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               ขา่วกจิกรรมรอบวดับางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน 

เปิดค่ายค าสอนภาคฤดรู้อน วดัแม่พระเมืองลรูด์ บางแสน 
 
 

 
จนัทรท์ี ่3 เมษายน 2560  คุณพ่อเฉลมิ กจิมงคล เจา้อาวาส เปิดปฐมนิเทศ มนีกัเรยีน 16 คน 

ผูป้กครอง 7 คน คร ู2 คน คอื มาสเตอรบ์อส จากบา้นเณรกลาง และมาสเตอรปี์เตอร์ 
 เรยีนเวลา 9 โมงถงึเทีย่ง หยดุเสารอ์าทติย ์วนัที ่28 เมษายน วนัสุดทา้ย 

******************************** 
 
 
 

 
ขอแสดงความยนิดกีบัคุณอ๊อดและคุณใหมใ่นโอกาสจดัพธิแีต่งงาน 

ตามจารตีของพระศาสนจกัร พีน้่องวดับางแสน บรรดาญาตแิละเพื่อนๆ  มารว่มพธิ ีมากมาย 
เมือ่วนัเสารท์ี ่1 เมษายน 2017 ...  

   

สารวัด http://www.bangsaenchurch.org 

 วัดแม่พระเมืองลรู์ด 
<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

 

ขอ้คดิ         

  
 

 นักบุญเปาโลส่งจดหมายถงึครสิตชนชาวฟิลปปีสอนพวกเขาว่า พระเยซเูจา้ทรงมธีรรมชาติ
เป็นพระเจา้แทแ้ละมนุษยแ์ท ้และเพื่อความรอดพน้ของมวลมนุษย ์พระองคท์รงแสดงองคใ์นธรรมชาติ
มนุษย ์ ถ่อมองคย์อมรบัความตายแมค้วามตายบนไมก้างเขน แต่พระเจา้พระบดิากย็กพระองคข์ึน้
สงูส่ง เพื่อเทวดาบนสวรรคแ์ละมนุษยท์ุกชาตทิุกภาษาบนแผ่นดนิจะไดร้อ้งประกาศว่า “พระเยซคูรสิต์
ทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” การประกาศน้ียงัเป็นจรงิในปจัจบุนั เช่นเดยีวกบัทีเ่ป็นในครสิตศาสนายคุ
แรก 
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“เอล ีเอล ีลามาสะบคัทาน ี  ขา้แตพ่ระเจา้ของขา้พเจา้  
ขา้แตพ่ระเจา้ของขา้พเจา้ ท าไมพระองคจ์งึทรงทอดทิง้ขา้พเจา้เลา่” 

http://www.bangsaenchurch.org
https://www.youtube.com/watch?v=MXVFvMO5UOQ
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัพฤหสับดทีี ่ 13 เม.ย. 17          วนัพฤหสับดศีกัดิส์ทิธิ ์ . 
วนัศุกรท์ี ่14  เม.ย. 17                 วนัศุกรศ์กัดิส์ทิธิ ์
วนัเสารท์ี ่15  เม.ย. 17                 วนัเสารศ์กัดิส์ทิธิ ์
วนัอาทติยท์ี ่ 16  เม.ย. 17             วนัอาทติยส์มโภชปสักา  

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

 

                                   สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 

   หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )  
  หอก   ( Spear )   เป็นอาวุธทีใ่ชท้ิม่แทงสขีา้งของพระเยซบูนไมก้างเขน  จงึ
เป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของพระทรมาน 
       ฟองน ้า  (Sponge )  เป็นเครือ่งหมายหนึ่งของการ
ตรงึกางเขนพระครสิต ์  โดยมทีีม่าจากการตรงึกางเขนที่  
เล่าไวใ้นพระคมัภรีว์่า  “หนึ่งในคนเหล่านัน้วิง่ตรงไป   แลว้
เอาฟองน ้าชุบน ้าสม้สายชเูสยีบปลายกกยื่นใหพ้ระองคด์ดู” 

                                              ทางสวรรค ์                                           
        เสาะแสวงแสงสว่างทางสวรรค ์            ไมก่ระสนัยศศกัดิใ์หห้นกัเศยีร 
ปิดทวารผลาญนิวรณ์ไม่ยอ้นเวยีน             ใหบ้าปเฆีย่นขูเ่ขญ็อกีเช่นเคย 
สงบจติคดิถงึพระละทางบาป                    ไดซ้มึซาบพระวาจามาเฉลย 
ความทุกขใ์ดทิง้ไปใหห้มดเลย                  พระเปิดเผยทางสวรรคจ์รรโลงใจ 
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       ขา่วรอบวดั 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5221-apr07
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5221-apr07
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://northkeep.ansteorra.org/graphics/spear.gif&imgrefurl=http://northkeep.ansteorra.org/historian/dionadair.html&usg=__2anDDmegpOTMedmHkr5RsRvuLg4=&h=398&w=428&sz=4&hl=th&start=3&zoom=1&tbnid=3UNne8I6AKB5oM:&tbnh=117&t
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i1.trekearth.com/photos/6974/the_sea_sponge.jpg&imgrefurl=http://www.trekearth.com/gallery/Asia/Russia/North_Caucasus/Rostov/Taganrog/photo84730.htm&usg=__8de5V9cpObN-s3yuuXDNuqje1mc=&h=480&w=600&sz=75&hl=th&start=


 

     ทกุวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุม่ครึง่    ขอเชญิรว่มแหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระทีว่ดับางแสน 

วดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 

เลขท่ี 167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุรี โทร. 0-3874-5216  
วนัอาทิตย ์ พิธีบชูาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต้์นเดือน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพิธีบูชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์

                                            ชีวิตคริสตชนคือชีวิตแห่งปัสกา 
     "เขาจ าพระองคไ์ดเ้มือ่ทรงบขินมปงั" ประเดน็น้ีน่าจะเป็นประเดน็ส าคญัทีสุ่ด ทีท่ าใหเ้ราแน่ใจว่า
พระเยซเูจา้อยูก่บัพระศาสนจกัรเสมอมา พระเยซูเจ้าทรงประทบัท่ามกลางบรรดาศิษย์ ทรงเปิดเผยพระ
หตัถ ์และรอยแผลเพ่ือยืนยนัว่า พระองคท์รงพระชนมอ์ยู่ท่ามกลางพวกเขา จ าเป็นไมใ่ช่หรอืทีค่ริ
สตชนตอ้งจดจ าพระองคไ์ดโ้ดยการบขินมปงัแห่งชวีติ โดยอาศยัการแบ่งปนัชวีติดงัเช่นพระองคจ์นกว่า
ใครกจ็ าพระองคใ์นท่ามกลางชวีติทีเ่สยีสละชวีติทีเ่ป่ียมดว้ยความรกัและความ เอาใจใส่ซึง่กนัและกนั
ของเรา นัน่แหละคอืความหมายของการจดจ าพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ คอืชวีติครสิตชนคอืชวีติแห่งปสักา
ของพระเยซคูรสิตเจา้เสมอทุกวนั 

อาทติยช์วนคดิ         

1. เชญิพน้ีองรว่มฉลองวดั น.ยอแซฟ กรรมกร ท่าใหม ่วนัเสารท์ี ่29 เมษายน 2017 
2. เชญิพีน้่องรว่มเดนิรปู ในช่วงเทศกาลมหาพรต ในทุกวนัศุกร ์ก่อนมสิซา เวลา 19.00 น. และ ใน

วนัอาทติย ์หลงัมสิซา สาย  
3. ผูใ้ดสนใจ จะรว่ม ช่วยรอ้งเพลง หรอื เล่นดนตร ีในกลุ่ม นกัขบั สมคัรไดท้ี ่ปรชัญา (ปุ๊ก) ไมจ่ ากดั

เพศ และ วยั จะมกีารซอ้ม ทุกหลงัมสิซา 
4. ท่านใดประสงคบ์รจิากไข ่เพื่อเตรยีมไข่ปสักา ตดิต่อไดท้ีคุ่ณพ่อเฉลมิ  
5. มแีห่แมพ่ระวนัองัคารที ่11 เมษายน 
6. เงนิคารวะกางเขนในวนัศุกรศ์กัดิส์ทิธิจ์ะส่งไปบ ารงุแผ่นดนิศกัดิส์ทิธิส์ถานทีป่ระสตูขิองพระเยซู 
7. สภาอภบิาลไดป้ระชุมและมมีตริว่มกนัว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต ์ไมอ่นุญาตใิหร้ถขายของ หรอืรถ

ส่วนตวั เขา้มาจอดในบรเิวณวดั  ยกเวน้รถของผูท้ีม่าร่วมพธิบิชูาขอบพระคุณ ในช่วงอาทติย์
ศกัดิส์ทิธิน้ี์ เพื่อลดปญัหาการเมา และทะเลาะววิาท 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

วนัอาทิตยท่ี์ 6 เทศกาลมหาพรต ปีA 
[วนัอาทิตยใ์บลาน] 

         สวสัดพีีน้่องลกูๆพระแมเ่มอืงลรูด์ ชุมชนวดับางแสนทีร่กัทุกคน 
        40 วนัในเทศกาลมหาพรตปีนี้ เหลอืเพยีงอกี 7 วนัเท่านัน้ วนันี้เรากระท าพธิรีะลกึถงึพระเยซเูจา้
เสดจ็เขา้กรงุเยรซูาเลม็ซึง่เรยีกสัน้ๆว่า อาทติยใ์บลาน พระศาสนจกัรจดัใหพ้ธิกีรรมในสปัดาหน์ี้เป็น
การระลกึถงึชวีติจรงิ ช่วงอาทติยส์ุดทา้ยของพระเยซเูจา้ในโลกนี้ เพราะในอาทติยน์ี้เอง เมือ่ 2 พนัปีที่
แลว้ ประชาชนชาวยวิจ านวนมากไดเ้อาเสือ้ผา้ของตนปตูามถนนหนทาง บางคนกต็ดักิง่ไมป้ทูีถ่นนและ
ทุกคนพากนัโห่รอ้งว่า “โฮซนันาแก่ราชโอรสดาวดิ ขอใหท้่านผูเ้สดจ็มาในนามขององคพ์ระเจา้ทรงพระ
เจรญิ โฮซนันาในทีส่งูสุด” 
        พธิกีรรมก าหนดใหม้พีธิแีห่เขา้วดั เพื่อเป็นการเตอืนกนัและกนัว่า เราจะตดิตามพระเยซเูจา้เขา้สู่
การพจิารณาไตรต่รอง ชวีติช่วงสุดทา้ย ทีพ่ระองคท์รงยอมล าบาก,ทนทรมาน,สิน้พระชนมแ์ละกลบัคนื
พระชนมชพีเพื่อไถ่บาปของเรา เราจะตอ้งเรยีนรูแ้ละเลยีนแบบอยา่งวธิกีารทีพ่ระองคท์รงไถ่บาปเรา 
ฉะนัน้เมือ่เรามาแห่ใบลานเขา้วดัในวนัน้ี ใหเ้ราตัง้ใจทีจ่ะจดัเวลามารว่มพธิทีัง้ในวนัพฤหสัฯ,วนัศุกร,์วนั
เสารแ์ละวนัอาทติยต์ามทีป่ระกาศไวใ้นก าหนดการทีร่ะบุในสารวดั โดยมขีอ้ชีแ้จงเพิม่เตมิดงันี้ 
        วนัพฤหสัฯ เราจะมพีธิรีะลกึถงึการทีพ่ระองคไ์ดท้รงลา้งเทา้บรรดาศษิยข์องพระองค ์ปีนี้เราจะมี
ผูแ้ทนจากหลากหลายชาต ิหลายวยัและหลายอาชพีหน้าทีม่ารบัพธิลีา้งเทา้ สภาอภบิาลไดพ้จิารณา
เลอืกผูท้ีจ่ะเป็นผูแ้ทนลา้งเทา้แลว้ เมือ่ไดร้บัการทาบทามกรณุาใหค้วามรว่มมอืดว้ย หลงัพธิมีสิซาฯ เรา
จะมตีัง้ศลีมหาสนิทและตื่นเฝ้าพระองคจ์นถงึเทีย่งคนื 
        วนัศุกรฯ์ เรามพีธินีมสัการกางเขน และปจัจยัทีเ่ราถวายแก่พระเยซเูจา้ช่วงนัน้ เราจะส่งไปช่วย
บ ารงุแผ่นดนิศกัดิส์ทิธิส์ถานทีท่ีพ่ระเยซเูจา้ทรงเคยใชช้วีติเมือ่อยูบ่นโลกน้ี 
        วนัเสารฯ์ ขอเชญิชวนใหน้ ากระป๋องธารน ้าใจทีเ่ราไดร้บัไปตัง้แต่วนัพุธรบัเถา้เพื่ออดออมท าพลี
กรรม มารวมกนัในคนืรือ้ฟ้ืนศลีลา้งบาป เพื่อน าไปช่วยผูย้ากจน ผูทุ้พพลภาพฯลฯ ใหม้ชีวีติใหม่ 
        วนัอาทติยป์สักา เราจะมพีธิเีสกไข ่เพื่อเชญิชวนใหร้ะลกึถงึชวีติของพระเยซูเจา้ทีถู่กฝงัอยูใ่น
อุโมงค ์แต่พระองคม์ชียัชนะต่อความตายเสดจ็ออกจากอุโมงค ์กลบัคนืพระชนมชพีและน าชวีติใหมม่า
ใหเ้รามนุษยท์ุกคน 
         ทุกๆปีในพธิมีสิซาวนัอาทติยใ์บลาน เราไดร้บัฟงัพระวรสารทีเ่ล่าถงึพระทรมาน การ
สิน้พระชนมแ์ละการกลบัคนืพระชนมชพีของพระเยซคูรสิตเจา้ หลายๆคนอาจรูส้กึเบื่อ-เมือ่ยและ
ทรมาน เราตอ้งคดิว่า เราเพยีงแต่ฟงัเรือ่งราวเท่านัน้ แต่พระเยซเูจา้เองตอ้งทนทุกขท์รมาน เพราะบาป
ของเราจรงิๆ “พระองคเ์สดจ็มาเพื่อจ่ายหนี้สนิทีพ่ระองคม์ไิดท้รงก่อเหตุไว ้แต่เป็นเพราะ เราเป็นหน้ี
ชนิดทีเ่รามสิามารถจ่ายดว้ยตวัเราเองได ้พระองคจ์งึตอ้งมาจา่ยแทนเรา” 
         หวงัว่าจะไดพ้บพีน้่องในคนืวนัองัคาร(มแีห่แมพ่ระ)วนัพุธ(เสกน ้ามนัทีศ่รรีาชา)วนัพฤหสัฯ,วนั
ศุกรฯ์,วนัเสารฯ์และวนัอาทติยป์สักานะครบั 
                                                      คุณพ่อเฉลมิ   กจิมงคล 
 
 
 
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5221-apr07
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           ต้องใช้เวลา 
 แม้ว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้ทนัที แต่พระองคท์รงเลือกที่จะพฒันาเราอย่าง
ชา้ๆ พระเยซทูรงจงใจใชว้ธิคี่อยๆ พฒันาสาวกของพระองค ์เช่นเดยีวกบัทีพ่ระเจา้ทรงอนุญาตใหค้น
อสิราเอลยดึแผ่นดนิแห่งสญัญา “ทลีะเลก็ทลีะน้อย” เพื่อพวกเขาจะไมถู่กท าลาย พระองคก์เ็ลอืกทีจ่ะ
ท างานเป็นขัน้เป็นตอนในชวีติของเราเช่นกนั  ท าไมจงึใชเ้วลานานเหลอืเกนิทีจ่ะเปลีย่นแปลง และเตบิโต 
 1.เราเรียนรู้ช้า เรามกัจะต้องเรียนซ า้ๆถึง 40 หรือ 50 คร ัง้จึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เม ื่อ
ปญัหาเกดิขึน้ซ ้าๆ เรากค็ดิว่า “เอาอกีแลว้ ผมเรยีนบทเรือ่งนี้ไปแลว้นี่นา” แต่พระเจา้ทรงทราบดกีว่า 
ประวตัศิาสตรข์องอสิราเอลแสดงใหเ้หน็ว่า เราลมืบทเรยีนทีพ่ระเจา้สอนไดเ้รว็เพยีงไร และหวนกลบัคนืสู่
รปูแบบพฤตกิรรมเก่าๆ อย่างรวดเรว็ เราจ าเป็นตอ้งเรยีนรูซ้ ้าหลายๆครัง้ 
 2. เราต้องท้ิงส่ิงเก่าๆมากมาย หลายคนไปหาผ ู้ให้ค  าปรึกษาด้วย
ปญัหาส่วนตวัหรอืปญัหาความสมัพนัธซ์ึง่สัง่สมมานานหลายปี แลว้พดูว่า 
“ผมตอ้งการใหคุ้ณช่วยนะ ผมมเีวลาหน่ึงชัว่โมง” พวกเขาคาดหวงัอย่างไร
เดยีงสาทีจ่ะแกไ้ขความยุง่ยากทีย่าวนาน และฝงัรากลกึภายในเวลา
อนัรวดเรว็ เน่ืองจากปญัหาของเราส่วนใหญ่และนิสยัไม่ดทุีกอยา่งของเรา 
ไมไ่ดเ้กดิขึน้เพยีงชัว่ขา้มคนื มนัจงึไมส่มเหตุสมผลทีจ่ะคาดว่าสิง่เหล่านี้จะ
หายไปในทนัท ีไม่มยีา หรอืค าอธษิฐาน หรอืหลกัการใดทีจ่ะแกไ้ขความ
เสยีหายทีส่ ัง่สมมานานหลายปีไดใ้นทนัท ีมนัตอ้งอาศยัการทุ่มเทเพื่อขจดัและทดแทนดว้ยสิง่ใหม ่พระ
คมัภรีเ์รยีกการกระท าเช่นน้ีว่า “ทิง้ตวัเก่า” และ “สวมสภาพใหม”่ แมว้่าคุณจะไดร้บัธรรมชาตใิหม่ทนัททีี่
กลบัใจเชื่อ แต่คุณกย็งัมนีิสยั รปูแบบ และการกระท าเก่าๆ ซึง่ตอ้งถูกขจดัออกและทดแทนดว้ยสิง่ใหม่ 
 3. เรากลวัท่ีจะเผชิญหน้าความจริงท่ีเก่ียวกบัตวัเราด้วยความถ่อมใจ ผมได้ชี้ให้เหน็แล้วว่า
ความจรงิจะท าใหเ้ราเป็นอสิระ แต่มนักม็กัจะท าใหเ้ราน่าสงัเวชก่อน เรากลวัว่าเราจะพบอะไรบางอย่าง ถา้
เราเผชญิหน้ากบัความบกพรอ่งในนิสยัของเราอยา่งเปิดเผย ความกลวันี้เองทีจ่ าจองเราไวใ้นคุกแห่งการ
ไมย่อมรบัความจรงิจนกระทัง่เรายอมใหพ้ระเจา้ส่องแสงแห่งความจรงิของพระองคบ์นความผดิพลาด 
ความลม้เหลว และปญัหาต่างๆ ของเราเท่านัน้ เราจงึจะเริม่แกไ้ขสิง่เหล่านัน้ได ้น่ีคอืเหตุผลทีเ่ราไม่
สามารถเตบิโตไดถ้า้ไมม่ที่าทถ่ีอมใจและยอมรบัการสอน 
 4. การเติบโตมกัจะเจบ็ปวดและน่ากลวั ไม่ม ีการเติบโตที่ปราศจากการเปลี่ยนแปลง ไม่ม ี
การเปลีย่นแปลงทีป่ราศจากความกลวัหรอืการสญูเสยี และไมม่กีารสญูเสยีทีป่ราศจากความเจบ็ปวด การ
เปลีย่นแปลงทุกรปูแบบนัน้มาพรอ้มกบัความสญูเสยีบางสิง่บางอย่าง คุณตอ้งทิง้วถิเีก่าเพื่อมปีระสบการณ์
กบัวถิใีหม ่เรากลวัการสญูเสยีเหล่านี้ แมว้่าวธิเีก่าของเราจะท าใหต้วัเองตอ้งลม้เหลว เพราะมนัเหมอืนกบั
รองเทา้คู่เก่าทีข่าดวิน่ อยา่งน้อยมนักใ็ส่สบายและคุน้เคย ผูค้นมกัจะสรา้งเอกลกัษณ์ของพวกเขา เราพดู
ว่า “มนักเ็หมอืนกบัผมที…่” และ ผมกเ็ป็นอยา่งนีแหละ” สิง่ทีเ่รากงัวลโดยไมรู่ต้วักค็อื ถา้ฉนัทิง้นิสยั 
บาดแผล หรอืปญัหาของตวัเองไปแลว้ ฉนัจะเป็นใครล่ะ ความกลวัน้ีสามารถท าใหคุ้ณโตชา้ลงได ้อยา่ง
แน่นอน  (มีต่ออาทติย์หน้าครบั)                               (จากหนงัสอืชวีติทีเ่คลื่อนไปดว้ยวตัถุประสงค)์ 
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 สวสัดคี่ะ วนัน้ีหนูกเ็อาภาพบรรยากาศมสิซาปิดภาคเรยีนที ่2/2559 ของชมรมคาทอลกิหรอิ
(กลุ่มเทดิมารยี)์ มาใหช้ม เราไดจ้ดัมสิซาปิดภาคเรยีนเมื่อวนัที ่5 เมษายน 2560 โดยมคีุณพ่อนรเทพ 
ภานุพนัธ ์(คุณพ่อเก๊า)ซึง่เป็นจติตาธกิารของกลุ่มเรา มาเป็นประธานในพธิ ีและมคีุณพ่อเฉลมิ (เจา้วดั)
มารว่มท ามสิซาใหก้บัพวกเราดว้ย และนอกจากน้ียงัมสีตัตบุรษุของวดัเราไปรว่มดว้ย กข็อขอบคุณใน
โอกาสน้ีดว้ยนะคะ 

 
 


