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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ระลึกถึงสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิส เสดจ็เยือนประเทศไทย 
ระหว่างวนัท่ี 20-23 พ.ย.2562 

 

 
เสดจ็เขา้เฝ้าพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี  

ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดุสติ 

 
พระสนัตะปาปาทรงประกอบพธิมีสิซา ณ สนามศุภชลาศยั สนามกฬีาแห่งชาต ิในเวลา 18.00 น. ของวนัที ่21 พ.ย.  

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1342    วนัอาทติยท์ี ่    15    พฤศจกิายน     2563/2020 

 พระอาณาจกัของพระเจา้อยูใ่นตวัเราแต่ละคน พระเป็นเจา้ทรงประทานพระพรแห่งพระอาณาจกัร
เพื่อเราจะไดน้ าพระพรน้ีไปเสริมสร้างพระอาณาจกัรตามสถานะ และพระพรท่ีไดรั้บมา เราไม่จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งรอคอยใหพ้ระเป็นเจา้มาแจกแจงบญัชีแห่งพระพรของพระอาณาจกัรพระเจา้ท่ีไดรั้บมา แต่ผลแห่ง
พระอาณาจกัรท่ีแต่ละคนไดล้งทุนลงแรง เสริมสร้างโดยไม่สูญเปล่า ท าใหต้วัเราและผูอ่ื้นไดช่ื้นชมความ
ยนิดี ความรัก และสันติแห่งพระอาณาจกัรของพระเจา้ ส่ิงท่ีงบอกวา่ เราเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีหรืไม่ คือการใช้
พระพรท่ีเราไดรั้บมาจากพระเจา้ ในการด าเนินชีวติ เพื่อแสดงออกถึงพระอาณาจกัรของพระเจา้ และน า
ความรัก ความยนิดีมาสู่ชีวิตตนเองและผูอ่ื้น หาไม่แลว้เราก็จะเหมือนคนรับใชท่ี้เกียจคร้าน นัง่ขมข่ืนกบั
ชะตกรรมของตนเอง และโกรธเคืองผูอ่ื้น 

“ผูท่ี้มีมาก จะได้รบัมากขึน้ และเขาจะมีเหลือเฟือ 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2t0wsxtM_Vo
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

   พดู 
             จติเป็นนาย กายบ่าว กล่าวหลงัคดิ   จะมดัตดิ ผดิพลาด อาจหมองหมน่ 
     พดูกลบักลอก หลอกลอ่ ส่อตวัตน                  ปากพาจน คนคด หมดราคา 
     หากจะพดู หยดุคดิ นิดหน่อยหน่ึง                  คนฟังซึง้ ทึง่เรา พดูเขา้ท่า 
     ปากเป็นศร ีมชียั ไดร้าคา                           สรา้งศรทัธา พาท ีดกีว่าใคร 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects )   
 คนโทกบัอ่างน ้า (Ewer and  Basin  )  เป็ผูป้ระกอบพธิบีชูามสิซา และศา
สนพธิใีนวาระพเิศษบางวาระจะลา้งมอืดว้ยคนโทกบัอ่างน ้า    การลา้งมอืนี้เป็น
สญัลกัษณ์ของความสะอาดบรสิุทธิไ์รม้ลทนิ   โดยมทีีม่าจากการกระท าของปิลา
ตเมือ่มหาชนขอใหต้ดัสนิตรงึกางเขนพระเยซ ู  ดงัที ่ “มทัธวิ  27:24  บนัทกึไวว้่า  
เมือ่ปิลาเตเหน็ว่าไมอ่าจท าอะไรได ้ รงัแต่จะก่อใหเ้กอดความวุ่นวาย  จงึเอาน ้าลา้ง
มอืต่อหน้ามหาชนพรอ้มกบักล่าวว่า  เราไม่มมีลทนิจากโลหติของบุรษุผูน้ี้”   ในภาพเขยีนเกีย่วกบัแมพ่ระ 
มกัใชค้นโทเป็นสญัลกัษณ์แห่งความบรสิุทธิ ์

วนัจนัทรท์ี ่16 พ.ย.20               ระลกึถงึ  น.มารก์ารติ แห่งสก๊อตแลนด ์น.เยอรต์รู๊ด พรหมจาร ี
วนัองัคารที ่17 พ.ย.20              ระลกึถงึ น.เอลซีาเบธ็แห่งฮงัการ ีนกับวช 
วนัพุธที ่ 18 พ.ย. 20                วนัครบรอบการถวายพระวหิาร น.เปโตร และเปาโล อคัรสาวก       
วนัเสารท์ี ่21 พ.ย.20                ระลกึถงึพระนางพรหมจารมีารยีถ์วายองคใ์นพระวหิาร 
วนัอาทติยท์ี ่22  พ.ย.20            สมโภชพระเยซเูจา้กษตัรยิแ์ห่งสากลจกัรวาล 
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

ระลกึถงึสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ เสดจ็เยอืนประเทศไทยระหว่างวนัที ่20-23 พ.ย. 2562 
 

 
สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ เสดจ็ถงึประเทศไทยเวลา 12.30 น. ของวนัที ่20 พ.ย. 2562  

โดยมปีระชาชนไปเฝ้ารบัเสดจ็อยา่งเนื่องแน่น 
 

 
การเขา้เฝ้าสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก  

ณ วดัราชบพธิสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร ซึง่เป็นผูป้กครองบญัชาการคณะสงฆข์องไทย  

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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12521-2nov20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12507-16nob20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12520-3nov20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12506-17nov20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12505-18nov20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12511-12nov20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12502-21nov20
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%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12501-22nov20


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบีูชาขอบพระคณุ   ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบีูชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 
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ประชาสมัพนัธ ์

  
       ประชาสมัพนัธ ์มิสซา 
 วนัจนัทรท์ี ่16  ไมม่มีสิซา   ประชุมสภาสงฆ ์
 วนัองัคารที ่17   มสิซา เวลา 11.00 น. 
 วนัพธุที ่18   ไมม่มีสิซา  พบแพทย ์รพ.จุฬาฯ 
 วนัพฤหสับดทีี ่19-วนัศุกร ์20  มสิซาเวลา 11.00 น. 
 วนัเสารท์ี ่21      มสิซาเวลา 19.30 น. 
 วนัอาทติยท์ี ่22  เวลา 09.00 น. มสิซาภาษาองักฤษ  คุณพอ่บวชใหม่ 
     เวลา 10.30 น. มสิซาภาษาไทย  คุณพอ่บวชใหม่ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

เม็ดทรายใต้พระแทน่ 
 หากดปูฏิทินคาทอลิก ก็จะรูว้า่ จากวนันีไ้ป 2 สปัดาห ์พระศาสนจักรคาทอลิกจะเร่ิมเข้าสู่ 

เทศกาลเตรียมรับเสดจ็ ซึ่งก็คือการเตร ียมสมโภชคร ิสตมาส หร ือการบังเกิดของพระ
ครสิตเจา้ หรือ ครสิตมาสครัง้แรก 

 เม่ือเริ่มตน้เทศกาลใหม ่พระสงฆท์ั่วโลกก็จะเปล่ียนหนงัสือท าวตัร เริ่มตน้ใชเ้ลม่ใหม ่ดงันัน้ 
ทัง้ปฏิทินคาทอลิกท่ีใชเ้หมือนกนัทั่วโลก และหนงัสือท าวตัรของพระสงฆท์ั่วโลกจะใชเ้ลม่ใหม ่
ก็หมายความว่า เราก าลังจะจบเทศกาลปัจจุบัน 

 วนัเวลาก าลงัผา่นไป จากวนัวานสูว่นันี ้..เพ่ือเขา้สูว่นัใหม่ วนันีเ้ป็นวนัตอ่เน่ืองของวนัวาน ..
และวนัพรุง่นีก็้เป็นรุง่อรุณใหมข่องวนันี ้วนัวานผ่านไป .. และวนัใหมก็่จะเป็นความคาดหวงั 
ถา้อดีตถกูลืม อนาคตก็เป็นแคค่วามฝันเพอ้เจอ้ ปัจจุบัน จึงต้องเป็นสะพานเช่ือมโยง 

 หากลืมคริสตมาสคร้ังแรกแล้ว คริสตมาสคร้ังปัจจุบันก็ขาดรากเหง้า แล้วเรา .... ก็
จะไมมี่พระครสิตเจา้ในการฉลอง ... เราจะมีเพียง จิงเกิลเบล ๆๆๆ 

 ครสิตมาสครัง้แรก ไมมี่ซานตาคลอส ปีนี ้ซานตาคลอสก็มาไมไ่ด.้.... ท าไม! เพราะเหต ุ
ซานตาคลอสไมก่ลา้ออกมา ทา่นกลวัถกูกกัตวั 14 วนั จากเหตกุารระบาดของโควิด-19 ทั่ว
โลก หากครสิตมาสปีนี ้ไมมี่ “ซานตาคลอส” ครสิตมาสจะยงัคงเป็นครสิตมาสมั๊ย 

 หากครสิตมาสทั่วโลก ปีนีซ้บเซา แลว้เราจะ จิงเกิลเบล ๆๆๆ อย่างครืน้เครงกบัใคร... เพ่ือ
อะไร ... ลองใช้วิกฤตทั่วโลกปีนี ้ให้เป็นโอกาส เม่ือคดิใหม้ากขึน้และลกึซึง้ขึน้ถึง ครสิตมาส
ครัง้แรกของโลก เพ่ือเราจะเข้าถึงหัวใจของ คริสตมาสคร้ังแรกของโลก อย่างลึกล า้ครบั 

 
พอ่ศกัดิ ์

 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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“ สดุแล้วแต่ ” 
 ณ อารามเซน ยงัมลีานดนิโล่งทีถู่กทิง้แหง้แลง้ผนืหนึ่ง เณรน้อยเหน็ดงันัน้จงึเอ่ยกบัอาจารยเ์ซนว่า "ท่าน

อาจารย ์ศษิยค์ดิว่าเราควรหาเมลด็พชืมาหว่านลงบนดนิผนืน้ีสกัหน่อยดไีหมครบั ปล่อยไวแ้หง้แลง้เช่นน้ีเหน็แลว้
ช่างไม่สบายตาเอาเสยีเลย"         
 อาจารยเ์ซนตอบว่า "เมื่อไหร่เมือ่นัน้ สดุ
แลว้แต่"     เมื่อถงึกลางฤดใูบไมร้่วง เณรน้อยน า
เมลด็พชืไปหว่านลงบนดนิผนืนัน้ แต่กลบัมลีมพดั
มาหอบใหญ่ ยิง่หว่านไปเท่าไหร่ เมลด็พชืกถ็ูกลม
พดัปลวิไปกบัสายลม เณรเหน็ดงันัน้กต็กใจมาก 
ตะโกนบอกอาจารยว์่า "แยแ่ลว้ท่านอาจารย ์เมลด็
พชืโดนลมพดัไปแลว้"      
 อาจารยเ์ซนกลบัไมต่ื่นตกใจ เพยีงกล่าวว่า 
"ทีล่มพดัไปเป็นเพยีงเมลด็ฝ่อ แมจ้ะหว่านลงในดนิ
กไ็ม่งอกเงย ปล่อยใหพ้วกมนัสดุแลว้แต่ลมพาไป
เถดิ"  เมื่อท าการหว่านเมลด็พชืเรยีบรอ้ย กลบัมนีกกระจบิฝงูใหญ่แห่กนัมากนิเมลด็พชื พอเณรน้อยเหน็ดงันัน้ก็
กล่าวดว้ยความกงัวลว่า "แย่แลว้ท่านอาจารย ์นกกระจบิคงจะกนิเมลด็ผกัทีห่ว่านไวจ้นหมดเป็นแน่"   อาจารยเ์ซน
จงึกล่าวกบัเณรน้อยว่า "จงอย่ากงัวล เมลด็ผกัมากมาย นกกนิไม่หมด จะกนิเท่าไหร่กส็ดุแลว้แต่พวกมนัเถดิ" 
พอตกกลางคนื ฝนตกลงมาห่าใหญ่ ท าเอาเณรน้อยนอนไม่หลบั เน่ืองจากเป็นหว่งว่าเมลด็พชืจะลอยหายไปกบั
สายน ้า พอเชา้ขึน้มาจงึรบีไปทีล่านดนิ  ปรากฏว่าเมลด็ผกัอนัตรธานไปดงัคาด เณรน้อยทุกขใ์จยิง่นกั จงึรบีวิง่ไป
บอกอาจารยเ์ซนใหม้าด ู      เมือ่อาจารยเ์ซนทราบเรื่องกก็ล่าวว่า "เณรไม่ตอ้งทุกขใ์จไป เมลด็พชืบางสว่นเพยีง
จมลงไปในดนิ สว่นเมลด็พชืทีล่อยไปกบัสายน ้า เมื่อมนัหยุดลงทีไ่หนมนักจ็ะเจรญิงอกงามขึน้ ณ ทีน่ัน้เอง สดุแท้
แต่วาสนาเถดิ"      
 เวลาผ่านไปเพยีงไม่กีว่นั ยอดสเีขยีวอ่อนของตน้หญา้กป็รากฏขึน้มาเป็นหย่อมๆ บนลานโล่ง ทีแ่ทเ้มลด็พชื
ทีไ่ม่ไหลไปกบัสายน ้าไดง้อกขึน้มาแลว้ เมื่อเณรน้อยเหน็ดงันัน้กด็ใีจเป็นอนัมาก รบีไปรายงานอาจารยเ์ซนทนัทวี่า 
"พชืทีศ่ษิยป์ลกูงอกงามขึน้มาแลว้ ช่างดจีงัเลยครบัท่านอาจารย"์ 
อาจารยเ์ซนพยกัหน้าพลางกล่าวแค่เพยีงว่า "ดแีลว้ ชอบแลว้" 
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ความรู้คู่ประสบการณ์ 
  ถ้าเราสามารถน าเอาความรูท้ ัง้หมดในโลกมาใส่ลงในกระดาษแผ่นหนึ่งได ้ขอใหถ้ามตวัเองว่า 
เรารูอ้ะไรบา้งในความรูท้ ัง้หมดทีอ่ยู่ภายในกระดาษแผ่นนัน้ เราจะพบความจรงิว่า ความรูท้ีเ่รามอียู่
เป็นส่วนทีเ่ลก็มากๆ ส่วนทีเ่ราไมรู่ม้นัทัง้กวา้งทัง้สงูและลกึจนไมอ่าจจะวดัได ้ฉะนัน้ผูใ้ดทีค่ดิว่าตวัเอง
รูม้ากและชอบอวดความรูค้อืคนโง ่ผมเคยอ่านหนงัสอืผ่านตาค านิยามเกีย่วกบัคนโง่ทีผ่มชอบมากเลย
น ามาแบ่งปัน เขาใหค้ านิยามคนโงว่่า “คอืบุคคลทีไ่ม่รูต้วัเองว่าไมรู่”้ 
จากค านิยามนี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่ามบีุคคลกลุ่มหนึ่งแสดงตนเป็นผูร้อบรูใ้น
ทุกเรือ่ง มคี าตอบในทุกสิง่ หลายครัง้สิง่ทีเ่ขาแสดงออกทีเ่ขาคดิว่าเป็น
ความรูแ้ทจ้รงิคอืความไมรู่จ้รงิ คนฉลาดคอืบุคคลทีแ่สวงหาความรูใ้ส่ตน
ตลอดเวลา ความรูใ้หม่ๆ  เกดิขึน้ทุกนาท ีความรูเ้ก่าค่อยๆ ลา้สมยัไป
ตามกาลเวลา ผูท้ีห่ยุดเรยีนรูก้เ็ท่ากบัหยดุความเจรญิก้าวหน้าของ
ตนเอง  
 เราก าลงัอยูใ่นยคุสื่อสารขอ้มลูและก าลงักา้วเขา้สู่ยคุชวีเทคโนโลย ีโลกก าลงัเดนิเขา้ในอุโมงค์
แห่งความรูท้ีไ่ม่รูเ้ลยว่าจะออกมาสู่ปลายอุโมงคไ์ดเ้มือ่ใด ตราบใดทีม่นุษยย์งัคงอยู่ตราบนัน้การ
คน้ควา้หาความรูใ้หม่ๆ  จะด าเนินไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ ความรูถ้อืว่าเป็นอาวุธทีท่รงพลงัของมนุษย์
เพราะดว้ยความรูช้่วยก าจดัความงมงายและใชแ้กปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งล ้าเลศิ ความรู ้ปัญญาและพลงั 
เมือ่ประสานกนัอย่างพอเหมาะจะช่วยผลกัดนัชวีติไปสู่ความสุขและความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื แต่อยา่งไรกด็ี
ความรูท้ีแ่ทจ้รงิและสมบูรณ์จะตอ้งเดนิควบคู่ระหว่างการรูข้อ้มลูกบัความรูอ้นัเกดิจากประสบการณ์ 
ตามโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษามกีารวดัผลความรูด้ว้ยการทดสอบว่ามคีวามจ าเกบ็ขอ้มลู รวบรวม
ขอ้มลูไดม้ากน้อยเพยีงใด แต่สถาบนัชวีติขอ้มลูอย่างเดยีวคงไมเ่พยีงพอ ประสบการณ์ชวีติจะตอ้งเป็น
องคป์ระกอบรว่มอยูด่ว้ย  
 ชวีติหลายคนมคีวามจ าเป็นเลศิรูข้อ้มลูมากมาย แต่ขาดประสบการณ์ท าใหผู้น้ัน้ขาดวุฒภิาวะ คน
ทีรู่ข้อ้มลูมากทางเดยีวมกัจะอวดตวั อวดรู ้แต่ผูท้ีรู่จ้กัน าเอาความรูค้วามสามารถมาประยกุตใ์ชอ้ย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม วุฒภิาวะจะพฒันาขึน้ในชวีติผูน้ัน้ชวีติเปรยีบเหมอืนจกัรยานสองลอ้ ลอ้หลงัคอื
พลงัผลกัดนัใหพุ้่งไปขา้งหน้า ส่วนความรูท้างวชิาการเหมอืนลอ้หน้าทีใ่หท้ศิทาง ฉะนัน้เมือ่พลงัชวีติ
กบัความรูป้ระสานกนัจะท าใหช้วีติกา้วหน้า และกา้วไปอยา่งถูกทศิทาง 
 

 


