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ขา่วรอบวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ตรวีารเตรยีมฉลองวดัวนัแรก  
 หวัขอ้ เทศนต์รวีารเตรยีมฉลองวดับางแสน คร ัง้ที ่3 โดยคณุพอ่มเิกล  

เมือ่วนัอาทติยท์ี ่28 มกราคม 2018 
 

 …. ชมุชนวดับางแสนไดร้บัพระพรพเิศษ มเีวชบุคคล (หมอ 

พยาบาล และเภสชักร) จ านวนมาก วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 

น่าจะเป็นแหลง่ใหก้ารบรกิารแกผู่ป่้วย ทัง้ทีเ่ป็นคาทอลกิและไม่ใช่

คาทอลกิไดอ้ยา่งเป็นระบบ เขม้แข็ง ทัว่ถงึและยัง่ยนืไดอ้ยา่งไร  ….  

ความเจ็บป่วยในความหมายของคาทอลกิทีส่ าคญั คอื 

 การมสีว่นรว่มรว่มกบัพระ

ทรมานของพระครสิต ์  

เป็นสนามใหพ้บพระเจา้ และเป็น

ขัน้ตอนสู่การกลบัคนืชพี 
…. 

 

 

“จงไปเทศน ์ประกาศขา่วดแีละรกัษาคนป่วยใหห้าย” (มก 6) ดว้ย

การท าตวัเองเป็นขา่วดตีามแบบชาวสะมาเรยีผูใ้จด ี 

และบรรเทาทกุขด์ว้ยการฟัง 
 

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

 

 

 

 

 

 

วนัอาทติยท์ี ่4 และวนัเสารท์ี ่10 กมุภาพนัธ ์2018 

ขอเชญิพีน่อ้งวดับางแสน รว่มแรงรว่มใจ 

ท าความสะอาดวดัโดยรวม 

 เพือ่เตรยีมฉลองวดั  

 (Big Cleaning Days) 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

 
 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

 

ขอ้คดิ         

 พระเยซเูจา้ทรงท างานมากมาย ไม่วา่จะเป็นงานอภบิาล งานเทศนส์อน หรอืงานประกาศขา่วด ี

แตต่ัง้แตเ่ชา้ตรู ่ พระองคท์รงออกจากบา้น ไปยงัทีส่งดัและทรงอธษิฐานภาวนา .....งานมอิาจแทนการ

ภาวนา และการภาวนาก็มอิาจเป็นของจรงิ หากขาดซึง่การท างาน แมผู้ค้นจะแสวงหาพระองค ์ เพราะ

เหตผุลของผลงานทีเ่ห็นได ้ เชน่อศัจรรยก์ารรกัษาคนป่วย การขบัไลปี่ศาจ แตพ่ระเยซเูจา้ก็ยงัคงไวซ้ ึง่

ความส าคญัของ “การไปยงัทีส่งดั และอธษิฐานภาวนา” 

ปีที ่24  ฉบบัที ่ 1200    วนัอาทติยท์ี ่  4   กมุภาพนัธ ์   2561/2018 

“เราไปทีอ่ืน่กนัเถดิ  ไปตามต าบลใกลเ้คยีง  เพือ่จะไดเ้ทศนส์อนทีน่ั่นดว้ย        

เพราะเรามาดว้ยจดุประสงคนี์”้” 

http://www.bangsaenchurch.org
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้ 

 

 

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัจนัทรท์ี ่5 ก.พ.18              ระลกึถงึ น.อากาทา พรหมจารแีละมรณสกัข ี

วนัองัคารที ่6 ก.พ.18                ระลกึถงึ น.เปาโล มกี ิพระสงฆแ์ละเพือ่นมรณสกัข ี

วนัพฤหสับดทีี ่ 8 ก.พ.18           น.เยโรม เอมลีานี พระสงฆ ์น.โยเซฟิน บาคตีา พรหมจาร ี                                       

วนัเสารท์ี ่ 10 ก.พ.18               ระลกึถงึ น.สกอลสัตกิา พรหมจาร ี

วนัอาทติยท์ี ่ 11 ก.พ.18            สปัดาหท์ี ่6  เทศกาลธรรมดา     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                           สขุทกุข ์
      ฟ้าสดใสทุกวนั “ถา้ใจสขุ”                    ใจไรส้ขุแมฟ้้าใส “ก็ไม่สวย” 

ใจไรทุ้กขแ์มฟ้้าคร ึม้ “ก็อ านวย”                     ใจระทวย แมฟ้้าสวย “ก็ระทม” 

 ใจสบายแมน้ไรล้ม “ก็เป็นสขุ”                     ใจสนุกแมน้ไรเ้พือ่น “ก็สขุสม” 

ใจเศรา้โศกแมน้มเีพือ่น “เตอืนยงัตรม”       ใจชืน่ชมอยูค่นเดยีวไม่เปลีย่วใจ 

                              สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
       หมวด   2  ดอกไม ้ ตน้ไม ้ และพขื                  
   แดนเดเลยีน (Dandelion)   เป็นหน่ึงในพชืสมุนไพรทีม่รีสขม    

จงึใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องพระทรมาน   ดว้ยเหตนีุ ้  แดนเดเลยีนจงึมกั

ขึน้ปะปนอยูก่บัดอกไมช้นิดอืน่ในภาพ “แม่พระกบัพระ

กมุาร” (Madona   and   Child) และภาพ  “การตรงึ

กางเขน”  (The  Crucifixion )             
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ปีที ่24  ฉบบัที ่ 1200    วนัอาทติยท์ี ่  4   กุมภาพนัธ ์   2561/2018 

ขา่วรอบวดับางแสน 

งานครสิตชนสมัพนีธภ์าคตะวนัออก 
ผูแ้ทนจากวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 4 คน คณุวลัลดา คณุสชุติา คุณโซโลม่อน และอาจารยว์ชิยั  

เขา้รว่มงานอธษิฐานภาวนาเพือ่เอกภาพครสิตชน ทีว่ดัพระหฤทยัแห่งพระเยซเูจา้ ศรรีาชา  

วนัเสารท์ี ่27 มกราคม 2018 โดยมพีระคณุเจา้ซลิวโีอ สริพิงษ ์จรสัศร ีเป็นประธาน รว่มกบัศาสนาจารย ์

ของครสิตจกัร อกี 4 ทา่น มคีรสิตจกัรเขา้รว่ม 5 แห่ง และวดัคาทอลกิเขา้รว่ม 5 วดั จ านวน 60 คน 

 

 

http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/7471-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E
http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/7469-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Dandelion&source=images&cd=&cad=rja&docid=R7IRnHSgFco2RM&tbnid=dhASPznuzGKQoM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhdwallpapercollection.com%2Fdandelion-flower-wallpapers.html&ei=8pR4UcHiOMnsrAeQyoDoBg&bvm=bv.45645796,d.bmk&
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1709772009084370&set=pcb.1709772472417657&type=3


 

     ทกุวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุม่ครึง่    ขอเชญิรว่มแหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระทีว่ดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ีโทร. 0-3874-5216  
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์
 

อาทติยช์วนคดิ         

1. ฉลองวดัใน เดอืน กมุภาพนัธ ์ 2018   ฉลองแม่พระประจกัษท์ีล่รูด์ บางคลา้ วนัเสาร ์ที ่10 ก.พ. 

ฉลองแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน วนัอาทติยท์ี ่11 ก.พ.  ฉลองวดั ธรรมมาสน ์น. เปโตร ทา่แฉลบ วนั

เสารท์ี ่24 ก.พ. 2018 

2. ในโอกาสฉลองวดัแม่พระเมอืงลรูด์บางแสน ในวนัอาทติยท์ี ่11 ก.พ. ทีจ่ะถงึนี ้พีน่อ้งทา่นใด ประสงค ์

สนับสนุนในการฉลองวดั อยา่งไร กรณุาแจง้ความประสงคไ์ดท้ี ่คณุพ่อเฉลมิ  คณุพ่อมเิกล และ ฝ่าย

อาหารทีค่ณุ กาญจนา (083-110-1599) 

3. Big cleaning day วนัอาทติยท์ี ่4 และวนัเสารท์ี ่10 กมุภาพนัธ ์2018 ขอเชญิพีน่อ้งวดับางแสนรว่ม

แรงรว่มใจ หลงัมสิซา ทานอาหารรว่มกนัและเร ิม่ด าเนินการตามจดุตา่งๆ ทางวดัจะเตรยีมอปุกรณไ์ว ้

จ านวนหน่ึง เกรงวา่จะไม่พอ ขอพีน่อ้งมตีดิไมต้ดิมอืไปดว้ยนะเชน่ ผา้เชด็ ไมก้วาด คราด จอบ เสยีม 

บุง้กี ่ บนัได เพือ่ท าความสะอาด  เชด็กระจก ฯลฯ 

4. วนัที ่14 ก.พ เป็นวนัพุธรบัเถา้ ขอพีน่อ้งน าใบลานของปีทีผ่่านมาไปรวมกนัทีว่ดัเพือ่จะไดน้ าไปเผา

ท าเถา้ น าไปชว่งนีเ้ลย วนันี ้หรอืวนัอาทติยท์ี ่4 ก.พ (น าไปกอ่นฉลองวดั) 

     อกีสองสปัดาหข์า้งหนา้นี ้  
     “เราทกุคนเกดิมาลว้นมคีณุคา่”  บางคนมคีวามรูค้วามสามารถ แตก่ลบัมองไม่เห็น เก็บคณุคา่ของตวัเอง

ไว ้ไม่ปลอ่ยใหค้ณุคา่แห่งความสามรถ ทีพ่ระประทานใหแ้กเ่ราน้ัน ไดแ้สดงออกมา  และแลว้วนัฉลองชมุชน

แห่งความเชือ่    วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ของเรา ก็ไดเ้วยีนมาถงึอกีคร ัง้ในอกี สองสปัดาหข์า้งหนา้นี ้ พี่

นอ้งทีร่กั หน่ึงปีมหีน่ึงคร ัง้  จงึเป็นโอกาสอนัสมควรและดยีิง่อกีคร ัง้หน่ึงทีเ่ราจะชว่ยกนัเฟ้นหาคณุคา่ของ

ตวัเองออกมา  จดุประกายคณุคา่ของตวัเอง   ดว้ยการรว่มมอืรว่มใจ เตรยีมจติใจของเรา พรอ้มกบัการ

ชว่ยเหลอืและแบ่งปัน คณุค่าของความเป็นลกูของแม่พระ ดว้ยแรงกายและแรงศรทัธา เพือ่งานเฉลมิฉลอง

การประจกัษม์า  อนัเป็นการถวายเกยีรตแิด่แม่พระเมอืงลรูด์ ทีเ่ป็นองคอ์ปุถมัภข์องวดัเรา  ขอเชญินะครบั… 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

 

(วนัอาทติยส์ปัดาหท์ี ่4 เทศกาลธรรมดา ปี B) 
(4 ก.พ. 2018) 

 

 สวสัด ีลกูๆ พระแม่ฯ ชมุชนวดับางแสนทีร่กัทุกคน 

 วนันีเ้รามารว่มท าตรวีารคร ัง้ที ่ 3  เตรยีมฉลองชมุชนของเรา อาทติยท์ีแ่ลว้ในมสิซา

ภาษาไทย เรามกีลุม่นิสติคาทอลกิจากจฬุาฯ จ านวน 35 คน ทีม่าเขา้เงยีบฟ้ืนฟูจติใจใน

บรเิวณทีไ่ม่ไกลจากวดัไดม้ารว่มถวายมสิซากบัเรา ท าใหว้ดัมผูีค้นหนาตา เรยีกวา่น่ังเต็ม

วดัเลยเชยีว วดัเรามกัมโีอกาสตอ้นรบัผูค้นหลากหลายทีแ่วะเวยีนมาแถวบางแสน และไม่

ลมืจดัเวลามาพบพระเจา้และพบชมุชนของเรา ท าใหว้ดัเรามชีวีติชวีามากขึน้ 

 ผูท้ีไ่ดใ้หเ้กยีรตมิาเทศนต์รวีารคร ัง้ที ่ 3 เตรยีมฉลองวดัในวนันี ้ คอื คณุพ่อเอนก  

นามวงษ ์ ผูอ้ านวยการศนูยค์ าสอน-แพรธ่รรมของสงัฆมณฑล คณุพ่อยงัดแูลเร ือ่งพระ

คมัภรีแ์ละสือ่มวลชน ซึง่ไดจ้ดัท าเอกสารสายใยจนัทรอ์อกมาเป็นระยะ คณุพ่อคงมหีลายสิง่

หลายอยา่ง ทีจ่ะเชญิชวนใหเ้ราทบทวนและทา้ทายเราในประเด็นเกีย่วกบัการประกาศข่าว

ดใีหม่ในบรบิทของวดัทีอ่ยูใ่นชมุชนเมอืง ดงัเชน่ วดับางแสนของเรา 

 พระวรสารวนันี ้ เลา่ถงึชวีติประจ าวนัของพระเยซเูจา้กบับรรดาศษิยข์องพระองค ์ ซ ึง่

เป็นชวีติทีเ่ต็มไปดว้ยภารกจิการงานตา่งๆ เรยีกวา่ตดิธรุะทัง้วนั แมเ้ป็นเวลาเย็นแลว้ 

“พระองคท์รงรกัษาหลายคนทีเ่ป็นโรคตา่งๆ ใหห้าย ทรงขบัไลปี่ศาจออกไป” ถงึกระน้ัน

พระองคท์รงถอืวา่ภารกจิตา่งๆ เป็นของพระบดิา ซ ึง่เป็นเจา้ของงาน ดงัน้ันจงึตอ้งมเีวลาที่

จะสนทนาปรกึษาหารอืกบัผูท้ีเ่ป็นเจา้ของงานตา่งๆ มใิชก่ระท างานจนกระทัง้ลมืเจา้ของ

งาน ชวีติเราก็เชน่เดยีวกนั เราตอ้งไม่ลมืพระเจา้ซ ึง่เป็นเจา้ของชวีติเรา ทุกอยา่งทีเ่รา

กระท าเป็นพระองคท์ีม่อบหมายใหเ้รากระท า เราตอ้งไม่ด าเนินชวีติ ตดิธรุะจนกระทั่งไม่มี

เวลาใหพ้ระองค ์ไม่มเีวลาสวด ไม่มเีวลาไปวดั ฯลฯ ซ ึง่เป็นเร ือ่งทีไ่ม่ถกูตอ้ง 

 อาทติยห์นา้ฉลองวดัของเราเป็นปีที ่ 51 แลว้นะครบั เราก าลงัเดนิเขา้สูค่ร ึง่ของ

ศตวรรษที ่ 1 ของวดัเราแลว้ ใหเ้ราขอบคณุพระเจา้ และด าเนินชวีติเป็นลกูของพระแม่ฯ ที่

มคีณุภาพเสมอไป 

 

 สขุสนัตว์นัท าตรวีารคร ัง้ที ่3 

 

       ดว้ยความรกัและปรารถนาด ี

                 คณุพ่อเจา้อาวาส 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

      30 สิง่ น่าท า ตอนทีย่งัมชีวีติ  
 

• 1. ท าอะไรทีน่่าตืน่เตน้ในแตล่ะวนั • 2. ไป เทีย่วทีท่ีค่ณุไม่เคยไป กบัคนทีค่ณุไม่เคยคดิจะ ลมื  

• 3. ซือ้ความสขุ ดว้ยรอยยิม้ • 4. คยุ กบัคนแปลกหนา้ เพือ่หาเพือ่นใหม่  

• 5. ชว่ยคนอืน่ เมือ่คณุสามารถชว่ยได ้• 6. สงัเกต สิง่รอบๆตวั อาจพบความสขุเล็กๆ เขา้มาในชวีติ  

• 7. อยูเ่งยีบๆ กบัตวัเองวนัละ 5 นาท.ี.. เพือ่คดิ • 8. ทุม่ตวัเองเต็มที ่กบัการหาทางแก ้ปัญหา ที ่คณุก าลงัเผชญิอยู ่ 

• 9. คบคนทีม่องโลกในแง่ด ี• 10. เขา้คอรส์เรยีนเพิม่เตมิ ในเร ือ่งที่

คณุสนใจ  

• 11. จดัเวลา นัดเจอ เพือ่นสนิท ในแตล่ะเดอืน ไป กนิ เทีย่ว เลน่ • 

12. มองพระอาทติยข์ึน้ สปัดาหล์ะคร ัง้  

• 13.. ดพูระอาทติยต์กดนิ สปัดาหล์ะคร ัง้ • 14. ปลกูผกัเอง เอาไว ้

ทานเอง  

• 15. ไปหาเพือ่ ทีไ่ม่ไดเ้จอกนัมานานนับปี • 16. หยดุตามกระแส

สกันิด และท าตาแนวคดิทีเ่หมาะส าหรบัตวัเอง  

• 17. บอกตวัเองวา่ ไม่มอีะไรสายเกนิไป • 18. คน้หา ประสบการณ์

ดีๆ  แปลกใหม่ ใหก้บัชวีติ  

• 19. เลกิกงัวลกบัสิง่ทีค่ณุไม่ม ีและมคีวามสขุในสิง่ทีคุ่ณม ี • 20. โรแมนตกิ ท าเซอรไ์พรซค์นทีค่ณุรกั  

• 21. หยดุเสยีเวลา กบัเร ือ่งหยมุหยมิ ทีไ่ม่จ าเป็น • 22. รบัประทานอาหารใหช้า้ลง ลิม้รสความอรอ่ย  

• 23. ขอความชว่ยเหลอื เมือ่ตอ้งการ เพราะคณุจะไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอื หากไม่เอย่ปาก  

• 24. ถามค าถาม เมือ่สงสยั... ชว่ยประหยดั เวลา และลดความยุง่ยากใจ  

• 25. เลน่สนุกบา้ง ชวีติมแีคค่ร ัง้เดยีว • 26. ท าอะไรทลีะอยา่ง จะไดท้ าออกมาไดด้ ี 

• 27. ฝึกความพอเพยีง – พอด ีเมือ่มนัเกดิขึน้กบัคณุ จะไม่มใีคร เอาไปจากคณุได ้ 

• 28. รกัษา สญัญา • 29. ด ูตลก ฟังเร ือ่งตลก และแบ่งปันกบัคนอืน่  

• 30. เปิดโลกความคดิสรา้งสรรคข์องคณุ กบั งานศลิปะ เชน่ดนตร ีภาพ ถา่ย ภาพยนตร ์ฯลฯ 

 

 

ปีที ่24  ฉบบัที ่ 1200    วนัอาทติยท์ี ่  4   กุมภาพนัธ ์   2561/2018 
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ทุม่ตวัเองเต็มที ่กบัการหาทางแก ้ปัญหา ที ่คณุก าลงัเผชญิอยู ่ 

  

 วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2561 ทางชมรมคาทอลกิ ม.บูรพา มกีจิกรรมมสิซาเปิด 

1/2560 ขอเรยีนเชญิทกุๆท่าน มารว่มกจิกรรมมสิซาเปิด 1/2560 และน ากบัขา้วมาคน

ละ1 อยา่ง พรอ้มกบัของขวญัมาคนละ1 อยา่ง ราคาไม่ต ่ากวา่ 80บาท เพราะเราจะมี

กจิกรรมจบัของขวญั ถา้ใครไม่อยากจบัของขวญัไม่ตอ้งน าของขวญัมาจบัไดค้ะ 

 เวลาลงทะเบยีน 18.30 น.  

 มสิซาเร ิม่ 19.30 น.  

 มากนัเยอะๆนะคะ ^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 


