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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

English Mass at 9 .00 A.M. every Sunday. Welcome one, welcome two, welcome everyone  

to the house of God. Rev. Father John Baptist Somsak Pornprasit, the Paster. 
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1325    วนัอาทติยท์ี ่    19    กรกฎาคม     2563/2020 

 พระเจา้ผูท้รงพลานุภาพอยา่งสมบูรณ ์ ทรงปกครองและพพิากษาอยา่งออ่นโยนดว้ยพระทยัปรานีเพือ่สอน

ประชากรของพระองคว่์า ผูช้อบธรรมตอ้งรักเพือ่นมนุษย ์ พระองคท์รงประทานความหวงัใหเ้ราอยา่งเตม็เป่ียม แม ้

เราท าบาปพระองคก็์ยงัทรงประทานโอกาสใหก้ลบัใจ (ปชญ 12:16-19) นอกจากความหวงัเตม็เป่ียมอนัเป็นของ

ประทานจากพระบิดาเจา้แลว้ ความรักการไถกู่ข้องพระเยซคูริสตเจา้และค าสอนในอุปมาเร่ืองตา่งๆ... "ผูห้ว่านเมล็ด

พนัธุค์อืบุตรแหง่มนุษย ์ทุง่นาคอืโลก เมล็ดพนัธุด์ีคอืพลเมอืงแหง่พระอาณาจกัร ขา้วละมานคอืพลเมอืงของมารรา้ย 

ศตัรูทีห่ว่านคอืปีศาจ ฤดูเก็บเก่ียวคอืเวลาอวสานโลก ผูเ้ก็บเก่ียวคอืทูตสวรรค.์..ใครมหีูก็จงฟังเถิด" ทีท่รงน ามา

เปรียบเทียบตามสถานการณเ์พือ่ใหเ้ราเขา้ใจถงึพระอาณาจกัรสวรรคท์ีเ่ราตอ้งมุง่หนา้ไปใหถ้งึแลว้...เรายงัมอืงค์

พระจิตเจา้ผูท้รงคอยชว่ยเหลือและอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราดว้ยค าทีไ่มอ่าจบรรยาย 

“ ผูห้ว่านเมลด็พนัธุด์คีอืบุตรแห่งมนุษย ์  ทุ่งนาคือโลก  

เมลด็พนัธุด์คีอืพลเมอืงแห่งพระอาณาจกัร ” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิ

ชวีิต คดิสู ้

     มชีีวิต ตอ้งคดิสู ้อยา่อยูเ่ฉย             การละเลย เฉยเฉื่อยชา พาเสยีหาย 

ใชเ้วลา พาชีวิต สจุริตดาย                      มุง่เป้าหมาย กา้วไกลกวา้ง อยา่งมัน่คง 

  มชีีวิต ตอ้งคดิใฝ่ ใคร่ความรู ้            ไมน่อกลู่ สูน่อกทาง ยา่งไหลหลง 

ความรูแ้สง แจง้กระจ่าง สอ่งทางตรง          ไมค่ดโกง หลงทุจริต ผิดศีลธรรม 

สญัลกัษณใ์นครสิต์ศลิป์ 
 หมวด  7    วตัถุท่ีใชใ้นศาสนพธีิ   ( Religeous    Objects ) 

 กางเขนตะวนัออก   (Eastern Crossหรือ  The Russian Orthodox Cross)  กางเขนแหง่พระศา

สนจกัรออร์โธดอกซร์สัเซยี   เสน้แนวนอนดา้นบนสุด เป็นสญัลกัษณแ์หง่ป้าย INRI (เยซ ูกษตัริยแ์หง่

ชาวยวิ)ทีถู่กตอกไวเ้หนือพระเศียรของพระเยซเูจา้ สว่นเสน้เฉียงดา้นล่างเป็นสญัลกัษณข์องทีร่องพระบาท

ของพระเยซเูจา้ เนือ่งจาก พระศาสนจกัรตะวนัออกเชือ่ว่าพระบาทของพระเยซเูจา้ถูกตอกแยกจากกนั

แทนทีจ่ะถูกตอกซอ้นกนัตามที ่พระศาสนจกัรตะวนัตกเขา้ใจ การทีด่า้นขวาของเสน้ล่างสุด  (ในมมุมอง

ของพระเยซเูจา้)  เฉียงข้ึนเป็นการเตอืนใหเ้ราระลึกถงึผูท้ีถู่กตรึงกางเขนดา้นขวาของพระองคผ์ูซ้ึง่กลบัใจ

และพระองคท์รงตรสัตอ่เขาว่า“เราบอกความจริงกบัทา่นว่าวนันี้ทา่นจะอยูก่บัเราในสวรรค”์      กางเขน

นี้ มกัไดร้บัการตดิตัง้ไวบ้นยอดโบสถข์องพระศาสนจกัรออร์โธดอกซร์สัเซยี สว่นดา้นซา้ยของเสน้ทีเ่ฉียงลงเตอืนใหเ้รา

ระลึกถงึผูร้า้ยดา้นซา้ยของพระองคท์ีไ่มย่อมกลบัใจ 

วนัจนัทร์ที ่20 ก.ค.20         ระลึกถงึ  น.อโพลินาริส พระสงัฆราชและมรณสกัขี 

วนัองัคารที ่21 ก.ค.20            ระลึกถงึ   น.ลอเรนซ ์แหง่บรินดิซ ีพระสงฆแ์ละนกัปราชญ ์                            

วนัพุธที ่22 ก.ค.20                ฉลองนกับุญมารีย ์ชาวมกัดาลา               

วนัพฤหสับดีที ่23 ก,ค,20    ระลึกถงึ น.บรียติ นกัพรต             

วนัศกุร์ที ่24 ก.ค.20           ระลึกถงึ น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์ 

วนัเสาร์ที ่25 ก.ค.20             ฉลองนกับุญยากอบ อคัรสาวก 

วนัอาทิตยท์ี ่26 ก.ค. 20          สปัดาหท์ี ่17 เทศกาลธรรมดา    
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ภาพขา่ววดับางแสน 

คุณพ่อ วชัรพล กูช้าต ิ(คพ.โบต๊) โดนโควิด-19 อาละวาดหนกัทีโ่รม ตอ้งล้ีภยักลบัเมอืงไทยชัว่คราว  

ผา่นการถูกกกัตวัมาแลว้ 14 วนั จึงไดม้าเป็นประธานในมสิซาวนัอาทิตยท์ี ่12 กรกฎาคม 2020 ทีว่ดับางแสน 

 

 
       

 

 

 คุณพ่อสมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์ก าลงัทกัทายกบักลุ่ม

สภาอภิบาล หลงัมสิซา ในเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการและอ  านวยความสะดวกแก่ผูม้าวดั        

คณุพอ่บอกว่าใหช้ว่ยกนัดูแล อะไรด าเนินการได ้

ใหท้ าไดเ้ลย  

 

 

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%A1-2020/11727-20july20
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%A1-2020/11723-24july20
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%A1-2020/11722-25july20
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 ์

  

        

                               

      

                         มสิซาประจ าสปัดาหน์ี้ 
 วนัจนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์มสิซาเวลา 11.00 น. (วดันอ้ย)   

 วนัเสาร์ จะมีสวดนพวารแมพ่ระฯ และมสิซาเวลา 19.30 น.  

 มสิซาวนัอาทิตย ์ภาษาองักฤษเวลา 09.00 น.   

                             และมิสซาไทยเวลา 10.30 น. 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 
พีน่อ้งทีร่กั  

• การอยู่ดมีสีขุทัง้กายและใจ ใครต่อใครต่างปรารถนา ... ทวา่....หลายครัง้หลายครา
ทีเ่ราเผลอคดิ วา่การไดม้าซ่ึงการอยู่ดมีสีขุนัน้ ขึน้อยู่กบัสิ่งของ โอกาสหรอืบคุคลอืน่ใด เป็น
ปัจจยัหลกั ...หากแต่เมือ่เราไดร้ าพงึไตร่ตรองพระวาจาของพระเยซูเจา้สกัหนอ่ย... หรอืยิ่ง
บ่อย ๆ กย็ิ่งชดัเจน เรากลบัพบวา่ ปัจจัยส ำคัญท่ีสุดคือตัวเรำเองน่ีแหละ..... อยากอยู่ดมีสีขุ 
ตอ้งเริ่มทีต่วัเราเองครบั  

• พระวรสารของวนัอาทติยน์ี ้ต่อเนือ่งมาจากวนัอาทติยท์ีแ่ลว้ (12 ก.ค.) ทีส่อนใหเ้รา
มองดูตวัเราเองวา่ เป็นเนือ้ดนิชนดิใดในอุปมำเร่ืองดิน 4 ประเภท 1) ดนิทีแ่ขง็กระดา้งเป็นพืน้
ถนน 2) ดนิทีป่ะปนดว้ยกรวดและหนิทราย 3) ดนิทีป่ระปรายดว้ยพงหนาม และ 4) ดนิทีชุ่่ม
ฉ ่าดว้ยน า้และธาตอุาหาร  

• ดินแต่ละประเภท มีผลโดยตรงกับศักยภำพ การงอกเงย และงามสะพรั่งของ
เมลด็พชืพนัธุ์ด ี-ดินทัง้ 4 ประเภท คือรูปแบบของจิตใจเราแต่ละคน ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อความเป็นตวัตนของเรา และต่อการอยู่ดมีสีขุ หรอืการก่อเกดิแต่ทกุขต์่อตนและผูอ้ืน่  

• พระวรสารวนันี ้เตอืนใหเ้รา เอำใจใส่ เฝ้ำระวงั เมลด็พชืพนัธุ์ดใีหต้่อเนือ่งสม ่าเสมอ 
อย่ำเผลอเรอให้ “ศตัรู” หรอืวถิขีองโลกและสิ่งชั่วรา้ยใด ๆ หวา่นเมลด็พนัธุ์ของมนัลงไปใน
เนือ้ดนิด ีคอืชวีติจิตใจของเรา  

• เราทกุคน ดว้ยบญุญาบารมขีองพระเยซูเจา้ และดว้ยพระหรรษทานทว่มทน้ใน
พระศาสนจกัร พงึบากบั่น ใหช้วีติงอกงามจากพระวาจาของพระเจา้ การภาวนาและศลี
ศกัดิส์ทิธิ ์เรำพึงระลึกเสมอว่ำ  

1) เรามคีณุค่ายิ่งในความเป็นมนษุย ์และเป็นลูกพระเจา้   
2) เราควรมพีืน้ทีใ่นชวีติจิตใจ เพือ่ใหผู้อ้ืน่ “พกัพงิ” ได ้ 
3) เราควรมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าใหค้ณุธรรม ความด ีทวคูีณในทกุสถานการณข์องชวีติ  
= ท ำให้ได้เช่นนี ้การอยู่ด ีมีสุข กเ็ป็นรางวัลของเราทกุวัน  
 
          พอ่ศกัด์ิ 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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      ท่านมองตวัเองอยา่งไร? 

 สาวชาวไตห้วนัผูห้นึง่ เป็นโรคสมองพกิาร ( cerebral palsy) แตก่ าเนดิไมส่ามารถ

เคล่ือนไหวตามปรกต ิและพูดจาไมไ่ด ้แตด่ว้ยความมุง่มัน่และศรทัธาเธอสามารถเรียนจบ

ปริญญาเอกจากสหรฐัฯ แลว้แสดงทศันคต ิของเธอในทีต่า่งๆ เพือ่ใหก้ าลงัใจและชว่ยเหลือผูอ้ืน่ 

ครัง้หนึง่ เธอรบัเชิญไปบรรยายดว้ยการเขียน (คนพูดไมไ่ดต้อ้งใชวิ้ธีเขียน) หลงับรรยายเสร็จ มี

นกัเรียนคน หนึง่ตัง้ค  าถามว่า ทา่นอยูใ่นสภาพนี้โดยก าเนดิ แลว้ทา่นไมรู่ส้กึนอ้ยใจรึ? ทา่นมอง

ตวัเองอยา่งไร? 

 ค าถามอนัละเอยีดออ่นนี้ สรา้งความตะลึงแก่ทีป่ระชมุไมน่อ้ย ตา่งเกรงว่าค าถามนี้จะทิม่แทง

จิตใจของเธอ ปรากฏว่า เธอหนัหนา้ไปยงัแผน่กระดาน เขียนตวัหนงัสอือยา่งไมส่ะทกสะทา้นว่า 

ฉนัมองดูตวัเองอยา่งไร?  เธอหนัหนา้ยิ้มใหผู้ ้ ร่วมประชมุ แลว้เขียนขอ้ความตอ่ 

 1.ฉนันา่รกัมาก 

 2.ขาฉนัเรียวยาวสวยด ี

 3.คุณพอ่คุณแมร่กัฉนัจงั 

 4.พระเจา้ประทานรกัแก่ฉนั 

 5.ฉนัวาดภาพได ้ฉนัแตง่หนงัสอืได ้

 6.ฉนัมแีมวทีน่า่รกั 

 และขณะนัน้ ทีป่ระชมุเงียบกริบ ไมม่เีสยีงพดูจาใดๆ เธอหนักลบัมามองดูทกุคน แลว้เขียน

ค าสรุปบนแผก่ระดานว่า ฉนัมองแต่สิง่ที่ฉนัม ีไม่มองสิง่ที่ฉนัขาด 

หลงัจากนัน้ไมก่ี่วินาที เสยีงปรบมอืดงัสนัน่ในทีป่ระชมุพรอ้มทัง้น า้ตาทีส่ะเทือนใจจากหลายๆคน 

ณ วนันัน้ ทศันคตเิชิงสขุนยิมและบทพสิูจนข์องเธอเพิม่ก าลงัใจแก่ผูค้น มากมาย ผูเ้ป็นโรคสมอง

พกิารผูน้ี้คอื น.ส.หวางเหมย่เหลียน ศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติจาก UCLA ผูเ้คยจดันทิรรศการ

ภาพเขียนสว่นตวัหลายครัง้ในไตห้วนั ฉนัมองแต่สิง่ที่ฉนัม ีไม่มองสิง่ที่ฉนัขาด ฉนัชอบทศันคติ

ตอ่ชีวิตแบบนี้ ซึง่ถูกหลกัสขุภาพจิตและสบายใจดว้ย ความสขุไมไ่ดอ้ยูท่ีคุ่ณครอบครองสิง่ใดมาก

แคไ่หน แตอ่ยูท่ีคุ่ณมทีศันคตอิยา่งไรในการมองสิง่ตา่งๆ 
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ความต่างที่ดไูม่ออก 
 น า้ 2 แกว้ถูกวางอยูบ่นโตะ๊ แกว้ทัง้สองใบมลีกัษณะเหมอืนกนั และน า้ทีถู่กบรรจก็ุยงัมี

ปริมาตรทีเ่ทา่กนั ความใสของมนัยากทีเ่ราจะแยกแยะดว้ยตาเปล่าออก น า้สองแกว้ถูกวาง

เปรียบเทียบกนัเพือ่หาความแตกตา่ง ระหว่างกนั แนน่อนหากไมม่เีคร่ืองมอืเขา้ชว่ยเราจะไม่

สามารถรูไ้ดเ้ลยว่าน า้ทัง้สองแกว้ มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร  

น า้แกว้แรกถูกน ามาจากแหล่งน า้บริสทุธิ์บนยอดเขาอนัแสนไกล และยากทีจ่ะสามาถน ากลบัมา

ไดใ้นเวลาเพยีง 1-2 วนั  

 สว่นแกว้ที ่2 ซื้อมาจากรา้นคา้ขา้งบา้น..... 

แคแ่หล่งทีน่  ามาก็เพยีงพอทีจ่ะบอกถงึความแตกตา่งของน า้ทัง้สองแกว้นี้ได ้ 

 แต ่ถา้ใหผ้มลองพสิูจนด์ืม่น า้ทัง้สองแกว้นี้ดู สมมตุว่ิาผมก าลงักระหายน า้มากและในขณะนัน้มี

น า้วางอยูส่องแกว้ ผมไมรู่เ้ลยว่าท าไมตอ้งมนี า้วางอยูส่องแกว้ และทัง้สองแกว้มนัไมเ่หมอืนกนั

ยงัไง ผมอาจจะยกมนัข้ึนมาดูตะกอน เพือ่ใหแ้นใ่จว่าสะอาด  

แตแ่ลว้ผมคดิว่ายงัไงผมก็ตอ้งยกมนัข้ึนมา ดืม่ หนึง่ในแกว้ใบใดก็ใบนงึ ทีผ่มคดิว่าสะอาดทีส่ดุ 

และยากมากทีผ่มจะรูว่้าน า้แกว้ไหนดีทีส่ดุ  

  คราวนี้ลองใหม ่ลองเอาน า้ทีซ่ื้อจากขา้งบา้นใสล่งไปในบรรจภุณัฑห์รูหรา ดูแลว้สะอาดนา่

ดืม่ และน า้ทีห่ายากทีส่ดุ น ามาใสใ่นแกว้ใสเก่าๆแทน แลว้น าไปวางไวท้ีเ่ดิม ผมหวิน า้ เดินมา

เจอ....แนน่อนว่าน า้ถูกๆในภาชนะสวยหรูยอ่มเป็นทีด่ึงดูดก่อน และยิง่ผมไมเ่หน็ตระกอน และ

สิง่แปลกปลอมดว้ยแลว้นัน้ น า้ในแกว้ใบนี้ยอ่มตอ้งถูกเลือกเป็นธรรมดา แตน่ า้ทีด่ี และหายาก

ทีส่ดุกลบัถูกมองขา้มไป.......  

              แต่ยงัไงน ้าก็คอืน ้า ประโยชนข์องมนัเท่ากนั  

                 แต่ถา้เปลี่ยนจาก”น ้า”เป็น”คน”ล่ะ  

                  ผมจะตดัสนิเขาอย่างไร.................... 

           หรือจะตดัสนิ”อะไร”หรือ”ใคร”ในครัง้แรกที่ผมพบ  
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