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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัอาทิตยท่ี์ 14 มิถนุายน 2020 วนัสมโภชพระกายและพระโลหิตพระครสิตเจา้ 

เรายอ้นกลบัไปดภูาพเด็ดในอดีตกนั 

 
... ปี ค.ศ. 1999 พระคณุเจา้ลอเรนซ ์เทียนชยั สมานจิต เป็นประธานการแห่ศีลมหาสนทิ 

กลางแสงแดดเวลาเท่ียงตรง  

คณุพ่อประวิช หอมวิไลย เป็นเจา้อาวาส  

(คณุพลัลภ ร ุ่งเรือง ประธานสภาวัด เป็นผูก้างกลด) 

 
... ปี ค.ศ. 2015 เด็กโปรยดอกไมอ้ายนุอ้ยท่ีสดุ (นอ้งคอนอน็ค 3 ขวบ)  

คณุพ่อเบดา้ เจา้อาวาส (คณุโฟร ์เป็นผูก้างกลด) 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
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 พระเยซเูจา้ทรงเลือก "ปัง" และ "เหลา้อง ุน่" เป็นเคร่ืองหมายแทน "กาย" 
และ "โลหิต" และทรง "มอบ" ใหก้บัเราแตล่ะคนได ้ "กิน" พระองคท์รงเลือกภาพลกัษณ์

ของ "อาหาร" แทนความรกั ของพระองค ์เพราะอาหารในตวัมนัเองไมม่ีอะไร จนกระทัง่

มนัถกู "กิน" เขา้ไป จึงท าใหเ้กิดประโยชนแ์กผู่ท้ี่กินอาหารนัน้ และนีคื่อพระยชเูจา้ 

พระองคท์รงเป็นมนษุยเ์พ่ือผูอ่ื้น ไมใ่ชเ่พ่ือตนเอง และนีคื่อสิ่งท่ีเราควรตระหนกั และ

พยายามเลียนแบบอย่างพระองคคื์อ การด าเนินชวิีตในแตล่ะวนันัน้ เราพยายามกระท า

ส่ิงตง่ๆ เพ่ือความดขีองผูอ่ื้นบา้งหรือไม ่ ความรกัแบบคริสตชนน าเราไปสูก่ารด าเนนิ

ชวิีต เสียสละตนเองเพ่ือความดขีองบคุคลอ่ืนๆ หรือไม่  

“เราเป็นปังทรงชีวิตท่ีลงมาจากสวรรค ์ใครท่ีกินปังน้ีจะมีชีวิตอย ูต่ลอดไป” 

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

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ทิศทางของความคิด 

             คิดใหบ้วก  คิดใหเ้บา  เราดย่ิีง คิดใหจ้ริง  ท าใหจ้งั  บงัเกิดผล 

 คิดชว่ยเหลือ  เผื่อแผ ่ แกท่กุคน  คิดมองตน  คนส าคญั  มัน่ความด ี

      คิดสรา้งสรรค ์ ฟันฝ่า  อปุสรรค คิดใหห้นกั คิดสรา้งทาง  สว่างศรี 

 คิดเดนิตาม  รอยองค ์ พระภมูี   คิดส่ิงนี ้ สรา้งชวีี   วิถีเรา 

สญัลกัษณใ์นครสิตศิ์ลป์ 

 หมวด  7    วตัถท่ีุใชใ้นศาสนพิธี   ( Religeous    Objects ) 

 ดาวกางเขนเปลวไฟแห่งเบธเลแฮม  (Bethlehem Star Cross With 

Flames )   กางเขนนี ้คือดาวที่ส าแดงถึงพระบงัเกิดของพระคริสต

เจา้ท่ีเบธเลแฮม และส่วนลา่งของรศัมีดาวไดถ้กูยืดใหย้าวออกเป็นรปู

กางเขนเพ่ือเป็นสญัลกัษณถึ์งกางเขนที่พระคริสตเจา้ไดท้รง

ส้ินพระชนมแ์ละในขณะเดยีวกนัเปลวไฟทัง้ส่ีที่ลอ้มรอบดาวกางเขนนี้

เป็นสญัลกัษณแ์ห่งเปลวไฟลกัษณะเหมือนลิ้นที่แยกไปอยู่ที่เหนอืศีรษะ

ของอคัรสาวกในวนัเปนเตกอสเต  

วนัศกุรท์ี ่ 19 มิ.ย.20  สมโภชพระหฤทยัพระเยซเูจา้                                                                                                                              

วนัเสารท์ี่  20 มิ.ย.20      ระลึกถึงดวงหทยันริมลของพระแมม่ารีย ์                                                                         

วนัอาทิตยท์ี่ 21 มิ.ย.20     สปัดาหท์ี่ 12  เทศกาลธรรมดา  
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ภาพขา่ววดับางแสน 

เปิดวดัแลว้ ... วนัอาทิตยท์ี่ 7 มิถนุายน สมโภชพระตรีเอกภาพ 

พ่ีนอ้งที่มาวดัใหค้วามร่วมมือปฏิบตัติามค าแนะน าเร่ืองการป้องกนัโควิด-19 ตามมาตรการ

ของทางราชการอย่างเคร่งครดั  

 

 

 

 

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%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12000-19june20
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%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11999-20june20
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%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11667-21june20


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 ์

บางเร่ืองราวที่ขอแจง้ใหพ้ี่นอ้งทราบวนันีคื้อ  

1. มิสซาประจ าวนัของวดัเรา ยงัคงเป็นไปตามเวลาของผม ถวายและภาวนาโดย

ล าพงั ตามความประสงคข์องพี่นอ้ง  

2. ตัง้แตว่นัศกุรต์น้เดือน (3 กรกฎาคม) จะมีการสง่ศีลฯ ผูป่้วยที่บา้น และมี

มิสซาศกุรต์น้เดือนทีว่ดั เวลา 19.30 น.  

3. ทกุวนัเสาร ์จะมสีวดนพวารแมพ่ระฯ และมิสซาเวลา 19.30 น.  

4. มิสซาวนัอาทิตย ์ภาษาองักฤษเวลา 09.00 น. และมิสซาไทยเวลา 10.30 น. 

ที่เร่ิมมาแลว้ จะด าเนนิตอ่ไป มสิซาวนัอ่ืน ๆ ยงัติดตามออนไลนไ์ด ้ 

5. การขอมิสซาเพื่อจดุประสงคใ์ด ๆ ใหพ้ี่นอ้งปฏิบัติเชน่ที่ท ามา คือ เขยีน

จดุประสงคข์องมสิซาบนซองของวดั หรือซองอ่ืนก็ได ้ชือ่-นกับญุผูข้อ แลว้

สง่ใหพ้ระสงฆ ์หรือใสล่งในถงุทาน 

6.  สว่นการท าธรุกรรมอ่ืน ๆ เชน่ ถวายวดั ดว้ยจดุประสงคใ์ด ๆ จะสง่ผา่น 

  ธนาคารไดค้รบั ตาม เลขบัญชนีี ้ 

ธนาคาร  กรงุไทย สาขาบางแสน  

ชือ่บัญช ี นายสมศักดิ์ พรประสิทธ์ิ  

เลขบัญช ี 679 – 3 - 93587 - 9  

ประเภท   ฝากออมทรพัย ์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

วนัอาทิตยท่ี์ 14 มิถนุายน 2020  

สมโภชพระกายและพระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ของพระเยซเูจา้ 

 

สวสัดีพ่ีนอ้งที่เคารพรกั 

คนเราในยคุใสใ่จสขุภาพ จะคุน้เคยกบัค ากลา่วที่ว่า "สิง่ที่เรา

รบัประทานเขา้ไป ก็จะกลบักลายเป็นเลือดเนือ้เรา" คนเราจงึใสใ่จรบัประทาน

อาหารที่ใหป้ระโยชน ์ใหเ้ร่ียวแรง ใหส้ขุภาพ พยายามหลีกเลี่ยงสิง่ที่เรา

เรียกว่า อาหารขยะ 

พระเยซเูจา้ตรสัว่า ผู้ท่ีทานอาหารท่ีเรามอบให ้ซ่ึงก็คือเลือดเน้ือของ

พระองคเ์อง ก็จะมีชีวิตนิรนัดร พระองคจ์ึงทรงต ัง้ศีลมหาสนิทไวใ้ห ้

เรา ใกลช้ดิเรา ก าชบัเรา ใหท้ าสิ่งนีเ้พื่อระลกึถึงพระองค ์ดงันัน้ ใหเ้ราชกัชวน

กนั เป็นก าลงัใจกนัใหม้ารบัพระกายและพระโลหิตนีอ้ย่างสม า่เสมอ เพื่อเราจะ

มีชวิีตนรินัดรของพระองคใ์นเรา 

โควิด -19 ยงัไมไ่ปไหน ในบา้นเราดเูหมือนว่าสงบลง แตใ่นภมูิภาคอ่ืน 

มนัผา่นมา มนัผา่นไปและมนัก็กลบัมาอีก ฉะนัน้ ความรอบรูใ้นเร่ืองนี ้การ

ปฏิบัตตินรอบคอบ เพื่อรบัผดิชอบตอ่ตนและสงัคม จึงยงัตอ้งยึดถือไวก้อ่น

ครบั .... เมื่อวนัอาทติยท์ี่ผา่นมา สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซิส ทรงขอรอ้งให้

มนษุยชาติ จงสวมหนา้กากอนามยั เมื่อออกนอกบา้น ใหใ้ชเ้จลแอลกอฮอล์

ลา้งมือเสมอ ปฏิบัตตินรอบคอบและจงภาวนาเพ่ือกนัเสมอ เพื่อขอพระเป็นเจา้

ปกป้องคุม้ครอง บรรเทาและเกื้อกลูทกุวนั 

 

พ่อศกัดิ์ 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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 หลายปีกอ่นที่ Seattle Special Olympicsผูเ้ขา้แขง่ขนั ๙ คน ที่ลว้นพิการอย่างใดอย่างหนึง่ 

มารวมตวักนัที่จดุเร่ิมตน้         

      การ แขง่ว่ิง ๑๐๐ หลา เมื่อเสียงสญัญาณดงัขึน้ ทกุคนก็ออกว่ิง ไมใ่ชแ่ค่ว่ิงเพ่ือแขง่กนั

เขา้สูเ่สน้ชยัเทา่นัน้ แตพ่วกเคา้ว่ิงอย่างสนกุอย่างร่าเริง ยกเวน้เด็กชายคนหนึง่ท่ีสะดดุลม้ลง

บนลูย่างมะตอยลม้แลว้ลม้อีก เคา้เร่ิมรอ้งไห ้  

     อีก ๘ คนไดยิ้นเสียงรอ้งไหน้ัน้ พวกเคา้ชะลอฝีเทา้ลงแลว้หนัไปมองที่มาแห่งเสียงนัน้ แลว้

ทัง้หมดก็หนัหลงักลบั เด็กหญิงผูพิ้การทางสมองคนหนึง่คกุเขา่ลงจบูเด็กชาย พรอ้มกบัพดู

ว่า “นีจ่ะท าใหเ้ธอร ูสึ้กดีขึน้นะ” 

    ทัง้หมดเดนิคลอ้งแขนกนัเดนิไปสูเ่สน้ชยัพรอ้มๆ กนั ทกุคนบนสเตเดยีมลกุขึน้ยืนสง่เสียง

เชยีรเ์ป็นเวลานานหลายนาที  

     นีห่มายความว่าอะไร?  

    ในสว่นลึกแลว้เราตา่งก็ร ูว้่า ส่ิง ที่ส าคญัที่สดุในชวิีตไมไ่ดอ้ยู่ที่การไดช้ยัชนะ หากแตเ่ป็น

การชว่ยใหผู้อ่ื้นไดร้บัชยัชนะ ถึงแมว้่ามนัจะท าใหเ้ราตอ้งชา้ลง หรือบางทีถึงกบัตอ้งเปลี่ยน

เสน้ทางของเราก็ตาม                

  

แบ่งปันขอ้ความนีซ่ึ้งกนัและกนั เผื่อว่า...เผื่อว่า...เราจะเปลี่ยนแปลงหวัใจของกนัและกนั  

“เทียนที่ถกูจดุตอ่จะไมส่ญูเสียแสงสว่างของตวัมนั กลบัจะท าใหห้อ้งทัง้หอ้งสว่างไสวขัน้” 

“ตวัเทียนนัน้ไมไ่ดต้อ้งเสียอะไรเลยมิใชห่รือ ถา้จะเอามาตอ่เทียนอีกเลม่ใหส้กุสว่างขึน้มา” 
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การใหก้ าลงัใจท่ีไม่มีเสียง... แต่ก็เขา้ใจนะ อีกรปูแบบของการให ้#ก าลงัใจท่ีเขา้ใจ 

 เวลาเห็นคนที่เรารักทอ้แท ้ผิดหวงักบัอะไรบางอย่าง สิ่งที่เรามกัจะท าเพ่ือชว่ยเหลือพวกเขาเป็นอันดบั

แรก คือหาทางปลอบและใหก้ าลงัใจเพ่ือใหร้ ูส้ึกดีขึน้ แตถ่า้คณุเป็นคนพดูไมเ่กง่ หรือคิดไมค่่อยออกวา่จะพดู

อะไรออกไปในสถานการณน์ัน้ๆ ดี มนัก็อาจจะเป็นเร่ืองยาก จนกลายเป็นความอึดอดัใจทัง้สองฝ่าย เราเลย

อยากจะแนะน าวิธีการใหก้ าลงัใจในรปูแบบอ่ืนที่ไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้ าพดู แตส่ามารถแสดงใหร้ ูว้า่เราก็เป็นห่วง

เชน่กนันะ และบางทีวิธีการเหลา่นัน้ก็อาจจะดีกวา่การพดูอะไรบางอย่างออกไปดว้ยซ า้ เพราะในบางกรณี ผู้

ที่ตอ้งการก าลงัใจไมไ่ดต้อ้งการค าพดูอะไรมากมาย พวกเขาอาจแค่ตอ้งการความเขา้ใจ ซ่ึงเราสามารถ

แสดงออกใหร้ับร ูใ้นรปูแบบอ่ืนไดเ้ชน่กนั        

  การรบัฟังดว้ยใจสงบ  การแสดงออกใหเ้ห็นว่าเราก าลงัรบัฟังในสิ่งที่เขาพดูอย ูน่ ัน้ เป็น

สิ่งหนึง่ที่ชว่ยใหผู้ท้ี่มคีวามทกุข ์หรือไมส่บายใจรูส้ึกผอ่นคลายและสบายใจขึน้ได ้เพราะอย่างนอ้ยยังมคีนที่

เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นและความไมส่บายใจของเขาอยู่ ชว่ยใหเ้ขาไมร่ ูส้ึกโดดเดี่ยวจนเกินไป ถือเป็น

วิธีการเร่ิมตน้ที่จะเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจมมุมองของอีกฝ่ายอย่างแทจ้ริง ลองนกึถึงตวัคณุเองดก็ูได ้

เวลาที่คณุอดัอัน้ตนัใจอะไรบางอย่าง การมใีครบางคนมานัง่ขา้งๆ ใหเ้วลาคณุไดร้ะบายปัญหาออกมาโดย

ไมต่ดัสิน ซ า้เติม หรือแมแ้ตเ่ขา้ขา้งมากไป ก็คงเป็นชว่งเวลาที่มคี่ามากพอแลว้ จริงไหม   

  

  การสมัผสักนัอยา่งอ่อนโยน  แมจ้ะ เป็นแค ่การสมัผสัตวัเบาๆ  แต่ก็เป็นการใหก้ าลงัใจที่

ทรงพลงัอย่างเหลือเชือ่ ไมว่่าจะเป็นการค่อยๆ เอ้ือมมอืไปสมัผสัมอื การกมุมอืของอีกฝ่าย ตลอดจนการ

เอามอืค่อยๆ แตะหลงัหรือเอว รวมไปถึงการโอบกอดเบาๆ ซ่ึงจะท าใหอี้กฝ่ายรูส้ึกวา่ยังเป็นที่ตอ้งการ มี

คนที่พรอ้มจะอยู่เคียงขา้ง สามารถสรา้งความอบอุน่ภายในจิตใจไดไ้มแ่พค้ าพดู หากมเีพ่ือนหรือสมาชกิ

ครอบครัวของคณุตอ้งการก าลงัใจ ลองใชภ้าษากายที่วา่นีช้ว่ยสื่อสาร บางครั้งก็งา่ยกวา่การคน้หาค าพดู

เป็นหมืน่ลา้นค าเลยละ่           

  การย้ิมดว้ยไมตร ี การย้ิมให ้เป็นการแสดงการใหก้ าลงัใจในอีกรปูแบบหนึง่ แมใ้นกรณีที่อีก

ฝ่ายก าลงัเจอกบัความทกุขห์นกัๆ เพราะการย้ิมเป็นการแสดงออกถึงการรับทราบ การสนบัสนนุใหท้ าใน

สิ่งที่ดี การมอบความหวงั อีกทัง้ยังเป็นการแสดงถึงความเห็นใจตอ่ผูท้ี่ก าลงัพบกบัสถานการณท์ี่ล าบากใจ 

นบัเป็นการใหก้ าลงัใจที่พรอ้มจะเขา้ใจและเป็นการแสดงออกใหร้ับร ูถึ้งความรักและความห่วงใยไดโ้ดยไม่

ตอ้งพดู           

  ใชข้อ้ความเป็นถอ้ยค าแทนใจ  อีกวิธีของการใหก้ าลงัใจที่คลา้ยค าพดู นัน่คือการเขยีน หรือ

การสง่ขอ้ความแทนความรูส้ึกไปให ้ไมว่า่จะเป็นในรปูแบบที่เป็นการเขยีนการด์ หรือสง่เป็นขอ้ความผา่น

ชอ่งทาง Online Application ที่ก าลงัเป็นที่นยิม เพ่ือบอกความรูส้ึกห่วงใยอย่างจริงใจไปให ้ในบางครั้งการ

เลือกที่จะเขยีน หรือพิมพแ์ทนค าพดูนัน้ กลบัสามารถบอกความรูส้ึก หรือความในใจไดต้รงกวา่ เพราะบาง

คนอาจเขนิ หรือไมม่ัน่ใจที่จะพดู แตท่กุการเขยีน หรือพิมพ ์ควรคิดไตร่ตรอง และอา่นทบทวนกอ่นสง่

ก าลงัใจออกไปใหผู้ร้ับดว้ย    

 ลองเลือกใหก้ าลงัใจกบัคนที่คณุรักในแบบที่ตวัเองถนดัและคิดวา่เหมาะสม แตไ่มว่า่วิธีใดลว้นตอ้งการ

พ้ืนฐานที่ส าคัญ นัน่ก็คือความเขา้ใจในความรูส้ึก หรือสถานการณท์ี่อีกฝ่ายตอ้งเจอ โดยคณุสามารถท า

ความเขา้ใจการใหก้ าลงัใจเพ่ิมเติมผา่นเว็บไซต ์http://bit.ly/34pj28r ในแคมเปญ #ก าลงัใจที่เขา้ใจ ของ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการรณุย ์พรอ้มกบัชว่ยกนัแชร ์#ก าลงัใจที่เขา้ใจ ไปใหค้นรอบขา้งเพ่ือเป็น

พลงับวกใหพ้วกเขาไดล้กุขึน้ส ูก้บัความทกุขต์า่งๆ เพราะหนึง่ก าลงัใจที่เขา้ใจของคณุมคี่ากบัอีกหลายคน

มากกวา่ที่คิด... 

http://bit.ly/34pj28r

