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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

คุณพอ่สมศกัดิ ์พรประสทิธ์ิ เจา้อาวาสวดับางแสน เร่ิมออกเยีย่มและสง่ศีลผูป่้วยและผูสูังอาย ุทุกวนัศกุร์ตน้เดือน  

เร่ิมเดือนแรกมาอยูว่ดับางแสน ชว่งหลงัวิกฤตโควิด ทีบ่า้นลุงหวน และบา้นโกง้ิม วนัศกุร์ที ่3 กรกฎาคม 2020
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1324    วนัอาทติยท์ี ่    12    กรกฎาคม     2563/2020 

 ท ำไมพระเยซเูจา้ทรงตรสัสอนเป็นค าเปรียบเทียบ? ค าตอบคอืถา้พูดตรงๆ คนรบัยาก 
และการพูดเป็นค าเปรียบเทียบ ท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดง้่ายและจ าไดน้าน ความจริงของพระเจา้นัน้

ล า้ลึกมาก ผูฟั้งจะเขา้ใจไดม้ากนอ้ยเพยีงใดข้ึนอยูก่บัสภาพจิตใจและระดบัปัญญาของเขา ค า

สอนจากพระวรสารวนันี้พระองคอ์ยากสอนว่าการทีค่นๆ หนึง่จะท าดีนัน้ไมง่่าย แมจ้ะมคีวาม

ตัง้ใจดีเพยีงใดก็ตาม สภาพแวดลอ้มและสถานุการณม์กัจะท าใหค้วามดีนัน้เกิดผลนอ้ย

หรือไมเ่กิดผลเลย คนทีท่ าดีจึงตอ้งยอมรบัและท าใจเมือ่ความดีของตนไมเ่กิดผลดัง่ที่

คาดหวงั วิธีง่ายทีส่ดุเมือ่ท าดีคอื ขอใหค้ดิว่าท าเพือ่พระเจา้ หรือใหถ้อืว่าเพราะเป็นความดจึีง

ตอ้งท า 

 “ตำของท่ำนเป็นสขุทีม่องเห็น หูของท่ำนเป็นสขุทีไ่ดฟั้ง” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7-bhbd9YCLI
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

 พลงัใจ 

     ยงัมแีสง สทีอง สอ่งกลางใจ      มคีวาม สดใส   ในความหมน่  

มคีวามรกั สอ่งสว่าง กลางใจคน       ทัง้จากตน จากคนอืน่  ในผนืดนิ  

  ชีวิตเรา  วนันี้  ยงัมีหวงั           มพีลงั แรงใจ ไมส่ญูสิ้น  

อาจลม้บา้งสรา้งปีกใหมไ่ดโ้บยบิน     สมัผสักลิน่ ดนิหญา้ ยลฟ้างาม 

สญัลกัษณใ์นครสิต์ศลิป์ 

 หมวด  7    วตัถุที่ใชใ้นศำสนพธิี   ( Religeous    Objects ) 

 กำงเขนปลำยสำมแฉก (Cross Trefflee) หรือ  กางเขนปลาย

สามปุ่ม (Cross Botonnee)  เป็นกางเขนทีม่รูีปแบบทีส่วยงามอกี

แบบหนึง่โดยมีปลาย    ทัง้สีเ่ป็นรูปสามแฉก และเป็นทีน่ยิมใชใ้น

การประดบัประดา 

 

วนัจนัทรท์ี ่13 ก.ค.20       ระลึกถงึ น.เฮนร่ี 

วนัองัคารที ่14 ก.ค.20        ระลึกถงึ น.คามลิโล เด เลลลิส พระสงฆ์ 

วนัพธุที ่15 ก.ค.20            ระลึกถงึ น.บอนาแวนตูรา พระสงัฆราชและนกัปราชญ ์แหง่พระศาสนจกัร 

วนัพฤหสับดีที ่16 ก,ค,20    ฉลอง พระนางพรหมจารีมารียแ์หง่ภเูขาคารแ์มล 

วนัอาทิตยท์ี ่19 ก.ค. 20   สปัดาหท์ี ่16 เทศกาลธรรมดา    
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ภาพขา่ววดับางแสน 

ขอตอ้นรบัสมำชกิใหม่ของวดับำงแสน 

** คุณพอ่สมศกัดิ ์พรประสทิธ์ิ เจา้อาวาสวดับางแสน ประกอบพธีิศีลลา้ง แก่เด็กเล็ก 2 คน 

** นอ้งศิรีน ศุภบรรพต ลูกสาวของคุณ วรงค ์- คุณศภุมาศ ศภุบรรพต หลานยา่ของคุณ วาศินี ศภุบรรพต 

** และนอ้งคริสตนิา่ เฌอพชิน ์ศรีประเสริฐ ลูกสาวของคุณ ยอแซฟ อมฤต ศรีประเสริฐ - คุณรุจิพรรณ สุขสวสัดิ์  
เซซลีิอา ณชัญา สริิกุล แมทู่นหวั เมือ่วนัอาทิตยที์ ่5 กรกฎาคม 2563 วนัสมโภชนกับุญเปโตรและเปาโล 

 

 

 

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%A1-2020/11734-13july20
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%A1-2020/11733-14july20
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%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11745-12july20


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 ์

  

        

                              ตำรำงเวลำมสิซำ  
 

 วนัธรรมดา มสิซาเวลา 11.00 น. (วดันอ้ย)  

 วนัศกุร์ตน้เดอืน มสิซาเวลา 19.30 น. จะมกีารสง่ศีลฯ ผูป่้วยทีบ่า้น ผูที้่

ตอ้งการใหส้ง่ศีลทีบ่า้น ใหแ้จง้ไดที้คุ่ณพอ่ โทร 081 5807127 

 วนัเสาร ์จะมสีวดนพวารแมพ่ระฯ และมสิซาเวลา 19.30 น. 

 มสิซาวนัอาทิตย ์ ภาษาองักฤษเวลา 09.00 น.  และ 

        มสิซาไทยเวลา 10.30 น. 

 

หมำยเหตุ  วนัองัคาร 14,   วนัพธุ 15 ไม่มมีสิซา    ( สมัมนาพระสงฆ)์  
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 

 

• สภาวะการระบาดของโควิด-19  ท าใหเ้ราและสงัคมมนุษยซ์บเซาจนถงึขัน้โศกเศรา้ไปทัว่

โลก ภาวะชะงกังนัของเศรษฐกิจ และความขาดแคลนปัจจยัตา่ง ๆ  แผข่ยาย ครอบคลมุชีวิต

ของผูค้นมากมาย ความตายจากไวรสั  ท าใหเ้กิดการพลดัพราก สูญเสยีอยา่งนา่เศรา้ แต่

ชวิีตเรำ... ตอ้งกำ้วเดนิต่อไป ฉะน ัน้จงรบัรูแ้ละต ัง้รบัสภานการณอ์ย่างมสีต ิ รอบรูแ้ละ

รอบคอบ รบัผดิชอบตอ่ตนเองและผูอ้ืน่เสมอ  

• สถานการณเ์ชน่นี้ มขีอ้คดิอนัจะน าไปสูก่ารปฏบิตัติน ในความเป็นปกตสิขุแบบใหม ่และ

นีเ่ป็นเคร่ืองหมำยแหง่กำลเวลำ ทีเ่รำตอ้งใสใ่จเรียนรู ้เพือ่กา้วไปใหพ้น้และกา้วไปสูอ่นาคต  

• พระวรสำรวนันี้ เชญิชวนใหเ้ราใสใ่จ เรียนรูแ้ละปฏบิตัิ เพือ่ใหช้วิีตแทจ้ริงของเรา 

กา้วหนา้และเขม้แข็ง ในความเป็นศิษยพ์ระคริสต ์ 

• ผูห้ว่านออกไปหว่านเมล็ดพชืพนัธุด์ ีลงในทีด่นิของตน .... พระเจา้เป็นจา้ของพื้นที ่ผู ้

หว่านคอืพระเยซเูจา้ เมล็ดพชืพนัธุด์ี คอืข่าวดีแหง่พระวรสารและพระหรรษทาน สภาพดิน

คอืจิตใจของเรา -ทุกอย่ำงดูเหมอืนดเีลศิ จนกระท ัง่ เมล็ดพชืพนัธ์ุดถูีกหว่านลงไป ...

ท ำไม .... ท ำไม ผลผลติช่ำงแตกต่ำงกนัมำกนกั ค าถามส าคญัจงึอยู่ที่ว่า ... ชวิีตจติใจของ

เรา เป็นเนื้อดินชนดิใดเอย่... เราเป็นคนแบบไหน บอกไดจ้ากการดูว่า เมล็ดพชืพนัธุด์ีงอก 

งามดีหรือไม ่อยา่งไร  

• พระเจำ้หว่ำนพชื พระองคก็์หวงัผล แต่เป็นผลที่จะท าใหเ้รางอกและงาม สูค่วามบริบูรณ์

ในการเป็นลูกทีพ่ระองคท์รงรกัมำก  

• พระเจา้ทรงท าทุกอยา่งเพือ่เรา ...ใชแ่ลว้... เพือ่เราแตล่ะคนจริง ๆ ดงันัน้ หากเรารบัรู ้

ถา้เร่ิมเขา้ใจและรบัไดแ้ลว้ ขอใหเ้ราตัง้ใจแนว่แนจ่ะปรบัปรุง ชีวิตจิตใจของเราใหเ้ป็นเนื้อดิน

ดี ทีร่องรบัข่าวดีแหง่พระวรสารเถดิ แลว้เราจะไดเ้หน็ผลผลิตจากเมล็ดพชืพนัธุด์ี ในชีวิต

เรา- อยา่งแนน่อน  

 

พอ่ศกัดิ ์ 

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%A1-2020/11734-13july20
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%A1-2020/11733-14july20
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%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11745-12july20


 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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เงนิสบิบำท 
 ถา้มเีงินอยู ่10 บาท ซื้อของ 3 บาท จะไดร้บัเงินทอนเท่าไร ?  โจทยง์่าย ๆ แคน่ี้  แต.่..คดิใหด้ีก่อนตอบ 

   ก .    7 บาท  ข .2 บาท  ค .1 บาท  ง . ไมต่อ้งทอน ( ขอเหตุผลดว้ยนะถา้ตอบขอ้นี้ ) 

 

เมือ่ไดค้  าตอบแลว้ ไปดูกนัว่าค าตอบขอ้ไหนตรงกบัค าตอบในใจคุณ ครูคนหนึง่ตัง้ค  าถามกบัเด็กว่า ' ถา้มเีงินอยู ่10 

บาท ซื้อของ 3 บาท จะไดร้บัเงินทอนเท่าไร ' เด็กสว่นใหญ่ตอบว่า '7 บาท ' แตม่เีด็ก 2 คนทีต่อบไมเ่หมอืนกบัคนอืน่ 

 

คนหนึง่ตอบว่ำ '2 บำท 'อีกคนหนึง่ตอบว่ำ ' ไม่ตอ้งทอน 'ครู

ถำมเดก็คนแรกว่ำท ำไมถงึไดเ้งินทอน 2 บำท ค ำตอบทีไ่ดก้็คือ

ภำพในใจของเขำส  ำหรบัเงิน 10  บำท คอื เหรียญหำ้ 2 เหรียญ 

เมือ่ซื้อของรำคำ 3 บำท เขำก็ใหเ้หรียญหำ้ 1 เหรียญ ดงัน ัน้ จงึ

ได ้เงินทอน 2 บำท  

 

ครูถามเด็กคนทีส่องว่าท าไมไมเ่หลือเงินทอนเลย ค าตอบก็คอืเด็ก

คนนี้คดิว่าในกระเป๋ามเีหรียญบาท 10 เหรียญ เมือ่ซื้อของราคา 3 

บาท เขาก็สง่ เหรียญบาทให ้3 เหรียญ เพราะฉะนัน้ คนขายจึงไม่

ตอ้งทอนเงินใหเ้ขา  

 

โชคดีทีเ่ป็นการถาม - ตอบในหอ้งเรียน ลองนึกดูสคิรบัว่าถา้โจทยน์ี้ เป็นขอ้สอบทีม่คี  าตอบเป็น ก - ข - ค – ง เด็ก 2 

คนนี้ ก็คงไมไ่ดค้ะแนนจากค าตอบทีผ่ิดเพี้ยนจากคนสว่นใหญ ่การสรา้งโจทยท์ี ่' เสมอืนจริง ' จินตนาการของ ' ครู ' อาจ

ถูกจ ากดัเพยีงแค ่' ตวัเลข ' แตส่  าหรบั เด็ก จินตนาการของเขาไรก้รอบ 10 บาท จึงสามารถเปลี่ยนเป็นเหรียญสบิ 

เหรียญหา้ หรือเหรียญบาท เมืองไทยมเีหรียญ 2 บาท เราจึงไดค้  าตอบเพิม่อกี 1 ค าตอบ คอื ไดเ้งินทอน 1 บาท  

 

โลกในหอ้งเรียนกบัโลกของความเป็นจริงนัน้แตกตา่งกนั โลกในหอ้งเรียน ทุกค าถามสว่นใหญม่เีพยีง 1 ค าตอบ แตโ่ลก

ของความเป็นจริง ทุกค าถามอาจมคี  าตอบทีถู่กตอ้งไดเ้กิน 1 ค าตอบ 

 

' อย่ำตดัสนิควำมผดิของคนๆ น ัน้ เพยีงแค่ ค ำตอบ ของเรำ ' 
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The Geography of Bliss 
 ควำมสขุคืออะไร   

“The agreeable sensations which spring from the enjoyment of good.”   
                                                                                                   —Noah Webster 

 

 ความสขุเป็นความรูส้กึทีเ่กิดจากการไดร้บัสิง่ดีๆ อารมณเ์ชิงบวกทีเ่ป็นผลจากการทีเ่ราท าหรือไม่

ท าอะไรในขณะนัน้ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ประเทศทีเ่ป็นศูนยร์วมงานวิจยัเก่ียวกบัความสขุ เคา้มกีารวิจยั

ความสขุ ดว้ยวิธีทางสถติ ิขอ้มลูจากทีต่า่งๆ ทัว่โลก มบีนัทึกและมวิีธีวดัความสขุทีห่ลายหลาย เรียกได ้

ว่า เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของงานวิจยัเก่ียวกบัความสขุ เป็นแหล่งอา้งองิของงานวิจยัอืน่ๆ โดยเฉพาะ 

Ruut Veenhoven ศาสตราจารยช์าวดตัช ์คนทีเ่ปรียบดัง่เจา้พอ่ในวงการวิจยัความสขุ คนทีน่กัวิจยัคน

อืน่ๆ ตา่งก็ตอ้งอา้งองิ และเป็นตน้แบบใหห้ลายๆ คน  

 

 เคา้มวิีธีการวดัความสขุหลายๆ แบบทีน่  ามาใช ้แตวิ่ธีทีไ่ดผ้ลดีคอืการถามเจา้ตวัเลยว่า มคีวามสขุ

ระดบัไหนจาก 1 ถงึ 10 เพราะคนเราบางครัง้เป็นโรครา้ยแรงแตก็่ไมรู่ต้วั แตเ่มือ่ไหร่ก็ตามทีเ่ราไมม่ี

ความสขุ เราก็ควรจะรูต้วัแนน่อน   

 

ตวัอยำ่งของขอ้มูลทีน่่ำสนใจทีศ่ำสตรำจำรยไ์ดร้วบรวมไว ้เช่น 

ผูห้ญิงกบัผูช้ายตา่งก็มคีวามสขุพอๆ กนั 

คนทีก่ลา้แสดงออกมกัจะมคีวามสขุกว่าคนทีเ่ก็บตวั 

คนทีเ่รียนจบมหาวิทยาลยัมกัจะมคีวามสขุกว่าคนทีไ่มม่ีปริญญา 

คนทีเ่รียนสูงระดบัดอกเตอรม์กัจะมคีวามสขุนอ้ยกว่าคนทีจ่บแคป่ริญญาตรี 

คนทีม่งีานท ามกัจะมคีวามสุขมากกว่าคนทีอ่ยูเ่ฉยๆ ไมค่อ่ยไดท้ าอะไร 

คนท างานมกัจะมคีวามสขุนอ้ยลงถา้ตอ้งเดินทางไกลไปออฟฟิส 

คนทีแ่ตง่งานมกัจะมคีวามสุขมากกว่าคนโสด 

ครอบครวัทีไ่มม่ลูีกมกัจะมคีวามสขุมากกว่าครอบครวัพอ่แมลู่ก 

คนรวยมกัจะมคีวามสขุมากกว่าคนจน แตก็่ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

คนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนามกัจะมคีวามสขุกว่าคนทีห่า่งเหนิ 

คนทีม่ชีูม้กัจะมคีวามสขุกว่าคนรกัเดียวใจเดียว แตก็่ไมพ่อทีจ่ะชดเชยความทกุขห์ลงัถูกจบัได ้
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