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โดยดวงแรกเป็ นภาพเมือ่ ปี 2527 เมือ่ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เข้าเฝ้ าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึง่ เป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์โลกทีป่ ระมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จ
เยีย่ มประมุขแห่งพุทธจักรไทย

“ผู้ใดที่ไม่ต่อต้านเรา ก็เป็ นฝ่ ายเรา”

พระเป็ นเจ้าประทานพระจิตให้แก่เราทุกคนทีเ่ ชื่อในพระองค์

และดวงทีส่ อง เป็ นภาพเหตุการณ์เมือ่ ปี 2562 เมือ่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
เสด็จเข้าเฝ้ าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

เอลดาด และเมดาดไม่ได้อยูท่ ่ี
กระโจมนัดพบแต่ทงั ้ สองก็ได้รบั พระพรพระจิตเจ้า และแม้เราฆราวาสจะไม่ได้อยู่ในกระโจมของ
คณะสงฆ์ และนักบวช เราก็ได้รบั พระพรพระจิตเจ้าเช่นเดียวกัน อาจเป็ นการดีทบ่ี รรดาพระสงฆ์
และนักบวชชายหญิงได้เปลีย่ นศูนย์กลางความสาคัญไปยังฆราวาส
การเปิ ดโอกาสให้บรรดา
ฆราวาสเป็ นผูน้ าในบางด้าน(ผ่านการสนับสนุ น และคาแนะนาอยูเ่ บือ้ งหลัง)อาจช่วยส่งเสริมพระศา
สนจักรในทางทีด่ ไี ด้เพราะพระจิตเจ้าเจ้าไม่ได้ถูกจากัดไว้ทก่ี ลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง แต่พระจิตเจ้าเป็ นของทุกคนทีเ่ ชื่อในพระองค์
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วันจันทร์ท่ี 27 ก.ย.21
วันอังคารที่ 28 ก.ย.21
วันพุธที่ 29 ก.ย.21
วันพฤหัสที่ 30 ก.ย.21
วันศุกร์ท่ี 1 ต.ค.21
วันเสาร์ท่ี 2 ต.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 3 ต.ค.21

ระลึกถึง น.วินเซนต์เดอปอล พระสงฆ์
ระลึกถีง น.แวนแชสเลาส์ มรณสักขี น.ลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี
ฉลองอัครเทวดามีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล
ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี
ระลึกถึงอารักขเทวดา
สัปดาห์ท่ี 27 เทศกาลธรรมดา
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แสตมป์ ทีร่ ะลึกชุด “ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ–คริสต์”
ข่าวเดลินิวส์ 21 กันยายน 2564
ปณท เปิ ดตัวแสตมป์ ทีร่ ะลึกเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ชุด “ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ–คริสต์” จานวน 2 ดวง ราคาชุดละ 10 บาท
(1 ชุด มี 2 ดวง) ซองวันแรกจาหน่าย 20 บาท

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
กบไสไม้ ( Plane) เป็ นเครือ่ งหมายของช่างไม้ จึงใช้
เป็ นเครือ่ งหมายหนึ่งของนักบุญโจเซฟ เพราะท่านประกอบ
อาชีพช่างไม้ทเ่ี มืองนาซาเรท

ข้อคิดสะกิดใจ

อนาคต
อนาคต จดจ่อ อย่ารอโชค
ทุ่มเทใจ ใคร่ครวญ กระบวนครัน
อนาคต กฎเกณฑ์ เป็ นตามกรรม
สุจริต จิตกุศล กมลแล

สองมือปก โยกสร้าง อย่างแข็งขัน
คอยฝ่ าฟั น ปั ญหา อย่าท้อแท้
เว้นบาป-ทราม ต่าช้า ไกลกระแส
จงแน่วแน่ แม้ยาก ลาบากใจ

วันนี้ (21 ก.ย.) บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด (ปณท) เปิ ดตัวแสตมป์ ทีร่ ะลึกเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์บนแสตมป์ ทีร่ ะลึกชุด
“ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ–คริสต์” จานวน 2 ดวง ย้อนอดีต 2 เหตุการณ์แห่งมิตรภาพระหว่างศาสนาพุทธและคริสต์ ทีป่ ระมุขแห่ง
คริสตจักรเสด็จเยือนประเทศไทยและเข้าเฝ้ าสมเด็จพระสังฆราช เพื่อสืบสานความสัมพันธ์อนั ดีงาม โดยทัง้ 2 เหตุการณ์
แม้ต่างวาระกันถึง 35 ปี แต่เกิดขึน้ ในสถานทีเ่ ดียวกัน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ติดต่อทีไ่ ปรษณียท์ วประเทศ
ั่
และทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ หรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com

6

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1387

วันอาทิตย ์ที่

26

กันยายน

2564/2021

3

ประกาศว ัดบางแสน

เม็ ดทรายใต้พระแท่น

หากพีน่ อ้ งไม่สะดวกผ่านไปทีว่ ัดในช่วงนี้
จะใช้วิธีโอนเงินทาบุญ- ขอมิสซา

มก 9:38-43,45,47-48
เวลานัน้ ยอห์นทูลพระองค์ว่า ‘พระอาจารย์เจ้าข้า เราได้เห็นคนหนึ่งทีไ่ ม่ใช่พวกเราขับไล่ปิศาจ
เดชะพระนามของพระองค์ เราจึงได้พยายามห้ามปรามไว้ เพราะเขาไม่ใช่พวกเรา’ พระเยซูเจ้าทรง
ตอบว่า ‘อย่าห้ามเขาเลย ไม่มใี ครสามารถทาอัศจรรย์ในนามของเรา และต่อมาจะว่าร้ายเราทันทีได้
ผูใ้ ดทีไ่ ม่ต่อต้านเรา ก็เป็ นฝ่ ายเรา”
ใครทีใ่ ห้น้าท่านดื่มสักแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็ นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
เขาจะได้บาเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน’
‘ผูใ้ ดเป็ นเหตุให้คนธรรมดา ๆ ทีม่ คี วามเชื่อเหล่านี้ทาบาป ถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ถ่วงใน
ทะเลเสียก็ยงั ดีกว่ากระทาดังกล่าว ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็ นเหตุให้ท่านทาบาป จงตัดมันทิง้ เสีย
ท่านจะเข้าสู่ชวี ติ นิรนั ดรโดยมีมอื ข้างเดียว ยังดีกว่ามีมอื ทัง้ สองข้างแต่ตอ้ งตกนรกในไฟทีไ่ ม่รดู้ บั
ถ้าเท้าข้างหนึ่งของท่านเป็ นเหตุให้ท่านทาบาป จงตัดมันทิง้ เสีย ท่านจะเข้าสู่ชวี ติ นิรนั ดรโดยมีขา
กะเผลก ยังดีกว่ามีเท้าทัง้ สองข้างแต่ถูกโยนลงนรก ถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็ นเหตุให้ท่านทาบาป จง
ควักมันออกเสีย ท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า โดยมีตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีตาทัง้ สองข้างแต่
ต้องถูกโยนลงนรก ทีน่ นหนอนไม่
ั่
รตู้ าย ไฟไม่รดู้ บั

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

อาทิตย์ชวนคิด

สุขใจเพราะทาด้วยใจรัก
“สุขใจเพราะทาด้วยใจรัก” ผูท้ ม่ี ปี รีชาญาณของพระเจ้าก็จะสามารถดารงชีวติ ของ
ตนเองอยูไ่ ด้อย่างดี มีความสุข มีความพอใจตามสิง่ ทีเ่ ป็ น ในสิง่ ทีม่ แี ละจากสิง่ ทีไ่ ด้รบั การ
ปฏิบตั อิ ย่างรูค้ ุณค่า มีความหมายในชีวติ ของตนเอง การมองโลกในแง่ดี สร้างสรรค์ความสุข
และความชื่นชมยินดีอย่างมีความหวัง รูจ้ กั ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า โดยพร้อมทีจ่ ะลง
มือปฏิบตั เิ พือ่ ความดีของสังคมเพราะสานึกถึงการเป็ นส่วนหนึ่งและมีสว่ นร่วมในทุกหมูค่ ณะ
สังคม ส่วนสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือความสามารถของเรามนุษย์ เราขอมอบไว้ในคาภาวนาด้วยความ
วางใจต่อพระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ ์

ข้อคิ ด
พระเป็ นเจ้าประทานพระจิตให้แก่เราทุกคนทีเ่ ชื่อในพระองค์ เอลดาด และเมดาดไม่ได้อยูท่ ่ี
กระโจมนัดพบแต่ทงั ้ สองก็ได้รบั พระพรพระจิตเจ้า และแม้เราฆราวาสจะไม่ได้อยูใ่ นกระโจมของคณะ
สงฆ์ และนักบวช เราก็ได้รบั พระพรพระจิตเจ้าเช่นเดียวกัน
อาจเป็ นการดีทบ่ี รรดาพระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงได้เปลีย่ นศูนย์กลางความสาคัญไปยัง
ฆราวาส การเปิ ดโอกาสให้บรรดาฆราวาสเป็ นผูน้ าในบางด้าน(ผ่านการสนับสนุ น และคาแนะนาอยู่
เบือ้ งหลัง)อาจช่วยส่งเสริมพระศาสนจักรในทางทีด่ ไี ด้เพราะพระจิตเจ้าเจ้าไม่ได้ถูกจากัดไว้ทก่ี ลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่พระจิตเจ้าเป็ นของทุกคนทีเ่ ชื่อในพระองค์
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

...... เจ้าวัด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

บางสิ่งที่หายไป
“กว่าเราจะรู้ว่าสิ่ งๆนัน้ หายไป.. ก็ในวันที่ เราหามันไม่เจอซะแล้ว
แหละ.. ในวันที่เรารู้นัน้ ..สิ่ งๆ นัน้ มันจะมีค่ามากที่สุด แบบไม่เคยเป็ นมาก่อน ซะด้วยซิ
แต่ถ้าหามันเจอ.. มันก็จะกลับไปมีค่าเท่ าเดิ ม”
วันๆ เราเคยสารวจตัวเองบ้างหรือไม่ ว่า… เราได้ทาอะไรหายกันไปบ้าง ??
บางครัง้ …เราไม่รแู้ ม้กระทัง้ ว่า เราทามันหายไปตอนไหนกันนะ นึกไม่ออก
เรือ่ งบางเรือ่ งเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ แต่เรากลับทามันหายไป..
อย่าง “เพื่อนที่ดีที่สดุ ”
บางคนขัดใจกับเพื่อนทีร่ กั ด้วยเรือ่ งเงิน ๆ ทอง ๆ
เฮ้อ… เงินทองของนอกกาย หากไม่ตายก็หาใหม่ได้
แต่เพื่อนดี ๆ รูใ้ จ ในชาติน้ีจะหาได้สกั กีค่ นกันนะ
แล้วต่างคนต่างก็หายไปจากชีวติ ของกันและกัน
น่าเสียดายมิตรภาพระหว่างกันทีม่ มี าเนอะ..
เพราะมิตรภาพและความผูกพันมันไม่ได้สร้างขึน้ ได้ภายในวันเดียว..
เก็บมันใส่ใจล็อกกุญแจ แล้วโยนลูกกุญแจทิง้ ซะ จะได้ไม่ทามันหายไป….จากใจ
หลายคนลืม… ลืม คนทีส่ าคัญทีส่ ุดในชีวติ .. ใครละหนอ~~ ??
“คุณพ่อคุณแม่ผใ้ ู ห้ กาเนิ ดหรือบุคคลอันเป็ นที่ รกั (คนในครอบครัว)”
บางคนทางานหนักมากมาย… เพื่อหาเงินเลีย้ งครอบครัว
แต่ลมื ไปว่าสิง่ ทีส่ าคัญอีกสิง่ หนึ่งทีค่ วรให้และควรมี
คือ “ความรัก” ทีม่ ตี ่อกันและกัน..
หากทาความรักหายไปครอบครัวนี้จะมีความสุขได้อย่างใดกันเล่า ??

รักใหม่ในชีวิตเรา (มีรกั แต่ไม่ใช่บทความความรัก) ตอนที่1
ถ้าเราได้อยูก่ บั “สิ่ งที่เรารัก” มันก็จะทาให้เรามีความสุข นันคื
่ อสิง่ ทีห่ ลายคนกล่าวไว้ แต่ถา้ ไม่ได้
อยูก่ บั สิง่ นัน้ ล่ะ เราต้องไม่มคี วามสุขไหม? หรือ ในผูท้ ค่ี ดิ ว่าได้อยูก่ บั สิง่ ทีร่ กั แล้ว แต่กลับมีสงิ่ ทาให้รสู้ กึ ว่า
ไม่สุขเลย เหล่านี้เป็ นไปได้ไหม?
ความรักในเรือ่ งนี้ไม่ได้กาลังหมายถึง คนรัก
เพราะ คงจะเคยคิด หรือได้ยนิ ทีเ่ ขาบอกว่า การหา
เป้ าหมายชีวติ หรือชีวติ ทีม่ คี วามสุข คือการได้อยู่
กับสิง่ ทีร่ กั หรือทาในสิง่ ทีร่ กั จึงมักมีคาพูดทีว่ ่า
จุดเริม่ ต้นของความสาเร็จ คือการหาในสิง่ ทีร่ กั สิง่
ทีช่ อบให้เจอเสียก่อน
แล้วเราก็เริม่ คิดว่า รักหรือชอบในสิง่
ใด “จากอดีต” ทีผ่ ่านมา ทว่าเมือ่ ชีวติ ผ่านวันพ้น
ไป มันอาจไม่งา่ ยทีจ่ ะ “ย้อนไป” เพื่อทาในสิง่ นัน้
ดังเช่นฝั นจะเป็ นนักฟุตบอลอาชีพในวัย 30 ปี ทีแ่ ม้
ยังพอมีเวลาทาได้ แต่เมือ่ วิเคราะห์ทุกปั จจัย กับวัย
ทีค่ วรสร้างความมันคง
่ สร้างฐานะนัน้ มันคงยากมากทีเดียว และคงแทบเป็ นไปไม่ได้ถา้ วัยล่วงเลยขึน้ ไป
อีก..
เช่นเดียวกันกับชีวติ ทีเ่ คย “หลงทาง” หรือ “เสียเวลา” กับหลาย “สิ่ งที่ไม่ใช่” จนในวันทีเ่ ราเริม่
คิดได้ หรือเพิง่ คิดได้กด็ จู ะช้าไป และในบางเรือ่ งก็เพิง่ มีปัจจัยให้เหมือนว่า “พร้อม” จะทา ประมาณว่า
บางอย่างมันมาช้าไป เหมือนคาพังเพย “พบไม้งาม เมือ่ ขวานบิน่ ”
ไม่มคี าว่าสาย ใช้ได้แค่ในบางเรือ่ ง
ถ้าเรามองแบบ “ภาพรวม” ในชีวิต แน่ นอนย่อมไม่มีคาว่าสาย ในการเริ่ มต้ นใหม่ หรือลงมือ
ทาอะไรเสียที แต่ถา้ เจาะจงลงไป ประโยคทีว่ ่า “ไม่มคี าว่าสาย” ก็ใช้ได้แค่ในบางเรือ่ ง
เพราะกับบางสิง่ บางอย่างทีเ่ ราคิดว่า เคยรัก และอยากทานัน้ มันก็ตอ้ งใช้เวลาในการทีจ่ ะสานต่อ มี
ปั จจัยมากมาย แม้เรือ่ งนี้ไม่ใช่เรือ่ งความรักแบบคนรัก แต่ถา้ ให้สมมติเป็ นคนรักในอดีต แล้วเราเพิง่ มา
ระลึกได้ว่าเขาคือคนทีใ่ ช่จริง ๆ หลังจากเวลาล่วงเลยไปนาน ครัน้ จะไปจีบ ป่ านนี้เขาก็คงมี ครอบครัว มี
ลูก แม้กระทังเสี
่ ยชีวติ ไปแล้วก็ได้ ทีส่ าคัญต่อให้เขายังอยูแ่ ละโสด ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาหรือสิง่ นัน้ จะ
“เหมือนเดิ ม” กับเราเสีย เมื่อ ไหร่..

