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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

    ฉลองวดัของเรา  9 กมุภาพนัธ ์2020 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1303    วนัอาทติยท์ี ่   16    กมุภาพนัธ ์     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 ลกูม ี "เสรภีาพ" เป็นของขวญัทีพ่ระเจา้ประทานให ้ ลกูเลอืกไดว้จะด าเนินชวีติแบบ 

"น า้"หรอื "ไฟ" โลกมสีิง่ทีด่มีากมายแตก็่แฝงไปดว้ยพษิรา้ยของบาป ลกูขอขอบพระคณุ
พระเจา้ทีท่รงประทานพระปรชีาญาณของพระจติเจา้เพือ่ชว่ยลกูใหรู้จ้กัไตรต่รองแยกแยะ
วา่อะไรด ี อะไรช ัว่ อะไรควรเลอืกอะไรควรหลกีเลีย่งบทบญัญตัเิป็นแนวทางพืน้ฐานใน
การด าเนินชวีติทีป่ลอดภยัของลกูโปรดใหล้กูไดป้ฏบิตัติามอยา่งด ี เพราะ "ใครปฏบิตัแิละ
สอนใหผู้อ้ืน่ปฏบิตัติาม จะไดช้ ือ่วา่เป็นผูท้ีย่ิง่ใหญใ่นอาณาจกัรสวรรค"์ อาแมน 

 “ผูใ้ดละเมดิธรรมบญัญตัเิพยีงขอ้เดยีว แมเ้ล็กนอ้ยทีส่ดุและสอนผูอ้ืน่ใหล้ะเมดิดว้ย 

 จะไดช้ ือ่วา่เป็นผูต้ า่ตอ้ยทีส่ดุในอาณาจกัรสวรรค”์ 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

     สูห้รอืถอย 

   ถา้ไม่สูแ้ลว้จะรูห้รอืว่าแพ ้       ไม่ออ่นแอคงไม่รูค้วามเขม้แข็ง 

ไม่ยนืหยดัคงไม่รูว้่ามแีรง                ไม่ถกูแซงคงไม่รูว้่าชา้ไป             

  เราท าดทีีสุ่ดเป็นสุขแท ้          ท าผดิแลว้คดิแกก้ลบัตวัใหม่ 

ท าสิง่ดตีวัเราก็สุขใจ                     เราท าไปก็เป็นสุขใจเพราะท าด ี

                                สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
หมวด  7  วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

      ฉากประดบัพระแทน่  ( Altarpiece  )   เป็นฉากหลงัพระแท่น มี

หลายรปูแบบ ไดแ้ก ่ฉากบานเดีย่ว (largen) ฉากสามบาน ( triptych) 

อนัเป็นแบบทีพ่บมากทีส่ดุ และฉากหลายบาน ( polyptych) ฉาก

ประดบัพระแท่นไดร้บัการตกแตง่อยา่งเต็มที ่ฉากบานกลางมกัเป็นภาพการตรงึกางเขน หรอื

เหตกุารณส์ าคญัอืน่ๆจากพระครสิตประวตั ิ หรอืภาพ “แม่พระกบัพระกมุาร” สว่นฉากบาน

ขา้งเป็นเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระครสิตห์รอืแม่พระ หรอืนักบุญทีโ่บสถห์รอืวหิารน้ันถกูสรา้ง

อทุศิใหฉ้ากบานขา้งดงักลา่วมกัตดิบานพบัเพือ่ปิดเก็บหรอืเปิดออกในวาระพเิศษตา่งๆ 

วนัจนัทรท์ี ่ 17 ก.พ. 20   ระลกึถงึ  นักบญุเจ็ดองคผ์ูต้ ัง้คณะผูร้บัใชพ้ระแม่มารยี ์ 

วนัศกุรท์ี ่ 21  ก.พ. 20     ระลกึถงึ น.เปโตร ดามอีานี พระสงัฆราชและนักปราชญ ์                                                                                                   

วนัเสารท์ี ่ 22  ก.พ. 20   ฉลองธรรมาสนนั์กบญุเปโตร อคัรสาวก 

วนัอาทติยท์ี ่23 ก.พ.20    สปัดาหท์ี ่7 เทศกาลธรรมดา  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

ฉลองวดัของเรา  9 กมุภาพนัธ ์2020 

 

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%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11474-17feb20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2019/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2019/10068-21dec19
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%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11477-14feb20
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%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11469-22feb20
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%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11482-9feb20


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 ์

1. ขอขอบคณุพีน่อ้งทุกท่านทีช่ว่ยงานฉลองวดั ตัง้แตก่ารเตรยีมงาน วนัฉลองฯ และหลงั

วนังานดว้ย ขอพระเป็นเจา้และแม่พระเมอืงลรูด์ไดต้อบแทนน า้ใจดขีองพีน่อ้งเสมอไปครบั. 

 

2. ประกาศแตง่งาน  

 

คูท่ี ่1 มทัธวิ อทุยั  นวลทอง (รบัศลีลา้งบาปทีว่ดัแม่พระประจกัษท์ีล่รูด์ ล าปาง)  มคีวาม

ประสงคจ์ะเขา้พธิสีมรสกบั คณุอรยิดา  ธยิะใจ ในวนัเสารท์ี ่29 กมุภาพนัธ ์2020 ทีว่ดัแม่พระ

เมอืงลรูด์ บางแสน หากพีน่อ้งทราบวา่มขีอ้ขดัขวางทีท่ าใหไ้ม่สามารถเขา้สูพ่ธิสีมรสได ้กรณุา

แจง้ใหค้ณุพ่อเจา้อาวาสทราบดว้ย ประกาศคร ัง้ที ่2. 

 

คูท่ี ่2 คณุธกร  เสมอวงษ ์บุตรของ นายวชัรนิทร ์เสมอวงษ ์และนางสม้ลิม้ เสมอวงษ ์มี

ความประสงคจ์ะเขา้พธิสีมรสใหถ้กูตอ้งกบั มารอีา มารอีา รสัสภิรณ ์ไทยเจรญิ บุตรขีอง นาย

พชิยั ไทยเจรญิ และ นางมาลยั ไทยเจรญิ ทีว่ดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน หากพีน่อ้งทราบวา่มี

ขอ้ขดัขวางทีท่ าใหไ้ม่สามารถเขา้สูพ่ธิสีมรสได ้กรณุาแจง้ใหค้ณุพ่อเจา้อาวาสทราบดว้ย 

ประกาศคร ัง้ที ่3 คร ัง้สดุทา้ย. 

 

คูท่ี ่3 ยอหน์ เชรชิ  ทองสขุ บุตรของ นายพงษว์รฒุม ์ลิม้โสมาละกลุ และนางพชัรา ทองสขุ 

มคีวามประสงคจ์ะเขา้พธิสีมรสกบั นางสาวพมิพป์ราชญ ์รอบครบุร ีบุตรขีอง นายก าไร รอบคร

บุร ีและนางฐณิาภรณ ์ รอบครบุร ีในวนัเสารท์ี ่7 มนีาคม 2020 ทีว่ดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 

หากพีน่อ้งทราบวา่มขีอ้ขดัขวางทีท่ าใหไ้ม่สามารถเขา้สูพ่ธิสีมรสได ้กรณุาแจง้ใหค้ณุพ่อเจา้

อาวาสทราบดว้ย ประกาศคร ัง้ที ่1. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"ถา้ความชอบธรรมของทา่นไม่ดไีปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย ์

และชาวฟารสิแีลว้ ทา่นจะเขา้อาณาจกัรสวรรคไ์ม่ไดเ้ลย” (มธ 5,20) 
 

 พีน่อ้งทีร่กั พระวาจาของพระเจา้จากพระวรสารวนันีเ้ตอืนเราใหป้ฏบิตัติามธรรม

บญัญตัโิดยไม่มองขา้มแมจ้ะเป็นเร ือ่งเล็กนอ้ย และใหเ้รามมีาตรฐานทางศลีธรรมทีส่งูกวา่

ธรรมบญัญตัใินพนัธสญัญาเดมิ รวมถงึเตอืนใหพู้ดความจรงิอยา่งตรงไปตรงมา เพือ่จะได ้

ไม่ตอ้งสาบานโดยออกพระนามพระเจา้. 

 

 พีน่อ้งครบั พระเยซเูจา้เสด็จมามใิชเ่พือ่ท าลายธรรมบญัญตั ิ(ฉธบ 4,8) ทัง้มใิชม่าเพือ่

บนัดาลใหธ้รรมบญัญตัศิกัดิส์ทิธิจ์นแตะตอ้งไม่ได ้แตเ่สด็จมาสัง่สอนและปฏบิตั ิเพือ่ใหธ้รรม

บญัญตัมิรีปูแบบใหม่และถาวร ดงันี ้ธรรมบญัญตัจิงึจะบรรลถุงึจดุหมายอยา่งสมบูรณ ์(ด ู

มธ 1,22 และ มก 1,15) ความสมบูรณนี์จ้ะเห็นไดช้ดัในเร ือ่งความชอบธรรม (ขอ้ 20 เทยีบ 

3,15; ลนต 19,15; รม 1,16) ซ ึง่ใน มธ 5,21-48 ไดใ้หต้วัอยา่งทีช่ดัเจนหลายประการ พระ

เยซเูจา้ทรงท าใหบ้ญัญตัเิดมิมลีกัษณะภายในเพิม่ขึน้และครอบคลมุไปถงึความปรารถนาใน

สว่นลกึดว้ย (เทยีบ 12,34; 23,25-28) เราจะละเวน้รายละเอยีดของธรรมบญัญตัไิม่ได ้เวน้

แตว่า่จะไดป้ฏบิตัติามธรรมบญัญตันีิอ้ยา่งสมบูรณแ์ลว้เท่าน้ัน (ขอ้ 18-19; เทยีบ 13,25) 

ปัญญาจงึมใิชอ่ยูท่ีจ่ะท าใหบ้ทบญัญตังิา่ยขึน้ แตเ่ป็นการปฏบิตัติามอยา่งลกึซ ึง้ยิง่ขึน้ 

(11,28) ความรกัซ ึง่สรปุธรรมบญัญตัเิดมิอยูแ่ลว้ (7,12; 22,34-40) เป็นบทบญัญตัใิหม่

ของพระเยซเูจา้ (ยน 13,34) และท าใหธ้รรมบญัญตัทิัง้หมดสมบูรณไ์ป (รม 13,8-10; กท 

5,14; เทยีบ คส 3,14). 

 

 พีน่อ้งทีร่กั พระเยซเูจา้เตอืนเราวา่อยา่ละเมดิธรรมบญัญตัแิมเ้พยีงขอ้เดยีว หรอื

เล็กนอ้ยทีส่ดุ เพราะ หากเราปลอ่ยตวัใหท้ าความผดิ แมใ้นเร ือ่งเล็กๆ นอ้ยๆ โดยไม่ใสใ่จ ไม่

ส านึก ไม่กลบัใจ ความผดิตา่งๆ เหลา่น้ันจะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ในภายหลงั. 

 

 ขอพระเป็นเจา้ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 

 

          ดว้ยความรกัและเคารพ. 

            พ่อไกอ่.ู 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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  ชาวนากบัลาแก ่ 

กาลคร ัง้หน่ึงนานมาแลว้ มชีาวนาคนหน่ึงเลีย้งลาไวต้วัหน่ึงซ ึง่แกม่ากแลว้ วนัหน่ึงชาวนา
ไดพ้าเจา้ลาแกอ่อกไปขา้งนอก ดว้ยความโงเ่ขลาของมนั เดนิซุม่ซา่มไปตกบ่อแห่งหน่ึง มนัรอ้ง

ครวญครางเป็นเวลาหลายเพลา ชาวนาเองก็พยายามใครค่รวญหาวธิทีีจ่ะชว่ยมนัขึน้มา  

ใน ทีส่ดุชาวนาหวนคดิ

ขึน้มาไดว้า่ เจา้ลาก็แกเ่กนิไป

แลว้ อกีอยา่งบ่อนีก็้ตอ้งกลบ 

ไม่คุม้ทีจ่ะชว่ยเจา้ลา ชาวนาจงึ

ไปขอแรงชาวบา้นเพือ่มาชว่ย

กลบบอ่ ทุกคนใชพ้ลัว่ตกัดนิ

สาดลงไปในบ่อ คร ัง้แรกเมือ่ดนิ

ไปถกูหลงัลามนัตกใจและรู ้

ชะตากรรมของตนทนัท ี มนั

รอ้งโหยหวนทนัท ี สกัพกัหน่ึง

ทุกคนก็แปลกใจทีเ่จา้ลาเงยีบ

ไป  

หลงั จากทีช่าวนาตกัดนิ

ใสไ่ปในบอ่ไดส้กัสองสามพลัว่ ก็เหลอืบมองลงไปในบอ่ และพบกบัความประหลาดใจทีว่า่ ทุก

คร ัง้ทีทุ่กคนสาดดนิไปถกูหลงัลามนัจะสะบดัดนิออกจากหลงั แลว้กา้วขึน้ไปเหยยีบบนดนิ

เหลา่น้ัน ยิง่ทุกคนพยายามเรง่ระดมสาดดนิลงไปมากเท่าไร มนัก็กา้วขึน้มาไดเ้รว็มากยิง่ขึน้ ในไม่

ชา้ทุกคนตา่งประหลาดใจ ในทีส่ดุเจา้ลาก็สามารถหลดุพน้จากปากบ่อดงักลา่วได ้ 

  

“ชวีติคนเรามกัตอ้งพบกบัอปุสรรคตา่ง ๆ ทีถ่าโถมเขา้มา เปรยีบเสมอืนดนิ ที่

สาดเขา้มาหาเรา จงอยา่ทอ้ถอยและยอมแพก้บัปัญหาไปง่าย ๆ จงอดทนและตอ่สูก้บั

ปัญหาเพือ่แกไ้ขใหส้ าเรจ็ เพือ่ทีเ่ราจะไดเ้หยยีบมนัและกา้วสงูขึน้เร ือ่ยๆ 

เปรยีบเสมอืน ลาแกท่ีห่ลดุพน้จากบอ่ไดฉั้นใดฉันน้ัน” 

 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1303    วนัอาทติยท์ี ่   16    กมุภาพนัธ ์     2563/2020 
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