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"เขาบอกให ้ท่านทําอะไร ก็จงทําเถิด”
࠹ᕎࡤ࠻ࡋ

บทอ่านจากพระสารในวันนี 

 ้เราเห็นถึงบทบาทของแม่พระในชีวต
ชีให
ิ ของเรา พระ
มารดามารีย ์กับพระเยซูเจ ้าเสด็จไปร่วมในงานมงคลสมรส เหล ้าองุ ่นเป็ นเครืองดืมทีใช ้ใน
 ชาวยิวมิได ้ถือว่าเป็ นเหล ้า อันทีจริงเป็ นเหล ้าองุ ่นทีมีดก
การกินเลียง
ี รีตาํ แต่เมือเหล ้าองุ ่น

หมดไป เจ ้าภาพก็หน้าแตก พระมารดามารีย ์ทรงเห็นสิงเหล่านี จึงไปทูลพระองค ์ว่า “เขาไม่
มีเหล ้าองุ ่นแล ้ว”
คําตอบของพระเยซูเจ ้าดูเหมือนว่าพระองค ์ไม่สนพระทัยนัก
และที
พระองค ์ตร ัสว่า “เวลาของลูกยังไม่ถงึ ” แต่พระองค ์ก็ได ้ทําอัศจรรย ์หลังจากทีพระมารดา
ตร ัสกับพระองค ์
  เราพอจะเห็นได ้ว่า พระองค ์จะตอบสนองข ้อเสนอของพระมารดา ดังนัน ให ้เรา
ทังนี
กราบทูลพระองค ์ โดยผ่านทางพระนาง เราก็มนใจได
ั
้ว่าพระองค ์จะยินดีร ับฟังเรา เพราะ
พระนางได ้ชือว่าเป็ น “พระมารดานิ จจานุ เคราะห ์”



࡞ࡋ
ࡨ ࡴࡘᕍࡕ࡚ࡧࡳࡘࡤ࠾ࡰ࡚ࡋ
ᕑ ࡑࡩ࠾ࡴࡡࡐ

2

ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร ์ที 21 ม.ค.19
วันพฤหัสบดีท ี 24 ม.ค.19
วันศุกร ์ที 25 ม.ค.19
วันเสาร ์ที 26 ม.ค.19
วันอาทิตย ์ที 27 ม.ค.19

ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี
ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอซาลส ์ พระสังฆราชและนักปราชญ ์แห่งพระศาสนจักร
ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก
ระลึกถึง น.ทิโมธี และทิตสั พระสังฆราช
สัปดาห ์ที 3 เทศกาลธรรมดา

เรือ
 งน่ารูข
้ องคริสตชน
หมวด 4



สัญลักษณ์ในคริสต ์ศิลป์
ร่างกายมนุ ษย ์

F
มีสญ
ั ลักษณ์อยู่จาํ นวนหนึ งทีใช ้บอกธรรมชาติของพระเจ ้าหรือความศักดิสิF ทธิของบุ
คคล

ในศาสนศิลป์ สัญลักษณ์ เหล่านี ใช ้กันแทบจะเป็ นสากล เพือแทนพระเจ ้า พระคริสต ์ พระ
จิตเจ ้า แม่พระและนักบุญ
ร ัศมี ( Aureole) เป็ นสัญลักษณ์ของพระเจ ้าซึงเป็ นอํานาจสูงสุด จึงสงวนไว ้สําหร ับพระ
 ญลักษณ์ทใช
บิดา พระบุตร และพระจิตเจ ้า รวมทังสั
ี ้แทนแต่ละพระบุคคลของพระตรีเอกภาพ

เท่านัน แต่ยกเว ้นให ้ใช ้กับแม่พระได ้ด ้วย
ร ัศมีประกอบด ้วยร ังสีและแสงเรืองรองทีกระจายอยู่โดยรอบ จนดูราวกับว่าร ัศมีฉายออกมา
ั ัศมีมรี ูปทรงเหมือนและอยู่ชด
จากร่างนันบางครงร
ิ กับร่าง
ทําให ้ดูเหมือนกับว่ามีแสงกระจ่างอยู่
รอบร่างนัน แต่บางครงก็
ั อยู่ห่างออกมา และประกอบไปด ้วยแสงจํานวนมากพุ่งออกมาจากจุด
ศูนย ์ ปลายร ัศมีมก
ั มีลก
ั ษณะเป็ นลําแสงปลายแหลม ซึงอาจค่อยจางลงเป็ นสีรุ ้ง ร ัศมียุคแรกๆ
 นซึง
เป็ นสีขาว แต่เมือถึงสมัยฟื นฟูศล
ิ ปวิทยามักใช ้สีทอง เพือให ้เหมือนแสงสว่าง ร ัศมีสน
ี ํ าเงิ
ั
บอกถึงความรุง่ โรจน์แห่งสรวงสวรรค ์เห็นได ้เป็ นครงคราว

ข้อคิดสะกิดใจ

เมือยามลูกโกรธขึง

เฝ้ าเลียงจนโตใหญ่
ขอโทษถ ้าทําผิด
ต ้นไม้ทใกล
ี
้ฝัง

พ่อแก่ - แม่เฒ่า
ให ้นึ กถึงเมือเยาว ์วัย ร ้องไห ้ยามป่ วยไข ้
แมเ้ หนือยกายก็ยอมทน หวังเพียงจะได ้ยล
ขอให ้คิดทุกทุกยาม ใจแท ้มีแต่ความ
มีหรือหวังอยูไ่ ด ้ไกล วันหนึ งคงล ้มไป

ได ้ใครเล่าเฝ้ าปลอบโยน
เติบโตจนสง่างาม
หวังติดตามช่วยอวยชัย
 งไว ้ให ้วังเวง
ทิงฝั
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คุณพ่อเจ้าอาวาสท ักทาย
"เขาบอกให ้ท่านทําอะไร ก็จงทําเถิด” (ยน 2,5)
 เราพบคําพูดของแม่พระเป็ นประโยคสันๆ
 บันทึกไว ้
พีน้องทีร ัก จากพระวรสารทังสี

ไม่กประโยค
ี
อยูใ่ นพระวรสาร น.ลูกา และ น.ยอห ์น เท่านัน โดยในพระวรสาร น.ยอห ์น มี
 งหมด

คําพูดของแม่พระเพียงแค่ 2 ประโยค และอยูใ่ นบทอ่านทีเราได ้ฟังในวันนี ทั
โดย
่ แล ้ว” (ยน 2,3) และ
ประโยคแรก แม่พระพูดกับพระเยซูเจ ้าก่อนว่า “เขาไม่มเี หล ้าองุ น
หลังจากนัน ประโยคทีสอง แม่พระพูดกับบรรดาผูร้ ับใช ้ว่า “เขาบอกให ้ท่านทําอะไร ก็จงทํา
เถิด” (ยน 2,5).
พีน้องคร ับ ผูเ้ ขียนพระวรสารนักบุญยอห ์นต ้องการจะเน้นว่า พระเยซูเจ ้าทรงฟื  นฟู

สิงสร ้างทุกอย่างขึนมาใหม่
และพระเยซูเจ ้าทรงเป็ น “อาดัมใหม่” ส่วนแม่พระก็เป็ น “เอวา
ใหม่” ต่างจาก “เอวาเก่า” และ “อาดัมเก่า” ทีถูกซาตานหรือปิ ศาจในรูปปรากฎของงู มา
ี าตรงข ้าม คือเป็ นผูท้ ชักชวน
ี
เป็ น
ล่อลวงให ้ทําบาป ไม่เชือฟังพระเจ ้า แต่แม่พระเป็ นผูท้ ทํ

ฝ่ ายริเริมให ้พระเยซูเจ ้าทําเครืองหมายอัศจรรย ์ครงแรกเพื
ั
อแสดงถึงพระสิรริ งุ ่ โรจน์ของ
พระองค ์ ยิงไปกว่านัน แม่พระยังบอกให ้คนอืนๆ ให ้ทําตามทีพระเยซูเจ ้าทรงสังอีกด ้วย.
พีน้องคร ับ จากพระวาจาของพระในวันนี  เราได ้เห็นท่าทีของแม่พระซึงเป็ น
 ยงสันๆ
 ตรงๆ ว่า “เขา
แบบอย่างสําหร ับเราคือ แม่พระบอกพระเยซูเจ ้าถึงปัญหาทีเกิดขึนเพี
ไม่มเี หล ้าองุ น
่ แล ้ว” (ยน 2,3) และหลังจากนันจะเป็ นอย่างไรก็ขนอยู
ึ
ก
่ บั พระเยซูเจ ้า ในการ
อธิษฐานภาวนาของเราก็เช่นกัน ขอให ้เรามันใจว่าพระเยซูเจ ้าจะทรงช่วยเรา หน้าทีของเรา
มีเพียงทําตามทีพระเยซูเจ ้าทรงสังเท่านัน ดังนัน ประโยคทีแม่พระบอกกับผูร้ ับใช ้ในพระวร
 ้วยว่า “เขาบอกให ้ท่านทํา
สารวันนี  จึงเป็ นประโยคทีแม่พระบอกกับเราทุกๆ คนในวันนี ด
อะไร ก็จงทําเถิด” (ยน 2,5).
ขอพระอวยพรพีน้องทุกท่านเสมอไปคร ับ.
ด ้วยความรักและเคารพ.
พ่อไก่อ.ู
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ
ไลก
่ วาง เสยี กระตา่ ย

สิงโตจับกระต่ายป่ าทีกําลังนอนหลับอยูใ่ ต ้ต ้นไม้ได ้ตัวหนึ ง ขณะทีกําลังจะกินกระต่ายตัวนัน

มันก็เหลือบเห็นกวางตัวหนึ งวิงผ่านไป สิงโตทิงกระต่
ายทันที ไล่ตามกวางตัวนันไป
วิงไปไกลโขแต่ยงั จับกวางไม่ได ้ มันจึงวิงกลับมายังต ้นไม้ทมี
ี กระต่ายป่ านอนหลับอยู่
แต่กระต่ายป่ าหนี ไปเสียแล ้ว

 ้วยความเสียใจว่า สมนํ าหน้
 าตัวเองนัก โลภมาก ลาภจึงหาย
สิงโตพูดขึนด

คต ิ
1.
2.
3.

โลภมากลาภมักหาย
สิงทีมองเห็นอยูข
่ ้างหน้าเรานัน อาจไม่ใช่ของเราเสมอไป
เพราะฉะนันผูท้ รูี ้จักพอจึงจะมีความสุขอย่างแท ้จริง
ไม่วา่ จะทําอะไรก็แล ้วแต่ เราควรคํานึ งถึงกําลังและความสามารถของตัวเองเป็ นหลัก

 นให ้ดี อย่าฝันเฟื อง
แล ้วจึงเลือกงานทีเหมาะสมกับตัวเองมากทีสุด และตังใจทํ
างานชินนั
โดยไม่ยอมเริมต ้นจากเรืองเล็ก ๆ ไม่เช่นนันจะไม่เช่นนัน จะไม่ประสบความสําเร็จเลย
แม้แต่เรืองเดียว
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ลิเกชีวต
ิ

สมัยทีผมเป็ นเด็กชีวติ ผมเติบโตในชนบท สมัยนันยังไม่มไี ฟฟ้ าเข ้าถึงฉะนันไม่ต ้อง

พูดถึงความบันเทิงผ่านจอโทรทัศน์เหมือนยุคนี  ดีทสุ
ี ดก็ฟังละครฟังเพลงผ่านทางวิทยุท ี
ใช ้ถ่าน นานๆ จึงจะมีหนังกลางแปลงทีรถขายยามาจัดตามหมู่บ ้านแต่ความบันเทิงที
จัดเป็ นอันดับหนึ งเป็ นทีสนใจของชาวบ ้านคือ ลิเก คุณย่าผมเป็ นคนชอบดูลเิ ก เมือมี
งานบวช งานแต่งงานของครอบคร ัวทีมีเงินเขาจะจัดให ้มีลเิ ก งานวัดประจําปี ก็จะมี
มหรสพรูปแบบต่างๆ และทีขาดไม่ได ้คือลิเก คุณย่าพร ้อมเพือนบ ้านจะรวมตัวกันไปเป็ น
หมู่ ยิงถ ้าจ ้างลิเกคณะดังๆ ชาวบ ้าน บรรดาสาวแก่แม่หม ้ายจะแห่กน
ั ไปจองแถวหน้า
 เด็ก
สมัยผมเป็ นเด็กผมไปกับคุณย่าด ้วย อาจจะเพราะได ้ร ับการซึมซบั ดนตรีไทยตังแต่
ทําให ้ผมนิ ยมดนตรีไทย รําไทยมากกว่าดนตรีสากลและศิลปะการเต ้นแบบตะวันตก ผม
 ได ้หมายความว่าดนตรีและศิลปะตะวันตกไม่ด ี เพียงแต่หู ตาของผมเข ้าไม่
พูดเช่นนี ไม่
ถึง
คนทีเคยดูลเิ กจะมีตวั แสดงเป็ นกษัตริย ์ ราชินี โจร พระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก
ฯลฯ แต่ละตัวแสดงจะแต่งกายตามตําแหน่ งในท ้องเรือง และแสดงให ้เหมือนจริงตามบทที
ได ้กําหนดไว ้ ไม่วา่ จะเป็ นกษัตริย ์ ทหาร ตัวตลก ตัวโกง พระเอก นางเอก ฯลฯ คนดูก็จะ

อินไปกับการแสดงบทต่างๆ สามารถเรียกเสียงหัวเราะ เรียกนํ าตา
กระชากความรู ้สึก
ผู ้ชมได ้ เพราะเขาแสดงได ้สมบทบาทจริงๆ ทุกคนทราบดีวา่ นันเป็ นการแสดง และใน
ทีสุดการแสดงก็จบลง นักแสดงแต่ละคนถอดชุดแสดงพร ้อมๆ กับถอดบทบาททีแสดงมา
เป็ นตัวตนคนเดิม เขาไม่ใช่กษัตริย ์ ไม่ใช่ราชินี ไม่ใช่พระเอกหรือนางเอก ฯลฯ เขาคือ
เขา สิงทีเขาแสดงไม่ใช่ตวั ตนทีแท ้จริง เป็ นเพียงสวมบทบาททีผู ้อืนกําหนดให ้
โลกเราเป็ นเหมือนโรงลิเก โรงละครโรงใหญ่ทเต็
ี มไปด ้วยนักแสดงทีดึงดูดความ
สนใจ บางครงเราอิ
ั
นกับการแสดงของพวกเขาจนหลงเชือว่านันเป็ นเขาจริงๆ เราคงได ้
ยินเรืองหมาป่ าทีมาในคราบของแกะ มารทีมาในรูปของทูตสวรรค ์ มีคนไม่ใช่นอ้ ยที
หลงใหลการแสดงอันแนบเนี ยนของมิจฉาชีพทีมาในคราบของผู ้หวังดี ผมพูดเช่นนี 
ไม่ได ้ยุให ้ระแวงทุกคนแต่เตือนให ้มีสติ มีสามัญสํานึ ก มีความฉลาดและความเข ้าใจ
เตือนให ้ระวังและรู ้เท่าทันคน แต่ในเวลาเดียวกันแต่ละคนจะต ้องระวังตัวเอง อย่าทําตัว
เป็ นลิเกเสียเอง การแสดงภายนอกทีไม่ใช่เป็ นจริงจากภายใน ต ้องดัดจริตตนเอง
ตลอดเวลาคงจะทําได ้ไม่นาน
จงพัฒนาตัวตน ภายในให ้งดงาม

แล ้วตัวตนนันจะเป็ นเครืองทรงอันงดงามปรากฏภายนอกทีทุกคนชืนชม
ทีมา www.romyenchurch.org/messages
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1.

࡞ࡨࡋࡴࡘᕍࡕ࡚ࡧࡳࡘࡤ࠾ࡰ࡚ࡋ
ᕑ ࡑࡩ࠾ࡴࡡࡐ

ั ันธ์
ประชาสมพ
ขอเชิญพีน้องร่วมมิสซาตรีวาร เพือเตรียมจิตใจ ฉลองชุมชนศิษย ์พระคริสต ์ วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน
j

ั หนึ ง อา. 20 ม.ค. 2019 หัวข ้อ “ข ้อคิดจาก 350 ปี มิสซงั สยาม และ 75 ปี มิสซงั จันทบุร ี ” โดย
ครงที
คพ.เอนก นามวงษ ์ (รอบภาษาอังกฤษ 09:00 น. และรอบภาษาไทย 10:30 น.)

j

ครงที
ั สอง อา. 27 ม.ค. 2019 หัวข ้อ “ข ้อคิดจากอดีตของชุมชนฯ วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน” โดย
คพ.มิเกล กาไรซาบาล เอส.เจ. (รอบภาษาอังกฤษ 09:00 น. และรอบภาษาไทย 10:30 น.)

j

 สาม อา. 3 ก.พ. 2019 หัวข ้อ “แผนอภิบาลของสังฆมณฑลจันทบุร ี ค.ศ.2016-2020 และ
ครังที
อนาคตของชุมชนฯ วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน” โดย คพ.ชาติชาย พงษ ์ศิร ิ (รอบภาษาอังกฤษ
09:00 น. และรอบภาษาไทย 10:30 น.).

2.

ขอเชิญพีน้องทีสนใจเข ้าร่วม “มารานาธา” (ฝึ กสมาธิแบบคาทอลิก) และเรียนรู ้ชีวต
ิ นักบุญยอแซฟ โดย
 วน
ไม่เสียค่าใช ้จ่าย ตังแต่
ั ที 25 มกราคม เวลา 18:00 น. – 27 มกราคม เวลา 12:00 น. ติดต่อสอบถามได ้
ที แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุร ี โทร.064-1240505.

3.


  ง)
วันเสาร ์ที 26 มกราคม ค.ศ.2019 ฉลองวัด น.เปาโลกลับใจ ปากนํ าระยอง
คุณพ่อจะนํ าอาหาร (ลูกชินปิ
ไปร่วมฉลองวัดด ้วย พีน้องสามารถสมทบค่าอาหารได ้ทีคุณพ่อครบั .

4.

ั 8 ณ วัดพระหฤทัยฯ ศรี
วันเสาร ์ที 26 มกราคม ค.ศ.2019 ชุมนุ มผูส้ งู อายุ ระดับสังฆมณฑลจันทบุร ี ครงที
ราชา กลุม
่ ผูส้ งู อายุวด
ั แม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน จะไปเข ้าร่วมกิจกรรมด ้วย (แทนการจัดกิจกรรมทีวัดฯ
ประจําเดือนมกราคม)
กําหนดการ : 08:30 น. รถตูออกเดิ
้
นทางจากวัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน
09:00 น. พิธเี ปิ ด
10:00 น. รับชมการแสดงของกลุม
่ ผูส้ งู อายุแต่ละวัด
11:30 น. รบั ประทานอาหารกลางวัน
14:00 น. พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ โดย คพ.วีระ ผังรกั ษ ์ (มีบริการศีลเจิมแก่ผู ้สูงอายุ).

5.

วันเสาร ์ที 26 มกราคม ค.ศ.2019 วันอธิษฐานภาวนาเพือเอกภาพคริสตชน ณ วัดพระนามเยซู ชลบุร ี

กําหนดการ : 08:00 – 09:30 น. ลงทะเบียน
09:30 – 10:00 น. กิจกรรมทําความรู ้จักกัน
10:00 – 12:00 น. พิธอี ธิษฐานภาวนาฯ ถ่ายรูปร่วมกัน
12:00 – 14:00 น. รบั ประทานอาหารร่วมกัน
14:00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

࡞ࡋ
ࡨ ࡴࡘᕍࡕ࡚ࡧࡳࡘࡤ࠾ࡰ࡚ࡋ
ᕑ ࡑࡩ࠾ࡴࡡࡐ
ࡳ࠹ࡎࡻ ࡍࡐࡐ࠾ࡢࡩࡋࡑࡩ࠾ࡴࡡࡐࡌࢀࡩࡑࡴࡡࡐࡡ࠹ࡤࢀࡩࡳࡗࡤࡳࡘࡤ࠾ࡨ࠾ࡢ࡞ࡨࡋࡁࡑ࡚ ࡵࡎ࡚
 ࡑ
 ࡁ
ࡰ ࡩ࠹ࡤࡑࡕ࡚ࡧ࠻ࡊࡗࡩࡠࡩࡤࡨ࠾࠸࡛ࡠࡳ࡞ࡩࡐࡴࡧࡗࡩࡠࡩࡷࡎ࡙ࡐ
࡞ࡨࡐࡤࡩࡎࡌ࡙ᕑࡕࡏ
࡞ࡨࡐ࠸࡚ᕑࡌࡐ
ᕎ ࡳࡋࡤࡐ࡞ࡨࡐࡳࡡࡩ࡚ᕑࡐࡕ࡞ࡩ࡚ࡴࡘᕍࡕ࡚ࡧࡐࡩࡐࡳ࠻࡚ࡩࡧࡢᕑࡴࡧࡕࡏࡑ
 ࡁ
ࡰ ࡩ࠹ࡤࡑࡕ࡚ࡧ࠻ࡊࡳ࡞ࡩࡐ

ปี ที 25 ฉบับที 1249

วันอาทิตย ์ที

20

มกราคม

2562/2019

ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
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࠻ࡊࡕᕍࡤࡤࡳࡐ࠸ࡐࡩࡘ࡞࠾ᕑࡳࡒᕕࡐࡒ࡚ࡧࡏࡩࡐࡶࡐࡕࡏࡘ
 ࡡࡂࡩ࡞ࡨࡐࡳࡋࡺ࠸ࡎ࡞
ࡻ ࡋ
ࡨ ࡑࡩ࠾ࡴࡡࡐ࡞ࡨࡐࡤࡩࡎࡌ࡙ᕑࡎࡻ ࡘ࠻
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࡞ࡋ
ࡨ ࡴࡘᕍࡕ࡚ࡧࡳࡘࡤ࠾ࡰ࡚ࡋ
ᕑ ࡑࡩ࠾ࡴࡡࡐ

ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
วันเด็กทีวัดบางแสน วันอาทิตย ์ที 13 ม.ค. 2019

---------------------------------------- งฉลองวัดชลบุร ี วันเสาร ์ที 12 ม.ค. 2019
ทีมโภชนาการวัดบางแสนกับลูกชินปิ

