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ขา่วรอบวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

รว่มสมัมาฟ้ืนฟูชวีติครอบครวั 
คณุพมิลรตัน ์ศริเิลศิ สมาชกิสภาอภบิาล วดับางแสน เขา้รว่มสมัมาฟ้ืนฟูชวีติครอบครวั ขัน้ที1่ รุน่ที ่183 

วนัที ่19-21 ม.ค. 2561 ณ ศูนยส์งัฆมณฑลจนัทบุร ีอ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี

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

 

วนัอาทติยท์ี ่4 และวนัเสารท์ี ่10 กมุภาพนัธ ์2018 ขอเชญิพีน่อ้งวดับางแสนรว่มแรงรว่มใจ 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

 
 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

 

  
 

ขอ้คดิ         

 น.เปาโลพูดวนันีว้่า มสีถานะของชวีติ 2 สถานะคอื เป็นโสดและแต่งงาน. ทัง้สองสถานะตอ้งเปิดใจของตน

ต่อพระเจา้ และใหท้ัง้สองสถานะน้ันอุทศิตนเองแด่พระเจา้ตามสถานะของตน ทัง้นีเ้พราะว่า คนแต่งงานหรอืคนถอื

โสดไดร้บัเรยีกใหเ้ป็นคนศกัดิส์ทิธิเ์หมอืนกนั  ในพระวรสาร พระเยซเูจา้ไล่ปิศาจออกจากชายคนหน่ึง. แต่ทุก

วนันี ้ พระองคไ์ล่ผอีอกจากใจทุกคน จากความวุน่วายต่างๆซึง่เป็นผลของบาป. พระองคไ์ล่ผอีอกจากคนทีเ่ป็น

ทาสขอปิศาจ “จงเงยีบ ออกจากชายผูนี้”้(มก 1.26) ทีส่ าคญัคอืเรารูต้วัหรอืไม่ว่า เรามผีใีนใจและตอ้งการความ

ชว่ยเหลอืจากพระเยซเูจา้ 

ปีที ่24  ฉบบัที ่ 1199    วนัอาทติยท์ี ่  28   มกราคม    2561/2018 

“น่ีมนัเร ือ่งอะไร เป็นค าสัง่สอนแบบใหม่ทีม่อี านาจ  
เขาสัง่แมก้ระทัง่ปีศาจ และมนัก็เช ือ่ฟัง” 

http://www.bangsaenchurch.org
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้ 

 

 

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัพุธที ่31 ม.ค.18         ระลกึถงึ น.ยอหน์ บอสโก พระสงฆ ์

วนัพฤหสับดทีี ่ 1 ก.พ.18   ฉลองการกลบัใจของนักบุญเปาโล อคัรสาวก 

วนัศกุรท์ี ่ 2 ก.พ.18           ฉลองการถวายพระกมุารในพระวหิาร 

วนัเสารท์ี ่ 3  ก.พ.18         ระลกึถงึ  น.บลาซโีอ พระสงัฆราชและมรณสกัข ีน.อนัสการ ์พระสงัฆราช 

วนัอาทติยท์ี ่ 4 ก.พ.18      สปัดาหท์ี ่5  เทศกาลธรรมดา  

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

       คอือิม่ใจ 

            ของบางอยา่ง ซ ือ้ไม่ได ้ดว้ยเงนิทอง   เพราะเป็นของ ไม่ม ีราคาขาย 

       เชน่ความรกั ความปราณี มนี า้ใจ                ปลกูฝังไว ้คดิชอบ ประกอบกนั 

       สิง่เหลา่นี ้มคีา่ แกช่วีติ                              เพราะวา่เงนิ ไม่มสีทิธิ ์มาจดัสรร 

       ไดแ้ตเ่พยีง เราจะให ้กนัและกนั                   และผูใ้ห ้ไดร้างวลั คอือิม่ใจ 

                              สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
       หมวด   2  ดอกไม ้ ตน้ไม ้ และพขื                  
   เดซี ่ (Diasy)  เร ิม่ใชใ้นภาพ “การนมสัการของพวกโหราจารย”์     

ในฐานะทีเ่ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความบรสิทุธิไ์รเ้ดยีงสาของพระกมุารเยซู

มาตัง้แตป่ลายครสิตศ์ตวรรษที ่15     ทัง้นีเ้พราะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่  

ดอกไมพ้ืน้ๆทวา่ออ่นหวานอยา่งเดซี ่   น่าจะสือ่ใหเ้ห็นถงึความบรสิทุธิ ์

ไรเ้ดยีงสาของพระองคไ์ดด้กีวา่ดอกลลิีก่า้นยาวทีง่ามสงา่ 
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          ตรวีารเตรยีมฉลองวดัวนัแรก  
วนัอาทติยท์ี ่21 มกราคม 2018 อาทติยแ์รกเทศกาลเตรยีมฉลอง คุณพ่อธรรมรตัน ์เรอืนงาม (คุณพ่อหน่อย) 

เลขานุการพระสงัฆราชสงัฆมณฑลจนัทบุร ีแบ่งปันในหวัขอ้ "350 ปี สถาปนามสิซงัสยาม" เราตอ้งขอบใจ เรยีนรู ้

และเลยีนแบบ วถิชีวีติ จติอารมณข์องธรรมทูตตา่งประเทศ ทีเ่ดนิทางเขา้มาท างานดว้ยการอุทศิตน 

 
 

ครบรอบบวชเป็นพระสงฆ ์66 ปี 
วดับางแสนแสดงความยนิดกีบั คุณพ่ออาทร พฒันภริมย ์พระสงฆท์ีอ่ายุมากทีสุ่ดในประเทศไทย 94 ปี  

ในโอกาสทีม่ารว่มมสิซาตรวีารเตรยีมฉลองวดั วนัที ่21 ม.ค. 2018  

 

 
 

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%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7422-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%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%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7420-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%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%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7433-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=daisy&source=images&cd=&cad=rja&docid=iVxO2Avlx2kKCM&tbnid=bjwfOIzl47ofWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hdwallpapers.in/gerbera_daisy_cluster-wallpapers.html&ei=WpB4Ua7nJY7_rAfV2YHICg&bvm=bv.45645796,d.bmk&psig=AFQjCNEQ
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    ฉลองวดั อารกัขเทวดา โคกวดั วนัเสารท์ี ่3 ก.พ. ฉลองแม่

พระประจกัษท์ีล่รูด์ บางคลา้ วนัเสาร ์ที ่10 ก.พ. ฉลองแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน วนัอาทติยท์ี ่11 ก.พ.  

ฉลองวดั ธรรมมาสน ์น. เปโตร ทา่แฉลบ วนัเสารท์ี ่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. ศุกรต์น้เดอืน ก.พ. คณุพ่อเจา้วดัจะสง่ศลี ผูส้งูอายทุีบ่า้นตามปรกต ิ

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

แรงรว่มใจ 

     อกีสองสปัดาหข์า้งหนา้นี ้  
          “เราทกุคนเกดิมาลว้นมคีณุคา่”  บางคนมคีวามรูค้วามสามารถ แตก่ลบัมองไม่เห็น 

เก็บคณุคา่ของตวัเองไว ้ไม่ปลอ่ยใหค้ณุคา่แห่งความสามรถ ทีพ่ระประทานใหแ้กเ่ราน้ัน ได ้

แสดงออกมา  และแลว้วนัฉลองชมุชนแห่งความเช ือ่    วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ของเรา 

ก็ไดเ้วยีนมาถงึอกีคร ัง้ในอกี สองสปัดาหข์า้งหนา้นี ้ พีน่อ้งทีร่กั หน่ึงปีมหีน่ึงคร ัง้  จงึเป็น

โอกาสอนัสมควรและดยีิง่อกีคร ัง้หน่ึงทีเ่ราจะชว่ยกนัเฟ้นหาคณุคา่ของตวัเองออกมา  จดุ

ประกายคณุคา่ของตวัเอง   ดว้ยการรว่มมอืรว่มใจ เตรยีมจติใจของเรา พรอ้มกบัการ

ชว่ยเหลอืและแบ่งปัน คณุคา่ของความเป็นลกูของแม่พระ ดว้ยแรงกายและแรงศรทัธา เพือ่

งานเฉลมิฉลองการประจกัษม์า  อนัเป็นการถวายเกยีรตแิดแ่ม่พระเมอืงลรูด์ ทีเ่ป็นองค ์

อปุถมัภข์องวดัเรา  ขอเชญินะครบั… 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

 

(วนัอาทติยส์ปัดาหท์ี ่4 เทศกาลธรรมดา ปี B) 

(28 ม.ค. 2018) 

 

 สวสัด ีลกูๆ พระแม่ฯ ชมุชนวดับางแสนทีร่กัทุกคน 

 วนันีเ้รามารว่มท าตรวีารคร ัง้ที ่2 เตรยีมฉลองชมุชนของเรา อาทติยท์ีแ่ลว้มพีีน่อ้ง

รว่มท าตรวีารจ านวนมากเลยทเีดยีว ทัง้ในมสิซาภาษาองักฤษ และมสิซาภาษาไทย หวงั

เป็นอยา่งยิง่วา่พีน่อ้งคงไดร้บัพระพรแห่งความคดิ ท าใหเ้ราคดิใหม่ เขา้ใจใหม่ และด าเนิน

ชวีติใหม่ สอดคลอ้งกบัแนวคดิทีพ่ระจติเจา้ประทานแกเ่ราผ่านทางผูเ้ทศน ์นอกจากพีน่อ้ง

ไดร้บัแลว้ พีน่อ้งยงัสามารถน าไปแบ่งปัน ขยายผล ท าใหผู้อ้ืน่ได ้คดิใหม่ เขา้ใจใหม่และ

ด าเนินชวีติใหม่เชน่เดยีวกนั 

 อาทติยนี์ผู้น้ าเสนอแนวคดิมใิชใ่ครอืน่ แตเ่ป็นคณุพ่อทีพ่วกเรารูจ้กัด ีคอืคณุพ่อมิ

เกล เน่ืองดว้ยคณุพ่ออยูท่ีว่ดัเราเป็นเวลานาน ย่อมท าใหรู้จ้กัสถานการณแ์ละน าเสนอ

แนวคดิไดต้รงประเด็น ซ ึง่เป็นประเด็นทีน่่าสนใจคอื 50 ปี เวชบุคคลในบรบิทของ 350 ปี 

สถาปนามสิซงัไทย ชมุชนเรามพีระแม่ฯ เมอืงลรูด์เป็นองคอ์ปุถมัภ ์ซ ึง่พระสนัตะปาปาได ้

ประกาศวนัฉลองพระแม่ประจกัษท์ีล่รูด์เป็นวนัผูป่้วยสากล คงไม่ใชเ่ร ือ่งบงัเอญิทีพ่ระเป็น

เจา้ไดด้ลใจใหม้บีรรดาหมอ พยาบาล และเภสชักรมาเป็นสมาชกิของชมุชนนีจ้ านวนมาก 

พระองคต์อ้งมพีระประสงคท์ีจ่ะใหก้ลุม่เวชบุคคลในชมุชนเรา เป็นผูป้ระสานงานจดัการ

บรกิารแกผู่ป่้วยทัง้ทีเ่ป็นและไม่เป็นคาทอลกิอยา่งแน่นอน พวกเราทุกคนทีเ่ป็นศษิยข์อง

พระครสิตค์งยนิดทีีจ่ะใหค้วามรว่มมอืในงานอภบิาลผูป่้วยทีอ่าจมรีะบบและรปูแบบกา

บรกิารทีเ่ขม้ขึน้และทั่วถงึขึน้ 

 เราทุกคนเป็นสมาชกิในชมุชนศษิยพ์ระครสิต ์ซ ึง่ในพระวรสารวนันี ้เราเห็นวา่พระ

อาจารยข์องเรา เป็นผูท้ีม่อี านาจเหนือผปีีศาจขอพระองคโ์ปรดใหพ้ระวาจา และพระกาย

และพระโลหติของพระองคท์ีเ่ราไดร้บัในพธิมีสิซานี ้ท าใหเ้ราไดร้บัสว่นแบ่งอ านาจเหนือผี

ปีศาจในชวีติของเรา เราจะไดร้ว่มมอืกบัพระองคใ์นการขบัไลปี่ศาจในสงัคมปัจจบุนัทีย่งัมี

อ านาจของปีศาจครอบง าอยู ่

 

       ดว้ยความรกัและปรารถนาด ี

                 คณุพ่อเจา้อาวาส 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=daisy&source=images&cd=&cad=rja&docid=iVxO2Avlx2kKCM&tbnid=bjwfOIzl47ofWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hdwallpapers.in/gerbera_daisy_cluster-wallpapers.html&ei=WpB4Ua7nJY7_rAfV2YHICg&bvm=bv.45645796,d.bmk&psig=AFQjCNEQ


 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

                                 ความรกัของแม่ 
 แม่ผูแ้กเ่ฒ่าเดนิไม่ไดค้นหน่ึง เป็นทีร่  าคาญใจของลูกชายเหลอืเกนิ สมยัน้ันยงัไม่มี

สถานสงเคราะหค์นชรา จงึไม่รูว้่าจะเอาแม่ไปฝากใครให ้

เลีย้งแทน 

 ชายหนุ่มจงึตดัสนิใจแบกเอาไปปล่อยป่าใหอ้ยู่

ตามยถากรรม 

 ... ระหว่างทาง แม่ไม่วอนขอ ไม่ถามไม่ว่าอะไร 

ตัง้ใจหกักิง่ไมต้ามทาง เร ือ่ยไป เขา้ป่าลกึ ไกลมากแลว้ 

ลูกชายวางแม่ลงบนโขดหนิ แลว้หนัหลงัเดนิกลบัทาง

เดมิไป ... 

 ตอนนีเ้อง ทีแ่ม่ตะโกนตามหลงัลูกชายไปว่า ... 

"ลกูเอ๋ย เดนิตามรอยกิง่ไมท้ีแ่ม่หกัไวใ้หน้ะจะไดไ้ม่หลงทาง... 

ภาพกิจกรรมกลุ่มนิสิตเทอดมารีย์ 
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แม่ผูแ้กเ่ฒ่าเดนิไม่ไดค้นหน่ึง เป็นทีร่  าคาญใจของลูกชายเหลอืเกนิ สมยัน้ันยงัไม่มี

วนัที ่2-7 มกราคม พ.ศ.2561 ชมรมคาทอลกิไดม้สีมาชกิเขา้รว่มกจิกรรมคา่ย I 
work2 ของเยาวชน ศนูยส์งัฆมณฑลจนัทบุร ี ณ หมู่บา้นหว้ยทรายเหนือ  จ.พษิณุโลก 
จ านวน 5 คน  เป็นกจิกรรมทีช่ว่ยอาสาสรา้งถนน ใหก้บัคนในหมู่บา้น และไดส้มัผสัการ
ใชช้วีติ ของคนในหมู่บา้นหว้ยทรายเหนือ จ.พษิณุโลก ซ ึง่เป็นหมู่บา้นของชาวมง้ ทีท่ า
อาชพีปลกูกระหล ่า และกรดียางเป็นหลกั  แถมเรายงัไดส้รา้งความสมัพนัธก์บัมหาลยั
อืน่ๆ    
        จากประสบการณท์ีเ่ราไดก้ลบัมาจากคา่ย I work2  
 การใชช้วีติในค าวา่เพยีงพอตามในหลวงทีท่่านไดส้อนไว ้และความรกัความสามคัคคีวาม
เสยีสละทีม่ตีอ่คนในหมู่บา้นและเพือ่นๆในคา่ย หลงักลบัมาจากคา่ย ก็ยงัคงมมีติรภาพทีด่ ี
ความทรงจ าดแีละความคดิถงึตอ่กนักบัเพือ่น พี ่นอ้งในคา่ยและคนในหมู่บา้นหว้ยทราย
เหนือ  จ.พษิณุโลก ความทรงจ าทัง้หมดเหลา่นีจ้ะยงัคงอยูใ่นใจและความทรงจ าจะไม่มวีนั
ลบเลอืนหายไป 


