ข่าวว ัดบางแสน
วันอาทิ ตย์ที่ 8 พ.ค. 2022 อาทิ ตย์ที่ ๔ เทศกาลปัสกา วันฉลองนายชุมพาบาลที่ดี
โดยมีคุณพ่อประธาน (พ่อเพ้นท์) ตันเจริญ เป็ นประธาน
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“ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็ นศิษย์ของเรา”
ทุกวันอาทิตย์ในเทศกาลปัสกา จะเน้นคาสอนสาคัญของพระเยซูเจ้าเสมอ อาทิตย์ทแ่ี ล้วเน้นว่า
พระเยซูเจ้าเป็ นนายชุมพาบาลทีด่ ี วันอาทิตย์น้เี น้นบทบัญญัตแิ ห่งความรัก พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เรา
รักท่านทัง้ หลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนัน้ เถิด” ในบรรดาบทบัญญัตทิ พ่ี ระองค์ประทานให้แก่
เรา บัญญัตปิ ระการนี้สาคัญทีส่ ุดเพราะเป็ นบทสรุปของบทบัญญัตทิ ุกอย่าง เราอาจพูดได้ว่า ความ
ล้มเหลวเดียวของการเป็ นคริสตชนก็คอื ความล้มเหลวทีจ่ ะรัก
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันพุธที่ 18 พ.ค. 22
วันศุกร์ท่ี 20 พ.ค.22
วันเสาร์ท่ี 21 พ.ค.22
วันอาทิตย์ท่ี 22 พ.ค. 22

ระลึกถึง น.ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี
ระลึกถึง น.เบอร์นาดินแห่งซีเอนา พระสงฆ์
ระลึกถึง น.คริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 6 เทศกาลปั สกา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
เอล์ม (Elm) สื่อให้เห็นศักดิ ์ศรีแห่งชีวติ ต้นเอล์มเป็ นไม้พุ่ม กิง่ ก้านโตๆของ
มันแผ่ไปทุกทิศทุกทางเป็ นสัญลักษณ์แห่งพลังทีเ่ กิดจากความศรัทธาในพระคัมภีร์

ข้อคิดสะกิดใจ

สู้
เกิดมาแล้ว..เราต้องอยู.่ .สูช้ วี ติ "
เมือ่ ชีพอยู.่ .ต้องทายท้า..กล้าประจัญ
ชีวติ เรา..เวลาเหลือ..เผื่อไม่มาก
ต้องต่อสู.้ .ด้วยลาแข้ง..แห่งตัวตน

จวบชีพปลิด..โรยร่วง..หมดห้วงฝั น
มุง่ ฝ่ าฟั น..พิสูจน์ค่า..ราคาคน
แม้ลาบาก..เพียงไร..อย่าได้บ่น
จึงเกิดผล..งดงาม..ตามต้องการ
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ข่าวว ัดบางแสน
อาทิตย์ท่ี 8 พ.ค 2022 อาทิตย์ท่ี 4 เทศกาลปั สกา "วันภาวนาสากลเพือ่ กระแสเรียก"
คณะเซอร์ร่าบางแสน ร่วมกับสัตบุรุษวัดบางแสน ร่วมใจสวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรียกสาหรับพระสงฆ์ นักบวช
และผูถ้ วายตัว ในวันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก “ไม่มพี ระสงฆ์ ไม่มศี ลี มหาสนิท”
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ประกาศว ัดบางแสน

ความยิ่งใหญ่ ของ พระสัญญา
" จงรูเ้ ถิดว่าเราอยูก่ บั ท่านทุกวันตลอดไป ตราบจนสิน้ พิภพ ” (มัทธิว 28:20)
*** “เราอยูก่ บั ท่านทุกวัน”
... บ่อยครัง้ ด้วยภาระหน้าทีต่ ่างๆ ดึงเราให้ตกอยูใ่ นห้วงแห่งการต้องตัดสินใจหรือต้องเลือก ระหว่างความ
ถูกต้อง ถูกใจ เหมาะสม หรือตามหลักมนุษยธรรม เป็ นช่วงเวลาทีท่ าให้เกิดความสับสน ทุกข์ทอ้ ใจ ไม่อยาก
ตัดสินใจ หรือเลือก เพราะกลัวผิดพลาด แต่เมือ่ คิดว่า พระองค์...อยูก่ บั เราทุกวัน จะทาให้หายกลัวในสิง่ ต่างๆ
เพราะเชื่อว่า ถ้ามีอุปสรรค พระองค์จะทรงนา ทรงพาเราให้พบหนทางทีจ่ ะฝ่ าฟั นปั ญหาต่างๆ ไปได้...

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พีน่ ้องทีร่ กั ..... ขณะทีเ่ ขียนสารวัดนี้ เป็ นวันศุกร์ท่ี 13 พ.ค. 2022 เป็ นวันระลึกถึงพระแม่แห่งฟาติ
มา ได้ต งั ้ รูปพระแม่แ ห่งฟาติ ม าบนพระแท่ น ในวัด น้ อ ย ขณะถวายบูชามิ ส ซาเพื่อ พี่น้ อ ง เช่น
ทีป่ ฏิบตั ทิ ุกวันเสมอมาครับ

ในปี คริสตศักราช 1917 วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤษภาคม ประมาณก่อนเทีย่ งวัน ขณะทีเ่ ด็กน้อย 3
คน คือ ลูชอี า ดอส ซานตอส อายุเพียง 10 ขวบ กาลังดูแลฝูงสัตว์เลีย้ งเพียงไม่กต่ี วั กับ
ลูกพีล่ กู น้องทีย่ งั เด็กกว่าอีก 2 คน คือ ฟรันซิสโก และยาชินทา ในหมูบ่ า้ นเล็ก ๆ ของสังฆมณฑล
เลอิเรีย ประเทศโปรตุเกส แม่พระได้ประจักษ์แก่เด็ก ๆ โดยทาให้เกิดสายฟ้ าแลบ เหนือพุ่มไม้ ***
แม่พระได้ขอให้เด็ก ๆ สวดภาวนาให้ค นบาปกล บั ใจ และเพื่อให้สงครามสิ้ นสุดลง (เวลา
นัน้ เป็ นช่วงเวลาสงครามโลกครัง้ ที่ 1) แม่พระขอให้เด็ก ๆ ทัง้ 3 คน กลับมาพบแม่พระอีกทุกวันที่
13 ของเดือน - แม่พระประจักษ์อกี วันที่ 13 มิถุนายน และ 13 กรกฎาคม ทว่า วันที่ 13 สิงหาคม
เด็ก ๆ ไม่ได้ออกไป เพราะถูก ผู้ใ หญ่ห้ ามไว้ อย่างไรก็ต าม แม่พระได้ประจักษ์มา ในวันที่
19 .... วันที่ 13 กันยายน แม่พระได้ข อร้อ งเด็ก ๆ ให้สวดสายประคา เพื่อ ให้ส งครามสิ้ น สุด
ลง **** ในวันที่ 13 ตุลาคม แม่พระได้แจ้งให้เด็ก ๆ รูว้ ่าพระนางคือ - แม่พระแห่งสายประคา และ
อีกครัง้ หนึ่งได้ขอให้เด็ก ๆ สวดและใช้โทษบาปเสมอ

ปี ค.ศ. 1930 ตุลาคม 13 พระสังฆราชได้รบั รองประเพณีการสวดสายประคาสม่าเสมอในสังฆ
มณฑล .... ฟรันพระแท่นซิสโก เสียชีวติ วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1919 - และน้องสาวชื่อยาชินทา
เสียชีวติ เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1920 - ต่อมาลูชอี า ได้ไปเป็ นซิสเตอร์ *** สรุปมาให้ทราบ
แค่น้แี หละครับ ขอให้พี่น้องสวดสายประคาทุกวันนะครับ
......เจ้าวัด
ยน 13:31-33ก,34-35
เวลานัน้ เมือ่ ยูดาสออกไปแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสว่า “บัดนี้ บุตรแห่งมนุษย์ได้รบั พระสิรริ งุ่ โรจน์ และ
พระเจ้าทรงได้รบั พระสิรริ ุ่งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์ดว้ ย ถ้าพระเจ้าทรงได้รบั พระสิรริ ุ่งโรจน์ในบุตรแห่ง
มนุษย์ พระเจ้าจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รบั พระสิรริ งุ่ โรจน์ในพระองค์ดว้ ย และจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์
ได้รบั พระสิรริ งุ่ โรจน์ทนั ที
ลูกทัง้ หลายเอ๋ย เราจะอยูก่ บั ท่านอีกไม่นาน เราให้บทบัญญัตใิ หม่แก่ท่านทัง้ หลาย ให้ท่านรักกัน เรา
รักท่านทัง้ หลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนัน้ เถิด ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรูว้ ่า ท่านเป็ นศิษย์
ของเรา”


อาทิตย์ชวนคิด
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ถ้าจะทาบางสิ่งให้น้อยลง
-

หากลดบางอย่างให้น้อยลง ผมจะได้หลายสิง่ กลับมามากขึน้
ลดความโกรธให้น้อยลง ผมได้สติกลับมามากขึน้
ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง ผมได้เงินเก็บมากขึน้
ลดการพูดให้น้อยลง ผมทาหลายอย่างได้มากขึน้
รักตัวผมเองให้น้อยลง คนอื่นรักผมมากขึน้
พูดให้รา้ ยคนอื่นให้น้อยลง มีคนพูดถึงผมในแง่ดมี ากขึน้
แสดงความฉลาดให้น้อยลง ผมได้ความรูเ้ พิม่ มากขึน้
ออกนอกบ้านให้น้อยลง ผมได้ความอบอุ่นในครอบครัวมากขึน้
คิดเรือ่ งเครียดให้น้อยลง ผมยิม้ ได้มากขึน้
ลดความอายให้น้อยลง ผมได้ความกล้ามากขึน้
ดูละครให้น้อยลง ผมอ่านหนังสือได้มากขึน้
ผมวิง่ ให้ชา้ ลง ผมมองเห็นคนข้างหลังมากขึน้
ลดทิฐใิ ห้น้อยลง ผมรูจ้ กั อภัยมากขึน้
ก้มหน้าให้น้อยลง ผมมองเห็นได้ไกลขึน้
เห็นแก่ตวั ให้น้อยลง มีคนรอดชีวติ มากขึน้
แบกของหนักให้น้อยลง ชีวติ ผมเบามากขึน้
แอบฟั งให้น้อยลง ผมได้ยนิ อะไรมากขึน้
รักพ่อแม่ให้มากขึน้ รักคนอื่นให้น้อยลง
ร้องไห้ให้น้อยลง ผมจะได้หวั เราะได้มากขึน้
ลดสิง่ มัวเมาให้
่
น้อยลง สุขภาพผมจะดีขน้ึ

ความฝัน

1.
2.
3.

รูจ้ กั ปุ่ม Shutdown หรือสวิตซ์ทท่ี าให้เราหลับ
รูจ้ กั ระยะการนอนทัง้ 2 แบบ REM และ SW (หรือ non-REM)
ความฝั นช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์ ทาให้เราเข้าใจอารมณ์และจัดการกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในตอน
กลางวันได้ดขี น้ึ
4. เราฝั นเป็ นประจา บางครัง้ เราก็จาไม่ได้ ความฝั นทีช่ ดั เจน เรามักจะจาได้ง่าย
การนอนหลับ เราใช้เวลาไปกับการนอนหล บั ถึง 1 ใน 3 ของเวลาทัง้ หมด ดังนัน้ จึงเป็ น เรื่อ ง
สาคัญทีเ่ ราจะเรียนรูว้ ่า มันเกิดอะไรขึน้ บ้างในช่วงเวลาทีเ่ ราหลับ วิทยาศาสตร์ดา้ น Neuroscience ทาให้
เรารูว้ ่า การนอนหลับไม่ใช่แค่ช่วงเวลาทีเ่ ราได้พกั และฟื้ นฟูร่างกาย แต่มนั ยังเติมพลังใจให้เราด้วย ช่วย
พัฒนาการเรียนรูแ้ ละช่วยให้เราจดจาข้อมูลได้ดขี น้ึ ทาให้เรามีภูมติ า้ นทานต่อโรคซึมเศร้าและช่วยป้ องกัน
ไม่ให้เราอ้วนได้ดว้ ย
สวิ ตซ์ที่ทาให้หลับ ในปี 2001 นักวิจยั เรือ่ งการนอนหลับจาก Harvard University ได้คน้ พบกลุ่มของ
Neuron ในสมองส่วน Hypothalamus ซึง่ เป็ นส่วนทีค่ วบคุมกระบวนการเมตาบอลิซมึ ควบคุมความหิวและ
อุณหภูมใิ นร่างกาย และเรียกมันว่าสวิตซ์ทท่ี าให้เราหลับ ระยะการนอน REM และ SW (หรือ non-REM)
การนอนหลับมีอยู่ 2 ระยะคือ Rapid Eye Movement (REM) กับ Slow-wave (SW) หรือ Non-rapid Eye
Movement (non-REM) ซึง่ เกิดขึน้ สลับกันไปมา 5-6 รอบในแต่ละคืน โดยเฉลีย่ รอบละ 90 นาที
การนอนหลับแบบ REM ได้ช่อื มาจากการทีต่ าเคลื่อนทีไ่ ปมาในระหว่างทีเ่ ราหลับ เป็ นการนอนที่
ตื่นตัวทีส่ ุด ก็เลยทาให้สมองร้อนมากขึน้ ดังนัน้ จึงต้องอาศัยการนอนในระยะอื่นเพื่อช่วยทาให้สมองเย็นลง
ในช่วงการนอนแบบ REM เรามักจะฝั นแบบเหนือธรรมชาติ และเรามักจะจาความฝั นนัน้ ได้ ส่วนการนอน
หลับแบบ SW เป็ นช่วงทีเ่ ราหลับลึก คลื่นสมองช้าลงและสูงขึน้ สมองทางานสอดคล้องเป็ นอย่างดี และยาก
ทีจ่ ะปลุกให้ต่นื การนอนในช่วง SW เป็ นเวลาทีเ่ ราหลับและร่างกายได้ฟ้ื นฟู และเป็ นช่วงทีร่ า่ งกายเราเผา
ผลาญไขมัน นี่คอื เหตุผลว่าทาไมคนทีน่ อนหลับไม่เพียงพอจะทาให้อว้ นได้
ความฝัน อารมณ์ การนอนหล บั ยังช่ว ยให้เราจัด การกับอารมณ์ ได้ด ีขึ้น โดยการทดลองของ
Rosalind Cartwright คนเขียนหนังสือเรือ่ ง The Twenty-Four Hour Mind เค้าทดลองและบันทึกความฝั น
ของ กลุ่มคนทีผ่ ่านการหย่าร้างมา โดยทีค่ รึง่ หนึ่งของคนเหล่านัน้ มีอาการซึมเศร้า สิง่ ทีพ่ บคือในกลุ่มคนที่
จาความฝั นได้มกั จะเป็ นกลุ่มทีฝ่ ั นเป็ นระยะเวลานานและเป็ นฝั นทีซ่ บั ซ้อนมากกว่า ซึง่ มักจะเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่ออารมณ์ กลุ่มคนเหล่านี้สามารถฟื้ นฟูและมีอาการดีขน้ึ มากกว่ากลุ่มคนทีฝ่ ั นเป็ นระยะ
สัน้ ๆ หรือจาความฝั นไม่ได้เลย

