย ๆ เหตุผลทีเ่ กิด Midlife crisis หรือวิกฤติวยั กลางคน ก็ดเู ป็ นเพราะอะไรทีไ่ ม่ต่างกันจากนี้) หยุด
หน่อยไหม? เหมือนบทความนี้กาลังจะเขียนแบบวนไปเวียนมา ก็เพราะมันเป็ นวัฏ (วัดตะ : วงกลม, วนเวียน)
ทีไ่ ร้ความพอดี ชีวติ ทีม่ งุ่ เป้ าหมายย่อมมีวนั อาจทาให้สน้ิ หวัง แต่ไร้ซง่ึ เป้ าหมายชีวติ ก็ไร้ความหวังไม่ต่างกัน แล้ว
ควรมีหรือไม่ควรมีเป้ าหมายดี? มันก็คอื ความพอดี เราควรมีเป้ าหมายไว้ไม่วาง แต่ในบางช่วงเวลา ควรพัก วาง
ออกจากตรงนัน้ ไปบ้างในบางคราวโดยอย่างยิง่ เมือ่ จิตใจเริม่ ถดถอย เช่น หนีไปเทีย่ ว ไปทางานอดิเรก ไปใส่ใจ
ครอบครัว ไปลงทุนด้านอืน่ ไปเล่นเกมส์ ไปทาสิง่ ใด ๆ ทีเ่ กิดประโยชน์กไ็ ด้ หรือแค่ไม่สง่ ผลเสียเกินไปนักก็ได้ แต่
ให้ได้วางเป้ าหมาย หรือความหวังลงไปก่อน เพราะเมือ่ เรา “เลือกไปเอง” ในบางเวลาเช่นนี้ แสดงว่าเรา
มี “สติ” ทีจ่ ะถอยออกมาก่อนปั ญหาจะเกิด เราไม่ใช่คนกาลังไม่มคี วามหวังแล้วเลื่อนลอยจนหาสุขง่าย ๆ ทีแ่ อบ
ทาร้ายตัวเอง เราเลือกถอยก่อนความรูส้ น้ิ หวัง (จากเป้ าหมาย) จะมาทาร้ายเราได้ดว้ ยซา้ ในมุมหนึ่งก็เหมือนได้
ฝึกปล่อยวาง ลองเสียเป้ าหมายนัน้ ไปในตัวชัวคราว
่
ดีกว่าเราไปถึงจุดทีเ่ ราจะไม่รตู้ วั แล้วค่อย ๆ ทาร้าย
ตัวเอง ทัง้ ความฝั น เป้ าหมาย และความหวังแบบทีไ่ ม่มพี ลังจะเรียกอะไรกลับมาอีกได้เลย… อีกหนึ่งบทความที่
น่าจะมีประโยชน์แง่คดิ กับคนทีต่ ดิ บางอย่างในช่วงนี้ หรือคุณคิดว่านี่เหมาะกับใคร จงแชร์ไปให้เขาอ่าน แล้วชวน
กันไปหาอะไรไร้สาระทากันบ้าง วางเป้ าหมายลงไปชัวคราว
่
หยุดหน่อยไหม? ตอนนี้ ตอนทีส่ ติยงั อยูก่ บั เรา

