
ขา่วพระสนัตะปาปา 

13 มนีาคม 2022 ครบรอบ 9 ปีทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงไดร้บัเลอืกเป็นพระสนัตะปาปา  
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Viva il Papa! ขอพระองคท์รงพระเจริญ 
19 มีนาคม วนัคล้ายวนัอภิเษกเป็นพระสนัตะปาปา 
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   “ถ้าท่านไม่กลบัใจเปล่ียนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกนั”  

 ความทุกขเ์ป็นพลงัอนัหนึ่งช่วยคนใหพ้บชวีติใหม่.... เมือ่อสิราเอลถูกกดยีข่ม่เหงในแผ่นดนิ

อยีปิตพ์ระเป็นเจา้กบ็งัเกดิความสงสาร หาหนทางช่วยพวกเขาใหพ้นัจากการเป็นทาส และมอบ
แผ่นดนิใหมใ่หย้ดึครอง... 2. ชาวกาลลิถีูกประหารชวีติ เป็นเหตุการณ์ทีพ่ระเยซเูจา้ทรงใชเ้พื่อ
เตอืนใจทุกคนใหล้ะทิง้ชวีติชัว่รา้ยและกลบัใจด าเนินชวีติใหม.่.. 3. ผูไ้มอ่ดทนชอบบ่นเมือ่มปัีญหา 
หรอืเป็นทุกขร์อ้นใจเมือ่ผดิพลาดไมส่มหวงั ความประพฤตเิช่นนี้ท าใหค้นหมดก าลงัใจทีจ่ะมชีวีติ
ต่อไป....ใครๆ กท็ราบดวี่าปัญหามไีวเ้พื่อกระตุน้คนใหสู้ช้วีติ มใิช่เป็นอาวุธท าลายลา้ง 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4gFSVWt15Y4
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                               คนพาล 
        วสิยัพาล จติใจใฝ่แต่ชัว่                ใครเกลอืกกลัว้  เป็นมติร   สนิทสนม 
กพ็ลอยชัว่  หยาบชา้   ไมน่่าชม              อยา่นิยม    คบหา  ถา้รกัด ี

     เหมอืนแพรพรรณ เอามา ห่อปลาเน่า  กลิน่เหมน็เคลา้  ตดิผา้  เสื่อมราศ ี
จะใหใ้คร  ใครใคร    ไมย่นิด ี                 เปรยีบอยา่งนี้  คงเขา้ใจ   ในคารม 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
      เชอรร์ี ่ (Cherry)  ลกูเชอรร์ีส่แีดงหวานฉ ่า   เป็นสญัลกัษณ์ของความหวานทีไ่ดจ้ากการประพฤติ

ชอบ    ลกูเชอรร์ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นผลไมส้วรรค ์  ลกูเชอรร์ีใ่นพระหตัถข์องพระกุมารเยซบูอก
ถงึความสุขของผูท้ีไ่ดร้บัพรอนัประเสรฐิ  
    เชสตนั์ต  (Chestnut)  เชสตน์ตัอยูใ่นเปลอืกแขง็ไดโ้ดย
ไมไ่ดร้บัอนัตรายใดๆจากหนามแหลมทีอ่ยูร่อบๆ  จงึใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์ของพรหมจรรย ์  เพราะคุณธรรมขอ้นี้มชียัต่อความ

เยา้ยวนแห่งเนื้อหนงั   ซึง่ใชห้นามแหลมของลกูเชสตน์ัตเป็นสญัลกัษณ์  

วนัพุธที ่23 ม.ีค.22         ระลกึถงึ  น.ตูรบีโิอแห่งมอนโกรเวโย พระสงัฆราช                                                                                
วนัศุกรท์ี ่25 ม.ีค.22          สมโภชการแจง้สารเรือ่งพระวจนาตถท์รงรบัสภาพมนุษย ์                                                                             
วนัอาทติยท์ี ่27 ม.ีค.22    สปัดาหท์ี ่ 3  เทศกาลมหาพรต    
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ขา่ววดับางแสน 

วนัท่ี 19 มีนาคม สมโภชนักบญุโยเซฟ ภสัดาของพระนางมารียพ์รหมจารี 
องคอ์ปุถมัถอ์นัดบัรองของประเทศไทย 

'โยเซฟ โอรสกษตัรยิด์าวดิ อย่ากลวัทีจ่ะรบัมารยีม์าเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะว่า เดก็ทีป่ฏสินธใินครรภข์องนางนัน้ มา
จากพระจติเจา้ นางจะใหก้ าเนิดบุตรชาย ท่านจงตัง้ชื่อบตุรนัน้วา่ เยซ ู 
เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาใหร้อดพน้จากบาป' (มธ 1:20-21) 

 

 

... บ่อยครัง้ดว้ยภาระหน้าทีต่่างๆ ดงึเราใหต้กอยูใ่นหว้งแหง่การตอ้งตดัสนิใจหรอืตอ้ง
เลอืก ระหวา่งความถูกตอ้ง ถูกใจ เหมาะสม หรอืตามหลกัมนุษยธรรม เป็นชว่งเวลาทีท่ า
ใหเ้กดิความสบัสน ทุกขท์อ้ใจ ไมอ่ยากตดัสนิใจ หรอืเลอืก เพราะกลวัผดิพลาด แต่เมือ่
คดิวา่ พระองค.์..อยูก่บัเราทุกวนั จะท าใหห้ายกลวัในสิง่ต่างๆ เพราะเชือ่วา่ ถา้มอุีปสรรค 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14927-7march22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/14928-8march22
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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               นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

ความย่ิงใหญ่ ของ พระสญัญา 
" จงรูเ้ถดิวา่เราอยูก่บัทา่นทุกวนัตลอดไป ตราบจนสิน้พภิพ ” (มทัธวิ 28:20)  

*** “เราอยู่กบัท่านทุกวนั”  
... บ่อยครัง้ดว้ยภาระหน้าทีต่่างๆ ดงึเราใหต้กอยูใ่นหว้งแหง่การตอ้งตดัสนิใจหรอืตอ้ง

เลอืก ระหวา่งความถูกตอ้ง ถูกใจ เหมาะสม หรอืตามหลกัมนุษยธรรม เป็นชว่งเวลาทีท่ า
ใหเ้กดิความสบัสน ทุกขท์อ้ใจ ไมอ่ยากตดัสนิใจ หรอืเลอืก เพราะกลวัผดิพลาด แต่เมือ่
คดิวา่ พระองค.์..อยูก่บัเราทุกวนั จะท าใหห้ายกลวัในสิง่ต่างๆ เพราะเชือ่วา่ ถา้มอุีปสรรค 

พระองคจ์ะทรงน า ทรงพาเราใหพ้บหนทางทีจ่ะฝ่าฟันปัญหาตา่งๆ ไปได.้.. 
       

 
 

อาทติยช์วนคดิ  

(ต่อจากหน้า 4)   
และผมไมเ่คยไดย้นิใครพดูว่า “เอาปรญิญาบตัรของผมมา ผมอยากดมูนัอกีสกัครัง้ ขอผมดรูางวลั 
เหรยีญ นาฬกิาทองทีผ่มไดร้บัหน่อย “เมือ่ชวีติของโลกนี้ก าลงัจะจบลง คนจะไมเ่อาวตัถุสิง่ของมาหอ้ม
ลอ้มตวัเอง สิง่ทีเ่ราตอ้งการใหม้าอยู่รอบตวัเราคอืคน คนทีเ่รารกัและมคีวามสมัพนัธด์ว้ย ในวาระสุดทา้ย 
เราทุกคนจะตระหนกัว่าความสมัพนัธค์อืทัง้หมดของชวีติ สตปัิญญาหมายถงึการเรยีนรูค้วามจรงิไว้
ล่วงหน้าก่อน จะสายเกนิการณ์ อยา่คอยจนคุณนอนรอความตายแลว้ถงึจะคน้พบว่าไม่มอีะไรส าคญักว่า
นี้อกีแลว้ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

    พ่ีนอ้งท่ีรกัครบั 

 การระบาดของโควิด-19 ในจงัหวดัเรา ยงัอยูใ่นอตัราตดิตอ่สงูมาก ตอ่เน่ืองมาหลายวนั ดู
เหมือนวา่การเฝา้ระวงัท่ีรดักมุจะลดลงไปมาก อยา่งไรเสีย เราก็ควรจะเขม้งวดระวงัตอ่ไปให้
สม ่าเสมอนะครบั เป็นตน้ส าหรบัผูส้งูอายแุละเด็ก ๆ ในบา้นของเรา 

 ขอใหพ่ี้นอ้งท่ีมีลกูหลานจะเตรียมตวัรบัศีลมหาสนิทครัง้แรก และศีลก าลงั รีบแจ้ง ช่ือ - 
นามสกลุ พรอ้มขอ้มลูอ่ืน ๆ เชน่ เรียนท่ีไหน อยูช่ัน้เรียนอะไร รบัศีลลา้งบาปแลว้หรือยงั ช่ือคณุ
พอ่คณุแม ่พรอ้มหมายเลขโทรศพัทต์ิดตอ่ดว้ยครบั เพ่ือจะจดัการเรียนการสอน และเตรียม
อปุกรณไ์วใ้หพ้อเพียง 

 เราจะเริ่มสอนค าสอนเตรียมรบัศีลศกัดิส์ิทธ์ิ ตัง้แตว่นัอาทิตยท่ี์ 27 มีนาคมนี ้เป็นตน้ไป หลงัมิสซา
ภาษาไทย ถึง 15.00 น. (บา่ย 3 โมง) .... แลว้ใหผู้ป้กครองมารบักลบับา้นครบั 

 เรายงัตอ้งกวดขนัเรื่องมาตรการปอ้งกนัโควิดฯ ใหล้กูหลานของเราตอ่ไปนะครบั ดงันัน้ กรุณา
จดัเตรียมหนา้กากอนามยัส าหรบัเด็กดว้ยครบั ทางวดัมีแตข่องผูใ้หญ่... แตจ่ะหาขนาดของเดก็ไว้
ใหด้ว้ย ส าหรบัอาหารเท่ียง น า้ด่ืม และอาหารวา่ง ทางวดัจะจดัให ้(เป็นอาหารกล่อง แยกกนัทาน 
เพ่ือความปลอดภยัในระดบัหนึ่ง) 

 สง่รายช่ือนกัเรียนค าสอนไดท่ี้คณุวลัลดา (หมวย) หรือคณุภาวิณี (เชอรี่) ครบั 

 พ่ีนอ้งครบั มหาพรต จดัเวลาน าพาชีวิต มาหาพระกันนะ เพราะพระคมัภีรแ์จง้ไวเ้ป็น
ประจกัษว์่า น่ีเป็นเวลาเหมาะสม น่ีเป็นเวลาแหง่ความโปรดปรานของพระเจา้ ด  าเนินชีวิตในจิต
ตารมณม์หาพรตทกุวนัเถิดครบั และขอแมพ่ระคุม้ครองและอ านวยพร 

 
           ...... เจา้วดั 
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         ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสดุ  
 ชีวิตทัง้ชีวิตเป็นเร่ืองของความรกั 
 เพราะว่าพระเจา้ทรงเป็นความรกั บทเรยีนทีส่ าคญัทีสุ่ดทีพ่ระองคต์อ้งการใหคุ้ณเรยีนรูใ้นโลกนี้คอืวธิทีี่
จะรกัเราเป็นเหมอืนพระองคม์ากทีสุ่ดเมือ่เรารกั ดงันัน้ ความรกัจงึเป็นพืน้ฐานของพระบญัชาทุกขอ้ที่
พระองคป์ระทานแก่เรา การเรยีนรูท้ีจ่ะรกัอยา่งไมเ่หน็แก่ตวัไมใ่ช่งานทีง่า่ย มนัฝืนธรรมชาตทิีเ่หน็แก่ตวั
ของเรา นี่คอืสาเหตุทีพ่ระเจา้ประทานเวลาทัง้ชวีติแก่เราเพื่อเรยีนรูเ้รือ่งนี้ พระเจา้ตอ้งการใหเ้รารกัทุกคน  
ความรกัไมส่ามารถเรยีนรูโ้ดยการปลกีตวัสนัโดษ คุณตอ้งอยูก่บัคนอื่น คนทีน่่าร าคาญ ไมส่มบรูณ์ น่าโมโห 
และโดยการสามคัคธีรรม เราจะเรยีนรูค้วามจรงิส าคญัสามประการ  
 การใช้ชีวิตอย่างดีท่ีสดุคือรกั 
 ความรกัควรจะเป็นสิง่ส าคญัอนัดบัแรก เป้าหมายหลกั และความทะเยอทะยานสงูสุดของคุณ ความรกั
ไมใ่ช่แค่ส่วนดใีจชวีติคุณ แต่มนัเป็นส่วนส าคญัทีสุ่ด พระคมัภรีก์ล่าวว่า “จงใหค้วามรกัเป็นเป้าหมายสงูสุด
ของท่าน”  1) ชีวิตท่ีปราศจากความรกันัน้ไม่มีค่าอะไรเลย  
 นกับุญเปาโลกล่าวอยา่งตรงประเดน็ว่า “ไมว่่าขา้พเจา้พูดอะไร เชื่ออะไร และท าอะไร ขา้พเจา้ลม้เหลว
หากปราศจากความรกั” บ่อยครัง้ เราท าราวกบัว่าความสมัพนัธเ์ป็นสิง่ทีต่อ้งยดัเยยีดเขา้ไปในตารางเวลา
ของเรา เราพดูถงึการหาเวลาใหล้กูๆ หรอืแบ่งเวลาเพื่อผูค้นในชวีติของเรา พดูแบบนัน้ท าใหรู้ส้กึว่า 
ความสมัพนัธเ์ป็นเพยีงส่วนหนึ่งในชวีติของเรา เช่นเดยีวกบัภารกจิอื่นอกีหลายอยา่ง แต่พระเจา้ตรสัว่า 
ความสมัพนัธค์อืทัง้หมดของชวีติ ความสมัพนัธค์อืสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดในชวีติ ไมใ่ช่ความส าเรจ็หรอืการ
ครอบครองสิง่ต่างๆ แลว้เมือ่เป็นเช่นนัน้ท าไมเราจงึปล่อยใหค้วามสมัพนัธข์องเรามคีวามส าคญัเพยีงน้อย
นิด พอตารางเวลาของเราแน่นเกนิไป เรากเ็ริม่ละทิง้ความส าพนัธ ์ตดัทอนการใหเ้วลา พลงังาน และความ
สนใจทีค่วามรกัเรยีกรอ้ง สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัพระเจา้กลบัถูกแทนทีด่ว้ยความเร่งด่วน ศตัรสู าคญัของ
ความสมัพนัธค์อืการทีเ่ราท าตวัใหยุ้ง่ เราหมกหมุ่นกบัการท ามาหากนิ การท างาน การจา่ยค่าน ้าค่าไฟ และ
การพยายามบรรลุเป้าหมายต่างๆ ราวกบัว่างานเหล่านี้คอืจดุมุง่หมายของชวีติ แต่สิง่เหล่านี้ไมใ่ช่ สิง่ส าคญั
ของชวีติคอืการเรยีนรูท้ีจ่ะรกัพระเจา้และรกัมนุษย ์ชวีติลบด้วยความรกัมีค่าเท่ากบัศูนย์ 

2) ความรกัจะคงอยู่ชัว่นิรนัดร ์ 
เหตุผลอกีประการทีพ่ระเจา้บอกเราว่า จงใหค้วามรกัส าคญัเป็นอนัดบัแรก คอืความรกัจะด ารงอยูน่ิรนัดร ์
“สามสิง่นี้จะคงอยูต่ลอดไป คอืความเชื่อ ความหวงั และความรกั และในสามสิง่นี้ความรกัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด” 
ความรกัจะทิง้มรดกไว ้วธิทีีคุ่ณปฏบิตัต่ิอคนอื่นคอือทิธพิล ทีค่งทนทีสุ่ดทีคุ่ณสามารถทิง้ไวบ้นโลกนี้ ไมใ่ช่
ความมัง่คัง่หรอืความส าเรจ็ ตามทีแ่มช่เีทเรซาไดก้ล่าวว่า “สิง่ส าคญัไมใ่ช่สิง่ทีคุ่ณท า แต่เป็นปรมิาณความ
รกัทีคุ่ณเตมิลงไปในการกระท านัน้” ความรกัคอืเคลด็ลบัของมรดกทีถ่าวร ผมไดอ้ยูข่า้งเตยีงของหลายคน
ในวาระสุดทา้ยของพวกเขา ขณะทีพ่วกเขายนือยูท่ีพ่รมแดนของนิรนัดรกาล                 (มต่ีอหน้า 6) 
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เม่ือขี้เกียจไม่มีจริง (เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีไม่อยู่ในหวัเรา) ตอนท่ี2 

ถ้าคนไม่ได้ชอบสถานะ, ภาวะ, หรือส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น ยงัไงกขี็้เกียจ  อาจมองว่า บางคนกด็ ู
เหมอืนเป็นคนขีเ้กยีจไปเสยีหมด เอ๊ะไมส่ ิเป็นคนทีไ่มข่ยนัอะไรเลย มนัมคีวามเป็นไปได ้กใ็นเมือ่
สิง่แวดลอ้มนัน้มนัไมใ่ช่ ลองนึกว่า ใหค้นไม่ชอบท างานบา้น ตอ้งมาเป็นแมบ่า้น กจ็ะกลายเป็นไมใ่ช่แค่ขี้
เกยีจลา้งจาน แลว้จะขยนัถูบา้น หรอืขีเ้กยีจถูบา้นแลว้จะขยนัซกัผา้ กม็นัไมช่อบสถานะ, ภาวะ หรอื
สิง่แวดลอ้มในแบบทีเ่ป็นนี้เลย ยอ่มถูกสามตี าหนิ ต่อว่า ว่าเป็นเมยีที ่“ขีเ้กยีจ” เป็นแน่แท ้แต่ใครจะรู ้หาก
ใหเ้ขาไปท างานนอกบา้นแทน อาจจะขยนัจนหาเงนิเก่งกว่าสามกีเ็ป็นได้…       

ถ้าเราก าลงัขี้เกียจส่ิงน้ี แล้วเราขยนัส่ิงไหน? “ขี้เกียจไม่มีจริง” ไมไ่ดก้ าลงัจะหมายถงึประโยคนี้
ไมม่ ีตอ้งลบออกจากสารบบค า หรอืทีจ่รงิ ขีเ้กยีจมนัมกีนับา้ง เพยีงแค่เป็นหนึ่งในการเปลีย่นทศันคติ
มมุมอง ใหท้บทวนในแงต่รงขา้มว่า ความขีเ้กยีจอาจเป็นเพยีงภาวะ คลา้ยเบื่อหน่าย หมดอาลยัตายอยาก 
ทีส่่งผลใหข้ีเ้กยีจได ้แต่มนัย่อมมสีาเหตุ มทีีม่าทีไ่ปดลใหค้นเราเป็นเช่นนัน้  

ไม่ใช่เป็นจากนิสยัหรือพนัธกุรรม ณ จดุหน่ึงหากมองในมมุที่ว่า “ขี้เกียจไม่มีจริง” มนัอาจท า
ใหเ้รานึกไปไดว้่า “ถา้เราก าลงัขีเ้กยีจสิง่น้ี แลว้เราขยนัสิง่ไหน?” หรอืไม่ชอบท าเรือ่งน้ีแลว้ชอบท าเรือ่งไหน 
ถา้นึกไมอ่อกเลย กไ็มไ่ดห้มายความว่าเราขีเ้กยีจอยูด่ ีเราแค่จติใจอ่อนแออยา่งแรง บนความทอ้แท,้ พ่าย
แพ,้ สิน้หวงับางอย่าง หรอือยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีไ่มท่ าใหเ้ราขยนัไดเ้ลยเท่านัน้เอง จดุเริม่ตน้กต็อ้งลุกขึน้มา 
พาตวัเองไปใหพ้น้จดุนี้ แลว้ความขยนันัน้ยอ่มกลบัมาไดเ้อง     

เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีไม่อยู่ในหวัเรา   ถึงตรงน้ีจะเหน็ว่า อนัที่จริงความขี้เกียจมนักย็งัม ีอยู่ใน
ภาษาพูดหรอืแงก่ารสื่อสารแบบตรงไปตรงมา แมจ้ะมองไดใ้นมุมว่า คนเราขยนัไมไ่ดใ้นทุกเรือ่งกต็าม แต่ที่
มากกว่านัน้… บนความส าเรจ็บางเรือ่งของบางคน กไ็ม่ไดเ้กดิขึน้เพยีงเพราะความ “ขยนั”   
 เราไม่ได้ขยนั ไม่ได้ชอบหรอก แต่เราขี้เกียจไม่ได้…มเีหตุการณ์หนึ่งท าใหผ้มเหน็มุมต่างของ
ความขยนั คอื การเคยถามเพื่อนทีเ่รยีนไดท้ีห่นึ่งของชัน้ว่า “ท ำไมนำยขยนัอ่ำนหนงัสอืจงั?” เพื่อนตอบ
ว่า “ทีจ่รงิกไ็มไ่ดข้ยนัหรอก ข้ีเกียจจะตำย แต่ถ้ำไม่อ่ำน เรำจะจ  ำได้ไง“ (จะท าขอ้สอบไดย้งัไง) เป็นบท
สนทนาทีเ่ขยีนสรปุใหสุ้ภาพกว่าจรงินิดหน่อย แต่ในตอนนัน้มนัท าใหเ้ปลีย่นมุมคดิไปมาก (อาจเพราะการ
ฝังหวัผดิ ๆ ในวยัเดก็ ว่าขยนัถงึจะส าเรจ็) โดยเหน็อกีมุมว่าคนทีเ่ขาเก่ง ไมใ่ช่ว่าจะขยนั, อยาก, ชอบท าใน
สิง่นัน้เสมอไป หรอืความขยนัมนัไมใ่ช่เรือ่งจ าเพาะบุคคล เช่นว่า คนเรยีนเก่งเพราะขยนัอ่านหนงัสอื แต่
เขาแค่รูว้่า “จ าเป็นต้องอ่าน” ต่างหากและเมือ่โตขึน้ผ่านอะไรมากมาย ยิง่ท าใหเ้หน็มุมทีว่่า ขยนั และ ขี้
เกยีจ เป็นเพยีงทศันคต ิต่อสิง่ ๆ หนึ่ง หรอืพดูงา่ย ๆ “เราเหน็ความส าคญั” ต่อสิง่นัน้แค่ไหน? 


