วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

เวลา 06.30 น.

โมทนาคุณ : แม่พระ พระเยซูเจ้า น.เปโตร น.อันตน น.ทั้งหลาย คพ.ปีโอ
อุทิศแด่ : เซซีลีอาราตรี ธิราชัย เปโตรบุญครอง เอกกุล ตระกูลชุ่มใจ

5 หมู่ 6 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 15 มีนาคม

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

สารวัดนักบุญยวงบัปติสตา (เจ้าเจ็ด)

เวลา 16.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม ค.ศ.2011 : ฉบับที่ 11 / 2011
( http://stjohnbpchurch.catholic.or.th,www.facebook.com/stjohnbpchurch)

โมทนาคุณ : แม่พระ พระเยซูเจ้า น.เปโตร น.อันตน น.ทั้งหลาย คพ.ปีโอ
สุขสําราญ : ครอบครัวสุวรรณผดุง ครอบครัวหอม เสนาจักร์
อุทิศแด่ : มารีอาเฉลย เปาโลแม้น โพธิกุล เปโตรหมื่น เซซีลีอาอบ เสนาจักร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 16 มีนาคม

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

เวลา 06.30 น.

โมทนาคุณ : แม่พระ พระเยซูเจ้า น.เปโตร น.อันตน น.ทั้งหลาย คพ.ปีโอ
อุทิศแด่ : ลูซีอาปนัดา เนยหอม เซซลีอาสําลี ยบ.ทวี เกตุผล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม

น.ปาตริก พระสังฆราช

เวลา 16.30 น.

โมทนาคุณ : แม่พระ พระเยซูเจ้า น.เปโตร น.อันตน น.ทั้งหลาย คพ.ปีโอ
อุทิศแด่ : ยบ.นิมิตร โรซาพิศวง กุศลส่ง เปโตรเทียม เปโตรชาตรี ยอแซฟวีรชัย ธาราไชย
--------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม

น.ซีริล แห่งเยรูซาเล็ม พระสังฆราชฯ

เวลา 06.30 น.

โมทนาคุณ : แม่พระ พระเยซูเจ้า น.เปโตร น.อันตน น.ทั้งหลาย คพ.ปีโอ
อุทิศแด่ : สกอลัสติกาสมบัติ สีดา ลูซีอาเกลี้ยง - กราย ศรีโสภณ อันนาโสภี ทองประเสริฐ
ไมเคิ้ล โอไมอั้น เปโตรเล โรซาละม่อม ผิวเกลี้ยง โยอันนาสสมชาย โก่งศร
--------------------------------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีฯ เวลา 17.00 น.
โมทนาคุณ : แม่พระ น.ยวงฯ น.เปโตร น.อันตน น.เอากุสติน น.ยอแซฟ น.อันนา น.เทเรซา
สุขสําราญ : ยบ.สมเดช คําชํานาญ สตานิลเลาถวิล จุลสุคนธ์ ครอบครัวเทเรซาชรด สังขรัตน์
เทเรซาสุธา สังขรัตน์
อุทิศแด่ : ผู้ล่วงลับในสุสานวัดนักบุญยวงบัปติสตาทุกท่าน เซซีลีอาปราณี ธาราศิลป์
ยบ.ชวน ธาราศิลป์ เทเรซาวาสนา กุศลส่ง อันเดรจวน มารีอาสว่าง สังขรัตน์ คุณชื้น
อันนาอารีย์ จินต์ประยูร เทเรซาวัฒนา สังขรัตน์ อันตนว่าง มารีอาสะอาด ไชยเผือก
เปโตรสุนทร มารีอาชลูด ยบ.สุดใจ สุภาวิทย์ โรซาราตรี จุลสุคนธ์ วิญญาณในไฟชําระ

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

บทอ่านประจําวันอาทิตย์
อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ําเสมอ
จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี

(มธ 4:1-11)

เวลานั้น พระจิตเจ้าทรงนําพระเยซูเจ้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้
ปีศาจมาผจญพระองค์
เมื่อทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว ทรงหิว ปีศาจผู้ผจญจึงเข้ามา
ใกล้ ทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง
เถิด” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์มิได้ดํารงชีวิต
ด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดํารงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคําที่ออกจากพระโอษฐ์ของ
พระเจ้า”
ต่อจากนั้น ปีศาจอุ้มพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ วางพระองค์ลงที่ยอด
พระวิหาร แล้วทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด
เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าทรงสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่าน ให้คอย
พยุงท่านไว้ มิให้เท้ากระทบหิน”
พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ในพระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้ด้วยว่า อย่าทดลอง
องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย”
อีกครั้งหนึ่งปีศาจนําพระองค์ไปบนยอดภูเขาสูงมาก
ชี้ให้พระองค์
ทอดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆของโลก แล้วทูลว่า “เราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่
ท่าน ถ้าท่านกราบนมัสการเรา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เจ้าซาตานจงไปให้
พ้น ยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระ
เจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น” ปีศาจจึงได้ละพระองค์ไป
แล้วทูตสวรรค์ก็เข้ามาปรนนิบัติรับใช้พระองค์ (นี่คือพระวาจาของพระเจ้า)

วันอาทิตย์ท่ี 13 มีนาคม
อาทิตย์ท่ี 1 เทศกาลมหาพรต
เวลา 08.30 น.
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สารวัดนักบุญยวง บัปติสตา

สารวัดนักบุญยวง บัปติสตา

หน้าที่ 2

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

(1ธส5:17-18 )

ประชาสัมพันธ์
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มิสซาประจําวัน สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

หน้าที่ 7

สัปดาห์ท่ี 1 เทศกาลมหาพรต

เรื่องสั้นสอนใจ....อูมา “มี”้
โดย คุณพอ สุวนารถ กวยมงคล

เรื่องเกี่ยวกับพนักงาน

# ...../ ก) 

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนเฝ้ายามคนหนึ่ง วันหนึ่งเขารู้สึกตกใจ และเศร้าโศก
มากในความฝันของเขา
พอรุ่งขึ้นเขารีบไปพบนายและบอกนายว่าเที่ยวบินที่ท่านจะ
บินวันนี้จะตก ผู้โดยสารจะตายหมดทุกคน ผมรู้ ผมฝันเห็นเหมือนภาพจริง
นายอย่าเดินทางในเย็นนี้เลยครับ อย่าไปเด็ดขาด นายซึ่งพร้อมเดินทางอยู่แล้วก็
รู้สึกกลัวเหมือนกัน บอกยกเลิกเที่ยวบินทันที
และเย็นนั้นก็เกิดเหตุการณ์ดังที่คนเฝ้ายามได้บอกทํานายไว้
ผู้โดยสารตาย
ทุกคน รุ่งขึ้นนายเรียกยามมาขอบใจที่เตือน และขึ้นเงินเดือน
ให้ เพราะได้ช่วยชีวิตของนายไว้ แต่ก่อนที่จะบอกให้ยามปฏิบัติ
หน้าที่ นายก็พูดขึ้นว่า “ผมให้คุณทํางานวันนี้วันสุดท้าย เพราะ
คุณละทิ้งหน้าที่การดูแลบ้าน สิ่งของทรัพย์สินของผม คุณหลับ
ยาม ผมไล่คุณออก!!!”

พระเจ้าเก่งจริงๆ

เทศกาลมหาพรตมีชื่อเปนภาษาลาตินวา “Quadragesima” ซึ่งแปลวา “ที่สี่
สิบ” (ภาษาอิตาเลี่ยนเรียกเทศกาลนี้วา “Quaresima” สวนในภาษาอังกฤษเรียกวา
“Lent”)
ตัวเลข 40 แหงเทศกาลมหาพรต มีความหมายตอคริสตชนในหลายแงมุม
ตามที่ปรากฏในพระคัมภีรโดยเฉพาะอยางยิ่ง การระลึกถึงการอดอาหาร 40 วัน ของ
พระเยซูเจาในถิ่นทุรกันดารกอนที่ปฏิบัติภารกิจของพระองค ระลึกถึงเหตุการณที่ชาว
อิสราเอลตองรอนแรมอยูในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ป ในสมัยของโมเสส ระลึกถึงเหตุการณ
ที่พระเจาทรงกระทําใหมีฝนตกติดตอกัน 40 วัน 40 คืน ในสมัยของโนอาห สวนโมเสส
ก็ไดขึ้นไปอยูบนภูเขาซีนายเปนเวลา 40 วัน เพื่อรับพระบัญญัติของพระเปนเจา นอกนั้น
ยังรวมไปถึง 40 วัน ของการที่ประกาศกโยนาหประกาศการกลับใจแกชาวเมืองนินะเวห
สําหรับคริสตชน 40 วัน แหงเทศกาลมหาพรต จึงเปนชวงเวลาแหงการดําเนิน
ชีวิตรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจาในพระทรมานบนเสนทางแหงไมกางเขนของ
พระองค เพื่อจะไดกลับคืนชีพพรอมกับพระองค เพราะฉะนั้น เทศกาลมหาพรตจึงเปน
เทศกาลสํานึกในความผิดบาปและการกลับใจเสียใหม
เปนเทศกาลแหงการสํารวจ
ตนเองวา ไดดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาตอพระเยซูเจาพระผูไถของเราหรือไม
เทศกาลมหาพรตจะเริ่มตั้งแตวันพุธรับเถา (Ash Wednesday) ซึ่งในวันนั้น ทุกๆ
คนไมวาจะเปนพระสงฆ นักบวช หรือฆราวาส ไมวาชายหรือหญิง จะไปรับเถา... เถาจึง
กลายเปนเครื่องหมายแหงการสํานึกผิดและพรอมจะกลับใจ เพื่อรวมในการเฉลิมฉลอง
ที่สําคัญที่สุดของคริสตชน นั่นก็คือการฉลองปสกา

หลานชื่อริกกี้ถามย่าว่า “ทําไมต้นไม้ถึงผลัดใบในฤดูร้อน?”
ย่าก็ตอบว่า
“เพราะว่ามันต้องเตรียมสําหรับผลิใบใหม่ขึ้น” ริกกี้ก็ถามว่า “แล้วเอาใบใหม่มาจาก
ไหน?” ย่าตอบว่า “มาจากใต้ดินในที่ลึก” ริกกี้ถามย่าว่า “ท้องฟ้าเหมือนทะเลเลย
คุณย่า” ย่าก็ตอบ “ก้อนเมฆก็เหมือนเรือนี่แหล่ะ...และมันก็จะวิ่งไปเจอกัน” หลาน
ถาม “แล้วเมื่อไหร่มันจะพบกัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?” ย่าก็
ตอบ “เมื่อเรือมาพบกัน เมฆหมอกมารวมกันจะกลายเป็น
ฝนตกลงมา ให้ความเย็นชุ่มชื่นแก่ชีวิตมากมาย” ริกกี้ก็ดีใจ
แล้วบอกว่า “คุณย่าครับ...พระเจ้านี่เก่งจริงๆพระองค์จัดทุก
อย่างไว้แนบเนียนจริงๆ....

ขอคิดแนะนําในการดําเนินชีวิตในชวงเทศกาลมหาพรต
1. การถือศีลอดอาหาร
“การถือศีลอดอาหารอยางที่เราตองการเปนดังนี้ แกโซที่ลาม
คนที่เจากดขี่เสียเถิด และเลิกทําสิ่งที่ไมยุติธรรม ปลอยคนที่เจากดขี่
ขมเหงไปเสีย แบงปนอาหารใหผูที่หิวโหย เปดประตูรับคนยากจนไร
ที่อาศัย ใหเสื้อผาแกผูที่ไมมีใส อยาละเลยตอการชวยเหลือญาติพี่
นองของเจา” (อสย 58:6-7)
การถือศีลอดอาหารจึงเปนการพยายามลดความเห็นแกตัวอัน
เกิดมาจากเนื้อหนังและเปนความพยายามที่จะขจัดความเห็นแกตัว
เพื่อมุงความสนใจไปยังเพื่อนบานดวยการบริจาคทรัพย
ใหการ
ชวยเหลือคนทุกขยากดวยใจกวาง กลาวคือ เปนการปราบกิเลศ ลด
ละ เลิก ทําบาป หรือลดการใชชีวิตฟุมเฟอยที่สนใจตัวเองเปนสําคัญ
และหันมาสนใจคนรอบขางดวยความรักมากขึ้น

สารวัดนักบุญยวง บัปติสตา

สารวัดนักบุญยวง บัปติสตา

หน้าที่ 6

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

หน้าที่ 3

สัปดาห์ท่ี 1 เทศกามหาพรต

2. การรําพึงภาวนา
แมวาคริสตชนหลายคนจะคิดวาเทศกาลมหาพรต เปน
เทศกาลที่เนนเรื่องการทําความดี การถือศีลอดอาหาร แตถา
เรามาดูคําสอนของบรรดาปตาจารยแลวจะเห็นวา การถือศีลอด
อาหารและการเพียรทําความดีตางๆนั้นเปนขั้นรอง
และเปน
วิธีการที่จะไปพบเปาหมายเทานั้น แตจะมีผลและใหคุณคาทาง
จิตใจ ก็ตองประกอบดวยเงื่อนไขตางๆ คือ การมีความสัมพันธ
ใกลชิดเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา ดวยการอธิษฐานภาวนา ซึ่ง
เปนการขจัดความเห็นแกตัว และกอใหเกิดพลังทางจิตใจจากการถือศีลอดอาหาร การ
รําพึงภาวนาจึงนับเปนกิจกรรมสําคัญในระหวางเทศกาลมหาพรต
3. กิจการแหงความรัก
นักบุญเลโอ พระสันตะปาปาผูยิ่งใหญ ในบทเทศน
ระหวางเทศกาลมหาพรตของทานเกือบทั้งหมดพูดถึงเรื่อง
“ความรัก การยกโทษ และการบริจาคทานชวยคนยากจน” โดย
กลาววา* “การใหอภัยแกกันเปนความรักที่ยิ่งใหญ” ทานนักบุญ
เทศนสอนวา “เราจงยกโทษแกผูอื่นเพื่อเราจะไดรับการยกโทษ
เราจงอภัยใหเขาดังที่เราแสวงหา เราจงสวดภาวนาเพื่อขอการ
อภัยโทษ และไมแสวงหาการแกแคน”
“การใหทานเปนความรักที่ยิ่งใหญ” ทานนักบุญเทศนสอนวา “ทุกเวลาเหมาะ
สําหรับปฏิบัติความรัก แตเทศกาลมหาพรตมีทุกอยางพรอมสําหรับสงเสริมความรักเปน
พิเศษ เพราะวาไมมีความจงรักภักดีใดๆเปนที่พอพระทัยพระเจา เทากับการทุมเทกําลัง
ชวยเหลือคนยากจน ซึ่งเปนภาพสะทอนความเอาใจใสของพระองคเยี่ยงบิดา และใน
การใหทานนี้ ก็ไมตองกังวลวาไมมีเงินทอง เพราะจิตใจที่กวางขวางนั้นแหละเปน
ขุมทรัพยอันยิ่งใหญแลว และในกิจเมตตานี้ พระหัตถของพระเปนเจาอยูกับเรา เปนพระ
หัตถที่ทวีปงโดยการบิ และเพิ่มปงโดยการแจกจาย”

ทําไมตองเปนฉันเลา
ขอคิดสะกิดใจ
พระคุณเจา ยอด พิมพิสาร

“ถาทานทําไมดี ...
บาปกําลังหมอบอยูท
 ป
ี่ ระตู” (ปฐมกาล 4:7)

กิจการตางๆที่คริสตชนปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต ไมวาจะเปนการสวดภาวนา การพลี
กรรมใชโทษบาป การจําศีลอดอาหาร และกิจการแหงความรัก ไมไดมุงแคเพียงการ
เสริมสรางความดีโดยชําระจิตใจของแตละคนเทานั้น แตความดีที่เราทําในเทศกาลมหา
พรตจะตองมีรากฐานอยูที่ความรักตอพระเจา และเพื่อนมนุษย และเปนความดีเพื่อผูอื่น
ดวย ดังเชนพระเยซูเจา ผูมิไดทรงหวงแหนชีวิตของพระองค แตไดทรงมอบชีวิตของ
พระองคบนไมกางเขนเพื่อความรอดพนของมนุษยทุกคน

เมื่อผู้ใหญ่บอกเด็กว่า เขาทําสิ่งที่เขาอยากทําไม่ได้ หรือบอกให้เขาทําสิ่งที่
เขาไม่อยากทํา เรามักจะได้ยินเขากล่าวว่า “มันไม่ยุติธรรม” เราผู้ใหญ่ก็อาจจะ
ใช้คําพูดคล้ายๆกันเมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไม่เป็นไปดังที่เราคิด
ในหนังสือ “ปฐมกาล” ที่เรานํามาพิจารณา อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระ
เจ้าแล้วบาปทั้งสองของทั้งสองก็ตกทอดมยังลูกหลานของเขา อาแบลและกาอิน
ถวายของแด่พระเจ้า แต่พระเจ้าทรงพอพระทัยในความของถวายของอาแบล แต่
ของถวายของกาอินไม่เป็นที่สบพระทัย ดังนี้นับว่ายุติธรรมไหม? พระคัมภีร์มิได้ให้
คําตอบ แต่ผู้ที่เขียนเน้นไปถึงความไม่พอใจของกาอิน พระเจ้าท้าทายเขา ตรัสกับ
เขาว่า “ทําไมจึงโกรธและหน้าตาบึ้งตึง” พระเจ้าทรงเตือนกาอินว่า ความ
โกรธเคืองนี้อาจนําไปสู่การทําบาป ซึ่งได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนว่า เป็นเสมือน
สัตว์ดุร้ายที่กระหายหาเขา กาอินได้รับการเตือนให้ต่อสู้และเอาชนะเจ้าสัตว์ร้ายตัว
นี้ แต่เขาพ่ายแพ้และในที่สุดก็ฆ่าอาแบล
เราอาจคิดในใจว่า เหตุใดในพี่น้องสองคนนี้ คนหนึ่งเป็นคนโปรดปราณของ
พระเจ้าอีกคนหนึ่งไม่ใช่ มีการทายกันไปต่างๆนานาแต่เรื่องนี้อาจจะสะท้อนความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิต พรต่างๆ ที่มนุษย์ได้รับ ไม่เท่าเทียมกัน และมิได้ขึ้นอยู่
กับคุณงามความดีของแต่ละคน ในโลกของเรานั้น คนบางคนประสบความสําเร็จ
บางคนก็ผิดหวัง เมื่อทุกสิ่งมิได้เป็นไปตามที่เราคิด เราจะพบว่าตัวเราเองตั้งคําถาม
ว่า “ทําไมถึงต้องเป็นตัวฉันเล่า?” เรื่องนี้ย้ําเตือนเราในปัจจุบัน เราเลือกได้
สองทาง เราอาจแสดงออกซึ่งความผิดหวัง เพราะราเป็นผู้ที่ไม่มีคนสนใจ หรือเรา
อาจจะมองดูสถานการณ์ในด้านบวก ไม่ปล่อยตัวตามอารมณ์ชั่วครู่ของเรา พระ
คริสตเจ้าพระองค์เองทรงถูกปฏิเสธและถูกดูหมิ่น แต่พระองค์ก็ทรงบันดาลให้มีชีวิต
จากความตายได้

สารวัดนักบุญยวง บัปติสตา

สารวัดนักบุญยวง บัปติสตา

บทสรุป
เราจะเห็นไดวา การปฏิบัติตนของคริสตชนในเทศกาลมหาพรต เพื่อเตรียม
สมโภชปสกานั้น เปนเสนทางของการกลับใจ เปนการเดินทางกลับบาน สูบานแทใน
เมืองสวรรค ที่มีพระเจา พระบิดาผูพระทัยดีทรงรอคอยเรา ดังนั้นการรับศีลอภัยบาปจึง
เปนพระพรที่คริสตชนควรใหความสําคัญเปนพิเศษ
นอกจากนั้นเทศกาลมหาพรตยัง
เปนการติดตามเสนทางแหงไมกางเขน เพื่อมุงสูการกลับคืนชีพของพระเยซูเจาผูเปน
หนทาง ความจริงและชีวิต

หน้าที่ 4

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

หน้าที่ 5

สัปดาห์ท่ี 1 เทศกาลมหาพรต

