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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัที ่1 พฤศจกิายน พธิบีชูาขอบพระคุณสมโภชนกับญทัง้หลายทีว่ดับางแสน  
คุณพ่อวชัรพล กูช้าต ิ(คุณพ่อโบ๊ท) เป็นประธานในพธิ  ี

 

 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
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  เรื่องเปรยีบเทยีบของหญงิโงแ่ละหญงิฉลาดทีเ่ตรยีมรบัเจา้บ่าวนัน้ มกัจะถูกน ามาเปรยีบกบั
การเตรยีมพรอ้มในการเผชญิกบัความตาย แต่ทีจ่รงิแลว้ เจา้บ่าว ซึง่ส าหรบัเราครสิตชน กค็อืองคพ์ระ
ครสิตเจา้นัน่เอง เราไมไ่ดพ้บกบัองคพ์ระครสิตเจา้ในวาระสุดทา้ยเท่านัน้ องคพ์ระผูไ้ถ่มาหาเราเสมอ
ในชวีติประจ าวนัใหเ้ราเตรยีมพรอ้มทีจ่ะตอบสนองในความตอ้งการ ความขาดแคลน และมติรภาพใน
ชวีติของเรา ใหทุ้กคนทีเ่ขา้มาสู่ชวีติของเรานัน้ เป็นดัง่องคพ์ระผูไ้ถ่ทีม่าหาเรา และใหเ้ราสรา้งพระ
อาณาจกัรของพระเป็นเจา้ตัง้แต่ในโลกนี้ ในชวีตินี้ และดว้ยท่าทเีช่นนี้เอง ทีท่ าใหเ้ราจะพรอ้มรบัองค์
พระครสิตเจา้เมือ่วาระสุดทา้ยมาถงึ พระองคจ์ะไมใ่ช่ผูแ้ปลกหน้าส าหรบัเรา เพราะเราพบพระองคอ์ยู่
เสมอในชวีติประจ าวนั ในผูท้ีถู่กทอดทิง้ คนยากจนและผูท้ีต่อ้งการความรกั มติรภาพและความ
ช่วยเหลอืจากเรา 

“จงต่ืนเฝ้าระวงัไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วนัและเวลา” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MwDVT0EYyzg
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

  ภมิูคุ้มกนั 
                    รูอ้ะไร ไมสู่ ้รูศ้กึษา                     เสรมิคุณค่า อาชพี รบีขวนขวาย 
               เมือ่เตบิใหญ่ ไดร้บั นบัสบาย            รูร้อบกาย หายจน พน้ทางตนั 
                ตอ้งฝึกเขยีน เรยีนไว ้ใหเ้ลศิหร ู    เป็นประตู สู่โลก โชคดัง่ฝัน 
               รูล้กึกวา้ง สรา้งภมู ิคอยคุม้กนั           ตอ้งมุง่มัน่ ขนัแขง่ แหล่งวชิา 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects )   
  ครเูอต (Cruet )  เป็นภาชนะขนาดเลก็  ใชใ้ส่เหลา้องุน่ หรอืน ้าทีใ่ชใ้นพธิรีบัศลี
มหาสนิท   ครใูช ้ เป็นสญัลกัษณ์ของการไถ่บาป 
  ถ้วย ( cup)  เป็นสญัลกัษณ์แห่งความเจบ็ปวดของพระครสิตใ์นสวน 

เกทเซมานี   โดยมทีีม่าจากด ารสัพระองคว์่า  “ขา้แต่พระบดิาของขา้
พระองค ์ หากถว้ยน้ีไมอ่าจเลื่อนพน้ไปจากขา้พระองค ์ และขา้พระองคจ์ าตอ้งดื่มแลว้ไซร ้ทุก
สิง่กจ็ะเป็นไปตามพระประสงค ์    ในตอนน้ีพระครสิตท์รงรูแ้ลว้ว่ายดูาสทรยศต่อพระองค ์ 
และพระองคจ์ะตอ้งสละพระชนมชพีบนไมก้างเขน  แต่ทรงยอมรบัภาระทีพ่ระเจา้ทรงมอบ

วนัจนัทรท์ี ่9 พ.ย.20                  ฉลองวนัครบรอบการถวายพระวหิารลาเตรนั 
วนัองัคารที ่10 พ.ย.20                ระลกึถงึ น.เลโอ พระสนัตะปาปาและนกัปราชญ ์  
วนัพุธที ่ 11 พ.ย. 20                  ระลกึถงึ น.มารต์นิ แห่งตูร ์พระสงัฆราช                           
วนัพฤหสับดทีี ่12 พ.ย.20           ระลกึถงึ น.โยซาฟัต พระสงัฆราชและมรณสกัข ี
วนัอาทติยท์ี ่15  พ.ย.20             สปัดาหท์ี ่33 เทศกาลธรรมดา   
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วนัที ่2 พฤศจกิายน วนัภาวนาอุทศิแดผู่ล้ว่งลบั ระลกึถงึบดิามารดา  
ปู่ ยา่ตายาย ญาตพิีน้่องทีล่ว่งลบั และวญิญาณในไฟช าระ ทีว่ดับางแสน 

 

 

 

http://vallop-magmee.blogspot.com/2012/05/blog-post_29.html
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%99-2020/12514-9nov20
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%99-2020/12512-11nov20
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%99-2020/12515-8nov20


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 ์

 
วนัจนัทรท่ี์ 9   มสิซา เวลา 11.00 น. 
วนัอังคารที ่10   วนัศกุรท่ี์ 13 ไม ่ม ีมิสซา 

    สมัมนาสงฆท์ีศ่นูยฯ์ 
    พบแพทยต์ามนดั กทม. 

วนัเสารท่ี์ 14   (ไม่มีมสิซาเยน็ 19.30น.)  
10.00 น.      มสิซาสมรส 
14.00 น.      มสิซาสมรส 
18.00 น.      มสิซาชมรมเทดิมารยี ์ 

  พระคุณเจา้สริพิงษ์ จรสัศร ีประธาน 
วนัอาทิตยท่ี์ 15     09.00 น.  มิสซาภาษาองักฤษ 

      10.30 น.   มสิซาภาษาไทย 
วนัจนัทรท่ี์ 16   ไมม่มีสิซา    - ประชมุสภาสงฆ ์
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

พระองค ์ หากถว้ยน้ีไมอ่าจเลื่อนพน้ไปจากขา้พระองค ์ และขา้พระองคจ์ าตอ้งดื่มแลว้ไซร ้ทุก
สิง่กจ็ะเป็นไปตามพระประสงค ์    ในตอนน้ีพระครสิตท์รงรูแ้ลว้ว่ายดูาสทรยศต่อพระองค ์ 
และพระองคจ์ะตอ้งสละพระชนมชพีบนไมก้างเขน  แต่ทรงยอมรบัภาระทีพ่ระเจา้ทรงมอบ

 
                                       ฟป 3: 17-4:1 
         พีน้่องทัง้หลาย จงพรอ้มใจกนัประพฤตติามอยา่งขา้พเจา้ ทา่น
ทัง้หลายเหน็วา่ เราเป็นแบบฉบบัอยา่งไร กจ็งด าเนินตามอยา่งนัน้เถดิ 
ขา้พเจา้เคยบอกใหท้า่นรูห้ลายครัง้แลว้ บดันี้กข็อบอกซ ้าดว้ยน ้าตาอกีวา่ 
หลายคนประพฤตตินเป็นศตัรกูบัไมก้างเขนของพระครสิตเจา้ ปลายทาง
ของพวกเขาเหลา่นี้คอืความพนิาศ พระเจา้ของเขาทัง้หลายคอืทอ้ง เขาอา้ง
ความน่าละอายมาโออ้วด เขาสนใจสิง่ของของโลก แต่บา้นเมอืงของเรานัน้
อยูใ่นสวรรค ์ เราเฝ้าคอยพระผูไ้ถ่จากแดนนี้ คอืพระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้
เป็นเจา้ พระองคจ์ะทรงเปลีย่นรปูรา่งต ่าตอ้ยของเราใหเ้หมอืนพระกาย
รุง่โรจน์ของพระองค ์ ดว้ยพระฤทธานุภาพทีท่ าใหพ้ระองคท์รงบงัคบั
จกัรวาลทัง้หมดใหอ้ยูใ่ตอ้ านาจของพระองคไ์ด ้
            พีน้่องทีร่กั ผูเ้ป็นความปรารถนา เป็นความยนิดแีละเป็นประดุจ
มงกุฎของขา้พเจา้ จงยดึมัน่ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เถดิ ทา่นทีร่กัทัง้หลาย 

 
 พอ่ศกัดิ ์

 
 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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 มีกบตวัหนึ่งอาศยัอยูใ่นสระบวับรเิวณวดั กบตวันี้ฉลาด มนัชอบสงัเกตุ และพจิารณา ทุกๆ 

เชา้กบตวันี้จะคอยเฝ้าสงัเกตุหลวงพ่อเจา้อาวาส เพราะหลวงพ่อจะตอ้งตื่นแต่เชา้อุม้บาตรออกบณิท
บาตไดอ้าหารมาทุกวนั กบกพ็จิารณาเป็นพระนี่ดหีนอ 
ไมต่อ้งท างาน ตื่นแต่เชา้เดนิออกนอกวดั กลบัมากไ็ด้
ขา้วมากนิ  
 กบตวันี้กค็ดิว่า อยากเป็นพระคงดหีนอ พอท่าน
ฉนัเสรจ็เหลอืขา้ว ท่านกเ็อาใหไ้ก่ในวดักนิ กบตวันี้กค็ดิ
อกีว่า เป็นไก่ดกีว่าไหม ไม่ตอ้งออกไปนอกวดัแค่รอ
หลวงพ่อเอาขา้วมาใหก้นิ กม็กีนิแลว้ สกัพกักม็หีมาตวั
หนึ่งวิง่มาไล่กดัไก่ทีก่ าลงัจกิขา้วบนพืน้ กบกค็ดิว่า เป็น
หมาดกีว่า มกี าลงัมากกว่าไก่  
 ต่อมามชีาวบา้นผูช้ายคนหน่ึงวิง่มาไล่หมาทีก่ าลงัวิง่กดัไก่เพื่อแยง่ขา้ว กบกค็ดิอกีว่า ง ัน้เป็น
คนดกีว่า มกี าลงัและแขง็แรงกว่าหมา สกัพกัคนกเ็ดนิไปกวาดลานวดั อยูด่กีม็แีมลงวนับนิมาตอม
หน้าคน คนกล็ าคาญคอยปัดแมลงวนัออกจากหน้าตน กบกไ็ดค้ดิว่า ง ัน้ขอเป็นแมลงวนัดกีว่าไหม 
ตวัเลก็ๆ บนิได ้แต่สามารถสรา้งความล าคาญใหก้บัคนได ้เมือ่คดิจบดงันัน้ แมลงวนัตวันัน้กบ็นิผ่าน
มาทีก่บก าลงันัง่เฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆ อยู ่กบกใ็ชล้ิน้ตวดัแมลงวนัเขา้ปาก จติกค็ดิไดว้่า  
 โอเ้ป็นตวัเรานี่แหละดทีีสุ่ด เราแขง็แรงและฉลาดกว่าพระ กว่าไก่ กว่าหมา กว่าคน กว่า
แมลงวนั ไมต่อ้งออกไปไหน แต่นัง่เฉละ อาหารกบ็นิเขา้ปากตวัเอง" 
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