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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

หนูนอ้ยผูช้ว่ยพิธกีรรมจะเตรยีมพรอ้ม รอนอ้งๆ ทีต่ดิตามพ่อแมอ่อกมารบัศีล จะไดร้บัพรปกมือจากคณุพ่อ  

และยงัไดร้บัขนมเป็นรางวลัจากพ่ี ... ลองพาลูกหลานของทา่นมาวดับางแสนซคีรบั วนัอาทติย ์มิสซา 10.00 น. 
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1326    วนัอาทติยท์ี ่    26    กรกฎาคม     2563/2020 

 พระเยซูเจา้ทรงเปรียบอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นขุมทรพัยใ์นทุง่นา เป็นไข่มุกเม็ดงาม ผูท้ีพ่บจะยินดีขายทุกส่ิงทีมี่

เพ่ือน ามาซื้อไข่มุกและทีน่าแปลงนัน้..และยงัทรงเปรียบพระอาณาจกัรสวรรคก์บัการหยอ่นอวนลงในทะเล ติดปลา

ทกุชนิด แลว้ปลาเลวก็จะถูโยนทิ้งไป เชน่เดียวกบัทีทู่ตสวรคจ์ะแยกคนชัว่ออกจากคนชอบธรรมและทิ้งลงในขุมไฟ

เม่ือถึงวนัส้ินโลกบทอา่นจากหนงัสือพงศก์ษตัริยฉ์บบัทีห่น่ึง แสดงความโปรดปรานของพระเจา้ที่ทรงมีตอ่กษตัริยซ์า

โลมอนผูท้ลูขอของประทานเป็นความเขา้ใจเพ่ือจะปกครองประชากรจ านวนมากของพระเจา้อย่างยุติธรรมและรูจ้กั

วนิิจฉยัแยกความดีจากความชัว่ แทนทีจ่ะขอชีวติทียื่นยาว หรือความมัง่ค ัง่ หรืออ านาจในทางโลกพระเจา้ทรงพอ

พระทยั ทรงประทานความเขา้ใจและปรีชาญาณในการตดัสินอยา่งไม่เคยมีในผูใ้ดมากอ่นหรือในภายหลงั...เชน่ที่

นกับุญเปาโลเขียนไวใ้นจดหมายถึงชาวโรม "พระเจา้ทรงบนัดาลใหท้กุส่ิงกลบัเป็นประโยชนแ์กผู่ท้ีร่กัพระองค.์..ผูท้ี่

พระองคท์รงเรียกนัน้ ทรงบนัดาลใหเ้ป็นผูช้อบธรรม และจะทรงประทานพระสิริรุง่โรจนใ์หด้ว้ย 

 “อาณาจกัรสวรรคเ์ปรียบไดก้บัขุมทรพัยท่ี์ซ่อนอยู่ในทุ่งนา  

คนท่ีพบก็ฝังซ่อนสมบตันิ ัน้ และยนิดีกลบัไปขายทุกสิง่ท่ีมีน าเงนิมาซื้อนาแปลงน ัน้” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NxeLwMlFg6o


 

  

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

2 

             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิ

                                   ไรศ้ลี 
 อนัสตรีไรศ้ีลก็สิ้นสวย                    บุรุษดว้ยไรศ้ีลก็สิ้นศรี 

 แมภิ้กษุไรศ้ีลก็สิ้นด ี                     ถึงเมธีไรศ้ีลก็สิ้นงาม 

     สุขหรือทุกขอ์ยูท่ีใ่จใชส่ิง่อืน่              ตา่งหยบิยื่นน า้ใจใหสุ้ขสนัต ์

     ถา้ทุกคนมีน า้ใจใหต้อ่กนั               ไมม่ีวนัทีจ่ะทุกข ์มีสุขเอย 

สญัลกัษณใ์นครสิต์ศลิป์ 
 หมวด  7    วตัถุท่ีใชใ้นศาสนพธีิ   ( Religeous    Objects ) 

 กางเขนและมงกุฎ    (Cross And Crown)เป็นสญัลกัษณแ์หง่

รางวลัทีบ่รรดาสตับุรุษผูท้ีเ่ชือ่ในพระผูไ้ถ่ทีถู่กตรึงกางเขนจะไดร้บัใน

ชวีติหลงัความตาย  “จงซือ่สตัยจ์นถึงวนัตายเถิด และเราจะใหม้งกุฎ

แหง่ชวีติแกท่า่น” (ววิรณ ์ 2:10 ) 

วนัพุธที ่29 ก.ค.20             ระลึกถึง น.มารธ์า             

วนัพฤหสับดีที ่30 ก,ค,20     ระลึกถึง  น.เปโตร ครโิซโลโก พระสงัฆราชและนกัปราชญ ์                            

วนัศุกรท์ี ่31 ก.ค.20            ระลึกถึง น.อกิญาซโีอ เด โลโยลา พระสงฆ ์                           

วนัเสารท์ี ่1  ส.ค.20         ระลึกถึง น.อลัฟองโซ เดลิกวอรี พระสงัฆราชและนกัปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร            

วนัอาทติยท์ี ่2  ส.ค. 20        สปัดาหท์ี ่18 เทศกาลธรรมดา    
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ภาพขา่ววดับางแสน 

การประชุมสภาอภิบาลวดับางแสน ชุดใหม ่2019-2024 ครัง้แรก วนัอาทติยท์ี ่19 ก.ค. 2020 เพ่ือเลือกคณะกรรมการสภา 

ในต าแหน่งตา่งๆ โดยคุณพ่อสมศกัด์ิ พรประสิทธ์ิ เจา้อาวาสคนใหม่  (ขอบคณุภาพจากโพสตข์องปรียาพร เสมอพิทกัษ)์ 
 

 
 

วด้บางแสนยงัคมุเขม้ตอ่ไป ไม่หว ัน่ไหว ไม่ประมาท การด์ไม่ตก – มิสซาวนัอาทิตย ์10.3 น. 

 
 

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%A1-2020/11700-31july20
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%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12083-1aug20
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 ์

 

1 คณะกรรมการบริหาร สภาอภิบาลวดัแม่พระเมืองลรูด์ บางแสน  ปี 2019 –2024   

 

ประธานสภาอภิบาล                 คณุพ่อสมศกัดิ์ พรประสทิธ์ิ  

ผูอ้  านวยการสภาอภิบาล            แพทยห์ญิงมาลินี บุณยรตัพนัธุ ์ 

รองผูอ้  านวยการสภาอภิบาล       คณุวลัลดา เลา้กอบกุล  

เลขานุการ                         คณุสุชติา เผือกพิพฒัน ์ 

เหรญัญิก                           คณุปรยีาพร เสมอพิทกัษ ์ 

หวัหนา้ฝ่ายดา้นอภิบาล             คณุศุภวรรณ ชรีานนท ์ 

หวัหนา้ฝ่ายดา้นธรรมทูต           คณุพิมลรตัน ์ศิรเิลิศ  

หวัหนา้ฝ่ายดา้นสงัคม               คณุปาณิศา หอมด ารงคศ์กัดิ์  

หวัหนา้ฝ่ายดา้นการศึกษาอบรม    คณุปรชัญา ไทยเจรญิ  

หวัหนา้ฝ่ายดา้นสือ่สารสงัคม        คณุบุญสติา อานามนารถ  

หวัหนา้ฝ่ายดา้นการบรหิารจดัการ  แพทยห์ญิงมาลินี บุณยรตัพนัธุ ์

 

 

2 ตารางมิสซา ประจ าสปัดาห ์

 

วนัจนัทรท์ี ่27 ถึง วนัพฤหสัที ่ 30  ก.ค. มิสซา เวลา 11.00 น. (วดันอ้ย) 

วนัศุกรท์ี ่31 ก.ค.   ไม่มีมิสซา (ไปพบแพทย)์  

วนัเสารท์ี ่1 ส.ค.  มิสซาเวลา  19.30 น. (สวดนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห)์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

          

 

พ่ีนอ้งทีร่กั  

พระเยซเูจา้ตรสัวา่ “ทรพัยส์มบตัิของท่านอยู่ท่ีใด จติใจของท่านก็อยู่ท่ีน ัน่”  

 คนเราหากใหค้วามส าคญั ใหค้ณุคา่กบัสิง่ทีเ่ขามมีากแคไ่หน จติใจของเขาก็จะมุง่มัน่

ผกูพนั พะวกัพะวงกบัสิง่นัน้มาก จริง ๆ แลว้น่ีเป็นเรื่องธรรมดานะครบั ....ทวา่... สิง่

ใดทีค่นเราผกูพนัมาก ๆ ...ก็มกัจะท าใหเ้รามุง่มัน่ ทุม่เท จนสุดตวัสุดใจ เพ่ือใหไ้ดม้า 

เพ่ือจะไดม้ีสิง่นัน้มาก ๆ ข้ึน .... น่ีก็ยงัเป็นเรื่องธรรมดาอกีใชไ่หมครบั  

 การด าเนินชวีติอยา่งมเีป้าหมาย ไมว่า่จะเป็นเป้าหมายระยะใกล ้หรือระยะกลาง และ

มุง่มัน่หนทางไปใหถึ้งเป้าหมายนัน้ เป็นสิง่ทีด่ ี... น่าชืน่ชม...  น่าสนบัสนุน .....น่ีคอื

วถีิในธรรมชาตขิองความเป็นมนุษย ์

 ทวา่ .... ในความเป็นมนุษยข์องเรา พระเจา้ยงัทรงพระเมตตาโปรดปราน ใหเ้ราไดเ้ป็น

ศิษยข์องพระคริสต ์และไดร้บัสทิธิความเป็นลูกของพระเจา้ดว้ย “ความเป็นตวัตน” 

ของเราทุกคนจงึเป็นเช่นขุมทรพัยล์ า้ค่า ทีพ่ระเจา้บรรจไุวใ้นความเป็นมนุษยท์ี่

เปราะบาง เสมือนภาชนะดนิเผา  

 พระเจา้ทรงท าใหช้วีติมนุษยท์ีเ่ปราะบางของเราน้ี กลบัเป็นหนทางสูช่วีตินิรนัดร ์โดย

ทางพระเยซคูริสต ์เราทุกคนไดเ้ขา้มาอยูใ่นหนทางน้ีแลว้ เมื่อเรารบัศีลลา้งบาป  

 พระวาจาของพระเจา้วนัน้ี จากจดหมายของนกับุญเปาโลถึงชาวโครินธฉ์บบัที ่2 

เตอืนใจเราวา่.... พ่ีนอ้ง เรามีสมบตัน้ีิเก็บไวใ้นภาชนะดนิเผา เพ่ือแสดงวา่ อานุภาพล า้

เลิศนัน้มาจากพระเจา้ ......มใิชม่าจากตวัเรา  

 ฉะนัน้ .... จงระวงัเถอะ ...เพราะไมว่า่เราจะตอ้งบากบัน่ ดิ้นรน ทุม่เทแคไ่หน เพ่ือใหเ้รา

มีเพียงพอในการด ารงชพี .... เราตอ้งไมล่ืมวา่.... เราตอ้งบากบ ัน่ ทุ่มเทกบัการเป็น

ศิษยพ์ระคริสต ์ใหป้รากฏชดัเจนขึ้นทุกวนั  

 

             พ่อศักัดิ ์ 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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รูไ้หม? ท าไมน า้ตกถงึสวย 

พ่อ : รูม้ ัย้ลูกท าไมน า้ตกถึงสวย? 

ลูก : ก็เพราะมนัเป็นน า้ตกไงคะพ่อ 

พ่อ : ไม่ใชห่รอกลูก...  ทีน่ า้ตกสวยน่ะเพราะ

น า้ตกไม่ยอมเก็บน า้ไวใ้นช ัน้ของตวัเอง

ตา่งหาก 

ลูก : หมายความวา่ไงคะพ่อ? 

พ่อ : ลูกสงัเกตไหมละ่วา่...  เวลาน า้ตกตกลง

มาจากช ัน้หน่ึงแลว้ น า้นัน้จะถูกสง่ตอ่ลงไปอกี

ช ัน้หน่ึงทนัท ี

       เพราะวธีิน้ีทีน่ า้ตกไม่เห็นแก่ตวั  แตย่อมสง่น า้ทีต่กลงมาจากช ัน้อืน่  แลว้สง่ตอ่กนัไปเรือ่ย ๆ อยา่งน้ี 

น า้ตกถึงสวย   และน า้ตก...จงึยงัคงเป็นน า้ตกทีมี่เสน่หไ์งละ่ 

อยา่ลืมนะลูก... 

 ถา้ลกูอยากใหต้วัเองเป็นคนท่ีน่ารกั ลกูควรจะเป็นอย่างน า้ตก หากมีสิง่ด ีๆ ตกมาถงึตวัลกู อย่าเกบ็

สิง่ด ีๆ น ัน้ไวค้นเดยีว ลกูตอ้งเรียนรูท่ี้จะ 'แบ่งปัน' ออกไปใหม้ากท่ีสดุ  มีกแ็ต่คนท่ี 'ให'้ ออกไปเท่าน ัน้

แหละลกู     จงึจะเป็นคนท่ี 'ไดร้บั' อย่างแทจ้รงิ 
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ทกัษะการอ่าน 
เกี่ยวกบัอะไรบา้ง? 

 เรยีนรูก้ารฝึกทกัษะการอ่าน  รูจ้กัระดบัของการอ่าน การอ่านข ัน้พื้นฐาน อ่านเพือ่ตรวจสอบ อ่าน

เพือ่วิเคราะห์ และอ่านเพือ่เปรยีบเทียบ  เวลาอ่านหนงัสอื เราจะตอ้งต ัง้ใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน จะได ้

เขา้ใจเนื้อหาจากหนงัสอื   การอ่านเพือ่ตรวจสอบ อ่านแบบผ่านๆ เพือ่ใหรู้ว่้าควรซื้อหนงัสอืเล่มน ัน้

หรอืไม่  การอ่านเพือ่วิเคราะห์ เราตอ้งอ่านและเขา้ใจเนื้อหาใหล้ะเอยีด 

เราควรวจิารณห์นงัสอืดว้ยความเป็นกลาง ไม่ล าเอยีง ไม่โนม้เอยีง ไม่เขา้ขา้ง เราไม่ควรวจิารณห์นงัสอื

ถา้เรายงัไม่เขา้ใจสิง่ทีค่นเขียนตอ้งการจะสือ่ 

การอา่นเพ่ือเปรยีบเทยีบ เป็นการอา่นขอ้ความบางสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัรายงานหรือบทความทีเ่ราจะเขียน 

การฝึกทกัษะการอา่น จะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจหนงัสอืทีมี่เน้ือหายากๆ ได ้

ทกัษะการอ่าน  การอ่านหนงัสอืใหไ้ดด้ ีเราจะตอ้งต ัง้ใจและมีสมาธิ ไม่ใช่แค่อ่านเพือ่รบัรูข้อ้มูล 

แต่ตอ้งเขา้ใจคนเขยีน ตอ้งวิเคราะห์ รูจ้กัสงสยั เพราะมนัจะท าใหเ้ราเขา้ใจเนื้อหาไดม้ากขึ้น   

การอ่านข ัน้พื้นฐาน จ าและรูค้วามหมายของค า เขา้ใจโครงสรา้งประโยค และเขา้ใจความหมายท่ี

เปลีย่นไปของค าท่ีอยู่ในแต่ละสภาพแวดลอ้มหรอืเงือ่นไขท่ีต่างกนั         

การอ่านเพือ่ตรวจสอบ   ช่วยใหเ้รารูว่้า หนงัสอืเล่มนี้เกีย่วกบัอะไร เป็นหนงัสอืประเภทอะไร ท า

ใหเ้ราซมึซบัพื้นฐานเบื้องตน้ไดใ้นเวลาท่ีจ ากดั            

การอ่านเพือ่วิเคราะห์  คน้หาโครงสรา้งและการเรยีบเรียงเนื้อหาของหนงัสอื อ่านเพือ่ใหเ้ขา้ใจ

อย่างถ่องแท ้และจ าเป็นตอ้งเพิม่ความตัง้ใจใหม้ากขึ้น           

การอ่าน เพือ่เปรยีบเทียบ  เปรยีบเทียบโดยการอ่านหนงัสอืท่ีคลา้ยกนั หลายๆ เล่ม เวลาท่ีเรา

ตอ้งเขียนรายงานหรอืบทความ เราจะไม่เขยีนมนัจากหนงัสอืเล่มเดยีว แต่เราจะเลอืกหลายๆ เล่ม จาก

หลายๆ ตน้ทาง     

ท าไมตอ้งฝึกการอ่านอย่างจรงิจงั  ทกัษะการอ่านข ัน้สงูจ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามและตอ้งท า

ตามข ัน้ตอนต่างๆ แต่กท็ าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจ ไดฝึ้กการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การเปรยีบเทียบ ซึง่จะ

เปิดทางใหเ้ราเขา้ใจหนงัสอืท่ีมีเนื้อหายากๆ ได ้หนงัสอืท่ีมนัจะสอนเราและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัเรา 

แทนท่ีเราจะเห็นดว้ยกบัคนเขยีนทุกอย่าง เราตอ้งหดัต ัง้ค าถาม มองหาจุดผดิท่ีคนเขยีนอาจจะละเลย ดวู่า

แนวคดิของคนเขียนมนัสอดคลอ้งกนัต ัง้แต่ตน้จนจบหรอืเปล่า การตัง้ใจอ่านจะช่วยใหเ้ราวิเคราะห์และ

ประเมิินหนงัสอืไดอ้ย่างฉลาด 
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