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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 

ฉลองครบรอบบวช 45 ปีของคุณพ่อสมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์
เจา้อาวาสวดับางแสน หลงัมสิซามคี านับคุณพ่อและถ่ายภาพร่วมกนั 
เม ือ่วนัอาทติย์ที ่6 ธนัวาคม 2563 (ขอบคุณภาพจาก Sarittha) 

 

 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลูรด์ 

ปีท่ี  26  ฉบบัท่ี  1346    วนัอาทิตยท่ี์     13    ธนัวาคม    2563/2020 

 เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจา้ นอกจากเป็นเทศกาลแห่งการเตรยีมตวัเตรยีมจติใจ
ตอ้นรบัพระครสิตเจา้แลว้ ยังเป็นเทศกาลแห่งการรูจ้กัตวัเองว่า “ฉันคอืใคร” เป็นการรูจ้กัตวัตนที่
แท้จรงิของเรา บทบาทหน้าที่ของเรา ไม่ใช่รบัรูเ้พยีงจากเสยีงสะท้อนของผูอ้ ื่น แตเ่ป็นการคน้พบ
ตวัตนของเราอกีคร ัง้หน่ึง ช่วงเวลาน้ีจงึเป็นโอกาสให้เราไดไ้ตรต่รองถงึชวีิตของเราเองว่า เราเกดิ
มาท า ไม เกิดมาเพื่อท าอะไร เป็นโอกาสให้มองดูชวีิตของเราในฐานะศิษย์พระครสิตท์ี่มุ่งสู่การเป็น
ศิษย์ธรรมทูต ท าให้เราสามารถเตรยีมตวัพรอ้มออกไปประกาศข่าวด ีและเป็นประจกัษพ์ยานใน
การเสดจ็มาบงัเกดิของพระองค ์ในที่สุดแลว้ เราสามารถยืนยันตวัเราเองไดอ้ย่างมัน่ใจว่า “ข้าพเจา้
เป็นเสยีงของผูท้ีร่อ้งตะโกนในถิน่ทุรกันดารว่า จงท าทางขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ให้ตรงเถดิ”  

  “จงท ำทำงขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ำให้ตรงเถิด”  

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

 เรือ่งน่ารูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

  สปัดำหท่ี์  3   เตรียมรับเสดจ็  
          สปัดาห์ที่สามเตรียมรับพระคริสตเจา้    โอด้วงดาวพราวพร่างสว่างฟ้า 
     จันทร์ส่องแสงสุกใสตระการตา พระพายพาพลิว้ไหวใจรื่นรมย ์
     อกีไม่นานพระองคจ์ะเสดจ็ โลกแพรวพราวราวกับเพชรให้สุขสม  
     ทุกคนรอเฝ้าพระองค์เพื่อชื่นชม     ให้กับสมทีท่รงรักมนุษยเ์รา 

สญัลกัษณ์ในคริสต์ศิลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศำสนพิธี   ( Religeous    Objects )   

 ตลบัศีล ( Pyx )  ค าว่า “ตลบัศลี”  มาจากภาษาลาตินว่า  “ปิกซิส” ( Pyxis )  
มคีวามหมายว่ากล่อง ในสมยัแรกๆตลบัศลีหมายถึงภาชนะใดกไ็ดท้ีใ่ช้ใส่แผ่นศลี    
แต่ปัจจุบนัหมายถึงภาชนะทีใ่ส่แผ่นศลีไปใหค้นป่วย ในคริสตศลิป์ ตลบัศลีใชเ้ป็น
เครื่องหมายหนึ่ง ของนักบุญแคล์แห่งเมอืงอสัซซี ี เพราะมตี านานเล่าว่า เธอน า
ตลบัศลีบรรจุแผ่นศลีไปวางไวท้ีธ่รณีประตูคอนแวนต์ของเธอ ท าใหพ้วกนอก
ศาสนาทีม่าปิดลอ้มคอนแวนต์วางอาวุธหนีไป 

วนัจันทร์ที ่ 14 ธ.ค.20 ระลกึถึง น.ยอห์น แห่งไมก้างเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจกัร 
วนัพุธที่  16 ธ.ค.20  ระลกึถึงบุญราศีทัง้เจ็ดแห่งสองคอน 
วนัอาทิตยท์ี่ 20ธ.ค.20   สปัดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วันที่ 6 ธนัวาคม อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจาั  
คุณพ่อสมศักดิ ์พรประสทิธ ิ ์เจา้อาวาส เป็นประธาน  (ขอบคุณภาพจาก Sarittha) 

 

 

 
 



วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที่ 167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทิตย ์ พธิบูีชาขอบพระคุณ   ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศุกรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 
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ประชาสมัพนัธ ์

ประชาสัมพันธ์ มิสซา 
วนัจนัทร ์ถึงวนัศุกร ์เวลา 11.00 น. มิสซา (วดันอ้ย) 
วนัเสาร ์  เวลา 19.30 น. นพวารฯ และมิสซา 
วนัอาทติย ์ เวลา 09.00 น. มิสซาภาษาองักฤษ 

                  เวลา 10.30น. มิสซาภาษาไทย 

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

โปรดทวีควำมเช่ือแก่ลกูในทุกวนัด้วยเทอญ 
          อย่ำให้อำย พ่ีน้องต่ำงควำมเช่ือที่มาร ู้จกัพระเจ้าภายหลงัเรา เขาอาจมีความ
เชื่อมากกว่าเราเป็นไป…พระเยซมูกัตรัสชมเชยคนต่างความเชื่อว่าได้แสดงความเชื่ออย่าง
น่าชื่นชม… คริสตชน ใกล้เกลืออย่ำกินด่ำง เรำมีพระเจ้ำผู้ย่ิงใหญ่ เรำจะไปแสวงหำ
ผู้ใดยึดเหน่ียวได้อีก 
*** แต่นายรอ้ยทูลตอบว่า "พระองค์เจ้าขา้ ขา้พเจา้ไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเขา้มาในบา้น
ของขา้พเจ้า แต่ขอพระองคต์รัสเพยีงค าเดียวเท่านัน้ ผ ูร้ับใช้ของขา้พเจ้ากจ็ะหายจาก
โรค..."(มธ 8:5-11) 
*** โปรดทวีควำมเช่ือแก่ลูกในทุกวนัด้วยเทอญ ... 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน่้องทีร่ักครับ ...เราคงต้องเคยไดย้นิค าทีเ่ขาพูดกนัว่า..อย่า..อยู่..อย่าง..อยาก.. กค็งม ี
นัยว่า อย่าด าเนินชวีติ แบบ เอาแต่สนุก 

 ยามนี้ กใ็กลจ้ะสิ้นปีพุทธศักราช 2563 รวมถึงปีสากลคริสตศกัราช 2020 ดว้ย แต่
ปฏทินิจารีตของพระศาสนจกัรคาทอลกิ เริ่มต้นฉบบัใหม่แลว้ ตัง้แต่วนัอาทติย์ที ่29 
พฤศจกิายน 2020 คอื วนัอาทติย์ที ่1 เทศกาลเตรียมรับเสดจ็พระคริสตเจา้ หรือเตรียม
ฉลองคริสต์มาส .... นี่จงึเป็นโอกาสทีด่มีาก ทีเ่ราจะไตร่ตรองมองดูชวีติของเรา ให้เหน็
ชดัเจนยิง่ขึ้น  

 วนัเวลาผ่านไปตลอดเวลา อะไรต่าง ๆ นานาทีผ่่านเขา้มาในเสน้ทางชวีติของเรา... กจ็ะ
ผ่านไป... แลว้ตัวเราเองล่ะ ก้าวหน้าไป ในกาลเวลาด้วยหรือเปล่า ....เราก าลงัด าเนิน
ชวีติ 1) ดว้ยความเขา้ใจตนเองมากขึ้นหรือไม่  2) เราอยู่ดว้ยความตัง้ใจ จะกา้วหน้าไป
หรือไม่ 3) เราอยู่ดว้ยความศรัทธา และวางใจในพระเจา้บา้งหรือไม่ 4) เราด าเนินชวีติ
ดว้ยความมุ่งม ัน่และม ัน่ใจ ในจุดหมายปลายทางทีแ่ท้จริงหรือไม่ 

 คริวต์มาสเป็น ‘พลวตัร’ เป็นการเริ่มต้นชวีติมนุษย์ของพระเยซูเจ้า และเป็นกา้วเดนิ
ไปสู่จุดหมายในพนัธกิจแห่งความรัก - เกิดเพือ่เรา - ก้าวเดินไปกบัเรา - พาเราไปให้
ถูกทาง - คริสต์มาส จงึไม่ใช่ความจ าเจ ใน แสงส ีสนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน - 
คริสต์มาสปีน้ี บอกกบัเราว่า บรรยากาศคริสต์มาสทัว่โลกนัน้ ไม่ใช่อย่างท่ีเรา
เคยชิน เป็นการเตือนเราว่า อย่า อยู่ อย่าง อยาก ปีนี้ไม ่ใช่เช่นนัน้เลย - พระศาสน
จกัรคาทอลกิเชิญชวนใหเ้รา ไตร่ตรองมองดูสงัคมโลก และเขา้ใจคริสต์มาสครัง้แรกของ
โลก 

 มีนักธุรกิจคนหน่ึง ในประเทศไทยเรา รวยมาก รวยล้น แต่ยงัอยากจะรวยจนล ้น 
รวยระดบัโลก เขาเคยไปพูดในฐานะแขกคนส าคญัของงานหนึ่งว่า... - ทีไ่หน มตีลาด ..
ทีน่ัน่เป็นของ ... (ของเขา) ทีไ่หน มทีรัพยากร ....ทีน่ัน่เป็นของ ....(ของเขา) - ทีไ่หน ม ี
คนเก่ง .... ทีน่ัน่เป็นของ ...(ของเขา) - ทีไ่หน มโีอกาส.... ทีน่ัน่ เป็นของ (ของเขา) - ที่
ไหน มเีงนิ  .....ทีน่ัน่เป็นของ ....(ของเขา) 

 น่ีคือ คน ท่ีอยู่ อย่าง อยาก ..... อย่างเดียวท่ี เขาไม ่เคยอยาก คือ ไม่เคยอยาก
หยุดกอบโกย ดงันัน้ไม ่ว่าคริสต์มาสแบบไหน หรือโอกาสใด ๆ เขาม ีแต่อยากได้ 
ๆ ๆ ๆ มากขึ้น 

 แต่ คริสต์มาสครัง้แรกของโลกนัน้ พระเยซูเจา้มแีต่ อยากให้ พระองค์ให ้ๆ ๆ ๆ เพือ่
เราจะได้ ๆ ๆ  ได้อะไร...ได้ความเป็นมนุษย์ท่ีแท้จริง ... เป็นล ูกของพระเจ้า พระ
บดิาของพระองค์ ดังนัน้ จงอยากใหถู้กเร่ือง อยากใหถู้กเวลา นะครับ 

         พ่อศกัดิ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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เกบ็เร่ืองเล่ำ วนัคริสตม์ำส 

 จอห์น เพยีพอยน์ ผูป้ระสบแต่ความท้อแท้มาตลอดชีวิตของเขา เขาเป็นครูที่ลม้เหลว 
เพราะเขาใจดกีับลูกศิษย์มากเกินไป เขาจงึเบนเข็มไปทางนักกฏหมายแต่ก็ลม้เหลวอกีเพราะ
เขาใจดกีับลูกความมากจนเกินไป ยอมปฏิเสธเงนิ เพื่อแลกกับความยุตธิรรมเป็นหลกั เขาจงึ
หันไปท าธุรกิจ แต่ก็ลม้เหลวอกีเพราะเขาไม่กลา้ที่จะคา้ก าไรเกินควร เขาจงึไปเขียนบทกว ีแต่
เงนิที่ไดก้็ไม่พอยาไสอ้ยู่ด ีเขาจงึไปหาอาชีพนักเทศน์ ต่อตา้นการเสพสิง่มนึเมาและต่อตา้น
การมทีาส ท าให้เขาขัดใจกับผูม้อีทิธพิลในโบสถ ์จงึตอ้งลาออกไป เขาหันไปเอาดดีา้น
การเมอืง แต่ผลคอื แพ.้.. พอดเีกิดสงครามการเมอืง เขาจงึสมคัรเป็นสาธุคุณประจ ากองรอ้ยที่
22 ของเหล่าอาสาสมคัรจากรฐัแมสซาซูเซตส ์ท าไดอ้ยู่เพยีง2อาทิตย์ก็ตอ้งลาออกเพราะ
สุขภาพไม่อ านวย ขณะนั้นเขาอายุ76ปีแลว้ ในช่วงห้าปีสุดท้ายของชีวิต เขาท างานเสมยีน
อย่างแกนๆเพราะไม่ค่อยเข้ากับนิสยัเขาเท่าไร จอห์น เพยีพอยน์ตายอย่างคนล้มเหลว แต่
หลายๆคนกลบัแย้งว่า เขาไม่ใช่ผูล้ม้เหลว เขาต่อสูเ้พื่อความยุตธิรรมในสงัคม เขามคีวามรกั
เพื่อนมนุษย์ หลายอย่างที่เขาคดิว่าพ่ายแพ ้ไดก้ลายเป็นความส าเรจ็ มกีารเปลีย่นแปลง
การศึกษา กฏหมายสนิเชื่อไดร้บัการเปลีย่น
เเปลง มกีารเลกิทาส จอห์น เพยีพอยน์อาจจะ
เป็นคนที่ดูลม้เหลวไปซะหลายเร ื่อง แต่คุณรู ้
ไหม? เดอืนธนัวาคมของทุกปี เราจะมกีาร
เฉลมิฉลองความาส าเรจ็ของเขา มบีทเพลง
หน่ึง เป็นบทเพลงง่ายๆ เพลงเเห่งความรื่นเรงิ 
กล่าวถงึมา้เทียมตวัหน่ึงที่แล่นไปพรอ้มกับ
เสยีงหัวเราะเเละเสยีงเพลง ทุกคนสามารถรอ้ง
เพลงของเขาได ้เพลง"จงิเกิลเบล" แต่งโดย
จอห์น เพยีพอยน์ ปรากฏการณน้ี์ไม่ใช่ความ
ลม้เหลว เป็นเพลงที่กล่าวถงึความสุขอย่าง
เรยีบง่าย เป็นของขวญัในวันครสิตม์าสที่จะ
ยังคงอยู่ชัว่นิรนัดรก์าล 
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กล้ำท่ีจะฝนั 
 ความฝันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของบุคคลทีต่้องการ
ความส าเร็จในหน้าทีก่ารงานทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม ความฝัน
ทีผ่มพูดถึงไม่ใช่ความฝันทีเ่กดิขึ้นขณะทีน่อนหลบัแต่เป็นความ
ฝันขณะทีย่งัตื่นอยู่ 
 เราไดย้นิค าพูดทีว่่า ตามล่าหาความฝัน นัน่แสดงว่า
คนเรามคีวามฝันทีม่เีสน่ห์จูงใจจนต้องไล่ล่ากว่าจะไดส้ ิ่งนัน้มา
เป็นเจา้ของความฝันทีเ่ราพูดถึงนี้คอือะไร และเพราะอะไรจงึ
ส าคญัมากต่อชวีติ ซ ึง่เราต้องเขา้ใจว่าความฝัน ไม่ใช่ความเพอ้
ฝัน เพราะนัน่เป็นจนิตนาการอนัไร้สติ คลา้ยคนพูดเพอ้เจอ พูดมากในเรื่องทีเ่หลวไหลไร้สาระ 
ไม่ใช่ฝันเฟ่ือง หมายถึงคดิฟุ้งซ่าน แต่ความฝันทีผ่มพูดถึงเป็นความฝันทีส่รา้งสรรค์ หมายถึง 
ความต้องการอนัแทข้องตนถูกวาดเป็นภาพในความคดิเกีย่วกบัอนาคตของตน เราต้องการจะ
เป็นอะไร ความสมัฤทธิผ์ลทีอ่ยากใหเ้กดิขึ้นในชวีติคอือะไร  
 มคีนไม่น้อยเลยทเีดยีวทีเ่ราคดิว่าเขามคีวามสุขในความส าเร็จในหน้าทีก่ารงาน จริงอยู่เขา
อาจรับความส าเร็จสูงจนเป็นทีย่อมรับของสงัคม แต่นัน่ไม่ไดห้มายความว่า เขามคีวามสุขและ
ความยนิดจีนกว่าความส าเร็จนัน้ๆ ตรงตามความฝันของเขา มคีนมากมายทีเ่ขาม ีเขาไดร้ับจาก
สงัคมมากเกนิพอ แต่ลกึๆ ใต้กน้บึ้งหัวใจยังคงร้องและโหยหาสิง่ทีต่ัวตนต้องการอนัแทจ้ริงสงัคม
โลกไดก้ าหนดค่านิยมใหค้นหลงใหลอยากเป็นอยากไดไ้วม้ากมาย แต่กระนัน้ในความเป็นอตัตา
ลกัษณะอาจต้องการทีจ่ะเป็นและมทีีแ่ตกต่างไปจากค่านิยมของสงัคมสร้างภาพความฝันใหก้บั
ตนเองคงจะคลา้ยๆ กบันักจติกรทัง้หลาย ถ้าเขาต้องการภาพดแีละงดงาม เขาจะต้องหาทีส่งบ ม ี
สมาธ ิปล่อยใหค้วามคดิจากภายใต้จติส านึก (Subconscious mind) ไหลผ่านจติส านึก 
(Conscious mind) กว่าเราจะไดภ้าพสมบูรณ์อาจจะใชเ้วลาบา้งภาพความต้องการทีถู่กเขยีนขึ้น
ในใจจนไดภ้าพทีพ่งึพอใจนี้คอื ภาพอนาคตของเราและจะเป็นพลงัผลกัดนัอย่างแรงใหเ้รามุ่งหน้า
ไปไม่ว่าจะมอีุปสรรคใดขวางหน้ากต็าม ภาพแห่งความฝันทีเ่ด่นชดัสร้างความฮกึเหมิ และแรง
บนัดาลใจ อกีทัง้ยังช่วยใหก้ารตัดสนิใจง่ายขึ้นว่าจะเรียนอะไร จะอ่านอะไร จะใชเ้วลากบัสิง่ใดที่
เหมาะสมสูงสุดชวีติของเราอาจไม่ไดทุ้กสิง่ตามทีฝั่น แต่ถ้าขาดความฝันชวีติจะไม่ไดอ้ะไรเลย 
ชวีติจะเป็นเหมอืนลูกมะพร้าวทีล่อยไปตามน ้ าสุดแลว้แต่กระแสน ้าจะพดัไปทางใดชวีติถึงแมจ้ะ
เริ่มเลก็ๆ แต่ตรงกบัความฝัน อกีไม่นานสิง่เลก็ๆ นัน้จะกลายเป็นบนัไดไปสู่ความยิง่ใหญ่ ดกีว่า
คนทีพ่ยายามทุ่มเทสิง่ใหญ่โดยทีไ่ม่รู้ว่าความต้องการทีแ่ทจ้ริงของตนคอือะไร จงกลา้ทีจ่ะฝันสิง่
ใหญ่ พยายามสิง่ใหญ่ แมจ้ะเริ่มจากกา้วเลก็ๆ 


