
ขา่ววดับางแสน 

สมโภชพระนางมารียพ์รหมจารีย ์ได้รบัเกียรติยกขี้นสวรรค ์วนัท่ี 15 สิงหาคม 
เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน ค.ศ. 1950 พระสนัตะปาปาปีโอ ที ่12  ไดท้รงประกาศวา่ “พระนางพรหมจารมีารยีไ์ดท้รง

รบัเกยีรตยิกขึน้สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ” เป็นขอ้ความเชื่อ 

    
จากกรุงเยรซูาเลม็ มองลงไปทางทศิใต ้จะเหน็วดัหลงัใหญ่หลงัหนึ่ง มหีลงัคาเป็นรปูฝาชสีเีทาด า ตัง้อยู่บนเนินเขา 

ชื่อภูเขาศโิยน ทีน่ี่คอื วดัแม่พระบรรทม (Church of Dormition) วดัแม่พระบรรทม เป็นวดัทีใ่หญ่ทีส่ดุ และสง่างามทีส่ดุ 
วดัหนึ่ง ในกรุงเยรซูาเลม็ ณ สถานที่ๆ  เชื่อว่าเป็นบา้นทีแ่ม่พระสิน้ชวีติ เหมอืนกบัการนอนหลบัไป (dormitio) 

 
ชัน้ล่างของวดัเป็นวงกลม มเีสารอบ 6 ตน้ ตรงกลางประดษิฐานรปูแม่พระเป็นไมแ้กะสลกั ประดบัดว้ยงาชา้ง 

เป็นลกัษณะแม่พระบรรทมหลบัอยู่  (Domitio Beate Mariae Virginis - Holy sleep of Virgin mary) 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1432     วนัอาทติยท์ี ่    21    สงิหาคม      2565/2022 

 วนันี้ใหเ้รารือ้ฟ้ืนความรกัทีม่ต่ีอพระแมม่ารยี ์ มารดาของพระเยซเูจา้ เหตุผลทีเ่ราชาวคาทอลกิ
ใหค้วามรก เคารพและนบัถอื ประการแรกคอื พระนางคอืคนดทีีสุ่ดทีพ่ระเจา้ทรงเลอืกสรรใหเ้ป็น
มารดาของพระผูไ้ถ่เมือ่พระเจา้ทรงเลอืกแลว้นัน้กห็มายความว่าพระนางคอืคนดทีีสุ่ดในบรรดาหญงิ
ใดๆ ในโลกนี้ เหตุผลประการทีส่องคอืจติใจทีห่่วงใยและรกัเพื่อนพีน้่องทีต่อ้งการความช่วยเหลอื 
เหตุผลประการทีส่ามคอืจติใจทีสุ่ภาพถ่อมตน เลง็เหน็ทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้ลว้นมาจากแผนการของพระ
เจา้ จติใจทีร่ว่มมอืกบัแผนการไถ่กูโ้ลกและยกยอ่งเทดิทูนใหเ้กยีรตแิด่พระเจา้ จติวญิญาณเช่านี้เองที่
ท าใหเ้ราชาวคาทอลกิยกยอ่งลบัถอืพระแม่มารยีใ์หเ้ป็นเสมอืนมารดาฝ่ายจติของเรา 

“ เธอได้รบัพระพรย่ิงกว่าหญิงใดๆ และลกูของเธอกไ็ด้รบัพระพรด้วย” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cJYw6IfvIe8
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

            หดหู่ 
หากหดหู่ ไม่รู ้วธิแีก ้                ทัง้ทอ้แท ้สบัสน จนใจหาย 

ใจทัง้ใจ ทัง้เคอืงขุ่น ทัง้วุ่นวาย                  เรือ่งมากมาย ประดงั ถัง่โถมมา 
ลองนัง่ลง ขาขวาพบั ทบัขาซา้ย        แลว้เคลื่อนยา้ย มอืซา้ยไว ้ใตม้อืขวา 

กายตรงดิง่ นิ่งแน่ว แลว้หลบัตา                 ภาวนา ชา้ชา้ ว่า “เยซ”ู 

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  3   พื้นพิภพและท้องฟ้า  
     ข้ีเถ้า (Ashes)  ในศาสนาครสิต ์  ขีเ้ถา้เป็นสญัลกัษณ์แห่งความส านึกผดิ    ในวนัพุธรบัเถา้    อนั

เป็นวนัแรกของเทศกาลมหาพรต    มกีารน าเอาขีเ้ถา้ของตน้ปาลม์ทีเ่ขา้พธิใีนวนั
อาทติยใ์บลาน   ทีผ่่านมาไปเจมิหน้าผากผูร้ว่มพธิเีพื่อบอกถงึฤดแูห่งความส านึก
บาป     นอกจากนี้ขีเ้ถา้ยงัใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แห่งความตายทางเนื้อหนงัและความ
ไมจ่รีงัของชวีติในโลกมนุษยด์ว้ย 

วนัจนัทรท์ี ่22 ส.ค. 22         ระลกึถงึพระนางมารยีร์าชนิีแห่งสากลโลก 
วนัองัคารที ่ 23 ส.ค.22         ระลกึถงึ   น.โรซาแห่งลมีา พรหมจาร ี                                                                                          
วนัพุธที ่24 ส.ค.22             ฉลองนกับุญบารโ์ธโลมวิ อคัรสาวก 
วนัพฤหสับดทีี ่25 ส.ค.22    ระลกึถงึ  น.หลุยส ์กษตัรยิแ์ห่งฝรัง่เศส น.โยเซฟ กาลาซานส ์พระสงฆ์ 
วนัเสารท์ี ่ 27 ส.ค.22         ระลกึถงึ น.โมนิกา 
วนัอาทติยท์ี ่ 28 ส.ค.22      สปัดาหท์ี ่22 เทศกาลธรรมดา 
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ขา่วพระสนัตะปาปาฟรานซสิ  

น้องวิง่ขึน้ไปหาพระสนัตะปาปาฟรานซสิ และน้องกย็นืน่ิงอยู่ขา้ง ๆ จนจบพธิเีขา้เฝ้าทัว่ไป (General Audience)  
ในวนัพุธที ่17 ส.ค. 22 ทีห่อประชุมเปาโลที ่6  น้องยนืถอืซองสายประค าทีพ่ระสนัตะปาปาใหไ้วใ้นมอื 

และกไ็ม่วิง่ไม่ซนไปไหนเลย  

 
 

    
 

    
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15628-22aug22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15393-6june22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15632-24aug
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15636-25aug22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15639-27aug22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15574-3july22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15640-28aug22
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เม็ดทรายไตพ้ระแทน่ 

อาทติยช์วนคดิ 

ใครคือก้อนอิฐก้อนนัน้? 
“จริงไหมท่ี เวลาน้ีเราขาด...คนท่ีจะยอมตนเป็น  

ก้อนอิฐก้อนแรก ท่ียอมเสียสละ ท้ิงลงไปและกจ็มอยู่ท่ีนัน่ 

เพ่ือให้ก้อนอ่ืนๆถมทบัตนอยู่ท่ีนัน่...ชัน้แล้วชัน้เล่า 

และเสรจ็แล้วเจ้าก้อนท่ีปรากฏเป็นผู้รู้จกัของสงัคม 

กคื็อก้อนท่ีอยู่เหนือก้อนอ่ืนสดุ ๆ ส่วนก้อนแรกนัน้กจ็มดินอยู่นัน่เอง 

เราหาคนอย่างน้ีไม่ค่อยได้ จึงไม่ค่อยมีอะไรท่ีเป็นบรรทดัฐาน 

และถกูต้องอย่างแท้จริง อนัต้องค านึงถึงคณุค่าน้ีออกมา ” 

(46)พระนางมารยี ์ตรสัว่า วญิญาณขา้พเจา้ประกาศความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ (47)จติใจของขา้พเจา้
ชื่นชมยนิดใีนพระเจา้ พระผูก้อบกูข้า้พเจา้ (48)เพราะพระองคท์อดพระเนตรผูร้บัใชต้ ่าตอ้ยของพระองค ์
ตัง้แต่นี้ไป ชนทุกสมยัจะกล่าวว่าขา้พเจา้เป็นสุข (49)พระผูท้รงสรรพานุภาพทรงกระท ากจิการยิง่ใหญ่
ส าหรบัขา้พเจา้ พระนามของพระองคศ์กัดิส์ทิธิ ์(50)พระกรณุาต่อผูย้ าเกรงพระองคแ์ผ่ไปตลอดทุกยคุทุก
สมยั (51)พระองคท์รงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขบัไล่ผูม้ใีจมกัใหญ่ใฝ่สงูใหก้ระจดักระจายไป 
(52)ทรงคว ่าผูท้รงอ านาจจากบลัลงัก ์และทรงยกยอ่งผูต้ ่าตอ้ยใหส้งูขึน้ (53)พระองคป์ระทานสิง่ดทีัง้หลาย
แก่ผูอ้ดอยาก ทรงส่งเศรษฐใีหก้ลบัไปมอืเปล่า (54)พระองคท์รงช่วยเหลอือสิราเอล ผูร้บัใชพ้ระองค ์โดย
ทรงระลกึถงึพระกรณุา (55)ดงัทีท่รงสญัญาไวแ้ก่บรรพบุรษุของเรา แก่อบัราฮมัและบุตรหลานตลอดไป 
(56)พระนางมารยีป์ระทบัอยูก่บันางเอลซีาเบธประมาณสามเดอืนจงึเสดจ็กลบั 

 

3 
ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1432     วนัอาทติยท์ี ่    21    สงิหาคม      2565/2022 

เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั  เม่ือวนัที ่1 พฤศจกิายน ค.ศ. 1950 สมเด็จพระสันตะปาปาปิโอที ่12 ได้ประกาศเป็น
ข้อความเช่ือ เร่ืองการรบัยกสู่สวรรคข์องพระนางมารีพรหมจารีทัง้กายและวิญญาณ 
หลงัจากศกึษา การหารอื และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในทุกๆดา้นกบับรรดาพระสงัฆราช นกั
เทววทิยา และคณะฆราวาส  แมจ้ะมคีวามคดิเหน็หลากหลายและแตกต่างกนับา้ง แต่สมเดจ็พระ
สนัตะปาปาทรงแถลงอย่างหนกัแน่นและสงา่งาม ใหก้ารรบัยกสู่สวรรคข์องพระแม่มารทีัง้กายและ
วญิญาณ เป็นข้อความเชื่อในพระศาสนาจากคาทอลิก = เป็นความปิตลิน้พน้ และเป็นความหวงั
เตม็เป่ียมในจติวญิญาณของเราครสิตชน ผูก้ าลงัด าเนินชวีติไปสู่จดุหมายปลายทางเดยีวกนักบั
พระแมม่ารพีระมารดาของเรา  

 น่ีคือถ้อยแถลง ของสมเดจ็พระสนัตะปาปา ปีโอที่ 12    เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950  
“  เราขอแถลงการ ป่าวประกาศและก าหนดชดัเจน ณ ท่ีน้ีให้เป็นข้อความเช่ือว่า พระนาง
พรหมจารีมารีผูนิ้รมล พระมารดาของพระเจ้า เม่ือได้จบชีวิตของพระนางบนแผน่ดินน้ีแล้ว  
ทรงได้รบัการยกข้ึนสู่สวรรคท์ัง้กายและวิญญาณ”   

 พีน้่องครบั  ให้เราหมัน่สวดสายประค าด้วยศรทัธาทุกวนัครบั  จะสวดไดม้ากหรอืน้อยจะสวดเป็น
ครอบครวั  หรอื โดยล าพงัขอใหส้วดนะครบั 

 
                                                                         เจา้วดั 
ลกูา 1:39-56 
    (39)หลงัจากนัน้ไม่นาน พระนางมารยีท์รงรบีออกเดนิทางไปยงัเมอืงหนึ่งในแถบภเูขาแควน้ยู
เดยี  (40)พระนางเสดจ็เขา้ไปในบา้นของเศคารยิาหแ์ละทรงทกัทายนางเอลซีาเบธ  (41)เมือ่นางเอลี
ซาเบธไดย้นิค าทกัทายของพระนางมารยี ์บุตรในครรภก์ด็ิน้  นางเอลซีาเบธไดร้บัพระจติเจา้เตม็
เป่ียม  (42)รอ้งเสยีงดงัว่า “เธอไดร้บัพระพรยิง่กว่าหญงิใด ๆ และลกูของเธอกไ็ดร้บัพระพร
ดว้ย  (43)ท าไมหนอพระมารดาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จงึเสดจ็มาเยีย่มขา้พเจา้  (44)เมือ่ฉนัไดย้นิค า
ทกัทายของเธอ ลกูในครรภข์องฉนักด็ิน้ดว้ยความยนิดี  (45)เธอเป็นสุขทีเ่ชื่อว่า พระวาจาทีพ่ระเจา้ตรสั
แก่เธอไวจ้ะเป็นจรงิ” 

มต่ีอหน้า 6 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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รู้ไหม? ท าไมน ้าตกถึงสวย 
พ่อ : รูม้ ัย้ลกูท าไมน ้าตกถงึสวย? 
ลกู : กเ็พราะมนัเป็นน ้าตกไงคะพ่อ 
พ่อ : ไมใ่ช่หรอกลกู...  ทีน่ ้าตกสวยน่ะเพราะน ้าตกไม่ยอมเกบ็น ้าไวใ้นชัน้ของตวัเองต่างหาก 
ลกู : หมายความว่าไงคะพ่อ? 
พ่อ : ลกูสงัเกตไหมล่ะว่า...  เวลาน ้าตกตกลงมาจากชัน้หนึ่งแลว้ น ้านัน้จะถูกส่งต่อลงไปอกีชัน้หน่ึงทนัที 
       เพราะวธินีี้ทีน่ ้าตกไมเ่หน็แก่ตวั  แต่ยอมส่งน ้าทีต่กลงมาจากชัน้อื่น  แลว้ส่งต่อกนัไปเรือ่ย ๆ อยา่งนี้ 
น ้าตกถงึสวย   และน ้าตก...จงึยงัคงเป็นน ้าตกทีม่เีสน่หไ์งล่ะ 
อยา่ลมืนะลกู... 
ถา้ลกูอยากใหต้วัเองเป็นคนทีน่่ารกั ลกูควรจะเป็นอย่างน ้าตก หากมสีิง่ด ีๆ ตกมาถงึตวัลกู อยา่เกบ็สิง่ด ีๆ 
นัน้ไวค้นเดยีว ลกูตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะ 'แบ่งปัน' ออกไปใหม้ากทีสุ่ด  มกีแ็ต่คนที ่“ให”้ ออกไปเท่านัน้แหละลกู 
จงึจะเป็นคนที ่“ไดร้บั” อยา่งแทจ้รงิ 
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ของขวญัท่ีทุกๆคนอยากได้ ... 
1. ของขวญัจาก "การฟัง" จงตัง้ใจฟังผูอ้ื่นใหม้าก อยา่ขดัจงัหวะการพดู หรอืขดัคอคนอื่น พดูให้

น้อย ฟังใหม้าก           
2. ของขวญัจาก "ภาษากาย " อยา่อายทีจ่ะแสดงความรกัแก่ครอบครวั หรอืเพื่อนของคุณ การ

แสดงออกเลก็ๆ น้อยๆ ทีบ่อกใหพ้วกเขารูถ้งึความสนิทสนมทีคุ่ณมใีห ้จบัมอื โอบไหล่ สวมกอด 
หอมแกม้ ฯลฯ                 

3. ของขวญัจาก "ความเบิกบาน" แบ่งปันเสยีงหวัเราะ และความสนุกสนานใหค้นรอบขา้ง มเีรือ่ง
สนุก อยา่แอบหวัเราะคนเดยีว                      

4. ของขวญัจาก "การเขียน" กระดาษโน้ตทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืของคุณเอง เช่น ฉนัรกัคุณจงัเลย 
ขอบคุณส าหรบัความช่วยเหลอื จะสรา้งความรูส้กึดีๆ  ใหก้บัคนอ่านไดไ้ม่น้อย                

5. ของขวญัจาก "ค าชม" ขึน้ชื่อว่ามนุษย ์ไมว่่าใครกอ็ยากจะไดร้บัค าชม เช่น ผมทรงนี้ดดูจีงั 
กบัขา้วอรอ่ยมากเลยนะ                        

6. ของขวญัจาก "ความมีน ้าใจ" ความจรงิพวกเราทุกคนลว้นมนี ้าใจ สภาพสงัคมทีต่อ้งแก่งแยง่
แขง่ขนัอยูต่ลอด ท าใหน้ ้าใจของหลายคนเกดิอาการหลบัใน การแบ่งปันใหก้นั จะท าใหโ้ลกเราน่า
อยูข่ ึน้              

7. ของขวญัจาก "เวลาส่วนตวั" บางเวลาคนเรากอ็าจอยากอยูเ่งยีบๆ ตามล าพงั อย่าลมืเคารพ
สทิธผิูอ้ื่นดว้ย ปล่อยใหเ้ขาอยูค่นเดยีว เมือ่เขาตอ้งการ                     

8. ของขวญัจากการ "ให้ก าลงัใจ" คนเรายามทีจ่ติใจทอ้แท ้กเ็หมอืนรถน ้ามนัหมด ช่วยเตมิ
ก าลงัใจใหค้นอื่นทุกครัง้ทีม่โีอกาส ใจเยน็ๆ นะ เดีย๋วกม็ทีางแก ้ยากกว่านี้ เธอยงัท าไดเ้ลย สกั
วนัรถคุณเองกอ็าจจะขาดน ้ามนัเหมอืนกนักไ็ด้                       

9. ของขวญัจาก "มธรุสวาจา" ค าพดูดีๆ  ท าใหเ้กดิความประทบัใจต่อกนัไดด้ ีอย่าลมืค าพืน้ฐาน
อยา่ง ขอบคุณ ขอโทษ คุณอยากฟังค าพดูดีๆ  คนอื่นเขากเ็หมอืนกนั 
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