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ข่าวพระศาสนจกัรไทย 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ขอรว่มโมทนาคุณพระผูเ้ป็นเจา้ โอกาสบวชพระอคัรสงัฆราชอนัตน วรีะเดช ใจเสร ี 
ประมุขอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง เมื่อวนัเสารท์ี ่15 สงิหาคม 2020 
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1330    วนัอาทติยท์ี ่    23    สงิหาคม     2563/2020 

 หลงัจากทีพ่ระเยซเูจา้เริม่ประกาศข่าวดมีาไดร้ะยะหน่ึง พระองคไ์ดต้ัง้ค าถามว่า "คนทัง้หลายกล่าว
ว่าบุตรแห่งมนุษยเ์ป็นใคร" กไ็ดร้บัค าตอบต่างๆ นานา แต่ค าถามทีส่ าคญัคอืค าถามทีส่อง "ท่านล่ะคดิว่า
เราเป็นใคร" ค าตอบของนกับุญเปโตร "พระองคค์อืพระครสิตเจา้ พระบุตรของพระเจา้ผูท้รงชวีติ"ท าใหเ้รา
ทราบว่า ล าพงัมนุษยไ์มส่ามารถรูจ้กัพระองคไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งนอกจากเป็นการเปิดเผยของพระเป็นเจา้ 
 ค าถามของพระเยซเูจา้ยงัเป็นค าถามในโลกปัจจบุนั เรายงัถูกถามดว้ยค าถามเดยีวกนั"พระเยซเูจา้
เป็นใครส าหรบัเรา" ค าตอบไมเ่พยีงแต่เป็นพระครสิตเจา้เท่านัน้ พระองคย์งัเป็นเพื่อนของเราเป็นพีช่าย
ของเราทีเ่ราวางใจไดทุ้กเรือ่ง พระเยซเูจา้พอพระทยัในค าตอบของนกับุญเปโตรซึง่เป็นชาวประมง
ธรรมดาๆ ไม่มคีวามรู ้แต่ส าหรบัเราซึง่มกีารศกึษา มปีรญิญา เป็นแพทย ์เป็นวศิวกร เป็นอาจารย ์เป็น
ทนายความ ฯลฯ เราจะตอบค าถามไดอ้ยา่งนกับุญเปโตรหรอืไม่  

“ท่านคือศิลา และบนศิลาน้ี เราจะตัง้พระศาสนจกัรของเรา” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ส่ิงใดใด 
 ตน้ไมใ้หค้วามรม่รื่นแก่ชวี ิ     นกตวันิดใหเ้สยีงเพลงแก่โลกหลา้ 
 ดอกไมห้อมใหค้วามงามผา่นสายตา       แมต้น้หญา้กย็งัใหอ้อกซเิจน 
  แลว้ตวัเราเกดิมาในโลกน้ี                ท าสิง่ดอีะไรใหโ้ลกเหน็ 
 กนินอนเทีย่วเทา่นัน้หรอืทีจ่ าเป็น          ไมด่เีดน่ไปกวา่ตน้หญา้เลย 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects ) 

กางเขนแห่งชยัชนะ (Cross Of Triumph หรือ Cross Of Victory หรือ Cross Of Con-
quest )   เป็นสญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของพระวรสารทัว่โลก  วงกลมหมายถงึโลก ภายในวงกลม
แบง่ออกเป็นสามสว่นหมายถงึทวปีเอเชยี อาฟรกิา และยโุรปกางเขนทีปั่กอยูเ่หนือโลก เป็น
สญัลกัษณ์ของชยัชนะแหง่จติวญิญาณเหนือโลกแหง่วตัถุนิยม 

วนัจนัทรท์ี ่  24 ส.ค. 20  ฉลองนกับุญบารโ์ธโลมวิ อคัรสาวก 
วนัองัคารที ่ 25 ส.ค. 20  ระลกึถงึ น.หลุยส ์กษตัรยิแ์ห่งฝรัง่เศส  น.ยอแซฟ กาลาซานส ์พระสงฆ์ 
วนัพฤหสัที ่ 27 ส.ค. 20  ระลกึถงึ น.โมนิกา 
วนัศุกรท์ี ่ 28 ส.ค. 20    ระลกึถงึ น.ออกสัตนิ พระสงัฆราชและนกัปราชญ ์แหง่พระศาสนจกัร 
วนัเสารท์ี ่ 29 ส.ค. 20  ระลกึถงึ น.ยอหน์ บปัตสิต ์ถูกตดัศรีษะ 
วนัอาทติยท์ี ่30 ส.ค. 20  สปัดาหท์ี ่22 เทศกาลธรรมดา 
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

ร่วมมิสซาวนัสมโภชแม่พระรบัเกียรติยกขึ้นสวรรค ์
ทัง้กายและวิญญาณ อาทิตย ์16 ส.ค. 2020  

(ขอบคุณภาพจากคุณโฟร ์) 
 

     

 

 

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%A1-2020/12059-24aug20
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%A1-2020/12058-25aug20
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%A1-2020/12055-27aug20
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%A1-2020/12054-28aug20
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%A1-2020/12061-22aug20
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%A1-2020/12060-23aug20


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 ์

มิสซาประจ าวนั 
วนัจนัทรท่ี์ 24 ส.ค. งดมิสซา 
วนัองัคารท่ี 25 - วนัศกุรท่ี์ 28 ส.ค. มิสซาเวลา 11.00 น. (วดัน้อย) 
วนัเสาร ์ นพวารฯ และมิสซา เวลา 19.30 น. 
วนัอาทิตย ์มิสซาภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. 

ใครคือก้อนอิฐก้อนนัน้? 
“จริงไหมท่ี เวลาน้ีเราขาด...คนท่ีจะยอมตนเป็น  

ก้อนอิฐก้อนแรก ท่ียอมเสียสละ ท้ิงลงไปและกจ็มอยู่ท่ีนัน่ 
เพ่ือให้ก้อนอ่ืนๆถมทบัตนอยู่ท่ีนัน่...ชัน้แล้วชัน้เล่า 
และเสรจ็แล้วเจ้าก้อนท่ีปรากฏเป็นผูรู้้จกัของสงัคม 

กคื็อก้อนท่ีอยู่เหนือก้อนอ่ืนสดุ ๆ ส่วนก้อนแรกนัน้กจ็มดินอยู่นัน่เอง 
เราหาคนอย่างน้ีไม่ค่อยได้ จึงไม่ค่อยมีอะไรท่ีเป็นบรรทดัฐาน 
และถกูต้องอย่างแท้จริง อนัต้องค านึงถึงคณุค่าน้ีออกมา ” 

 *** ขอขอบคณุจากใจ...ส าหรบัก้อนอิฐก้อนแรกท่ีท าให้เราได้เรียนรู้และ                             
ให้เราได้ถมทบัมนัขึน้ไป ถมทบัเพ่ือเป็นก้อนล่างๆให้กบัน้องๆรุ่นหลงัและมวลชน                  

ในสงัคมรุ่นต่อๆไปได้เป็นแบบอย่าง เป็นก าแพงท่ีแขง็แรงมัน่คง                                     
เพ่ือเยาวชนของเรา      ในอนาคต … 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

เวลานัน้ พระเยซูเจา้เสดจ็มาถงึเขตเมอืงซซีารยีาแหง่ฟิลปิและตรสัถาม

บรรดาศษิยว์า่ “คนทัง้หลายกลา่ววา่บุตรแหง่มนุษยเ์ป็นใคร” เขาทลูตอบวา่ “บา้ง

กลา่ววา่เป็นยอหน์ผูท้ าพธิลีา้ง บา้งกลา่ววา่เป็นประกาศกเอลยีาห ์บา้งกลา่ววา่

เป็นประกาศกเยเรมยีห์รอืประกาศกองคใ์ดองคห์นึ่ง” 

      พระองคต์รสักบัเขาวา่ “ทา่นละ่คดิวา่เราเป็นใคร” ซโีมน เปโตรทลูตอบวา่ 

“พระองคค์อืพระครสิตเจา้ พระบุตรของพระเจา้ผูท้รงชวีติ” พระเยซูเจา้ตรสัตอบ

เขาวา่ “ซโีมน บุตรของยอหน์ ทา่นเป็นสขุเพราะไมใ่ชม่นุษยท์ีเ่ปิดเผยใหท้า่นรู ้แต่

พระบดิาเจา้ของเราผูส้ถติในสวรรคท์รงเปิดเผย เราบอกทา่นวา่ ทา่นคอืศลิา และ

บนศลิานี้ เราจะตัง้พระศาสนจกัรของเรา ประตูนรกจะไมม่วีนัชนะพระศาสนจกัรได ้

เราจะมอบกุญแจอาณาจกัรสวรรคใ์ห ้ทุกสิง่ทีท่า่นจะผกูบนแผน่ดนินี้ จะผกูไวใ้น

สวรรคด์ว้ย ทุกสิง่ทีท่า่นจะแกใ้นแผน่ดนินี้ กจ็ะแกใ้นสวรรคด์ว้ย” แลว้พระองคท์รง

ก าชบับรรดาศษิยม์ใิหบ้อกใครวา่พระองคค์อืพระครสิตเจา้” 

แล้วท่านล่ะว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร 

 พอ่ศกัดิ ์



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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รกัคืออะไร 

 วนัหน่ึงครไูด้ให้เดก็น าหวัมนัมาจากบา้น แต่ละคนนัน้น ามาไม่เท่ากนัเพราะ ครมู ี

เงือ่นไขทีว่า่ ใหน้ าจ านวนหวัมนัมา เท่ากบัจ านวนคนท่ีเกลียดใครเกลียดหลายคนกเ็อามา

หลายหวั  ดงันัน้แต่ละคนจึงน าหวัมนัมาไม่เท่ากนั ครใูห้เดก็บดหวัมนัให้ละเอียด  

แลว้พกไปไหนมาไหนดว้ยเป็นเวลา 1 อาทติย ์ผา่นไปสองสามวนั เดก็เริม่บน่เพราะมันหนักและ

เหมน็  ย่ิงบางคนมีมนัหลายหวัย่ิงเหมน็และหนักกว่าคนอื่น พอครบก าหนด  

ครจูงึถามเดก็ๆวา่เป็นไงมัง่ เดก็ๆบน่วา่หนกัคะ่ เหมน็ครบั    ดงันัน้ครจูงึเฉลย วา่ทีค่รใูหท้ านัน้

หมายความวา่อยา่งไร ความหมาย  กค็อืยิง่เรามคีนทีเ่กลยีดมาก มนักจ็ะยิง่กดักรอ่นจติใจเรา                    

 น่ีขนาดใหท้ าแค ่1 อาทติยย์งับน่กนัขนาดน้ี ถา้คนทีเ่ราเกลยีดจรงิๆหละ่  เราจะแบกความรูส้กึ

น้ีไวน้านแคไ่หน 

ย่ิงเรามีคนท่ีเราเกลียดมาก เรากท็ุกขม์าก                       

จงให้อภยัและปล่อยวาง 
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ค่านิยมท่ีไมดี่ในการท างาน 
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคห์รอืคา่นิยมทีไ่มด่ใีนการท างานคอืภยัรา้ยต่อการ

เจรญิกา้วหน้าขององคก์ร หากองคก์รใดทีบุ่คลากรภายใน
สว่นใหญ่ประพฤตปิฏบิตักินัเป็นประจ า แลว้ไมด่ าเนินการ
แกไ้ขโดยการสรา้งคา่นิยมใหมท่ีด่เีพือ่เปลีย่นแปลง
วฒันธรรมภายในองคก์ร อาจจะสง่ผลใหอ้งคก์รนัน้ประสบ
ปัญหาเรื่องการแขง่ขนัได ้เชน่ บุคลากรสว่นใหญ่จะไมก่ลา้
ทีจ่ะคดิรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  ซึง่ความคดิเลก็ๆ อาจจะ
น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีย่ ิง่ใหญ่ได ้หรอืบรรยากาศการ
ท างานจะเป็นลกัษณะการแบง่พรรคแบง่ฝ่ายสงูมแีนวโน้มทีเ่กดิความขดัแยง้อยูต่ลอด  สง่ผล
ใหบุ้คลกรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความมุง่มัน่สงูอยูท่ างานไดไ้มน่านกเ็กดิการลาออกไป 
ส าหรบัตวัอยา่งคา่นิยมทีไ่มด่ใีนการท างานขององคก์รชัน้น าแหง่หน่ึงทีใ่ชร้ณรงคอ์ยูภ่ายใน
และมกีารเปิดเผย คอืหลกั 6B (Ble – Bee – Bai – Boa – Block – Blame) 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
Ble – “เบิล้” : แบบดถููกกนั ทบัถมกนั สบประมาทกนั คนอื่นแยก่ว่า เป็นตน้   
Bee – “บี”้ : กนั กดดนั เรง่รดั จีเ้อา ท าใหค้นเครยีด สบัสน รนราน 
Bai – “ใบ”้ : เงยีบไว ้อมภมู ิแกลง้โง ่แกลง้เงยีบ (กลวังานเขา้ ไมเ่อางาน) ไมต่ดัสนิใจ ลอยไปเรือ่ยๆ 
Boa – “โบย้” : โยนไปใหค้นอื่น โยนความผดิ โยนงาน โทษคนอื่น 
Block – “บลอ็ค” : กดีกนัความคดิคนอื่น ท าลายจนิตนาการ กลวัไปหมด หา้มไปทุกเรือ่ง ไมก่ลา้เสีย่ง 
Blame – “เบลม” : ต าหนิ ต่อว่า ดบัก าลงัใจ ด่วนพพิากษาคนอื่น โทษคนอื่น ไมด่ใูหจ้บกระบวนการ 
          
            แหล่งทีม่า : SCG , อ.วรภทัร ์ภู่เจรญิ 
 


