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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

พาเด็กมาวดับางแสนกนัเถอะ ผูใ้หญร่บัศีลเด็กรบัพร.... 

วนัอาทติยม์ิสซาภาษาไทยเวลา 10:30 น. 
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1327    วนัอาทติยท์ี ่    2    สงิหาคม     2563/2020 

  พระเยซูเจา้ทรงเศรา้พระทยัเพราะการจากไปของทา่นยอหน์ แตพ่ระองคท์รงสงสารและทรงชว่ย

ประชาชนทีมี่ความทกุข ์ ทรงรกัษาคนเจบ็ป่วยใหห้ายจากโรค ทรงจดังานเลี้ยงทีแ่ตกตา่งจากงานเลี้ยง

ของกษตัรยิเ์ฮโรด ส าหรบัผูค้นจ านวนมาก ดว้ยความรกัและความวางใจในพระเจา้ ดว้ย "ขนมปังเพียง

หา้กอ้นกบัปลาสองตวั" ท ัง้ผูช้าย ผูห้ญิงและเด็กไดกิ้นจนอิม่ พระเยซูครสิตท์รงเลี้ยงดูเราดว้ยอาหาร

ฝ่ายกาย-จติ "ทา่นทัง้หลายทีก่ระหาย จงมาดื่มน า้ แมผู้ไ้ม่มีเงินจงมาเถิด" ดว้ยพระพรตา่งๆ และ 

"ความรกัแทข้องพระเจา้ ซึง่ปรากฎในพระครสิตเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา" "ใครจะพรากเราจาก

ความรกัของพระครสิตเจา้ได"้ ขา้แตพ่ระครสิตเจา้โปรดสอนขา้พเจา้ใหเ้รยีนรูท้ีจ่ะมีทา่ทแีละจติใจใหม่ 

รูจ้กัแบ่งปันสิง่ทีมี่หรอืเป็นแก่ทกุคนทีอ่ยูร่อบขา้งตามแบบอยา่งของพระองค ์

 “เขาไม่จ าเป็นตอ้งไปจากท่ีนี ่ท่านทัง้หลายจงหาอาหารใหเ้ขากนิเถดิ”” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/


 

  

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

2 

             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิ

พจิารณาความตาย .....  

       ยศและลาภหาบไปไมไ่ดแ้น่        คงเหลือแตต่น้ทุนบุญกุศล  

ทรพัยส์มบตัทิิ้งไวใ้หป้วงชน               แมร้า่งตนเขาก็เอาไปเผาไฟ  

       เมื่อเจา้มามอีะไรมาดว้ยเจา้         เจา้จะเอาแตสุ่ขสนุกไฉน 

เมื่อเจา้มามือเปลา่จะเอาอะไร              เจา้ก็ไปมือเปลา่เหมอืนเจา้มา..... 

สญัลกัษณใ์นครสิต์ศลิป์ 
 หมวด  7    วตัถุท่ีใชใ้นศาสนพธีิ   ( Religeous    Objects ) 

 กางเขนและสามเหลีย่ม  (Cross And Triangle) เป็นสญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นการ

ปักอาภรณท์ีใ่ชใ้นพระศาสนจกัรโดยกางเขนทีซ่อ้นกบัสามเหลี่ยมหมายความวา่ 

พระครสิตเจา้ทรงเป็นหน่ึงเดียวกบัพระตรเีอกภาพ 

 

วนัองัคารที ่ 4 ส.ค.20   ระลึกถึง น.ยอหน์ มารยี ์เวยีนเนย ์พระสงฆ ์

วนัพุธที ่ 5  ส.ค.20        วนัถวายพระวหิารแมพ่ระแหง่หมิะ            

วนัพฤหสับดทีี ่ 6  ส,ค,20   ฉลองพระเยซเูจา้ทรงประจกัษพ์ระวรกายตอ่หนา้อคัรสาวก            

วนัศุกรท์ี ่ 7  ส.ค.20         ระลึกถึง  น.ซกิสโ์ต ที ่2 พระสนัตะปาปาและเพ่ือนมรณสกัขี น.กาเยตาน พระสงฆ ์

วนัเสารท์ี ่8  ส.ค.20         ระลึกถึง น.โดมินิก พระสงฆ ์

วนัอาทติยท์ี ่9  ส.ค. 20     สปัดาหท์ี ่19 เทศกาลธรรมดา    
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ภาพขา่ววดับางแสน 

ขอรว่มยินดกีบัพระอคัรสงัฆราช หลุยส ์จ าเนียร สนัตสุิขนิรนัดร ์โอกาสฉลอง 50 ปีแหง่ชวีติสงฆ ์ 

เมื่อวนัเสารท์ี ่25 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ทา่แร ่

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

บราแดอรน์าวในพิธีรบัผูส้มคัรเตรียมเป็นสงัฆานุกรและพระสงฆ ์กบัพ่ือนรว่มช ัน้จ านวน 16 คน  

28 ก.ค. ณ สามเณราลยัแสงธรรม สามพราน 

(และพวกเราจะไดร้บัพิธแีตง่ตัง้เป็นผูอ้า่นพระคมัภีร ์12 สงิหาคมน้ี) 

 

 
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12080-4aug20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11732-15july20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11731-16july20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12077-7aug20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12076-8aug20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11745-12july20


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
ทุกวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุ่มคร ึง่    ขอเชญิรว่มแห่เทดิเกยีรตแิม่พระทีว่ดับางแสน 
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ประชาสมัพนัธ ์

 

 วนัอาทติยน้ี์หลงัมิสซาภาษาไทย มีประชุมสภาอภิบาล เพ่ือสรุป

ภาพรวมงานวนัแตง่ตัง้สภาฯ  

 วนัจนัทร ์มิสซา เวลา 11.00 น. (วดันอ้ย) 

 วนัองัคาร - วนัพุธ  ไมม่ีมิสซา   - เขา้เงียบพระสงฆ ์

 วนัพฤหสับดี มิสซา เวลา 11.00 น. (วดันอ้ย) 

 วนัศุกรต์น้เดอืน - สง่ศีล - มิสซา เวลา 19.30 น. 

 วนัเสาร ์นพวาร - มิสซา เวลา 19.30 น. 

 

 วนัอาทิตยห์นา้ วนัท่ี 9 สงิหาคม ไม่มีมิสซาภาษาองักฤษ 

10.00 น. มิสซารวม - มีพิธีแตง่ตัง้กรรมการสภาฯ ในมิสซา 

พระคุณเจา้ซลิวีโอ สริพิงษ์ จรสัศรี เป็นประธาน 

 

 

3 
ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1327    วนัอาทติยท์ี ่    2    สงิหาคม     2563/2020 

เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 

 

พ่ีนอ้งทีร่กั  

ขณะก าลงัเขียนบทความสัน้ของอาทติยน้ี์ เพ่ิงกลบัมาจากธุระตา่งจงัหวดั 

เหน่ือยมาก ฉบบัน้ีจงึขอน าบทความตรง ๆ จากบทอา่นที่ 2 จากจดหมายของ

นกับุญเปาโลอคัรสาวก ถึงชาวโรม บทที ่8 ..... 

พ่ีนอ้ง ใครจะพรากเราจากความรกัของพระครสิตเจา้ได ้ ความทุกขล์ าเค็ญ

หรือ ความคบัแคน้ใจหรอื การเบียดเบียนขม่เหงหรือ การขาดอาหารและ

เครือ่งนุ่งหม่หรอื ภยนัตรายและคมดาบหรือ 

แต ่ในการทดลองทัง้หมดน้ี เราชนะไดง้่ายอาศยัพระผูท้รงรกัเรา เพราะ

ขา้พเจา้เชือ่ม ัน่วา่ ไม่วา่ความตายหรือชวีติ ไม่วา่ทูตสวรรคห์รอืผูมี้อ านาจปกครอง 

ไมว่า่ปัจจบุนัหรอือนาคต ไมว่า่ฤทธิ์อ านาจใด หรือความสูง ความลึก ไม่มีสรรพสิง่

ใด ๆ จะพรากเราไดจ้ากความรกัของพระเจา้ ซ ึง่ปรากฏในพระคริสตเยซ ูองคพ์ระผู ้

เป็นเจา้ของเรา 

   คนจน คือคนท่ีขาดแคลนทรพัยส์นิ เงนิทอง ของกนิของใช ้ 

  คนโชครา้ยกว่าคนจน คือคนไม่มีแมค้วามรกัเหลอืในชวิีตจติใจ 

  แต ่คนที่มีนนิสยัแหง้แลง้แข็งกรา้ว คอืคนที่ไมเ่คยรบัรูว้า่มีคนรกัเขา 

หว่งใยเขา มุง่ดีหวงัดีใหเ้ขา ... 

                 แลว้ เราล่ะ รูม้ ัย๊ 

     

         พ่อศกัดิ์ 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12080-4aug20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11732-15july20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11731-16july20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12077-7aug20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12076-8aug20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11745-12july20


 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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นรก กบั สวรรค ์

ขณะทีช่ายคนหน่ึงนอนหลบั มีนางฟ้าลงมาทีห่อ้งนอนของเขา ชวน

ใหไ้ปเที่ยวสวรรคก์บันรก  

 

 นางฟ้าพาไปท่ีท่ีหนึง่บอกว่า... 

  

 "ถึงนรกแลว้" ทีน่ ัน้เป็นหอ้งใหญ่ๆ  มีโตะ๊ยาวๆ บนโตะ๊มีอาหารที่

ประณีตอรอ่ยทกุประเภท มีคนนัง่อยูห่ลายคน นางฟ้าก็บอกวา่ "น่ี

สตัวน์รก" คนเหล่านัน้นัง่มองอาหารทีน่่ากินทีสุ่ดในโลก แตต่วัเขา

ผอมเหลืองน่าสงสาร นางฟ้าบอกวา่ "ทีน่ี่อนุญาตใหกิ้นอาหารดีๆ 

ได ้แตมี่เง่ือนไขวา่ตอ้งใชช้อ้นที่ยาวหน่ึงเมตร เวลาตกัอาหารเขา้

ปาก มนัก็ไม่ถึงสกัที มนัหกลงพ้ืนเขาเลยมีความวุน่วายเดือดรอ้นมากพยายามตกัอาหารเทา่ไรก็ไม่ถึง ปากเลยผอมพราะ

อดอาหาร อยูใ่กลช้ิดอาหารทีอ่รอ่ยแตไ่ม่สามารถเอามาถึงปากของตน"  

 

 นางฟ้าพาไปอีกหอ้ง บอกวา่ "น่ีสวรรค"์ หอ้งทีส่องน้ีมีลกัษณะเชน่เดียวกบัหอ้งแรกทกุประการ เรามกัจะคิดวา่สวรรค์

กบันรกต่างกนั แตค่วามจริงสวรรคก์บันรกน้ีคลา้ยๆ กนั มีโตะ๊อาหารยาวๆ อาหารประณีตหลายๆ อยา่งเหมือนกนัหมด 

มีเกา้อี้รอบมีคนนัง่ แตแ่ปลกที่คนทีส่วรรคย้ิ์มแยม้แจม่ใสอว้นทว้นสมบูรณส์บาย ดูวา่เขากินอยา่งไร  

 

 เขาก็ตอ้งใชช้อ้นยาวหน่ึงเมตรเหมือนกนั "เอ...ท าไมมนัไม่เหมือนทีน่รก?" พอดูดีๆ ก็เห็นวธิีของชาวสวรรคค์ือ คนขา้ง

หน่ึงของโตะ๊เขาตกัอาหารดว้ยชอ้นยาวๆ เอาไปป้อนใสป่ากของคนตรงขา้ม คนอีกขา้งก็ตกัอาหารมาใสป่ากของคนขา้งน้ีก็

เลยไดกิ้นกนัทกุคนอยูอ่ย่างสุข สบาย สรุปวา่ ทีน่รก คนคิดแต่จะไดอ้ยา่งเดียวคิดแตเ่รื่องความสุขของตวัเอง คิดแตว่า่

เราจะไดอ้าหารทีเ่ราชอบ แตท่ีส่วรรคน์ัน้ มีการชว่ยเหลือกนัมีความรกัสามคัคีกนัค านึงถึงความสุขของคนอื่นดว้ย ก็

ไดร้บัความสุขกนัทกุคน 
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                                                     รถไฟชวิีต 

 ชอบมาก รถไฟ…ชวิีต !!!!    อ่านแลว้อ่านอกีไม่เบือ่ 

 ชวีติเหมือนกบัการเดินทางโดยสารรถไฟ… มีสถานีต่างๆ… มีการเปล่ียน

เสน้ทาง… มีกระทัง่อุบติัเหตุ…… เราข้ึนรถไฟขบวนน้ีตอนเราถือก าเนิด…. พ่อแม่ คือ

คนทีตี่ตัว๋ใหเ้รา… เราเชื่อวา่ทา่นจะเดินทางดว้ยรถขบวนน้ี กบัเราตลอดไป….  แต่

แลว้..ทีส่ถานีใด สถานีหน่ึง   ทา่นทัง้สองก็ตอ้งลงรถจากไป… ปล่อยเราไวเ้พียงล าพงั

กบัการเดินทางน้ี….  วนัเวลาผ่านไป… จะมีผูโ้ดยสารอื่นๆข้ึนรถ มาเรื่อยๆ… หลายคน

จะเป็นคนทีเ่รารกั และผูกพนั.. เป็นพ่ีเป็นนอ้ง.. เป็นเพ่ือน.. เป็นลูกเป็นหลาน หรือกระทัง่เป็นทีร่กั แห่งชีวติของเรา….  

หลายคนลงรถไปกลางทาง… ทิ้งไวแ้คค่วามทรงจ าความอา้งวา้งและคิดถึงอนัถาวรในชีวติเรา.. หลายคนจากไป… อยา่ง

ทีเ่ราไม่ทนัได ้สงัเกตดว้ยซ า้วา่… เขาลุกจากทีน่ ัง่ และลงรถไฟไปแลว้ ! การเดินทางโดยรถไฟชีวติขบวนน้ี จงึเต็มไป 

ดว้ยความรื่นรมย…์ ความโศกเศรา้… ความมหศัจรรย…์ความสมหวงั… ค าสวสัดี…ค าอ าลา… และค าอวยพรใหโ้ชคดี 

 การเดินทางที่ดีทีสุ่ด คือ การไดช้ว่ยเหลือ… ไดร้กั…ไดมี้ความสมัพนัธท์ีดี่กบัเพ่ือน ผูโ้ดยสารทกุคน …จงแน่ใจวา่

เราไดใ้ห ้ส่ิงทีดี่ทีสุ่ด เพ่ือใหก้ารเดินทางของพวกเขา มีความราบรื่นและสะดวกสบาย 

ความน่าพิศวงของการเดินทางอนัวเิศษยอดเย่ียมน้ีคือ… ตวัเราเองก็ไม่รูล้่วงหนา้ วา่เราจะตอ้งลงจากรถไฟทีส่ถานี

ไหน….. ฉะนัน้…เราตอ้งมีชีวติใหแ้จว๋ทีสุ่ด…ปรบัปรุงตวัเอง…รูจ้กัลืม…รูจ้กัอภยั…ใหส่ิ้งดีทีสุ่ด ทีเ่รามีแกค่นรอบขา้ง 

ส าคญัเหลือเกิน ทีเ่ราควรท าอยา่งน้ี…เพราะเม่ือถึงเวลาที่เราตอ้งลุกจากทีน่ ัง่..เพ่ือลงจากรถไฟไป เราจะไดท้ิ้งความ

ทรงจ า ที่สวยงามไวแ้กผู่ค้น ที่ตอ้งเดินทาง โดยสาร รถไฟขบวนชีวติน้ีตอ่ไป  ขอบคณุมากๆ ทีม่าเป็นผูโ้ดยสารคน

หน่ึง ในขบวนรถไฟชีวติ ของกนัและกนั  ขอใหผู้ร้่วมทางทกุทา่นพบพานแตค่วามรื่นรมยใ์นการเดินทางบนขบวนรถไฟ

สายชีวติ… ทีค่ร ัง้หน่ึง ชว่งเวลาหน่ึง ณ สถานีใด สถานีหน่ึง เรามีโอกาสไดเ้ดินทางร่วมกนั 

เรื่องน้ีเป็นเรื่องทีพ่ลอยศรีไดอ้่านจากการสง่ตอ่ๆกนัมา อ่านรอบแรกนานแลว้ รูสึ้กวา่ อืม ชอบจงั มนัคือ ดีอะ่ ใคร

เขียนไม่รูน้ะ แตว่า่ อา่นแลว้ ท าใหเ้รารกัเพ่ือนรว่มทางมากข้ึน พลอยศรีอา่นนานแลว้ แตก็่ลืมไปเชน่กนันะ รูสึ้กดีแค่

ช ัว่ครู ่ช ัว่คราว… จนอยูม่าเม่ือไม่นาน ก็พบอีก อา่นอีกก็ชอบใจอีก มนัเหมือน ย า้เตือนส่ิงทีเ่ราก าลงัลืม 

ขอ้ความไลน ์สง่กนัมา สง่กนัไป สุดทา้ยก็ลบทิ้ง … และแลว้เชา้น้ีพลอยศรีก็ไดเ้ห็นอีกจนได ้จากเฟสบุค๊ที่เพ่ือนแชร ์…

พออา่นและ ก็เลยคิดวา่ ” เราควรเก็บไวใ้นบนัทึก” เพ่ือย า้เตือนในคราวตอ่ไป พลอยศรีเชื่อนะ วา่ไม่มีอะไรบงัเอิญ

หรอก การที่พลอยศรีได ้พบบทความน้ีบ่อยๆ แปลวา่ มีบางส่ิง อยากใหพ้ลอยศรีไดร้บัรู ้ ย า้อา่น ย า้คิด ก็ย า้เตือน 

ทกุย่างกา้ว ทุกจงัหวะของชีวติ ลว้นมีความหมาย  ถา้วนัพรุง่น้ีเป็นตน้ไป ไม่มีใครส่งมา หรือ แชรม์าเตือนอีก พลอย

ศรีก็มีอยูต่รงน้ี.. “รถ ไฟชีวติ ” เพ่ือนรว่มทาง ผูโ้ดยสาร สถานีถดัไป และเราจะพบ จะจาก จะแยกยา้ยกนัที่สถานีไหน 

…  ขอบคณุทกุๆคน ทีแ่ชรบ์ทความดีๆ และขอบคณุ นกัคิด นกัเขียน ทุกคนทีบ่รรจงแตง่เรื่องราว รอ้ยเรียง มา

เตือนสติ ตอ่แตน้ี่ เราจะเป็นผูโ้ดยสารร่วมขบวนรถไฟทีดี่ของกนัและกนัตลอดไป และกบัทกุคนทีพ่บเจอ ทัง้นอกบา้น 

และในบา้น เพราะเราก็ไม่รูว้า่พรุง่น้ีใครจะกา้วลงจากรถไฟกอ่นกนั เขาหรือเรา ยิ้มกวา้ง 


