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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน 

สวสัดปีีใหม่ จากไลนช์มุชนวดับางแสน 

 

      
 

ส.ค.ส. ไม่ขอใหม้คีวามสขุ  ไม่ขอใหร้ า่รวย   
ไม่ขอใหม้คีวามสขุตลอดไป เพราะมนัเป็นไปไม่ได ้

แตเ่มือ่พบเจอความทุกข ์ก็ขอใหม้จีติทีส่งบ 

ไม่เรง่รอ้นไปกบัทุกขท์ีเ่จอ 

ไม่ขอใหส้ขุภาพแข็งแรงตลอดไป 
เพราะความจรงิสงัขารน้ันไม่เทีย่ง 

แตเ่มือ่พบเจอกบัความเจ็บป่วย  ก็ขอใหใ้จน้ันไม่ป่วยตาม 

ไม่ขอใหร้ า่รวย เพราะตนัทุนแตล่ะคนน้ันไม่เท่ากนั 

แตข่อใหม้คีวามสขุกบัสิง่ทีม่พีอเพยีง 

และอิม่เต็มจากขา้งในจติใจแลว้เราจะรวยและสขุใจเพราะ 

ไม่ทุรนทุรายรอ้งขอในสิง่ทีไ่มม ี

ไม่ขอใหพ้บเจอแตส่ิง่ดีๆ  
เพราะสิง่ดีๆ น้ันมเีป็นบางเวลา  แตข่อใหเ้ขา้ใจในความเป็นจรงิ 

วา่ทุกคนตอ้งประสบพบเจอความผดิหวงั 

                                         เพราะมนัคอื...สจัธรรม...   (บทความดีๆ จาก : สมณะโพธริกัษ)์ 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1298    วนัอาทติยท์ี ่   5    มกราคม     2562/2019 

ขอ้คดิ         

 เพยีงไดเ้ห็น "ดาว" สญัลกัษณข์องกษตัรยิท์ีเ่ฝ้ารอ...โหราจารยอ์อกเดนิทางจาก
ดนิแดนห่างไกล ตามหาเพือ่จะพบและนมสัการ เมือ่แสงสวา่งจาก "ดาว" ดวงน้ัน น าทาง
โหราจารยจ์นไดพ้บพระกมุารผูเ้ป็นความสขุแห่งความชืน่ชมยนิดขีองการพบเจอ บรรดา
โหราจารยแ์สดงออกดว้ยการน าสิง่ทีม่คีา่ทีส่ดุ "ถวายมอบ" แดพ่ระกมุารนักบุญเปาโล
ยนืยนัวา่ เมือ่พระเจา้ไดท้รงเลอืกสรรผูท้ีท่รงพอพระทยั พระองคไ์ดป้ระทานพระหรรษหาน 
เพือ่ประกอบภารกจิ มใิชเ่พือ่ประโยชนข์องตนเอง แตส่ าหรบัเพือ่นพีน่อ้งทีอ่ยูร่อบขา้งทุก
คน ในท่ามกลางทีม่ดืมดิของความขดัแยง้ ขอทรงโปรดใหป้ระชากรเลอืกสรรของพระองค ์
พรอ้มทีจ่ะเป็นเคร ือ่งมอืทีฉ่ายแสงแห่รกั ความเป็นน า้หน่ึงใจเดยีว เพือ่น าผูค้นทีต่กอยูใ่น
ความมดื ใหไ้ดพ้บกบัแสงสวา่งแทจ้รงิในองคพ์ระครสิตเจา้ 

“พระเยซเูจา้ประสตูทิีเ่มอืงเบธเลเฮมในแควน้ยเูดยี” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

          อธษิฐานรกั 

 เมือ่มรีกัเป่ียมลน้   อยา่สบัสนกงัวลใจ    จงแบ่งปันรกัไป    ใหผ้องชนคนรอบขา้ง 

อยา่เก็บรกัใหโ้ดดเดีย่ว  จะเปลีย่วจติและอา้งวา้ง  รกัอาจจะจดืจาง  อยูท่า่มกลางความทกุขท์น 

 เร ิม่ตน้ดว้ยรกัพระ    จะชนะมารผจญ         แลว้รกัพีน่อ้งตน    จงอดทนและเผือ่แผ่ 

รกัมติรจติแชม่ชืน่     รกัผูอ้ืน่ช ืน่รกัแท ้      รกัศตัรผููร้งัแก    รกัมแีตใ่หอ้ภยั 

 หากท าไดเ้ชน่นี ้   จะสขุศรแีละสดใส        สมเป็นผูย้ิง่ใหญ ่     และจะไดร้กัตอบแทน 

                                สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
      หมวด  6    เคร ือ่งแตง่กายทางศาสนา ( Religious Dress ) 

 เซอรพ์ลสิ   ( Surplice )   เป็นเสือ้คลมุตวัยาวถงึเข่า   ตดัเย็บจากผา้ลนิินสี

ขาว    แขนเสือ้ทีก่วา้งใหญแ่ละชายเสือ้มกัขลบิดว้ยลกูไม ้    ใชส้วมทบัแคสซอ

กระหวา่งประกอบพธิโีปรดศลีและศาสนพธิอีืน่ๆ     เซอรพ์ลสิเป็นสญัลกัษณข์อง

มนุษยซ์ ึง่เร ิม่ไดร้บัความชอบธรรมและความศกัดิส์ทิธิแ์ห่งสจัธรรมอกีคร ัง้หน่ึง 

 

วนัอง้คารที ่7  ม.ค.20               ระลกึถงึ   น.เรมอนด ์แห่งเปญาฟอรต์ พระสงฆ ์    

วนัอาทติยท์ี ่ 12  ม.ค. 20          ฉลองพระเยซเูจา้ทรงรบัพธิลีา้ง  
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ภาพขา่ววดับางแสน 

    ทีน่ี่ วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน วนัที ่1 มกราคม วนัขึน้ปีใหม่ เป็นวนัสมโภชพระนางมารยี ์

พระชนนีพระเจา้   ... คุณพ่อไกอ่ ูเจา้อาวาส ท าการเสกสายประค ารวมใจ ทีพ่วกเราชาววดับางแสนสวดตลอด

เดอืนตลุาคม เม็ดประค า 1 เม็ดแทนบทวนัทามาร ี10 บท เมือ่ตา่งคนตา่งสวดแลว้จะมาหยบิเม็ดประค าแทนจ านวน

ทีต่นเองสวดใสล่งในพานกลางของวดัในแตล่ะอาทติย ์เราไดส้ายประค าจ านวน 949 เม็ด แทนบทสวด 9490 บท 

ของพวกเราทัง้หมดรวมกนั สายประค าถกูรอ้ยและก าหนดเสกในวนัสมโภชนพ์ระนางมารยีพ์ระชนนีพระเจา้ วนัที ่

1 มกราคม หลงัจากเสกแลว้คณุพ่อเชญิพีน่อ้งวดับางแสนถา่ยภาพรว่มกนัเป็นทีร่ะลกึ สายประค านีคุ้ณพ่อจะจดั

แสดงตอ่ไปคะ่ 

 

 

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
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เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบรุี 

วนัอาทติย ์พธิบีชูาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 

วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแมพ่ระนจิจานเุคราะห ์และพธิบีชูาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์

 
1.  วนัจนัทรท์ี ่6 – วนัพฤหสัฯ ที ่9 มกราคม เขา้เงยีบประจ าปีพระสงฆส์งัฆมณฑลจนัทบุรทีี่

ศนูยส์งัฆมณฑลฯ ศรรีาชา ขอค าภาวนาจากพีน่อ้งเพือ่พระสงฆส์งัฆมณฑลจนัทบุรขีองเรา
ทุกคนในการเขา้เงยีบประจ าปีในคร ัง้นีด้ว้ยครบั. 

 
2.  วนัเสารท์ี ่11 มกราคม ฉลองวดัพระนามเยซ ูชลบุร ีคณุพ่อจะน าอาหารไปเลีย้งสตับุรษุ ใน

นามของวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสนดว้ย หากพีน่อ้งมคีวามประสงคจ์ะรว่มสนับสนุน
คา่อาหาร สามารถตดิตอ่ไดท้ีค่ณุพ่อครบั. 

 
3.  วนัเสารท์ี ่11 มกราคม ขอเชญิพีน่อ้งรว่มมสิซาฯ – แห่เทดิเกยีรตแิม่พระเมอืงลรูด์ และ

ขอบคณุ - อ าลาคณุพ่อออกสัตนิ กฤษณพงษ ์อตชิาตธิานินทร ์ซ ึง่ก าลงัจะเดนิทางไป
ศกึษาตอ่ตา่งประเทศ โดยมกี าหนดการดงันี ้

 
 19:00 น. ตัง้ศลีฯ – เฝ้าศลีฯ 
 
 19:30 น. อวยพรศลีฯ – นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์– มสิซา – แหแ่ม่พระฯ – 

รบัประทานอาหารรว่มกนั. 
 
4.  ประกาศแตง่งาน ระหวา่ง นาย วฒุพิงษ ์คมิประเสรฐิ บุตรของนายวฒันา และนางยพุนิ คมิ

ประเสรฐิ ซ ึง่มคีวามประสงคจ์ะเขา้พธิสีมรสกบั มารอีา สวุล ีจนัทรช์ลอ (รบัศลีลา้งบาปทีว่ดั
นักบุญยอแซฟ อยธุยา) บุตรขีองยากอบ เสร ีและมารอีา อรพนิ จนัทรช์ลอ ในวนัจนัทรท์ี ่
13 มกราคม 2020 ทีว่ดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน หากพีน่อ้งทราบวา่มขีอ้ขดัขวางทีท่ าให ้
ทัง้สองไม่สามารถเขา้สูพ่ธิสีมรสได ้กรณุาแจง้ใหค้ณุพ่อเจา้อาวาสไดท้ราบดว้ย ประกาศคร ัง้
ที ่3 คร ัง้สดุทา้ย. 

 

3 
ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1298    วนัอาทติยท์ี ่   5    มกราคม     2562/2019 

คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"...เขาเขา้ไปในบา้น พบพระกมุารกบัพระนางมารยีพ์ระมารดา จงึคกุเขา่ลงนมสัการพระองค ์

แลว้เปิดหบีสมบตั ิน าทองค า ก ายาน และมดยอบ ออกมาถวายพระองค”์ (มธ 2,11) 

 

พีน่อ้งทีร่กั วนันีพ้ระศาสนจกัรคาทอลคิของเราสมโภชพระครสิตเจา้ทรงแสดงองค ์

ฉลองเหตกุารณท์ีโ่หราจารยบ์างท่านจากทศิตะวนัออก เดนิทางมานมสัการ และถวาย 

“ทองค า ก ายาน และมดยอบ” (เคร ือ่งหอมส าหรบัชโลมศพ) เป็นของขวญัแดพ่ระกมุาร "...

เขาเขา้ไปในบา้น พบพระกมุารกบัพระนางมารยีพ์ระมารดา จงึคกุเข่าลงนมสัการพระองค ์

แลว้เปิดหบีสมบตั ิน าทองค า ก ายาน และมดยอบ ออกมาถวายพระองค”์ (มธ 2,11) ซ ึง่

ของขวญัเหลา่นีม้คีวามหมายวา่ “พระกมุารทรงเป็นกษตัรยิ ์ทรงเป็นพระเจา้ และทรงเป็น

มนุษย”์. 

 

พีน่อ้งครบั โอกาสทีเ่ราฉลองการบงัเกดิมาของพระกมุารในปีนี ้พีน่อ้งไดใ้หข้องขวญั

อะไรกบัพระกมุารแลว้หรอืยงัครบั? แลว้อะไรเลา่ จะเป็นของขวญัทีพ่ระกมุารตอ้งการ?. 

 

พีน่อ้งทีร่กั พระเยซเูจา้ตรสัวา่ “เราพอใจความเมตตากรณุา มใิชเ่คร ือ่งบชูา” (มธ 12, 

7) และ “ท่านท าสิง่ใดตอ่พีน่อ้งผูต้ ่าตอ้ยทีส่ดุของเราคนหน่ึง ท่านก็ท าสิง่น้ันตอ่เรา” (มธ 

25, 40) ดงัน้ัน ของขวญัทีเ่ราจะมอบใหก้บัพระกมุารไดก็้คอื การทีเ่รามคีวามเมตตากรณุา

ตอ่กนัและกนั และท าความดใีหก้บัทุกคนทีอ่ยูร่อบขา้งเราอยูเ่สมอ ซ ึง่มคีณุคา่มากกวา่

ของขวญัทีเ่ป็นสิง่ของใดๆ และยิง่ไปกวา่น้ัน การท าความดขีองเรา จะเป็นดงัดวงดาวทีส่อ่ง

แสง น าพีน่อ้งตา่งความเช ือ่มาพบพระเยซเูจา้โดยผ่านทางชวีติของเราดว้ย. 

 

พีน่อ้งครบั การบงัเกดิมาของพระเยซเูจา้ พระผูไ้ถ ่เป็น “ข่าวด”ี ส าหรบัทุกคน แต่

กลบัเป็น “ข่าวรา้ย” ทีน่ าความวุน่วายใจมาสูก่ษตัรยิเ์ฮโรด ก็เพราะวา่กษตัรยิเ์ฮโรดไม่ไดเ้ป็น

คนทีม่คีวามเมตตากรณุา แตม่คีวามอจิฉารษิยา กลวัตนเองจะถกูแยง่ราชบลัลงัก ์กลวัวา่

คนอืน่จะยิง่ใหญก่วา่ตน ดงัน้ัน เฮโรดจงึไม่ไดพ้บพระกมุาร พระผูไ้ถ ่และไม่ไดร้บัความรอด

พน้เพราะไมไดเ้ช ือ่ในพระองค ์ตา่งจากโหราจารยบ์างท่านจากทศิตะวนัออก ซึง่แมจ้ะเป็นคน

ตา่งชาต ิอยูห่่างไกล แตพ่วกเขาไดแ้สวงหา และในทีส่ดุ ไดพ้บและไดน้มสัการพระกมุาร. 

 

ขอพระกมุารทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 

                 ดว้ยความรกัและเคารพ. 

       พ่อไกอ่.ู 

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
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ธนาคารเวลา 
  

 บทความนี ้เมือ่ท่านอา่นจบ ใหถ้ามตวัเองวา่     ” สิง่ไหนทีส่ าคญั สิง่น้ันท าแลว้หรอืยงั ? ” 

” คนไหนทีเ่รารกั ท าดกีบัเคา้แลว้หรอืยงั ? ”    ลอง จนิตนาการวา่มธีนาคารแห่งหน่ึงเขา้บญัชี

ใหค้ณุทุกเชา้ เป็นเงนิ 86,400 บาท ไม่มกีารยกยอดคงเหลอืไปวนัรุง่ขึน้ ทุกตอนเย็นจะลบ

ยอดคงเหลอืทัง้หมดทีค่ณุไม่ไดใ้ชร้ะหวา่งวนั คณุจะท าอยา่งไร? แน่นอนทีส่ดุคณุตอ้งถอนมา

ใชทุ้กบาททุกสตางค ์ใชไ่หม!!! 

เราทุกคนม ีธนาคารอยา่งน้ันเหมอืนกนั ธนาคารแห่งนี้

ช ือ่วา่ “เวลา” มนัเขา้บญัชใีหค้ณุ 86,400 วนิาท ีทุก

คนืมนัจะถกูลา้งบญัชถีอืวา่ขาดทุนตามจ านวนทีค่ณุ

พลาดโอกาสทีจ่ะลงทุนใน สิง่ดีๆ  มนัไม่สะสมยอด

คงเหลอื ไม่ใหเ้บกิเกนิบญัช ีในแตล่ะวนัจะเปิดบญัชี

ใหม่ใหค้ณุ ทุกค ่าคนืจะลบยอดคงเหลอืของทัง้วนัออก

หมด ถา้คณุเสยีโอกาสทีจ่ะใชป้ระโยชนใ์นระหวา่งวนั 

ผลขาดทุนเป็นของคณุ ไม่สามารถถอยหลงักลบัไปได ้

ไม่มกีารถอนของ “วนัพรุง่นี”้ มาใชไ้ด ้คณุตอ้งมชีวีติ

อยูก่บัปัจจบุนัดว้ยยอดเงนิฝากของวนันี ้ใหล้งทุนจาก

เงนิฝากเหลา่นีเ้พือ่ไดผ้ลตอบแทนมาสงูสดุ ไม่วา่จะ

เป็นเพือ่สขุภาพ ความสขุ และความส าเรจ็! นาฬกิาก าลงัเดนิ ท าวนันีใ้หด้ทีีส่ดุ 

ท าทุกขณะทีค่ณุมใีหม้คีณุคา่! และจ าไวเ้สมอวา่เวลาไม่คอยใครแมส้กัคนเดยีว เมือ่วานเป็น

อดตี พรุง่นีย้งัยากทีจ่ะอธบิาย วนันีเ้ป็นของขวญั เราจงึเรยีกวา่ “Present 
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แวน่ตาชวีติ 
      ใครรวยกวา่ใคร ลองพจิารณาด…ู 

มหาเศรษฐผูีห้น่ึงสดุแสนจะภาคภมูใิจ ทีล่กูชายวยัหา้ขวบของเขา ไดเ้ขา้เรยีนใน
โรงเรยีนทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ซ ึง่ตอ้งเป็นระดบัเศรษฐอียา่งพวกเขาจงึจะมปัีญญาสง่ลกูหลานเขา้
เรยีนทีโ่รงเรยีนนีไ้ด ้โดยสว่นตวัเขาเอง ก็ตอ้งการสอนใหล้กูชายรูจ้กักบัชวีติจรงิในสงัคม 
ควบคูไ่ปกบัการสอนวชิาการในโรงเรยีน 

ในวนัหยดุเขาจะตระเวนพาลกูชายของเขาท่องเทีย่วในสถานทีต่า่งๆ ตอ่มาวนัหน่ึง 
เขาก็อยากรสอนเร ือ่งความยากจนใหก้บัลกูชาย เพราะเขามคีวามเช ือ่วา่ ลกูชายของเขาคง
ยากทีจ่ะตอ้งเจอ  เขาไดพ้าลกูชายไปเยีย่มครอบครวัชาวนาในตา่งจงัหวดัครอบครวัหน่ึง 
และใหพ้กัอยูก่บัชาวนาเพือ่เรยีนรูค้วามเป็นอยูข่องคนยากจนเป็นเวลา 1 วนั 1 คนื หลงัจาก
น้ันลกูชายก็ไดก้ลบัถงึคฤหาสนข์องเขา เศรษฐก็ีทดสอบวา่ลกูชายไดอ้ะไรมาบา้งจากการไป
พกัแรมกบัชาวนาผูย้ากจน   

ลกูชายตอบค าถามผูเ้ป็นพ่อวา่ เขาขอบคณุเป็นอยา่งมากทีไ่ดพ้าเขาไปพบกบั
ชาวนาและพกัแรมทีน่ั่น ซ ึง่ท าใหเ้ขาไดพ้บวา่…..ชาวนามทีีท่ างานเป็นทอ้งนาทีก่วา้งใหญ ่   
ในขณะทีพ่่อมเีพยีงหอ้งสีเ่หลีย่มทีแ่มจ้ะกวา้ง แตก็่ยงันอ้ยกวา่ทอ้งท างานของชาวนา อาหาร
ทีช่าวนารบัประทาน สามารถหาไดต้ลอดเวลารอบๆ บรเิวณบา้นโดยไม่ตอ้งซ ือ้    ในขณะที่

บา้นของเรา มเีพยีงตูเ้ย็นเท่าน้ันทีเ่ป็นทีเ่ก็บอาหาร …….ตอนรบัประทานอาหารก็มเีพือ่นคยุ
อยา่งพรอ้มหนา้พรอ้มตา พ่อแม่ลกู  ในขณะทีต่วัเองก็ตอ้งน่ังทานอาหารกบัโตะ๊อาหาร ที่

ยาวเกอืบสบิเมตร แตม่เีกา้อีว้า่งเปลา่ทัง้สองดา้น    ลกูชาวนาเวลาทีซ่อ้นทา้ยจกัรยานพ่อ
เขา ตอ้งกอดเอวพ่อเพือ่ไม่ตกจากจกัรยาน  แตเ่ขาเองตอ้งน่ังในรถทีใ่หญโ่ตอยูด่น้หลงัเพยีง
ล าพงั โดยมคีนขบัรถพาไป   ชาวนามแีสงดาว แสงจนัทรเ์ป็นโคมไฟสอ่งสวา่ง ตลอดเวลาใน
ตอนกลางคนื โดยไม่ขาดแคลน  แตเ่ขาก็มเีพยีงแสงจากโคมไฟ ทีต่อ้งซ ือ้ดว้ยเงนิ  ชาวนามี
ร ัว้บา้นเป็นแม่น า้และภเูขาทีก่วา้งสดุลกูหูลกูตา   แตเ่ขาเองกลบัมเีพยีงแคก่ าแพงบล็อกใน
พืน้ทีไ่ม่กีไ่ร ่ ลกูชาวนามเีพือ่นเลน่เป็นจิง้หรดี หิง่หอ้ยนับรอ้ยนับพนั  แตเ่ขาเองกลบัไม่มี
ใครเลย….ผูเ้ป็นพ่อฟังแลว้เงยีบพูดอะไรไม่ออก ลกูชายสบตาพ่อแลว้กลา่วตอ่วา่…. 

“ขอบคณุมากครบัพ่อ ทีช่ว่ยใหผ้มไดเ้รยีนรูว้า่เราจนขนาดไหน”   

คณุเห็นดว้ยไหมวา่ “แวน่ตาชวีติ” เป็นสิง่ทีอ่ศัจรรยย์ิง่นัก คดิดสูวิา่โลกจะเปลีย่นไป
สกัเพยีงใด หากเราทุกคนเปลีย่นมาเป็นพอใจในสิง่ทีเ่รามตีามความเหมาะสม แทนทีจ่ะดิน้รน
ไขวค่วา้เพือ่สิง่ทีเ่รายงัไม่ไดม้า  จงพอใจในสิง่ทีเ่รามอียู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “เพือ่น”  ชวีติ
หน่ึงของเราน้ันสัน้นัก จงแบ่งปันความรูส้กึทีด่ีๆ ใหเ้พือ่นของเรา เหมอืนทีเ่ราอยากได ้
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