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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 พระสนัตะปาปาฟรานซสิทรงเสด็จออกจากวาตกินัเป็นการสว่นพระองค ์ เพือ่ไปสวดภาวนาขอใหโ้รคระบาด 

Covid-19 หายไปจากอติาลแีละประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก ทีแ่รกคอื มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร ในกรงุโรม  

ซึง่ประดษิฐานรปูแม่พระศกัดิส์ทิธิ ์Salus Populi Romani  และจากน้ันทรงเดนิไปตามถนน Via del Corso  

ไปยงัโบสถ ์ San Marcello al Corso เพือ่ภาวนาตอ่หนา้รปูไมก้างเขนทีเ่คยเกดิอศัจรรยห์ลายรอ้ยปีกอ่น 

            
 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1308    วนัอาทติยท์ี ่   22    มนีาคม     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 คนขอทานตาบอดกราบนมสัการพระเยซเูจา้ ชาวยวิในสมยัพระเยซเูจา้เช ือ่วา่ความ
ยากจน และโรคภยัไขเ้จ็บของมนุษย ์เป็นการถกูพระเจา้ลงโทษเพราะกระท าบาปพระเยซู

เจา้ทรงชว่ยพวกเขาใหเ้ป็นอสิระ พระองคพ์รอ้มทีจ่ะใหอ้ภยั พระองคท์รงเมตตากรณุา จงึ

ทรงรกัษาชายตาบอดใหก้ลบัมศีกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์เขาไดร้บัพระพรแห่งความ

เช ือ่ ฉันไม่ควรต าหนิใคร แตจ่ะชว่ยใหใ้ครคนหน่ึงไดร้บัพระพรความรกัของพระเจา้ 

“จงไปลา้งตาทีส่ระสโิลอมัเถดิ”  

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

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

แคฝุ่่ นผง  
 เพยีงเกดิมา อยา่แคว่า่ ไดม้าเกดิ   เป็นมนุษย ์สดุประเสรฐิ เลศิกวา่ผอง 

หยิง่ทะนง ทัง้หลงตน จนล าพอง           ไม่เคยมอง ตรองใหด้ ีถงึทีม่า 

ยดึอตัตา กเิลสหนา ชา่งน่าเศรา้          เหยยีดคนเขา เราสงูศกัดิ ์ใหญห่นักหนา 

ถงึคราตาย ลมหายใจ ไม่ไดม้า            ทา้ยกายา แคฝุ่่นฟุ้ ง คลุง้ลอยลม 

                                สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
หมวด  7  วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

โถเผาก ายาน ( Censer )  เป็นภาชนะทีใ่ชเ้ผาก ายานมลีกัษณะเป็น

โถ   มฝีาครอบเป็นรูๆ    ตวัโถและฝาครอบมโีซย่ดึไวด้ว้ยกนั   ในภาค

พนัธสญัญาเดมิ   โถเผาก ายานเป็นสญัลกัษณข์องการสวดออ้นวอน

เพือ่ใหค้ าสวดน้ันไปถงึพระกรรณของพระเจา้”ขอใหค้ าอธษิฐานของขา้

พระองคเ์ป็นดัง่ก ายานตอ่เบือ้งพระพกัตร ์  และการทีข่า้พระองคย์กมอื

ขึน้อธษิฐานเป็นเสมอืนเคร ือ่บตัรพลใีนยามเย็น”    ดว้ยเหตนีุค้วนัก ายาน

ในศาสนาครสิตเ์ป็นสญัลกัษณแ์ห่งค าอธษิฐานของผูม้ศีรทัธาในพระเจา้ซ ึง่ก าลงัลอยขึน้สู่

สวรรค ์   โถเผาก ายานเป็นเคร ือ่งหมายของนักบญุลอเรนสแ์ละนักบุญสตเีฟน       

วนัจนัทรท์ี ่23 ม.ีค.20      ระลกึถงึ    น.ตรูบีโิอ แหง่มอนโกรเวโย พระสงัฆราช 

วนัพุธที ่25 ม.ีค.20         สมโภชการแจง้สารเร ือ่งพระวจนาตถท์รงรบัสภาพมนุษย ์

วนัอาทติยท์ี ่29 ม.ีค. 20  สปัดาหท์ี ่5 เทศกาลมหาพรต                          
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

รว่มพธิบีชูาขอบพระคณุ อาทติยท์ี ่3 เทศกาลมหาพรต ในขณะ ลมฝน ฟ้าแลบฟ้ารอ้ง  

เดนิทางกางเขน ระลกึถงึพระมหาทรมาน ท่ามกลางเสยีงระงม ของไวรสัโควดิ-19 ลกูวางใจในพระองค ์

 
 

 

 

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%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11518-17mar20
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%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11512-23mar20
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%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11510-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-25-%E
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%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11482-9feb20


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.  เพือ่ป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของเช ือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามค าสัง่
คณะกรรมการโรคตดิตอ่จงัหวดัชลบุร ีที ่๑/๒๕๖๓ ลงวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๓ วดัแม่พระ
เมอืงลรูด์ บางแสน จงึของดพธิกีรรม และกจิกรรมของวดัฯ ดงันี ้

 1.1 งดพธิมีสิซาขอบพระคุณทัง้หมด ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป โดยจะเร ิม่มมีสิซาฯ อกีคร ัง้ในวนั
อาทติยท์ี ่5 เม.ย. (อาทติยใ์บลาน). 

 1.2 งดกจิกรรมกลุม่ผูส้งูอายุ ในวนัศกุรส์ดุทา้ยของเดอืนมนีาคม (27 ม.ีค.). 

 1.3 งดการสง่ศลีวนัศกุรต์น้เดอืน (3 เม.ย.) แตใ่นกรณีทีอ่าจถงึแกช่วีติ สามารถเชญิคณุพ่อ
ไปโปรดศลีเจมิคนไขไ้ดต้ามปกต ิ

 

2.  ขอเชญิพีน่อ้งรว่มพธิกีรรมผ่านสือ่ออนไลน ์(Line Group “ชมุชนวดับางแสน” และ Face-
book Page “Bangsaen Church”) 

 วนัจนัทร ์– ศกุร ์19:00 น. สวดสายประค า   19:30 น. มสิซาฯ 

 วนัเสาร ์ 19:00 น. สวดสายประค า  19:30 น. นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์- มสิซาฯ 

    วนัอาทติย ์  10:00 น. สวดสายประค า   10:30 น. มสิซาฯ  

 

3.  ทุกวนัศกุรใ์นเทศกาลมหาพรต เป็นวนั “อดเนือ้” ส าหรบัครสิตชนทีม่อีายุ 14 ปีขึน้ไป โดยผูท้ี่

ไดป้ฏบิตั ิ“อย่างใดอย่างหน่ึง” ตอ่ไปนี ้ถอืวา่ไดถ้อืตามกฎการอดเนือ้ คอื 

 ก. อดเนือ้ 

 ข. ปฏบิตักิจิศรทัธานอกเหนือไปจากทีเ่คยปฏบิตั ิเชน่ เดนิรูป 14 ภาค เฝ้าศลีฯ สวดสาย
ประค า ฯลฯ 

 ค. ปฏบิตักิจิเมตตาปราณี เชน่ ใหท้านคนจน เยีย่มคนเจ็บป่วย ฯลฯ 

 ง. งดเวน้อาหาร หรอืสิง่ฟุ่มเฟือยทีเ่คยปฏบิตัเิป็นประจ า อาท ิงดเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์งดสบู
บุหร ี ่

 จ. รูจ้กัอดออม และละเวน้จากความฟุ้งเฟ้อต่างๆ. 

 

4.  การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธิ
สงเคราะหเ์ด็ก พทัยา” และ “ผูทุ้พพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี 
ขอพีน่อ้งน ากระปุกมหาพรตกลบัไปหยอดปัจจยัฯ และน ามาสง่คนืใหก้บัทีว่ดัในวนัอาทติยปั์ส
กา 12 เมษายน เพือ่ทางวดัจะไดร้วบรวม และน าสง่ใหก้บัสงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

 

    "มนุษยม์องแตร่ปูรา่งภายนอก แตอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงทอดพระเนตรจติใจ”  
                                                       (1 ซมอ 16,7) 

 พีน่อ้งทีร่กั เราอยูใ่นชว่งเวลาแห่งความยากล าบากในแบบทีพ่่อไม่เคยคดิมากอ่นเลยวา่

จะเป็นแบบนี ้การแพรร่ะบาดไปทั่วโลกของไวรสัโคโรนา (COVID-19) จนมผูีเ้สยีชวีติ

มากมาย ท าใหเ้ราตอ้งพยายามยบัยัง้การแพรก่ระจายของไวรสัในประเทศไทย และในชมุชน

ของเรา ใหอ้ยูใ่นระดบัต า่ เพือ่ไม่ใหม้จี านวนผูป่้วยหนักมากเกนิไปกวา่ทีร่ะบบสาธารณสขุ

ของเราจะรบัไหว และเราจ าเป็นตอ้งประกาศ “งดมสิซา” ซึง่แมจ้ะเป็นขอ้ความสัน้ๆ เพยีง

หนา้กระดาษเดยีว แตพ่่อกลบัตอ้งใชเ้วลาพมิพน์านมาก เพราะพ่อรูส้กึ “ใจหาย” และลกึๆ 

ในใจแลว้ อยากจะใชว้ธิอีืน่ๆ ในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัเพือ่จะถวายบูชามสิซา

ทีว่ดัไดต้ามปกต.ิ 

 

 อยา่งไรก็ตาม เพือ่ความดสีว่นรวม และจากแบบอยา่งของพระสนัตะปาปา ทีไ่ดท้รง

ถวายบูชามสิซาแบบปิด (ไม่มสีตับุรษุเขา้รว่มพธิฯี) แตถ่า่ยทอดสด (Live) ผ่านทางสือ่

ออนไลนต์า่งๆ แทน ทางวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ของเรา ก็ไดเ้ร ิม่ถา่ยทอดสดการสวด

สายประค า – มสิซาฯ ออนไลน ์มาสองสามวนัแลว้ และไดร้บัความสนใจจากพีน่อ้งครสิตชน

จากทีต่า่งๆ เขา้มารว่มสวดภาวนา และรว่มมสิซาฯ เป็นจ านวนมาก เฟสบุค๊ แฟนเพจของ

วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ก็มผูีต้ดิตามมากขึน้ดว้ย. 

 

 “...องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงทอดพระเนตรจติใจ” (1ซมอ 16,7) พีน่อ้งครบั แมจ้ะไม่สามารถ

มารว่มพธิกีรรมทีว่ดัไดต้ามปกต ิขอใหพ้ีน่อ้งยก “จติใจ” ขึน้หาพระ คดิถงึพระอยูเ่สมอๆ ใน

ชวีติประจ าวนัของเรา ขอใหก้ารทีเ่ราตอ้ง “งดมสิซา” ท าใหเ้ราปรารถนาทีจ่ะมาวดั มารว่ม

พธิกีรรมมากขึน้เมือ่มโีอกาส ขอพระเยซเูจา้ชว่ยใหเ้รา “มองเห็น” ดว้ยสายตาแห่งความ

เช ือ่ ดว้ยจติใจของเรา วา่พระเป็นเจา้ประทบัอยูก่บัเราเสมอ ทุกหนทุกแหง่ ในชวีติของเรา

บนโลกนี ้จนกวา่เราจะไดไ้ปอยูก่บัพระบนสวรรคต์ลอดไป. 

 

 ขอพระเป็นเจา้ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 

 

         ดว้ยความรกัและเคารพ. 

              พ่อไกอ่.ู 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ดนิสอกบัยางลบ 

นานมาแลว้ ดนิสอเป็นเพือ่นกบัยางลบ ทัง้คูไ่ปไหนมาไหนดว้ยกนั ท าอะไรดว้ยกนั 

หนา้ทีข่องดนิสอก็คอื  เขยีน  มนัจงึเขยีนทุกทีทุ่กอยา่งเสมอตลอดเวลาทีอ่ยูก่บัยางลบ  
หนา้ทีข่องยางลบ คอื การลบ มนัจงึลบทุกอยา่งทีด่นิสอเขยีนทุกที ่ทุกเวลา 
เวลาผ่านไป นานหลายสบิปี  ทุกอยา่งก็ยงัด าเนินเหมอืนเดมิเร ือ่ยมา 
จนกระทั่งดนิสอเอย่กบัยางลบวา่ 
ดนิสอ : เรากบันายคงอยูด่ว้ยกนัไม่ไดแ้ลว้ 
ยางลบ : ท าไมละ่  
ดนิสอ : ก็เราเขยีน นายลบ แลว้มนัก็ไม่เหลอือะไรเลย  
ยางลบ : เราท าตามหนา้ทีข่องเรา เราไม่ผดิ  
ทัง้คูจ่งึแยกทางกนั  
 
ดนิสอ พอแยกทางกบัยางลบ ก็ดใีจทีส่ามารถเขยีนอะไรไดต้ามใจ แต่พอเวลาผ่านไป ดนิสอ

เร ิม่เขยีนผดิ ขอ้ความสวย ๆ ทีเ่คยเขยีนก็สกปรก มแีต่รอยขดีทิง้เต็มไปหมด มนัคดิถงึยางลบ
จบัใจ 

ฝ่ายยางลบ พอแยกทางกบัดินสอ ก็ดใีจที่ตวัมนัไม่ตอ้งเป้ือนอกีต่อไป พอเวลาผ่านไป 
มนักลบัใชช้วีติอย่างไรค้่า เพราะไม่มีอะไรใหล้บอกี มนัคดิถงึดนิสอจบัใจ ทัง้คู่จงึกลบัมาอยู่
ดว้ยกนัใหม่  

คราวนี้ ดินสอเขียนน้อยลงเขียนแต่สิ่งที่ดี ส่วนยางลบก็ลบ เฉพาะที่ดินสอเขียนผิด
เท่าน้ัน  

ถา้เปรยีบการเขียนเป็นการ “จ า” ดินสอ ตอนแรกก็จ าทุกเร ือ่งทัง้ดีและไม่ดี แต่พอ
เปลีย่นไป มนัก็หดัเลอืกจ าแตส่ิง่ด ีๆ เท่าน้ัน  

สว่นการลบเปรยีบเหมอืนการลมื ยางลบในตอนแรกก็ลมืทกุอยา่งทัง้ดแีละไม่ด ี 
แต่ทุกคร ัง้ทีล่มืเร ือ่งไม่ดตีวัมนัก็จะสกปรก แต่ตอนหลงั มนัเลอืกลมืแต่เร ือ่งไม่ด ีหรอืคอื

การใหอ้ภยัน่ันเอง  
ฉะน้ันการเปรยีบการเดนิทางของทัง้คู่ ดุจญาตมิติร คอื การจ าแต่สิง่ด ีๆ และลมืในสิง่ที่

อาจผดิพลาดบา้ง 
  
ขอใหทุ้กคนเป็นอย่างดนิสอกบัยางลบตอนหลงันะ  ผูเ้ขยีนเช ือ่ว่า ชวีติคนเราปรบัปรุง

แกไ้ขกนัได ้ขอใหเ้ราเรยีนรูท้ี่ จะมอบความรกั และใหอ้ภยัต่อเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั ชวีติก็จะมี
ความสขุ โดยเฉพาะ การทีม่เีพือ่นด ีๆ สกัคนก็รูส้กึดขีึน้เยอะ 
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การเรยีนรู ้

 การเรยีนรูแ้บบเดมิ  ระบบการสอนในปัจจบุนัทีใ่หค้วามรูก้บัเด็ก โดยทีไ่ม่สนใจวา่เด็กจะรูแ้ละเขา้ใจ
แนวคดิไดด้พีอ และคาดหวงัวา่เด็กทกุคนจะเรยีนรูไ้ดเ้หมอืนกนั เรยีนรูใ้นอตัราเรว็ทีเ่ทา่กนั จากน้ันก็

วดัผลดว้ยแบบทดสอบเดยีวกนั เด็กบางคนท าคะแนนได ้75% บางคนอาจจะได ้90% หรอื 95%  สิง่ที่

เกดิขึน้คอืมนัจะมชีอ่งวา่งของความรู ้เมือ่เด็กทีส่อบได ้75% เลือ่นช ัน้ขึน้ไปเรยีนวชิาทีย่ากขึน้กวา่เดมิ 

เคา้ก็จะขาดพืน้ฐานทีจ่ าเป็นไป 25% ท าใหเ้ด็กเรยีนไม่เขา้ใจ และจะเป็นแบบนีไ้ปเร ือ่ยๆ ยิง่เลือ่นช ัน้ขึน้

ไปเทา่ไหร ่ชอ่งวา่งของความรูม้นัก็จะยิง่เยอะขึน้ 

ตลอดชว่งเวลาทีเ่ด็กเลือ่นช ัน้ มนัจะเกดิชอ่งวา่งของ

ความรู ้ท าใหเ้ด็กหลายคนเรยีนไม่ทนั และในทีส่ดุก็

จะคดิวา่ตวัเองไมถ่นัดและท าใหเ้ด็กเลกิสนใจวชิา

น้ันๆ ไป  ตา่งจากนักกฬีา ทีจ่ะตอ้งฝึกฝนรา่งกาย 

เรยีนรูเ้ทคนิคพืน้ฐาน ซอ้มแลว้ซอ้มอกี จนรา่งกาย

พรอ้ม ถงึจะไปเรยีนเทคนิคทีซ่บัซอ้นมากขึน้ การ

เรยีนรูใ้นช ัน้เรยีนก็ควรจะเป็นเดยีวกนั เด็กควรจะ

เรยีนจนรูใ้หเ้ช ีย่วชาญ ใหพ้รอ้มกอ่นแลว้คอ่ยขยบั

ไปเรยีนเนือ้หาอืน่ทีย่ากขึน้                                                       

 การเรยีนรูแ้บบใหม่  ถา้เด็กท าขอ้สอบผดิไป 

20% มนัไม่ไดห้มายความวา่เกรด C จะตดิตวัเคา้ไปตลอดชวีติ แตม่นัหมายถงึเด็กตอ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ไม่

ควรหยดุอยูแ่คน้ั่น เรยีนจนกวา่จะเชีย่วชาญ และเด็กควรจะรบัผดิชอบและก าหนดการเรยีนของเคา้ไดเ้อง  

เราควรจะปลอ่ยใหเ้ด็กไดใ้ชเ้วลาเต็มทีเ่พือ่เรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจเนือ้หา เมือ่กอ่นการท าแบบนีม้นัเป็น

เร ือ่งยุง่ยากเกนิไป มนัไม่สะดวกทีจ่ะใหค้รเูตรยีมการสอนทีต่า่งกนัส าหรบัเด็กแตล่ะคน  การเรยีนรูเ้พือ่ให ้

เกดิความเชีย่วชาญ เป็นทางเลอืกทีเ่ด็กๆ จะไดเ้รยีนวชิาน้ันๆ จนกวา่จะเชีย่วชาญ จนกวา่จะพรอ้ม แลว้

คอ่ยขยบัขึน้ไปเรยีนวชิาหรอืเนือ้หาทีม่นัยากขึน้                                      

 สรปุ การเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิความเชีย่วชาญเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นในสงัคมของเรา การสิน้สุดยุคุ

อตุสาหกรรมและการเขา้สูย่คุ Information ตอ่ไปเคร ือ่งจกัรอตัโนมตัจิะเขา้มาแทนทีง่านหลายอยา่ง 

โดยเฉพาะงานทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามคดิคนในการตดัสนิใจ การเปลีย่นแปลงรปูแบบการเรยีนจะชว่ยให ้

เราเตรยีมความพรอ้มของเด็ก ใหเ้ด็กมคีวามเชีย่วชาญในระดบัทีไ่ม่สามารถทดแทนไดด้ว้ยเคร ือ่งจกัร 

เด็กทกุคนก็จะมอีนาคตและมสีว่นรว่มในงาน ท าใหส้งัคมกา้วหนา้ไดเ้รว็ขึน้     
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