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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1406     วนัอาทติยท์ี ่    20     กมุภาพนัธ ์     2565/2022 

   “ทา่นอยากใหเ้ขาท าตอ่ทา่นอยา่งไร ก็จงท าตอ่เขาอยา่งน ัน้เถดิ”  

 จากพระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิ เราจะพบว่า กษตัรยิซ์าอูลไมท่รงพอพระทยัและตัง้ใจจะฆา่ดา
วดิหลายครัง้ ส่วนดาวดิแมจ้ะรูด้วี่า กษตัรยิซ์าอูลไมพ่อพระทยัและตัง้ใจจะฆ่าเขา แต่เมือ่ดาวดิมี
โอกาสทีจ่ะปลงพระชนมก์ษตัรยิซ์าอูลได ้ดาวดิกลบัไมท่ า จติใจของดาวดิส านึกในความด ีมใิช่
ความแคน้เคอืงพระวรสาร 
     โดยนกับุญลกูาวนันี้ กล่าวถงึค าสอนของพระเยซเูจา้ พระองคส์อนเราใหร้กั รกัแมศ้ตัร ูสอนเรา
ใหเ้ราท าต ีท าดต่ีอผูเ้กลยีดชงั และอวยพรแก่ผูส้าปแช่ง อธษิฐานภาวนาใหก้บัผูท้ีท่ ารา้ยต่อเรา ทรง
สอนใหเ้รามเีมตตากรณุาดงัพระบดิาเจา้ทรงพระเมตตา เราตอ้งไมเ่ป็นอาดมัมนุษยเ์ก่า แต่ตอ้งเป็น
อาดมัมนุษยไ์หมท่ีม่พีระจติเจา้เป็นชวีติ 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Xd7y0GrTcko
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ย้ิม 
             ยิม้ใหก้นั วนัละนิด จติแจม่ใส     ยิม้ช่วยให ้เรงิรื่น ชื่นหรรษา 
        ยิม้ช่วยให ้ใกลช้ดิ ตดิตรงึตา              ยิม้เสรมิค่า หุ่นขีเ้หร่ ใหเ้ท่หง์าม 
        วนัพรุง่นี้ อยูไ่กล อยา่ไปคดิ           ท าชวีติ วนัน้ี ใหด้กีว่า 
       วนัวานนี้ ผ่านไป ไมค่นืมา                แกปั้ญหา วนัน้ีได ้สบายเอย 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด   2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
        แบรมเบิล  (Bramble)  เชื่อกนัว่าเป็นพุ่มไมท้ีลุ่กเป็นไฟ  ทีซ่ึง่เทวทตู
มาปรากฏต่อโมเสส  ดงัทีเ่ล่าไวใ้น ”อพยพ” (3:2)  ว่า   ”..... พุ่มไมน้ัน้ลุกเป็น
ไฟ แต่มไิดม้อดไหม”้   ตน้แบรมเบลิ  จงึกลายเป็นสญัลกัษณ์แห่งความ
บรสิุทธิข์องแมพ่ระ   เพราะเธอไดร้บัเปลวไฟแห่งความรกัของพระเจา้โดยไม่
ถูกเผาผลาญดว้ยตณัหาราคะ 

วนัจนัทรท์ี ่21 ก.พ. 22           ระลกึถงึ น.เปโตร ดามอีาโน พระสงัฆราชและนกัปราชญ ์               
วนัองัคารที ่22 ก.พ. 22        ฉลองธรรมาสน์นกับุญเปโตร อคัรสาวก 
วนัพุธที ่ 23 ก.พ. 22            ระลกึถงึ น.โปลกีารป์ พระสงัฆราชและมรณสกัข ี
วนัอาทติยท์ี ่27 ก.พ.22         สปัดาหท์ี ่8 เทศกาลธรรมดา     
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พระทรงบงัเกดิ เราจงยนิด ี วนัครสิตม์าสทีว่ดับางแสน 

เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายว่า หญิงม่ายยากจนคนน้ีท าทานมากกว่า
ทุกคน เพราะทุกคนน าเงินท่ีเหลือใช้มาท าทาน แต่หญิงคนน้ีขดัสนอยู่แล้ว ยงัน า

น ้าใจ และทุ่มเทให้งานพระเจ้าได้ทัง้คนรวยคนจน ... ไม่นับจ านวนเงิน แต่นับน ้าใจ

* วนัอาทติยท์ี ่13 กุมภาพนัธ ์2022 วนัชุมชนวดับางแสน  พธิเีทดิเกยีรตแิมพ่ระดว้ยดอกไม ้-  

     

     

     

     

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14745-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-26-%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2022/14853-21feb21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2022/14854-22feb22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2022/14855-23feb22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
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อาทติยช์วนคดิ 

มนุษยม์องภายนอก แต่พระเจ้าเหน็ถึงจิตใจ 
 *** เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายว่า หญิงม่ายยากจนคนน้ีท าทานมากกว่า
ทุกคน เพราะทุกคนน าเงินท่ีเหลือใช้มาท าทาน แต่หญิงคนน้ีขดัสนอยู่แล้ว ยงัน า
เงินทัง้หมดส าหรบัเล้ียงชีพมาท าทาน ...(ลก21:1-4 ) 
 ... คนธรรมดามกัร า่รวยกว่าคนมัง่มี เพราะมีน ้าใจมากกว่า ... แต่ทุกคนกมี็
น ้าใจ และทุ่มเทให้งานพระเจ้าได้ทัง้คนรวยคนจน ... ไม่นับจ านวนเงิน แต่นับน ้าใจ
ท่ีแบ่งปันให้กนัแก่คนรอบข้าง และแก่งานประกาศข่าวดี 
 *** มนุษยม์องภายนอก แต่พระเจ้าเหน็ถึงจิตใจ ... 

 

3 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั ในสารวดัสปัดาหน์ี้ ขอใชพ้ืน้ทีต่รงนี้ เขยีนค าขอบคณุพ่ีน้องทุกท่าน ทีต่่าง
ช่วยกนัจดัท าใหว้นัชุมชนวดับางแสนของเรามคีวามส าคญั มคีวามหมาย มคีุณค่า มคีวาม
สวยงามสดชื่น มคีวามปิตแิละมพีระพร ทุกท่านไปรว่มมสิซาดว้ยใจยนิด ีเราไดพ้บปะพดูคุยกนั
ในความเหมาะสมของมาตรการโควดิ 19 หลายท่านไดพ้บกบัพระสงัฆราช และพระสงฆ ์หลาย
ท่านไดม้อบทุนน ้าใจรว่มกนัจดัดอกไมป้ระดบั อาหารว่างอรอ่ยอยา่งพอเพยีง รว่มขอมสิซากบั
พระคุณเจา้และพระสงฆ ์ในวดับทเพลงไพเราะ เพราะรอ้งดว้ยกนั ในวดั นอกวดั จดัดอกไม้
ถวายแมพ่ระ และพระเยซเูจา้ทุกจุด พาใหส้ดชื่นและดงูดงาม ทุนน ้าใจทัง้หลายน้ี นอกจาก
ถวายขอมสิซาพระสงัฆราชและคณะสงฆแ์ลว้ ทีว่ดัของเราเอง กจ็ะจดัถวายมสิซาใหด้ว้ยครบั 

 อ่านพบในหนงัสอืฉบบัหนึ่ง นานมาแลว้ ไดพ้บบทความทีน่่าจดจ า ถงึองค์ประกอบ 4 ประการ
ท่ีท าให้ชุมชนวดัมีชีวิตชีวา คือ 1. MELDING : ความพรอ้มรว่มมอืรว่มใจ 2. MINISTRY : 
หน้าทีก่ารงาน 3. MIRTH : ความปิตอิิม่เอบิใจ 4. MISSION :  พนัธกจิ ในอุดมการณ์ ผมได้
เรยีบเรยีงไวเ้ป็นภาษาไทย และขออนุญาตเติมองค์ประกอบที ่5 คือ MARY : พระแมม่าร ี.... 
ผมไดน้ ามาเขยีนไวด้งันี้ คอื 1. หล่อหลอมเขา้หากนั 2. ผกูพนัในหน้าที ่3. สรา้งปิตกิบัทุกคน 
4. สาละวนในพนัธกจิ และ 5. จติศรทัธารกั แมพ่ระ  

 พ่ีน้องครบั ชุมชนวดัของเราท าได้ และเชื่อว่าเราท าได้มากขึ้น  ๆ  ครบั ขอขอบคณุพี่น้อง 

และขอแม่พระอ านวยพรทุกท่าน ทุกครอบครวัเสมอไป 

 พระวาจาของพระเจ้าสปัดาหน้ี์ ขอคดัมาเพียงส ัน้  ๆ  แต่หากอ่านด้วยจิตภาวนา พอล ุก
ขึน้ยนื กอ็อกไปปฏบิติัได้เลยครับ  

    บทอ่านจากพระวรสารนักบญุลกูา (ลก 6:36-38) 
 เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบัประชาชนทีม่าฟังพระองคว์่า จงเป็นผูเ้มตตากรณุาดงัทีพ่ระบดิา

ของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถดิ อยา่ตดัสนิเขา แลว้พระเจา้จะไม่ทรงตดัสนิท่าน อยา่
กล่าวโทษเขา แลว้พระเจา้จะไมท่รงกล่าวโทษท่าน จงใหอ้ภยัเขา แลว้พระเจา้จะทรงใหอ้ภยั
ท่าน จงให ้แลว้พระเจา้จะประทานแก่ท่าน ท่านจะไดร้บัเตม็สดัเตม็ทะนานอดัแน่นจนลน้ 
เพราะว่าท่านใชท้ะนานใดตวงใหเ้ขา พระเจา้กจ็ะทรงใชท้ะนานนัน้ตวงตอบแทนใหท้่านดว้ย 

         ..... เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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         10 ข้อคิดดีๆ  
1. เมือ่ใดทีโ่มโห ลองนัง่นิ่งๆทบทวนดวู่า... เวลาทีเ่หลอือยูใ่นชวีตินี้มอียูอ่กีสกักี่

วนั ท าไมตอ้งไปเสยีเวลากบัเรือ่งไมเ่ป็นเรือ่ง อยา่เริม่ต้นเชา้วนัใหมด่ว้ย
ความรูส้กึแย่ๆ เลย 

2. ไมม่ใีครถูก ไม่มใีครผดิ ทุกเรือ่งทีเ่กดิขึน้หากลองดดูีๆ จะพบว่า มแีต่ ถูกใจ 
หรอื ไมถู่กใจ " หากท าถูกใจยงัไงเขากม็องว่าไมผ่ดิ " แต่... " หากท าไม่
ถูกใจต่อใหท้ าถูกแค่ไหนกโ็ดนมองว่าผดิ " เพราะฉะนัน้... อยา่ไปเกบ็เอามา
คดิ เพราะ ไม่มใีครเอาใจใครไดทุ้กคน 

3. เมือ่ใดทีก่ลดักลุม้ใจ ลองสุดลมหายใจลกึๆแลว้คดิดวู่า... ชวีตินี้มนัมแีต่ลดกบั
ลด ทุกวนิาททีีผ่่านไป ก าลงับอกเราว่า... " เวลาของเราน้อยลงไปอกี 1 
วนิาทแีลว้ " 

4. การไดพ้บหน้ากนัในวนัน้ี หมายความว่า หมดโอกาสไดเ้จอกนัไปอกีครัง้หนึ่งแลว้แลว้... " เราจะมวั
มาทะเลาะกนั ในเรือ่งทีไ่มเ่ป็นเรือ่งไปท าไม " 

5. เมือ่ใดทีถู่กเอาเปรยีบ ลองปล่อยวางดบูา้ง พดูมากจะเสยีมติร คดิเลก็คดิน้อยเสยีเวลา ซื่อสตัยไ์ว้
เวลาไปไหนจะไดไ้ม่มใีครพูดลบัหลงัในทางทีไ่มด่ ีแค่นี้กเ็พยีงพอใหเ้ราสุขใจไดแ้ลว้ 

6. เรือ่งหลายๆเรือ่งทีผ่่านเขา้มา มนักแ็ค่กระทบเรา ชัว่ครู ่ชัว่คราว เดีย๋วเดยีวกผ็่านไป ทุกขเ์ขา้มา
แป๊บๆ เดีย๋วกผ็่านไป สุขเขา้มาแป๊บๆ เดีย๋วกผ็่านไป 

7. เมือ่ใดทีใ่ครบางคนท าใหเ้ราเสยีใจ ลองปล่อยใหม้นัเป็นไปตามทีค่วรจะเป็น ทบทวนดสูวิ่า ชวีตินี้... 
ไมม่ใีครอยู่ยงคงกระพนั คนทีม่ชีื่อเสยีง คนทีร่วยลน้ฟ้า หรอื คนทีร่กักนั สุดทา้ยกแ็ค่คน... ทีเ่คยมา
เยอืนโลกใบน้ี 

8. เมือ่ใดทีเ่รารูส้กึโดนแยง่อะไรไป ใหล้องไตรต่รองด ูไมม่ใีครครอบครองสิง่ใดในโลกนี้ไดต้ลอดไป และ 
ไมม่ใีครเป็นเจา้ของสิง่ใดแทจ้รงิ แมแ้ต่รา่งกายเรากย็งัตอ้งคนืสู่ธรรมชาติ 

9. อาจไม่รวยลน้ฟ้าเหมอืนเศรษฐมีเีงนิ แต่... เราสามารถมคีวามสุขอนัเรยีบง่าย... ทีเ่ศรษฐโีหยหาก็
เป็นได ้แค่สุขภาพแขง็แรงมากกว่าคนทีน่อนอยูต่ามโรงพยาบาล กน็บัว่าโชคดกีว่าคนอื่นๆ อกีมาก
เพยีงใด 

10. ความสขุงา่ยๆทีเ่รามองขา้ม วนัน้ียงักนิขา้วได ้ยงันอนหลบัสบาย มบีา้นใหห้ลบฝนหลบแดด มเีสือ้ผา้ให้
สวมใส ่ไปเทีย่วได ้มคีนรกัอยู่ขา้งกาย ยงัอ่านเฟสเล่นไลน์ อ่านบทความดีๆ แบบน้ีได ้แคน้ี่คณุกถ็อืวา่
โชคดกีวา่ใครๆอกีหลายๆคนแลว้ 
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จ้ิงจกหางขาด 
หางจิง้จกขาดได ้มนัไมต่าย ไมเ่รยีกว่าพกิาร บางสิง่ในชวีติคนเรากเ็ช่นกนั เราขาดมนัได ้ไมต่าย แต่

หากเมือ่ใดทีเ่รายดึตดิไมย่อมปล่อยไป กค็งคลา้ยเมือ่ถงึเวลาส าคญั แลว้จิง้จกนัน้ไม่ยอมตดัหางตวัเอง… 
คงเคยเหน็กนั บางครัง้ทีจ่ ิง้จก หรอืสตัวเ์ลือ้ยคลานประเภทกิง้ก่า มนัไปไหนมาไหนโดยไมม่หีาง 

หลายคนทราบดวี่านี่มนัอาจเพิง่รอดตายมา เพราะสตัวเ์หล่านี้มคีวามสามารถพเิศษในการเอาตวัรอดจาก
สตัวน์กัล่าอื่น ๆ ดว้ยการสลดัหางทิง้ไวเ้พื่อเบีย่งเบนความสนใจ 

อนัทีจ่รงิแมห้างจะงอกไดใ้หม ่แต่กใ็ช่ว่าจะเหมอืนเดมิเสยีทเีดยีว เพราะนอกจากตอ้งใชเ้วลาแลว้ ยงั
มผีลต่อการเจรญิเตบิโต รวมถงึมผีลทางร่างกายบางอย่างทีแ่ตกต่างกนัไป แต่มนัคงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบั
ตอ้งเสยีชวีติไปเลย… 

มนุษยแ์มไ้มม่หีางทีง่อกใหม่ได ้แต่กลบัยดึตดิหลายสิง่ยิง่กว่าหางของจิง้จกเสยีอกี ทัง้ทีอ่าจไมใ่ช่ส่วน
ส าคญัของชวีติ อกีทัง้บางสิง่ทีต่อ้งเสยีไปนัน้ หากยงัมชีวีติ เราอาจสรา้งสิง่นัน้ไดด้กีว่าเดมิดว้ยซ ้า 

ไมว่่าจะเสยีแฟน, เสยีเงนิ, เสยีงาน, เสยีศกัดิศ์ร ีแมก้ระทัง่เสยีเวลา เหล่าน้ีเราสรา้งได ้เปลีย่นได ้หา
ใหมไ่ด ้และเริม่ใหม ่ทีอ่าจดกีว่าเดมิไดท้ัง้สิน้… 

เพยีงแต่หลายคนไมย่อมตดั ไมย่อมปล่อย ยดึไว ้ลากไป แบกไปจนตาย ทัง้ทีม่นัไมใ่ช่อวยัวะ หรอื
ส่วนหน่ึงของเราตอนเกดิมาแท ้ๆ 

บางทคีนเราจะอยากมหีางทีม่องไมเ่หน็ แลว้หลุดไมไ่ด ้ตดัไมไ่ดไ้ปท าไมกนั? 
 


