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วันอาทิตย์ใบลาน

สารวัด

http://www.bangsaenchurch.org

วัดแม่พระเมืองลูบางแสน
ร์ด

<< OUR LADY OF LOURDES CHURCH >>

ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1159 วันอาทิ ตย์ที่ 16 เมษายน 2560/2017

9 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ใบลาน ระลึกถึงพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า
ทีว่ ดั แม่พระเมืองลูรด์ บางแสน

วันครอบครัวเซอร์รา่ ประเทศไทย ปี 2017

“พระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ าย”
ข้อคิด

มารียช์ าวมักดาลาและศิษย์ของพระเยซูเจ้า แม้ยงั อยูใ่ นความหวาดกลัวและโศกเศร้าทีพ่ ระเยซู

คณะเซอร์ร่าบางแสน 10 คน ไปร่วมงานวันครอบครัวเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2017
6 – 8 เมษายน 2017 ณ โรงเรียนมารียว์ ทิ ยา นครราชสีมา กลุ่มเซอร์ร่านครราชสีมา เป็ นเจ้าภาพ

เจ้า ถูกจับและถูกประหารชีวติ แต่ดว้ ยความผูกพันทีม่ กี บั พระเยซูเจ้า ทาให้ตอ้ งรีบและวิง่ ไปยังพระ
คูหา และด้วยความผูกพันทีม่ นุษย์พอทาได้น้เี อง ได้นาไปสู่มติ แิ ห่งความเชื่อและความหวังทีเ่ ป็ นของ
ประทานจากพระผูเ้ ป็นเจ้า ........ขอให้เราเพิม่ พูนความผูกพันกับพระเยซูเจ้า และภาวนาขอความเชื่อ
ทัง้ ในเวลาปกติและในเวลาทีช่ วี ติ ของเรา ต้องเผชิญกับความเศร้าโศก ความกลัวและความผิดหวัง

วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน
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วันอาทิตย์ท่ี 23 เม.ย. 17

สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลปสั กา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
ไม้เท้า (Staff) ไม้เท้าของนักแสวงบุญทีอ่ ยูโ่ ดด และอยูก่ บั วัตถุอ่นื เป็น
เครือ่ งหมายของนักบุญหลายท่านทีม่ ชี ่อื เสียงในเรือ่ งของการเดินทางและการแสวงบุญ
ไม้เท้าของนักแสวงบุญทีม่ มี ว้ นกระดาษกับเปลือกหอยเชลล์ มักใช้เป็นเครือ่ งหมายของ
นักบุญเจมส์ผยู้ งิ่ ใหญ่
ไม้เท้าทีท่ ามาจากต้นปาล์มมักใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญคริสโตเฟอร์ผทู้ รง
พลัง เพราะท่านถอนต้นปาล์มมาใช้เป็นไม้เท้า ครัง้ หนึ่งหลังจากคริสโตแฟอร์แบกพระ
คริสต์ในร่างของเด็กน้อยข้ามฟากแล้ว พระคริสต์ได้ตรัสขึน้ ว่า “จงเอาไม้เท้าปกั ลงไปใน
ดิน แล้วมันจะผลิดอกออกผล” ปาฏิหาริยน์ ้ีทาให้คริสโตเฟอร์หนั มานับถือศาสนาคริสต์
นอกจากนี้ยงั มีนกั บุญอีกหลายท่านทีม่ ไี ม้เท้าของนักแสวงบุญเป็นเครือ่ งหมาย
รวมทัง้ นักบุญจอห์นแบทิสต์และนักบุญเจอโรม
นักบุญฟิลปิ อัครสาวกถือไม้เท้ามีไม้
กางเขนติดอยู่ นักบุญอูรซ์ ูลามักถือไม้เท้าติดธงมีรปู ไม้กางเขนอยู่บนธง ส่วนไม้เท้ากับ
เปลือกหอยแครงและย่ามบางครัง้ ใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญรอช

ข้อคิดสะกิดใจ
ความสาเร็จ
วันเวลา ผ่านมา เนิ่นนานนัก
ทัง้ ชนะ ทัง้ ปราชัย ทัง้ ร้อนเย็น
ไม่มแี พ้ หากว่า เราได้เริม่
จะไม่เป็น ทีห่ นึ่ง หากพึง่ พา

จึงตระหนัก จึงรูจ้ กั จึงมองเห็น
ในโลกร้าย โลกเร้น แห่งมายา
จะไม่อยู่ ทีเ่ ดิม หากค้นหา
ไม่มคี า ว่าดีกว่า ถ้าอ่อนแอ
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ข่าวรอบว ัด

สุขสันต์วนั ปัสกา
เล่าเรื่องวัดพระคูหาศักด์ ิ สิทธ์ ิ
วัดพระคูหาศักดิ์ สิทธิ์ Church of the Holy Sspulchre)
ออร์ธอด็อกซ์เรียกว่า วัดคืนพระชนม์ชพี (Church of the
Resurrection) ตัง้ อยูภ่ ายในกาแพงเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม
เป็ นวัดทีส่ ร้างครอบเนินกลโกธาหรือเขากัลวารีโอ และหลุมฝงั
ศพของพระเยซูเจ้า เป็นจุดหมายสาคัญทีส่ ุดของผูแ้ สวงบุญ
มาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 และกระทังป
่ จั จุบนั ถือว่าเป็ นสถานที่
ศักดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ุดในโลก
ตัวอาคารมีความซับซ้อนมาก ภายในอาคารยังมีวดั
เล็กๆ อีกหลายวัด

คูหาฝังพระศพพระเยซูเจ้า

พระราชินีให้สร้างพระวิหารหลังใหญ่ครอบเนินกัลวารีโอ และพระคูหาไว้ดว้ ยกัน ในปจั จุบนั
พระคูหาอยูต่ รงกลาง ใต้โดมใหญ่มสี งิ่ ก่อสร้างเป็ นบ้านหลังเล็กๆ (ภาษาลาตินเรียก Edicule) สร้าง
ด้วยไม้มะกอกสีดา สร้างครอบหลุมศพของพระเยซูเจ้า
ปกติทว่ี ดั พระคูหาศักดิ ์สิทธิ ์ จะมีนกั แสวงบุญมากมายแน่ น
ไปหมด เราต้องเข้าแถวยาวสองแถว นักบวชกรีก คอยจัดให้เราเข้า
ไปในพระคูหาทีละ 2 คน ด้านหน้าทางเข้าแคบๆ หลุมศพของ
พระเยซูเจ้าอยูข่ า้ งใน
ภายในแบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องแรกใหญ่หน่อย ชื่อวัดน้อย
เทวดา จากห้องแรก ผ่านประตูต่าๆ เข้าไปเป็นห้องหลุมศพ มีพระ
แท่น และรูปภาพพระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์ชพี ตัง้ อยู่ แท่นนี้เป็น
แผ่นหินอ่อนวางปิดหินทีเ่ ชื่อว่าเป็นทีว่ างรองรับพระศพอีกทีหนึ่ง
ณ จุดนี้ เรามีความรูส้ กึ 2 อย่าง หนึ่งคือความระทมทุกข์
เพราะพระองค์ถูกทรมาน ถูกตรึงกางเขน สิน้ พระชนม์ อย่างทีส่ อง
ความปิตยิ นิ ดีในชัยชนะความตาย และพระสิรริ งุ่ โรจน์ ภายใต้
หลังคาโดมทีส่ วยงามแห่งพระวิหารคูหาศักดิ ์สิทธิ ์แห่งนี้
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ั ันธ์
ประชาสมพ
1.

2.
3.

เชิญพีน้องร่วมฉลองวัด น.ยอแซฟ กรรมกร ท่าใหม่ วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน ฉลองวัด น.ฟิ ลิปและ
ยากอบ หัวไผ่ วันเสาร์ ที่ 6 พ.ค. ฉลองวัดแม่พระที่พงึ่ แห่งปวงชน ดงแหลมโขด วันเสาร์ ที่ 20 พ.ค.
และ ฉลองวัดพระจิตเจ้ า บ้ านทัพ วันเสาร์ ที่ 27 พ.ค. 2017
เชิญพี่น้องร่วมมิสซา ฉลองพระเมตตา ในวันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. มิสซาเวลา 10.30 น.
ผู้ใดสนใจ จะร่วม ช่วยร้ องเพลง หรื อ เล่นดนตรี ในกลุม่ นักขับ สมัครได้ ที่ ปรัชญา (ปุ๊ ก) ไม่จากัดเพศ
และ วัย จะมีการซ้ อม ทุกหลังมิสซา

อาทิตย์ชวนคิด

สุขสันต์ ปัสกา
ปัสกา ที่จะยังผลให้เกิ ดชีวิต คือปัสกาที่ดารงชีวิตการหลุดพ้นจากบาป และ
ดารงชีวิตศรัทธามันในพระเยซู
่
นัน่ เอง ส่วนปัสกาที่ไม่มีผลให้เกิ ดชีวิต คือ ปัสกา
อะไรที่ฉลองเพียงแต่ภายนอก..จะแจกไข่ ปัสกาอีกสักกี่ร้อยใบ ก็ได้กินแต่ไข่ต้ม
เท่านัน้ จะกิ นเค็กปัสกา จะสนุกสนาน รื่นเริ ง ชื่นชมยิ นดี ร้องอัลเลลูยา ยังไงๆ ก็ยงั
งัน้ แหละ ไม่มีอะไรเปลี่ยนดอก…
ถ้าไม่ผา่ น (ปัสกา) จากชี่วิตบาปไปสู่ชีวิตบุญ ถึงเราจะ ทาปัสกา หรือ ไม่ทาปัส
กา ก็มี่ค่าเท่ากัน !
วัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน
เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3874-5216
วันอาทิ ตย์ พิ ธีบชู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร์ต้นเดือน วันเสาร์ นพวารแม่พระนิ จจานุเคราะห์ และพิ ธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุม
่ ครึง่

ขอเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระทีว่ ด
ั บางแสน
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คุณพ่อเจ้าอาวาสท ักทาย
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อาทิตย์ สมโภชปัสกา ปี A
(16 ม.ย. 2017)

สุขสันต์วนั พระคริสต์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ แก่ลกู ๆพระแม่เมืองลูรด์ ทุกคน

วันสมโภชปสั กาเป็ นวันฉลองทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุด เพราะเราคริสตชน เชื่อว่าพระเยซูคริสตเจ้า พระ
อาจารย์และพระผูน้ าของเราทรงมีชยั ชนะเหนือบาปและความตาย หากพระเยซูเจ้าทรงพ่ายแพ้ความ
ตาย พวกเราก็เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชื่อทีง่ มงาย เพราะเราติดตามผูท้ ท่ี าความดี เพื่อเอาชนะความชัว่ แต่
ท้ายทีส่ ุด ถูกความชัวจั
่ บไปฆ่าและทาลาย
เชื่อว่าตลอดมหาพรตปีน้ี พวกเราหลายๆคนได้พยายามกระทาความดี เพื่อเอาชนะความชัว่ เรา
ได้เลือกอยูฝ่ า่ ยพระคริสตเจ้า ไม่ยอมอ่อนข้อต่อนิสยั และความประพฤติไม่ดบี างประการในชีวติ อาศัย
การทาพลีกรรม ใช้โทษบาปและพยายามละ ลด เลิก สิง่ ทีบ่ ารุงบาเรอกิเลสและตัณหาของเรา เรารูส้ กึ
ว่าเราได้สมั ผัสชีวติ ปสั กาของพระเยซูเจ้า เรามีชยั ชนะและอยูเ่ หนืออานาจบาปและความชัวที
่ ม่ นั
ปรากฏมาในรูปแบบต่างๆ เรารูส้ กึ มีจติ ใจเข้มแข็งขึน้
เมือ่ คืนนี้หลายๆคนได้กระทาพิธรี อ้ื ฟื้นศีลล้างบาป โดยการประกาศว่าได้ละทิง้ ปีศาจ กิจการและ
ความฟ้งเฟ้อทัง้ สิน้ ของมัน พร้อมทัง้ ยืนยันทีจ่ ะมอบความไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้าพระบิดา ในพระบุตร
และในพระจิต บัดนี้พระองค์ได้ทรงบันดาลให้เรามีชวี ติ ทีข่ า้ มผ่านจากความตายมาสู่ชวี ติ จากความมืด
มาสู่ความสว่าง จากการตกเป็นทาสของบาปมาเป็นลูกทีเ่ ป็นอิสระของพระองค์แล้ว ขอพระองค์โปรด
รักษาความเป็นอิสระทีท่ าให้เราอยูเ่ หนืออานาจบาป ให้ยงยื
ั ่ นมันคง
่ มีชวี ติ ทีป่ ิตยิ นิ ดีและมีความสุขใน
การเป็ นศิษย์ของพระคริสตเจ้าและเป็นลูกทีน่ ่ารักของพระแม่ตลอดไป

สุขสันต์วนั ปัสกาแด่พี่น้องอีกครัง้ หนึ่ งนะครับ
ด้วยความปรารถนาดี
คุณพ่อ เฉลิม กิจมงคล
(เจ้าอาวาส)
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ต้องใช้เวลา (ต่อจากอาทิ คย์ที่แล้ว)

“เราลืมบทเรียนที่พระเจ้าสอนได้เร็วเพียงไร และหวนกลับคืนสู่รปู แบบพฤติ กรรมเก่าๆ อย่างรวดเร็ว เรา
จาเป็ นต้องเรียนรูซ้ า้ หลายๆครัง”
้
5. อุปนิ สยั ต้องใช้เวลาสร้าง โปรดจ าไว้ว ่า ลัก ษณะนิ ส ยั ผลรวมทัง้ หมดของอุป นิ ส ยั คุณ คุณ ไม่ส ามารถ
อ้างว่าคุณเป็ นคนใจดี เว้นแต่ว่าคุณใจดี เป็ นนิสยั คือ คุณแสดงความใจดีโดยไม่ตอ้ งคิดเสียด้วยซ้า คุณไม่สามารถอ้างว่า
คุณซื่อตรง เว้นแต่คุณจะซื่อตรงเป็ นนิสยั ตลอดเวลา สามีทส่ี ตั ย์ซ่อื ต่อภรรยาแทบทุกวันก็เท่ากับไม่ได้สตั ย์ซ่อื เลย อุปนิสยั
บ่งบอกถึงลักษณะนิสยั ของคุณ มีวธิ เี ดียวทีจ่ ะสร้างอุปนิสยั แห่งชีวติ ทีเ่ หมือนพระคริสต์ได้คอื คุณต้องประพฤติสง่
เหล่านัน้ และสิง่ ทีต่ อ้ งใช้เวลา เพราะอุปนิสยั แบบสาเร็จรูปนัน้ ไม่มี เปาโลกาชับทิโมธีว่า “จงประพฤติสงิ่ เหล่านี้ อุทศิ ชีวติ
ทุ่มเทเพื่อสิง่ เหล่านี้ เพื่อทุกคนจะเห็นความก้าวหน้าของท่าน”
ถ้าคุณฝึกฝนสิง่ ใดนานๆ คุณก็จะเก่งในเรื่องนัน้ การทาอะไรซ้าๆ คือจุดเริม่ ต้นของลักษณะนิสยั และทักษะ
อุปนิสยั ทีช่ ่วยสร้างลักษณะนิสยั เหล่านี้มกั จะเรียกกันว่า “วินยั ฝา่ ยวิญญาณ”
6. อย่ารีบร้อน ขณะที่ค ณ
ุ เติ บโตสู่ค วามเป็ น ผูใ้ หญ่ฝ่า ยวิ ญญาณนัน้ มี
หลายวิธที จ่ี ะร่วมมือกับพระเจ้าในกระบวนการนี้ จงเชื่อว่าพระเจ้ากาลังทางานในชีวติ
คุณ แม้แต่ในเวลาทีค่ ุณไม่รสู้ กึ บางครัง้ การเติบโตฝา่ ยวิญญาณก็เป็ นงานทีน่ ่าเบื่อ เป็ น
ก้าวเล็กๆ ทีละก้าว แต่ให้คุณคาดหวังการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อย พระคัมภีรก์ ล่าวว่า
“ทุกสิง่ ในโลกมีเวลาของมันเอง และมีฤดูของมันเอง ชีวติ ฝา่ ยวิญญาณของคุณก็มี
ฤดูกาลเช่นกัน บางครัง้ คุณจะมีการเติบโตแบบรวดเร็ว ก้าวกระโดด (ฤดูใบไม้ผลิ)
ตามด้วยช่วงเวลาของการหยังรากให้
่
มนคง
ั ่ และการทดสอบ (ฤดูใบไม้รว่ งและฤดู
หนาว)
แล้วปญั หา อุปนิสยั และบาดแผลเหล่านัน้ ทีค่ ุณต้องการให้ถูกขจัดออกไป
อย่างอัศจรรย์ล่ะ การอธิษฐานขอการอัศจรรย์นนั ้ เป็ นสิง่ ดี แต่กอ็ ย่าผิดหวังถ้าคาตอบมา
ในรูปของการเปลีย่ นแปลงทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเวลาผ่านไปธารน้าทีไ่ หลช้าๆ ทว่าสม่าเสมอจะกัดเซาะหินทีแ่ ข็งทีส่ ดุ
อย่างแน่นอน และเปลีย่ นศิลาก้อนยักษ์เป็ นกรวดก้อนเล็กๆ เมือ่ วันเวลาผ่านไป ต้นกล้าเล็กๆ ก็จะกลายเป็ นต้นเรดวูด
ยักษ์ทส่ี งู ตระหง่านถึง 350 ฟุต
7. จดบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้ นี่ ไม่ใ ช่บ นั ทึก เหตุก ารณ์ประจ าวัน แต่เป็ น บัน ทึกสิ่ งที่ค ณ
ุ ก าลังเรีย นรู้
เขียนความเข้าใจ และบทเรียนชีวติ ทีพ่ ระเจ้าทรงสอนคุณเกีย่ วกับพระองค์ เกีย่ วกับตัวคุณ เกีย่ วกับชีวติ ความสัมพันธ์
และสิง่ อื่นๆทุกสิง่ บันทึกสิง่ เหล่านี้เพื่อคุณจะสามารถทบทวนและระลึกถึงสิง่ เหล่านี้ และถ่ายทอดให้กบั คนรุ่นต่อไป
เหตุผลทีเ่ ราต้องเรียนบทเรียนเดิมซ้าก็เพราะเราลืมมัน การทบทวนบันทึกฝา่ ยวิญญาณเป็ นประจาจะสามารถช่วยให้คุณ
หลีกเลีย่ งความเจ็บปวดและความรวดร้าวมากมายทีไ่ ม่จาเป็ นได้ พระคัมภีรก์ ล่าวว่า “เราจาเป็ นอย่างยิง่ ทีเ่ ราต้องเอาใจใส่
สิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ เพื่อเราจะได้ไม่หา่ งไกลออกไป”
8. อย่าท้อใจ ขอให้ค ณ
ุ จาไว้วา่ คุณ มาได้ไกลแค่ไหนแล้ว ไม่ใ ช่ส นใจแต่วา่ คุณ ต้อ งไปอีก ไกลแค่ไหน คุณ
ไม่ได้อยูใ่ นทีซ่ ง่ึ คุณต้องการ แต่คุณก็ไม่ได้อยูใ่ นทีซ่ ง่ึ คุณเคยอยู่เมื่อหลายปี ก่อน ผูค้ นติดเข็มกลัดทีแ่ พร่หลายซึง่ มี
ข้อความว่า “โปรดอดทน พระเจ้ายังทางานกับผมไม่เสร็จ” พระเจ้ายังทางานกับคุณไม่เสร็จเช่นกัน ดังนัน้ จงเดินหน้า
ต่อไป แม้แต่หอยทากก็ยงั ไปถึงเรือของโนอาห์ได้ดว้ ยความเพียร
(จากหนังสือชีวติ ทีเ่ คลือ่ นไปด้วยวัตถุประสงค์)

สวัส ดีค่ะ วัน นี้ หนูเอาความคืบหน้ าชมรมมาฝาก ช่วงนี้ เรามีประชุม เตรียมงาน ”บาย
เนียร์” ให้รุ่นพีใ่ นชมรมของเราทีไ่ ด้สาเร็จการศึกษาแล้ว เรามีแผนการว่าจะขึน้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม
นี้ ส่วนวันเวลาทีแ่ น่ นอนเดีย๋ วเรามาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ

