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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

มาวดับางแสนกนัเถอะ... วนัอาทิตยมิ์สซาภาษาไทยเวลา 10:30 น. 
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1328    วนัอาทติยท์ี ่    9    สงิหาคม     2563/2020 

 ประกาศกเอลยีาหม์ปีระสบการณ์กบัพระเจา้ในความสงบเสยีงกระซบิเบาๆ บรรดาศษิยข์องพระ
เยซเูจา้มปีระสบการณ์กบัพระเจา้ในทะเล ส าหรบัชาวยวิ ทะเลเป็นทีอ่ยูข่องความชัว่รา้ย การคุกคาม
และการเบยีดเบยีน พระเยซเูจา้ทรงมอี านาจเหนือทะเล ทรงด าเนินบนผวิน ้าทะเล พระองคต์รสัแก่
บรรดาศษิยว์่า "ท าใจใหด้ ีเราเอง อยา่กลวัเลย" เปโตรเป็นตวัแทนศษิยผ์ูช้นะความกลวั กา้วเดนิกบัพระ
เยซเูจา้บนผวิน ้าดว้ยความเชื่อ พระองคท์รงช่วยเปโตรทีม่คีวามเชื่อน้อยและมคีวามสงสยัคนทีอ่ยูใ่นเรอื
มคีวามเชื่อทลูว่า "พระองคเ์ป็นบุตรพระเจา้อย่างแทจ้รงิ" ชวีติเป็นการผจญภยั ทุกวนัเราไดร้บัการเรยีก
ใหม้ปีระสบการณ์กบัพระเจา้ในชวีติของเราแต่ละคน 

 “ท่านช่างมีความเช่ือน้อยจริง สงสยัท าไมเล่า” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=681rBCY_sRc
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิ

กระจกเงา 
       กระจกเงาสะทอ้นความเป็นจรงิ          เรื่องทุกสิง่ชดัเจนเดน่ตรงหน้า 
ไมม่ใีครหลอกไดใ้ตแ้ววตา                        เลวชัว่ชา้ต ่าทรามตามใจตน 
 หลอกใครใครหลอกไดห้ลอกไปเถดิ      อยา่เตลดิหลอกตวัมวัหมองหมน่ 
หลอกใครใครหลอกไดเ้วน้ใจตน               เกดิเป็นคนเลวดอียูท่ีใ่จ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects ) 

 กางเขนแห่งแคว้นลอรเ์รน( Cross Of Lorraine) เป็นกางเขนประจ  าแคว้นโดยประกอบด้วย
เสน้แนวตัง้ทีม่เีสน้แนวนอนสองเสน้ตดัอยูโ่ดยเสน้แนวนอนทัง้สองเสน้มรีะยะห่างจากดา้นบนและดา้นล่าง
เท่ากนัในรปูแบบทีใ่ชใ้นยคุก่อน เสน้แนวนอนทัง้สองเสน้มคีวามยาวเท่ากนัแต่ในศตวรรษทีย่ ีส่บิ เสน้ล่างยาว
กว่าเสน้บน ซึง่คลา้ยกบักางเขนแห่งพระสงัฆบดิร (Patriarchal Cross)แต่ต่างกนัตรงที ่ เสน้แนวนอนของ
กางเขนแห่งสงัฆบดิรจะอยูช่ดิไปทางดา้นบน กางเขนแห่งแควน้ลอรเ์รน เป็นส่วนหนึ่งของตราประจ า
แควน้ลอรเ์รนในภาคตะวนัออกของประเทศฝรัง่เศส แรกเริม่ทเีดยีวกางเชนนี้เป็นสญัลกัษณ์ของท่านนกับุญ
โยน ออฟ อารค์ซึง่เป็นผูต่้อตา้นการบุกรกุฝรัง่เศสโดยองักฤษ ต่อมาในระหว่างปีค.ศ. 1871 – 1918 และ 
1940 - 1944 พืน้ทีต่อนเหนือของแควน้ลอรเ์รนไดถู้กประเทศเยอรมนัยดึครองในระหว่างนัน้กางเขนน้ีได้
กลายเป็นศูนยร์วมแห่งการกอบกูแ้ควน้น้ีคนืมากางเขนน้ีจงึเป็นสญัลกัษณ์แห่งความรกัชาตขิองฝรัง่เศส 

วนัจนัทรท์ี ่ 10 ส.ค.20      ฉลองนกับุญลอเรนซ ์สงัฆานุกรและมรณสกัข ี 
วนัองัคารที ่ 11 ส.ค.20        ระลกึถงึ น.กลารา พรหมจาร ี
วนัพุธที ่ 12  ส.ค.20            ระลกึถงึ  น.ฌาน ฟรงัซวัส ์เดอ ชงัตาล นกับวช            
วนัพฤหสับดทีี ่ 13  ส,ค,20    ระลกึถงึน.ปอนซอีาโน พระสนัตะปาปา น.ฮปิโปลติ พระสงฆแ์ละมรณสกัข ี         
วนัศุกรท์ี ่ 14  ส.ค.20           ระลกึถงึ น.มกัซมีเีลยีน มารยี ์กอลเบ พระสงฆแ์ละมรณสกัข ี
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วนัอาทิตยท่ี์ 2 สิงหาคม 2563 ประชมุสภาอภิบาล 
เพื่อเตรยีมความพรอ้มในพธิมีอบใบแต่งตัง้แก่สมาชกิสภาอภบิาลชุดใหมใ่นวนัอาทติยท์ี ่9 ส.ค. 2563 

 

 
 

 

 วดับางแสน การ์ดไม่ตก 

 
 

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%A1-2020/12074-10aug20
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%A1-2020/12073-11aug20
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%A1-2020/12070-14aug20


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 

วนัจนัทรที์ ่10 ถึงวนัศุกรที์ ่14 มิสซา เวลา 11.00 น. (วดันอ้ย)  

วนัเสาร ์ นพวาร - มิสซา เวลา 19.30 น. 

 

วนัเทิดเกียรติแม่พระ (องัคารท่ี 11)  

เลือ่นไปวนัสมโภชแม่พระรบัเกียรติยกขึ้นสวรรค์  

คอืวนัอาทติยท์ี ่16 สิงหาคม (อาทติยห์นา้ครับ) 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

วนัพฤหสับดทีี ่ 13  ส,ค,20    ระลกึถงึน.ปอนซอีาโน พระสนัตะปาปา น.ฮปิโปลติ พระสงฆแ์ละมรณสกัข ี          

 
 วนัอาทิตยน้ี์ มคีวามส าคญั และเป็นความยนิดขีองพวกเราเป็นพเิศษ เพราะเป็นวนัที่

พระสงัฆราช ซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ีพระสงัฆราชแห่งสงัฆมณฑลจนัทบุรขีองเรา ใหเ้กยีรตมิา
เป็นประธานในพธิบีูชาขอบพระคุณ พรอ้มทัง้ประกาศแต่งตัง้กรรมการสภาอภบิาลวดัของเรา
ดว้ย  

 เราทราบอยา่งชดัเจนในพระวรสารแลว้ว่า พระเยซเูจา้ไดต้ตรสักบัซมีอนเปโตรว่า “ซมีอน (เป
โตร) เจา้เป็นศลิา และบนศลิานี้ เราจะตัง้พระศาสนจกัรของเรา -ประตูนรก จะไมม่วีนัเอาชนะ
พระศาสนจกัรไดเ้ลย...” นี่เป็นค าประกาศซึง่พระเยซเูจา้ยนืยนัเป็นแมน่มัน่เช่นนัน้  

 พระศาสนจกัร เป็นองคก์รทีพ่ระเยซเูจา้สรา้งขึน้ใหเ้ป็น พระกายทพิยข์องพระองค ์โดยมี
นักบุญเปโตร พระสนัตะปาปาองคแ์รก รบัมอบอ านาจการบริหารปกครอง จดัการและ
ด าเนินการเผยแผ่ขยายพระศาสนจกัรน้ี ไปจนสุดปลายแผ่นดนิ และอ านาจน้ีถูกส่งผ่าน 
ถ่ายทอดมาถึงบรรดาพระสงัฆราช จนข่าวดีน้ี คือข่าวดีแห่งความรอดพ้น มาถึงเรา เรา
ทุกคนจงึมบีุญทีเ่ราไดเ้ขา้มาเป็นสมาชกิในพระศาสนจกัรน้ี เรามีอนาคตทีแ่น่นอนส าหรบัชวีตินิ
รนัดร ์ในพระคริสตเจ้า  

 วนัน้ี ขออยา่ใหเ้ราเพยีงแต่ยนิดทีีเ่รามผีูแ้ทนนกับุญเปโตร ผูร้บัมอบอ านาจจากพระเยซเูจา้ คอื
พระสงัฆราชของเรามาอยูท่่ามกลางเรา ..... แต่ขอใหเ้รารว่มใจกนักบัสมาชกิสภาอภบิาลชุดใหม่
ของวดัเรา สรรเสรญิโมทนาพระคุณพระเป็นเจา้ อกีทัง้ขอพระพรเพื่อกนัและกนั ใหเ้รารอ้นรน
ยิง่ขึน้ ในการเป็นศษิยต์ดิตามพระเยซเูจา้ ภายใตก้ารน าของพระสงัฆราชของเรา ผูเ้ป็นเสมอืน
นายชุมพาบาล ท าหน้าทีร่บัผดิชอบในนามของพระองค ์ 

 ให้เราร่วมใจกนัวอนขอพระพรพระจิตเจ้าอย่างอดุมบริบรูณ์ เพ่ือพระสงัฆราชของเรา     
ใหเ้ราขอพระพรเพื่อตวัเราเอง ครอบครวั และเพื่อชุมชนความเชื่อของเรา ใหม้จีติใจ เคารพรกั 
น้อมนอบเชื่อฟัง รว่มมอืรว่มใจ ในกจิการต่าง ๆ  อกีทัง้ภาวนาใหพ้ระสงัฆราชของเราเสมอ ใน
ชวีติประจ าวนั  เพื่อให้เป็นการแสดงออกถงึความรัก ความผกูพนัมัน่คงท่ีลกู ๆ พึงมีต่อพ่อท่ี
รกัเรา  

          พ่อศกัดิ ์ 
 

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%A1-2020/12074-10aug20
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%A1-2020/12073-11aug20
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%A1-2020/12070-14aug20


 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ลิง กบั ลา 

 หญงิชาวบา้นคนหน่ึงอาศยัอยูค่นเดยีวในกระท่อม ดว้ยความเหงานางจงึหาสตัวม์าเลีย้งไวเ้ป็นเพื่อน
สองตวั คอื ลงิและลา วนัหน่ึงหญงิชาวบา้นคนน้ีตอ้งออกไปตลาดเพื่อซือ้อาหาร ก่อนออกจากบา้นเธอไดเ้อา
เชอืกมาผกูคอลงิ แลว้มดัขาของลาเอาไวท้ัง้สองขา้ง เพื่อป้องกนัไมใ่หส้ตัวเ์ลีย้งทัง้สองตวัเดนิย ่าไปมาใน
กระท่อมจนท าใหข้า้ว ของ ต่างๆ ไดร้บัความเสยีหาย 
 
      สกัครูห่นึ่ง หญงิชาวบา้นคนน้ีกก็ลบัมาจากตลาด เจา้ลงิมองเหน็เจา้ของเดนิมาแต่ไกลจากทางหน้าต่าง
กร็บีเอาเชอืกมาผกูคอตนไว ้อยา่งเดมิและอยูอ่ย่างสงบนิ่ง 
 
      ฝ่ายหญงิชาวบา้นเมือ่เปิด ประตูกระท่อมเขา้มาเหน็ขา้วของของตนถูกรือ้คน้ กระจุยกระจายเช่นนัน้ก็
เกดิโทสะ ขึน้ทนัท ีหนัมองลงิและลาเพื่อดวู่าใครเป็นผูก่้อเรือ่ง และเหน็ว่าลาไม่มเีชอืกผกูขาดงัเดมิ เธอกค็ดิ
เอาเองว่าเจา้ลานี่เอง คอืตวัปัญหา ท าใหก้ระท่อมของเธอมสีภาพไมต่่างจากโรงเกบ็ขยะ ดงันัน้หญงิ
ชาวบา้นจงึวิง่ไปหยบิท่อนไมน้อกบา้นมาทุบตลีาอย่าง
รนุแรง   ซึง่เจา้ลาผูน่้าสงสารกไ็ดแ้ต่ส่งเสยีงรอ้งดว้ยความ
เจบ็ปวดจนสิน้ใจโดยไม ่สามารถท า อะไรไดเ้ลย  
เธอทัง้หลาย... 
 
      เธอหลายคนคงไมค่่อยชอบ ตอนจบของนิทานเรือ่งนี้นกั 
เพราะสงสารเจา้ลาทีไ่มไ่ดท้ าความผดิอะไรแต่กลบัถูกเจา้ของท า
โทษจนตาย   ส่วนเจา้ลงิซึง่เป็นตน้เหตุแท้ๆ  กลบัรอดพน้ และไมไ่ดร้บัผลกรรมใดๆ แต่แทท้ีจ่รงิแลว้นิทาน
เรือ่งนี้ตอ้งการชีใ้หเ้หน็ถงึ ความเป็นผูน้ า ของหญงิชาวบา้นทีไ่มพ่จิารณาเหตุการณ์ใหถ่้องแท้  เชื่อแค่สิง่ที่
ตนเหน็แลว้ลงโทษไปตามความรูส้กึและประสพการณ์ส่วนตวั  เธอมองเหน็ขา้วของเสยีหายและมองเหน็ลาที่
หลุดออกมาจากเชอืก แลว้ตดัสนิว่าลาคงเป็นผูก้ระท า  แต่ไมไ่ดม้องว่าลาไม่มปัีญญาจะแกเ้ชอืก และไมม่ี
นิสยัชอบรือ้ท าลาย  เธอมองเหน็ลงิยงัถูกเชอืกล่ามอยูก่ค็ดิว่าลงิคงไมใ่ช่ผูก้ระท า แต่มองไมอ่อกว่าผูน่้าจะแก้
ปมเชอืกไดแ้ละมนีิสยัชอบรือ้ท าลายนัน้คอื ลงิ  ความจรงิถา้เธอรูจ้กัส ารวจรอ่งรอยความเสยีหายเสยีสกั
เลก็น้อย เธอกจ็ะพบรอยเทา้และฟันของลงิกระจายไปทัว่หอ้ง แต่ไมพ่บรอยเทา้ของลาเลยเพราะลาไมไ่ด้
เคลื่อนทีไ่ปไหน 
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คณุค่าท่ีซ่อนอยู ่
ในตลาดขายของเก่าแห่งหนึ่ง เจา้ของรา้นชายไดห้ยบิไวโอลนิเก่าๆตวัหนึ่งขึน้มาประกาศขาย 

“ไวโอลนิเก่าตวันี้ ราคา 1,000 บาทขาดตวั ลกูคา้ท่านใดสนใจ เดนิตรงเขา้มาเลยครบั” ชายคนหนึ่งเดนิ
เขา้มาและหยบิไวโอลนิทัง้เก่าทัง้โทรมตวันัน้ขึน้มาด ูเขาลองสดี ูปรากฏ
ว่าเสยีงของมนัน่าเกลยีดและบาดหูมาก เขาจงึตดัสนิใจวางมนัลงไวท้ีเ่ดมิ 
เมือ่ผ่านเวลาไปไดค้รึง่ชัว่โมง เจา้ของรา้นกไ็ดป้ระกาศขึน้อกีครัง้
ว่า “ไวโอลนิเก่าตวันี้ ราคา 500 บาทขาดตวั ลกูคา้ท่านใดสนใจ เดนิตรง
เขา้มาเลยครบั” แต่กย็งัไรวีแ่ววคนสนใจ จนเจา้ของรา้นไดป้ระกาศเป็น
รอบที ่3 ว่า “ไวโอลนิเก่าตวันี้ ราคา 100 บาทขาดตวั ลกูคา้ท่านใดสนใจ 
เดนิตรงเขา้มาเลยครบั”  

ชายชราผมขาวคนหนึ่งเดนิมาหยดุหน้ารา้น จากนัน้กห็ยบิ
ไวโอลนิขึน้มาด ูเขาใชผ้า้ทีอ่ยูใ่นมอืของเขาบรรจงเชด็ลงไปทีไ่วโอลนิเครือ่งนัน้ดว้ยความถนอม ครูต่่อมา
ไวโอลนิตวันัน้กม็สีสีนัมนัวาวขึน้มา มนัดดูขีึน้มาในทนัท ี ชายชราท าการปรบัสายของไวโอลนิแต่ละเสน้
ดว้ยความตัง้ใจ จากนัน้กน็ ามนัทาบขึน้ทีค่างของตวัเอง แลว้บรรจงสไีวโอลนินัน้ เสยีงของไวโอลนิกงัวาน
กอ้งจนเจา้ของรา้นประหลาดใจ “คุณท าไดย้งัไง?” เขาเอ่ยถามชายชรา “ทุกสิง่ในโลกใบน้ีลว้นมคีุณค่าใน
ตวัของมนัเอง อยูท่ีว่่าใครจะเหน็คุณค่าของมนักเ็ท่านัน้เอง” ชายชราตอบ “คุณลุงช่วยสไีวโอลนิน้ีใหผ้มอกี
ครัง้ไดไ้หมครบั” ชายชราพยกัหน้า จากนัน้กส็ไีวโอลนิใหผู้ค้นทีเ่ดนิเลอืกซือ้ของเก่าในตลาดฟัง “ผม
ใหร้าคาหน่ึงพนับาทตามทีคุ่ณประกาศตอนแรก” ลกูคา้ชายคนหน่ึงเสนอขึน้ “ผมใหร้าคาสองพนับาท
มากกว่าทีคุ่ณประกาศตอนแรก” ลกูคา้ชายคนทีส่องเอ่ยขึน้   

“ฉนัใหร้าคาสามพนับาทสามขีองฉนัตอ้งชอบมนัแน่ๆ” ลกูคา้สาวคนหน่ึงเสนอ  จนสุดทา้ย ราคา
ไวโอลนิตวันี้ถูกขายในราคา 5,999 บาท จากราคาเดมิที ่100 บาท  

คนทุกคนเปรยีบเสมอืนไวโอลนิ อารมณ์ของคุณเสมอืนสายไวโอลนิ หากคุณปรบัอารมณ์ของคุณ
ไดด้ ีกไ็มม่ใีครกลา้ดแูคลนคุณค่าของคุณได ้ไวโอลนิเก่าตวัหนึ่ง เมือ่มนัอยูใ่นมอืของนกัเล่นทีม่ชีื่อเสยีง 
มนักลายเป็นไวโอลนิทีท่รงคุณค่าและมรีาคา กลบักนั หากมนัอยูใ่นรา้นขายของเก่า มนักไ็มต่่างอะไรจาก
ไวโอลนิเก่าๆธรรมดาตวัหนึ่งทีห่าราคาค่างวดอะไรไมไ่ด้ มา้ตวัหนึ่ง เมือ่มนัอยูก่บัชาวไร ่คุณค่าของมนัก็
คอืพาหนะทีช่่วยขนยา้ยพชืผล แต่หากมนัอยูก่บัแมท่พั มนักก็ลายเป็นมา้ศกึคู่ใจแม่ทพั คุณค่าของมนัก็
คอืมา้นกัรบ ของทีม่คีุณค่า ตอ้งอยูก่บัคนทีเ่หน็คุณค่า เช่นนี้จงึก่อเกดิคุณค่าอนัมหาศาล 
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