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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

               ท่ีน่ีวดับางแสน ผูช่้วยพิธีกรรมดวัเลก็ 
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1331    วนัอาทติยท์ี ่    30    สงิหาคม     2563/2020 

 หลงัจากทีน่กับุญเปโตรไดย้นืยนัวา่ "พระองคเ์ป็นพระครสิตเจา้ พระบุตรของพระเจา้ผูท้รง
ชวีติ" (อาทติยท์ีแ่ลว้) พระเยซูเจา้ไดบ้อกกบัศษิยต์่อไปวา่ เพราะพระองคเ์ป็นพระครสิตเจา้ 
พระองคต์อ้งรบัการทรมานและความตายอยา่งทารุณจากเงือ้มมอืของชาวยวิ แต่จะทรงกลบัคนื
พระชนมชพีในวนัทีส่ามพระองคย์งัไดบ้อกศษิยข์องพระองคว์า่พวกเขาตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะ
เผชญิความยากล าบาก ความทุกขท์รมานเชน่เดยีวกนั พระองคย์งัเตอืนอกีวา่ "มนุษยจ์ะได้
ประโยชน์ใดในการทีไ่ดโ้ลกทัง้โลกเป็นก าไร แต่ตอ้งเสยีชวีติ" เราตอ้งหยดุคดิและร าพงึถงึค าพดูน้ี 
เมื่อเราตอ้งตดัสนิใจเรื่องส าคญัๆ หรอืก าหนดเป้าหมายของชวีติของเราอยา่งไร ตอ้งไตรต่รองค า
เตอืนน้ีใหจ้งด ีการตดิตามพระเยซูเจา้เราตอ้งเจบ็ปวด แต่กม็รีางวลัอนัยิง่ใหญ่รอเราอยู่ 

 “ถ้าผูใ้ดอยากตามเรา กจ็งเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไมก้างเขนของตนและติดตามเรา” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Vbzlqjlazcg
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

แกล้ง 
       อยูก่บัคนอวดเก่งใหแ้กลง้โง ่        อยูก่บัคนขีโ้มใ้หแ้กลง้ใบ ้
อยูก่บัคนพดูมากใหแ้กลง้ตาย               อยูก่บัคนปากไวใหแ้กลง้ลมื. 
คนพดูเขาพดูแบบไมไ่ดค้ดิ                   อยา่ไปตดิใจจ าใหท้ าเป็นปลืม้   
พดูดมีเีน้ือหากอ็ยา่ลมื                         พดูดดูดื่มไมต่อ้งคดิใหผ้ดิใจ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects ) 
        Cross Crosslet หรอื Holy Cross หรอื German Crossไมก้างเขนทีท่ ัง้
สีด่า้นท าเป็นรปูไมก้างเขนขนาดเลก็  กางเขนลาตนิสีอ่นัทีม่าเชื่อมกนัทีฐ่าน
เป็นสญัลกัษณ์ถงึการทีค่รสิตศาสนาไดเ้ผยแผไ่ปทัว่ 4 มุม  โลก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เมื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของงานมชิชนันาร ี

วนัพฤหสับดทีี ่3 ก.ย.20          ระลกึถงึ น.เกรโกร ีพระสนัตะปาปาและนกัปราชญ์ 
วนัเสารท์ี ่5 ก.ย.20                       ระลกึถงึ น.เทเรซาแหง่กลักตัตา                  
วนัอาทติยท์ี ่6 ก.ย. 20                  สปัดาหท์ี ่23 เทศกาลธรรมดา 
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

พธิบีชูาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. วนัอาทติยท์ี ่23 สงิหาคม 2563 เป็นอาทติยท์ี ่21  
เทศกาลธรรมดา คุณพอ่ประธาน ตนัเจรญิ (คุณพอ่เพน้ท)์ มาเป็นประธานทีว่ดับางแสน 

     
 

     
 

    

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%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12213-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8
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 31 ส.ค.  วนัพธุท่ี 2 ก.ย. วนัพฤหสับดีท่ี 3 ก.ย.  มิสซาปกติเวลา  11.00 น.  
วนัองัคาร 1 ก.ย.  ไม่มีมิสซา  
วนัศกุรท่ี์ 4 ก.ย. วนัศกุรต้์นเดือน ส่งศีลฯ  มิสซาเวลา  19.30 น. 
วนัเสาร ์นพวารฯ มิสซา เวลา 19.30 น.  

         วนัน้ี...ของนักบญุโฟสตินา 

       หากขา้พเจา้มองดอูนาคต ขา้พเจา้รูส้กึหวัน่กลวั เพราะขา้พเจา้ไมท่ราบวา่ มสีิง่ใดรอย
คอยขา้พเจา้อยู ่ ขา้พเจา้จงึขอเจรญิชวีติเพยีงเฉพาะวนัน้ีเทา่นัน้ เพราะขา้พเจา้อาจไมม่ชีวีติเพือ่
รอคอยอนาคต 

   วนัทีผ่า่นไปในอดตี ไมอ่ยูใ่นการควบคุมของขา้พเจา้อกีต่อไปแลว้  ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึขอ
ฝากอดตีไวใ้นพระเมตตาของพระองค ์วนัน้ีเทา่นัน้ทีเ่ป็นของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะใชเ้วลาในปัจจุบนั
น้ีอยา่งดทีีสุ่ด ขา้พเจา้ขอมอบถวายวนัน้ีไวใ้นดวงพระทยั อนัเป่ียมดว้ยพระเมตตาของ
พระองค ์และกา้วเดนิ ตอ่ไปในชวีติ เหมอืนเดก็น้อยทีบ่ดิาจงูมอืกา้วเดนิไป ในวนัน้ีขา้พเจา้ขอ
ถวายดวงใจทีลุ่กรอ้น ดว้ยไฟแหง่ความรกัของพระองค ์ขอใหทุ้กนาทแีหง่ชวีติ เป็นนาทแีรก เป็น
นาทสีุดทา้ย และเป็นนาทเีดยีวทีข่า้พเจา้มอบถวายแดพ่ระองค์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พระวรสารวนัน้ี เลา่เรื่องราวเกีย่วกบัพระเยซูเจา้กบับรรดาศษิย ์-ในวรรคตอนหน่ึง 
เราไดย้นิพระเยซูเจา้ตรสับรภิาษเปโตรวา่ “เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลงัเรา เจ้าเป็น
เคร่ืองกีดขวางเรา เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าคิด แต่เจ้าคิดอย่างมนุษย ”์  

 ค าวา่ ซาตาน ทีเ่ราเขา้ใจทัว่ไปคอื - เจา้ปีศาจ เจา้ผรีา้ย จงถอยไป อยา่อยูข่วาง
สายตาเรา ถอยไปใหพ้น้  ซาตาน หรอืเจา้ปีศาจ เป็นค าทีเ่ราไมช่อบเลย ซาตาน เป็น
ค าภาษาฮบีร ูมีความหมายหลากหลาย อยูไ่ดใ้นหลายบรบิท และอยูใ่นนยั เชน่ เจา้
ตวัป่วน ตวัขดัขวาง ต่อตา้น ปิดกัน้ เจา้ตวัรา้ย ศตัร ูเป็นตน้ 

 รปูแบบหน่ึงของการสอนในสมยันัน้คอื เดนิไปสอนไป อาจารยจ์ะเดนิน าหน้า สว่น
ศษิยจ์ะเดนิเคยีงขา้ง หรอืเดนิตามหลงัไป และฟังค าสอนไป วนันัน้ ศษิยข์องพระเยซู
เจา้ กก็ าลงัเดนิไปเรยีนรูไ้ปในลกัษณะดงักลา่วแลว้ หากแต่ พลนัทีพ่ระเยซูเจา้ตรสัถงึ
พระมหาทรมาน ความตาย และเหตุการณ์ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้กบัพระองค ์เปโตรฟังแลว้ 
รูส้กึขดัห ูขดัใจ ขดัอารมณ์จนทนไมไ่หว เขากา้วขึน้หน้าไปแลว้หนัมาขวางพระ
อาจารย ์ก าชบัหรอืสัง่ใหพ้ระองคห์ยดุพดูเรื่องน้ี แลว้กเ็ป็นทีม่าของพระวรสารวนัน้ี 

 ดงันัน้ การตรัสบริภาษอย่างรุนแรงต่อเปโตรนัน้ แม่นเหมาะแล้ว - ศษิยค์ดิจะลม้
อาจารยห์รอื - ซาตานจะลม้พระเจา้กระนัน้หรอื …ซาตาน ถอยไป หรอืจงไสหวัไปให้
พน้ เปโตรเจา้จะเป็นศษิยเ์รา แต่เจา้จะยดึเอาแตว่ธิคีดิของเจา้หรอื  แน่นอน เปโตร 
ไมไ่ดเ้ดนิไปในวถิขีองซาตาน แต่กม็บีางคน - หรอืหลายคน ทีย่งัดงึดนัจะยดึเอาแต่วธิี
คดิและวถิชีวีติตามใจตนเอง  

 หาก ประสงค์จะเป็นศิษย์พระคริสต์ ก็จงติดตามพระอาจารย์ หาก ประสงค์จะเป็น
ซาตาน กจ็งเดินตามใจ ตามอารมณ์ตนเองไปเถอะ จงคิด ไตร่ตรอง มองให้
เหน็ แล้วจงเดินตาม จงเป็นอย่างที่ควรเป็นเถิด  

 
          พอ่ศกัดิ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ก าลงัใจดีๆ ให้ตวัเอง 
 
        .. ไมม่ใีครเกดิมาไรค้า่ แมแ้ต่คนโงท่ีสุ่ดยงัฉลาดในบางเรื่อง  
และคนฉลาดทีสุ่ด  กย็งัโงใ่นหลายเรื่อง .. 
.. ไมม่อีะไรเสยีเวลาไปมากกวา่  การคดิทีจ่ะยอ้นกลบัไปแกไ้ขอดตี 
ไมเ่คยมอีะไรชา้เกนิไป  ทีจ่ะท าใหสิง่ทีต่นฝัน .. 
.. คนทีไ่มเ่คยหวิ  ยอ่มไมซ่าบซึง้รสของความอิม่ 
ความส าเรจ็ทีผ่า่นความลม้เหลว  ยอ่มหอมหวาน
กวา่เดมิ .. 
.. อนัตรายทีสุ่ดของชวีติคนเราคอื การคาดหวงั  
อยา่ยอมแพ ้ถา้ยงัไมไ่ดพ้ยายามอยา่งเตม็ที ่ 
เหตุผลของคนๆ หน่ึง อาจไมใ่ชเ่หตุผลของคน  
อกีคนนึง ถา้คุณไมล่องกา้ว คุณจะไมม่ทีางรูเ้ลย
วา่  
ทางขา้งหน้าเป็นอยา่งไร  ปัญหาทุกอยา่งลว้นอยูท่ีต่วัเราทัง้สิน้  ยนิดกีบัสิง่ทีไ่ดม้า และยอมรบั
กบัสิง่ทีเ่สยีไป   หลงัพายผุา่นไป ฟ้ายอ่มสดใสเสมอ  
มแีต่วนัน้ีทีม่คีา่ ไมม่วีนัหน้า วนัหลงั .. 
.. คนเรา  ไมต่อ้งเก่งไปทุกอยา่ง  แต่จงสนุกกบังานทุกชิน้   ทีไ่ดท้ า .. หวัใจของการเดนิทาง
ไมไ่ดอ้ยูท่ีจุ่ดหมาย  หากอยูท่ีป่ระสบการณ์สองขา้งทาง .. มากกวา่ 
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อาหารเป็นพิษ โรคฮิตท่ีต้องระวงั 
อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัสีท่ีส่ าคญัของการด ารงชวีติ แต่หากรบัประทานอยา่งขาดการ

ระมดัระวงัหรอืรูเ้ทา่ไมถ่งึการ กอ็าจเจอกบัอาการของโรคอาหารเป็นพษิได ้โดยโรคอาหาร
เป็นพษิน้ี เกดิไดใ้นทุกฤด ูกบัอาหารและน ้าดื่มทุกประเภททีม่นุษยร์บัประทานเขา้ไป  
 สาเหตุของอาหารเป็นพษิพดูงา่ยๆ กค็อืการรบัประทานอาหารและน ้าดื่มทีป่นเป้ือนเชือ้
แบคทเีรยี หรอืไวรสั  ตลอดจนการปนเป้ือนสารพษิทัง้พษิในทางธรรมชาตทิีพ่บบอ่ย เชน่ เหด็
พษิ หรอืสารพษิทีป่นเป้ือนในอาหารทะเล ตลอดจนสารเคมตี่างๆ เชน่ สารหนู และสารโลหะ
หนกัอื่นๆ เป็นตน้ โดยความรุนแรงของอาการทีพ่บเมื่อป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพษิน้ีแบง่ออก
ไดเ้ป็นสองระดบังา่ยๆ คอื ระดบัทีไ่มรุ่นแรง เป็นกลไกทีก่่ออาการทอ้งเสยี เรยีกวา่ Nonin-
flammatory type ซึง่เชือ้จะก่ออาการเฉพาะกบัเยือ่เมอืกบุล าไสเ้ลก็เทา่นัน้ ไมเ่ขา้สูร่า่งกาย 
อาการทีพ่บสว่นใหญ่มกัจะทอ้งเสยีถ่ายเป็นน ้า มอีาการปวดทอ้งแต่ไมม่าก ผูป่้วยตอ้งระวงัไม่
ไปรบัสารพษิเพิม่ และดืม่น ้าบอ่ยๆ เน่ืองจากรา่งกายสญูเสยีน ้าเยอะ สว่นอกีระดบัหน่ึงจะ
รุนแรง เรยีกวา่ Inflammatory type อนัเป็นกลไกหน่ึงทีม่อีาการปวดทอ้งมาก รว่มกบัการ
คลื่นไส ้อาเจยีน มไีขส้งู ปวดเมื่อยตามรา่งกาย อาจมอีาการรุนแรงเน่ืองจากมเีชือ้โรคเขา้ไป
ท าลายประสาท สง่ผลใหก้ลา้มเน้ือออ่นแรง เป็นอมัพาต และเสยีชวีติไดใ้นทีสุ่ด  
 ดงันัน้เพือ่เป็นการป้องกนัตนเองใหห้า่งไกลจากโรคอาการเป็นพษิ ทุกคนจะตอ้งใสใ่จสุข
ภาวะของอาหาร และน ้าดื่ม ตลอดจนรกัษาความสะอาดอื่นๆ ทัง้ลา้งมอืใหส้ะอาด รกัษาความ
สะอาดของภาชนะจาน ชาม เป็นตน้ ทัง้น้ีควรบรโิภคอาหารทีป่รุงสุก สะอาด วตัถุดบิทีเ่ป็น
ของสดจะตอ้งสดใหม ่และหากไมแ่น่ใจวา่เสยีหรอืมเีชือ้ราขึน้หรอืไม ่ใหร้บีทิง้ไปทนัท ีอยา่น า
กลบัมารบัประทานโดยเดด็ขาด เพราะหากเจอเชือ้โรคทีรุ่นแรง อาจท าใหอ้าหารเป็นพษิ เป็น
โรคทีน่่ากลวักวา่ทีคุ่ณคดิกเ็ป็นได ้
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