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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 

พญ.มาลิน ีบญุรตัพนัธ ์ผอ.สภาอภบิาลวัดบางแสน เป็นตวัแทนกลา่วแสดงความยินดี

ตอ้นรบั คณุพ่อเจา้วดัองคใ์หม ่คุณพ่อสมศักด์ิ พรประสิทธ์ิ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2020 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1319    วนัอาทติยท์ี ่   7    มถินุายน     2563/2020 

 โดยอาศัยความเชื่อ เราไดร้บัการเผยแสดงจากพระคมัภรีว่์าพระตรีเอกภาพนัน้เป็นพระเจา้

แห่งความรกั พระบิดา พระบตุรและพระจิต เป็นสามพระบคุคลท่ีแตกตา่งกนัแตเ่ป็นหนึง่เดียวกนั 

และนีคื่อตวัอย่างในการด าเนนิชีวิตส าหรบัเราคริสตชนโดยอาศัยความรกัเป็นศนูยก์ลาง เรา

สามารถท่ีจะมีความแตกตา่งกนัได ้โดยท่ีไมต่อ้งมีความแตกแยก ถา้ชีวิตครอบครวั ชีวิตหมูค่ณะ

นกับวช ชีวิตในสงัคมตา่งๆ เกิดความไมเ่ขา้ใจกนัจนน าไปสูค่วามเกลียดชงั ทะเลาะเบาะแวง้กนั 

สาเหตคุงไมใ่ชเ่พราะว่า เรามีความแตกตา่งกนั แตค่งจะเป็นเพราะว่า เรายงัรกักนัไมม่ากพอ เพราะ

ถา้เรารกักนัมากเพียงพอ เหมือนอย่างที่พระตรีเอกภาพทรงเป็นองคค์วามรกัแลว้นัน้ ความ

แตกตา่งระหว่างบคุคล ไม่ว่าจะเป็นทศันคต ิเชื้อชาต ิฐานะการศึกษา ฯลๆ จะไมท่ าใหเ้ราแตกแยก

กนัเด็ดขาด 

“พระเจา้ทรงรกัโลกอยา่งมากจึงประทานพระบตุรเพียงพระองคเ์ดียวของพระองค ์

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

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

               คือมนษุย ์

        อนัความดงัไมน่านก็ดบัวบู            อนัความสขุไมน่านนกัก็ดบัหาย 

 อนัความทกุขไ์มน่านก็มลาย                    อนัความตายไมน่านนกัก็จะมา 

 เป็นมนษุยส์ดุนยิมเพียงลมปาก              จะไดย้ากโหยหิวเพราะชิวหา 

 แมพ้ดูดมีีคนเขาเมตตา                          จะพดูจาจงพิเคราะหใ์หเ้หมาะความ 

สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 

 หมวด  7   วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religious  Objects ) 
      Anchor Cross  กางเขนสมอเรือ   ถา้เราท าสว่นบนของสมอเรือใหเ้ป็นรปูกางเขน เรา

ก็จะไดร้ปูกางเขนสมอเรือ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความหวังท่ีคริสตชนมีตอ่พระคริสตเจา้ 

และความเชื่ออนัมัน่คงดจุสมอเรือที่ค ุม้ครองบรรดาคริสตชนในยามที่ผจญกบัพายแุห่ง

วิบากกรรมในชีวิตประจ าวัน โดยสญัลกัษณน์ี้สืบเนือ่งจากจดหมายจากนกับญุเปาโลถึงชาว

ฮีบร ู  6:19   “เรามีความหวังนีเ้ป็นดงัสมอเรือที่มัน่คงปลอดภยัส าหรบัชีวิต ความหวังดงักลา่วผา่น

มา่นเขา้ไปถึงหอ้งภายในพระวิหาร” 

     คริสตชนในยคุแรก ๆ ท่ีถกูเบียดเบียน ใชก้างเขนสมอเรือเป็นสญัลกัษณ ์เพื่อแสดงถึงความหวัง

และความมัง่คงปลอดภยั ส่วนบรรดาศัตร ูเมื่อพวกเขาเห็นสญัลกัษณน์ี ้พวกเขาก็เห็นแตเ่พียง

สมอเรือธรรมดาอนัหนึง่เท่านัน้ ท าใหบ้รรดาคริสตชนรอดพน้จากการถกูเบียดเบียนโดยศัตรเูหลา่นัน้ 

วันองัคารที่ 9 มิ.ย.20  ระลึกถึง  น.เอเหรม สงัฆานกุรและนกัปราชญ ์ 

วันพฤหสัท่ี 11มิ.ย.20   ระลึกถึงนกับญุบารน์าบสั อคัรสาวก  

วันเสารท่ี์ 13 มิ.ย.20              ระลึกถึง น.อนัตน แห่งปาดวั พระสงฆแ์ละนกัปราชญ์ 

วันอาทิตยท่ี์ 14 มิ.ย.20          สมโภชพระคริสตกายา  
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ภาพขา่ววดับางแสน 

วนัอาทิตยท่ี์ 31 พฤษภาคม 2020 วนัสมโภชพระจิตเจา้ เป็นวนัเริม่ตน้ของ

 พระศาสนจกัร เราจะถือว่า เป็นการเปิดวดับางแสนอยา่งเป็นทางการ  

พ่ีนอ้งที่มาวัดไดป้ฏิบตัติามค าแนะน าเร่ืองการป้องกนัโควิดอย่างเคร่งครดั 
 

 
 

 
 

 

ติดตามข่าวและประกาศของวดัไดจ้ากที่

ไหน =>  Facebook วดับางแสน ชลบุรี  

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%99-2020/12010-9june20
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%99-2020/12008-11june20
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%99-2020/12006-13june20
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%99-2020/12005-14june20


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.  เพ่ือป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามที่

รฐับาลได ้ ประกาศภาวะฉกุเฉิน และค าสัง่จากคณะกรรมการโรคตดิตอ่จงัหวดั

ชลบรีุ วดัแมพ่ระเมืองลรูด์  บางแสน ของดกิจกรรมของวดัฯ ดงันี้ 

 

2.  งดการสง่ศีลวนัศกุรต์น้เดอืน แตก่รณีโปรดศีลเจิมคนไขฯ้ สามารถเชญิคณุพ่อได ้

ตามปกต.ิ 

 

3.  งดกิจกรรมกลุม่ผูส้งูอาย ุในวนัศกุรส์ปัดาหท์ี่ส่ีของเดอืน. 

 

4. ในชว่งเวลาที่เรางดมิสซาท่ีวดั และตอ้งเวน้ระยะห่างในการป้องกนัการแพร่ระบาด

 ของไวรสัโคโร นา (COVID-19) เพ่ือความชดัเจนในการท าบัญชวีดั พ่อขอแยก

 บญัชธีนาคารเพ่ือพ่ีนอ้งจะได ้โอนเขา้โดยแบ่งตามวตัถปุระสงคต์า่งๆ ดงันี้ 

 

5. เพ่ือขอมิสซาท่ีตอ้งการใหล้งบญัชวีดั ใสถ่งุทาน หรือท าบญุใหว้ดั ใหโ้อนเขา้บญัชี 

    ธนาคารกรงุไทย สาขาบางแสน 

    ชือ่บญัช ีนายสมศกัดิ์ พรประสิทธ์ิ 

    เลขบญัช ี679-3-93587-9  

         ฝากออมทรพัย ์
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

  

 พ่ีนอ้งที่รกัครบั 

 วนัอาทิตยน์ี ้จะเป็นวนัอาทิตยท์ี่ 3 นบัแตเ่รากลบัมาถวายบชูามิสซาดว้ยกนัในวดั

ของเรา   

วนัอาทิตยแ์รก คือ วนัสมโภชพระเยซเูจา้เสด็จสู่สวรรค ์วนัอาทิตยต์อ่มาคือวนั

สมโภชพระจิตเจา้ และอาทิตยน์ี ้จะเป็นวนัสมโภชพระตรีเอกภาพ พลานภุาพแห่งความ

รกันัน่แหละ ท าใหพ้ระตรเีอกภาพ คือ พระบิดาพระบตุร และพระจิต 3 พระ

บคุคลเป็นพระเจา้หน่ึงเดียว X เราจะเขา้ใจอย่างไรดลีะ่ รูร้ัก - ปฏิบตัริกั ซาบซ้ึงและ

ชืน่ชมในรกั แลว้เราจะร ูจ้กั และร ูถึ้งสมัผสัของพระเจา้ เพราะพระเจา้ของเรา คือ ความ

รกัอนัสมบรูณ ์

 พ่ีนอ้งบางทา่นถามถึง เบอรบ์ญัชธีนาคารของวดั เพราะคณุพ่อไกอ่ ูเมื่อยา้ย

หนา้ท่ีไปก็ปิดบญัชเีดมิ และบอกใหผ้มเปิดบญัชใีหม ่ขอแจง้ใหพ่ี้นอ้งทราบครบั  

 

 

    ธนาคารกรงุไทย สาขาบางแสน 

    ชือ่บญัช ีนายสมศกัดิ์ พรประสิทธ์ิ 

    เลขบญัช ี679-3-93587-9  

         ฝากออมทรพัย ์

  

 บางวดัยงัไมเ่ปิดถวายบชูามิสซาพรอ้มสตับรุษุ ภาวนาใหก้นัและกนัมาก ๆ ครบั 

 

                             พ่อศกัดิ ์



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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 เรือ่งเลา่ว่า...มีคน 2 คนเป็นเพ่ือนกนั ตา่งร่วมเดนิทางไปในทะเลทราย 

ระหว่างทางเกิดโตเ้ถียงขดัแยง้ไมเ่ขา้ใจกนั .      เพ่ือนคนหนึง่พลัง้ลงมือตบหนา้อีกฝ่าย คน

ถกูท ารา้ยยงัเจ็บปวด แตไ่มเ่อ่ยวาจากลบัเขยีนลงบนผืนทรายว่า "วนันี.้..ฉนัถกูเพ่ือนรกัตบ

หนา้"  

     พวก เขายงัคงเดนิทางตอ่กระทัง่ถึงแหล่งน า้ พวกเขาตดัสินใจอาบน า้ช าระกาย พลนัคนที่

ถกูตบหนา้กลบัจมน า้ เพ่ือนอีกคนไมร่ัง้รอเขา้ชว่ยชวิีตตน คนรอดตายยงัคงไมเ่อ่ยวาจา 

กลบัสลกัลงไปบนหินใหญ่ว่า "วนันี.้..เพ่ือนรกัชว่ยชวิีตฉนัไว"้  

     อีกคนไมเ่ขา้ใจ ถามว่า... "เมื่อถกูฉนัตบหนา้เธอเขยีนลงทราย แลว้ท าไมเมื่อคร ู่ตอ้งสลกั

บนหิน"  

     อีก คนยิ้มพราย กล่าวตอบ "เมื่อถกูเพ่ือนรกัท ารา้ย เราควรเขยีนมนัไวบ้นทราย ซ่ึงสาย

ลมแห่งการใหอ้ภยัจะท าหนา้ท่ีพดัผา่น ลบลา้งไมเ่หลือ แตเ่มื่อมีสิ่งที่ดมีากมายบงัเกิด เรา

ควรสลกัไวบ้นกอ้นหินแห่งความทรงจ าในหวัใจ ซ่ึงไมอ่าจมีสายลมแรงเพียงใด   ...ลบลา้ง

และท าลาย..." 
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5 วิธีใหก้ าลงัใจคนรกัง่ายๆ ไมว่่าจะสถานะไหนก็ท าไดเ้หมือนกนั 

แฟน คนรกั สามี-ภรรยาไม่ว่าคณุจะอย ูใ่นสถานะใดต่อกนัก็ตาม ต่างก็มีหนา้ท่ี

เดียวกนัคือการเป็นเพ่ือนค ู่คิด หากคนหน่ึงมีปัญหา อีกคนก็ตอ้งคอยช่วยเหลือ หรอืท าสิ่งท่ี

ง่ายท่ีสดุและควรท าเป็นอนัดบัแรกอยา่งการใหก้ าลงัใจ ซ่ึงเราจะสามารถ ใหก้ าลงัใจคนรกั 

ไดอ้ยา่งไรกนับา้ง เรามีวิธีมาบอกกนัค่ะ     

ค าพดูดีๆ  การใหก้ าลงัใจดว้ยค าพ ดูดีๆ  เป็นวิธีปลอบประโลมใจคนรกัที่แสนจะ

งา่ยดาย และอีกฝ่ายก็รบัร ูค้วามตัง้ใจของเราไดง้า่ยดว้ย แตท่ัง้นีค้ณุตอ้งกลัน่กรองค าพดูใหถ้ว้นถ่ี

สกันดิกอ่นที่จะเอ้ือนเอ่ยออกไปตอ้งมัน่ใจว่าค าพดูของคณุจะท าใหเ้ขาร ูส้ึกดีขึน้ โดยอาจเป็นการพดู

ชมเชยเพื่อสรา้งก าลงัใจ หรือพดูปนตลกเพ่ือใหเ้ขาผอ่นคลายก็ได ้  

สมัผสัแห่งก าลงัใจ หากคณุเป็นคนพดูไม่เก่ง หรอืร ูต้วัว่าปากไม่ค ่อยจะดีเท่าไหร ่

ลองเปลี่ยนมาใหก้ าลงัใจคนรกัดว้ยการสมัผสัร่างกายของเขาแทนก็ได ้ไมว่่าจะเป็นการกอด การ

หอม การจบูหรือการจบัมือ รบัรองว่าสมัผสัเบาๆ พรอ้มแววตาห่วงใยจะชว่ยสรา้งก าลงัใจใหเ้ขาได้

มากเลยละ่คะ่       

ช่วยเหลือ อยา่งที่บอกไปแลว้ว่าคนรกักนัตอ้งเป็นเพ ื่อนค ู่ค ิดของกนัและกนั ดงัน ัน้

การใหก้ าลงัใจท่ีดีท่ีสดุในยามท่ีเขาเจอกบัปัญหาหรืออปุสรรคคือการชว่ยเหลือ ทัง้ชว่ยคิด ชว่ยแกไ้ข 

และชว่ยประคบัประคองจิตใจ ไมว่่าคณุจะชว่ยไดม้ากหรือนอ้ยก็เป็นไร เพียงแสดงออกถึงความตัง้ใจ

ท่ีจะชว่ย แคน่ีก็้ท าใหเ้ขาก็มีก าลงัใจมากขึน้แลว้          

ของขวญัแทนก าลงัใจ ใครว่าของขวญัจะตอ้งใหก้นัเฉพาะในวนัพ ิเศษเท่าน ัน้ เรา

สามารถใหข้องขวัญแก่คนรกัเพ่ือแสดงถึงการใหก้ าลงัไดเ้ชน่กนั แตต่อ้งมีเทคนคิในการเลือกสกั

หนอ่ย เพ่ือใหข้องขวัญสื่อความหมายไดด้ี เชน่ หากเขาทอ้แทก้บัการท างาน เราก็ใหข้องใชท่ี้เกี่ยวกบั

การท างานของเขาเป็นของขวัญ เป็นตน้    

สรา้งความผอ่นคลาย การท าใหเ้ขาผอ่นคลายเป็นอีกหนึ่งวิธีในช ่วยสรา้งก าลงัใจ

ใหก้บัคนรกั ทัง้นีแ้ตล่ะคนก็มีกิจกรรมท่ีชื่นชอบแตกตา่งกนัไป คณุตอ้งร ูก้อ่นว่าอะไรท่ีชว่ยท าใหเ้ขา

ผอ่นคลายได ้จากนัน้ก็ลงมือท าสิ่งนัน้ใหเ้ขา เชน่ หากเขาเป็นคนท่ีมีความสขุกบัการไดก้ินของอร่อยๆ 

ก็ชวนกนัไปกินแกเ้ครียด หากเขาเป็นคนชอบท าบญุก็จงูมือกนัเขา้วัด หรือหากเขาเป็นคนชอบเที่ยวก็

พากนัไปเท่ียวเพ่ือพกัสมอง     

เป็นอยา่งไรบา้งค่ะกบั 5 วิธีใหก้ าลงัใจคนรกัท่ี เราน ามาฝากกนั ลองเลือกไปใชก้นัด ู

นะคะ แต่ทัง้น้ีอยา่ลืมว่าสิ่งส าคญัท่ีสดุท่ีจะสรา้งก าลงัใจใหค้นรกัของคณุไดคื้อ “ความรกั” 

หากคณุมีความรกัท่ีดีต่อกนั ไม่ว่าเจออปุสรรคใดๆ ก็จะกา้วผา่นไปพรอ้มกนัไดอ้ยา่ง

แน่นอน 
 


