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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

พธิบีวชพระสงฆใ์หม ่คณุพอ่ โยเซฟ ซามานิโก บรอีอเนส คณะปีเม 
ณ อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ เชยีงราย วนัเสารท์ี ่3 ตุลาคม 2020  

ขอแสดงความยินดีกบัคณุเดชา ศรีชลวฒันา และคกุาญจนา ศรีบวัเอ่ียม พ่อแม่อปุถมัภ ์
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<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1337    วนัอาทติยท์ี ่    11    ตลุาคม     2563/2020 

 พระอาณาจกัรพระเจา้เป็นดัง่งานเลีย้ง ทรงเริม่ตน้เชญิชนชาตทิีพ่ระองคท์รงเลอืกสรร

ใหเ้ขา้มาในงานเลีย้งดงัทีพ่ระองคท์รงสญัญาไว ้แต่ชนชาตขิองพระองคไ์มใ่หค้วามสนใจ 
เพราะพระอาณาจกัรพระเจา้ไมเ่ป็นดงัทีพ่วกเขาคาดหวงั พวกเขาตอ้งการเหน็พระอาณาจกัร
ท า นองเดยีวกบัอาณาจกัรต่างๆ ในโลก เพยีงแต่ยิง่ใหญ่กวา่หมดในทุกดา้น พระเจา้จงึทรง
เชญิชนชาตติ่างๆ ใหเ้ขา้มาในงานเลีย้งแหง่พระอาณาจกัร กระนัน้กด็ ีในเมื่อเขา้สูง่านเลีย้งก็
ตอ้งสวมใสชุ่ดใหเ้หมาะสม ซึง่โดยปกตเิจา้ภาพจะจดัไวใ้หพ้รอ้มและชุดทีต่อ้งใสค่อืความรกั 
เน่ืองดว้ยอาณาจกัรพระเจา้เป็นอาณาจกัรแหง่ความรกั เมื่อไมม่คีวามรกักอ็ยูใ่นความมดื 
ความขดัแยง้ และความเกลยีดชงั  

“ผู้รบัเชิญมีมาก แต่ผู้รบัเลือกมีน้อย” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

  เปล่ียน  
         เปลีย่นจากทอ้ มาเป็นคดิต่อสู ้  เปลีย่นจากตวักู มาเป็นผูกู้ช้าต ิ
เปลีย่นวกิฤต ิมาเป็นโอกาส     เปลีย่นอาฆาต มาเป็นปรารถนาด ี
เปลีย่นปองรา้ย กลายมาเป็นปรองดอง  เปลีย่นเพือ่นพอ้งมาเป็นพีน้่องกนั 
เปลีย่นค าลวง กลายมาเป็นค าหมัน่   เปลีย่นจากฝันมาเป็นวนั..อนัเป็นจรงิฯ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects ) 

Jerusalem Cross  กางเขนเยรซูาเลม   หรือ     Crusader's Cross    กางเขนนักรบครเูส
ประกอบดว้ยกางเขนรปูตวัทสีีอ่นัรวมเป็นกางเขนใหญ่หนึ่งอนัและกางเขนกรกีขนาด
เลก็อกีสีอ่นัรวมเป็นหา้อนั ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของบาดแผลทัง้หา้แห่งพระเยซเูจา้เป็น
กางเขนที ่กอดฟร ีเดอ บุลยนั ซึง่ปลดปล่อยกรงุเยรซูาเลมจากแอกของพวกมสุลมิและ
เป็นผูป้กครองเยรซูาเลมคนแรก สวมเป็นสญัลกัษณ์และเป็นสญัลกัษณ์ของการเผยแผ่
พระวรสารไปสู่สีมุ่มโลก 

วนัพธุที ่ 14 ต.ค.20 ระลกึถงึ   น.กลัลสิตสัที ่1 พระสนัตะปาปาและมรณสกัข ี
วนัพฤหสับดทีี ่15 ต.ค.20 ระลกึถงึ  น.เทเรซาแหง่อาวลีา พรหมจารแีละนกัปราชญ์ 
วนัศุกรท์ี ่ 16 ต.ค.20 ระลกึถงึ  น.เฮดวกิ นกับวช น.มารก์ารตีา มารยี ์อาลาก๊อก พรหมจารี
วนัเสารท์ี ่ 17 ต.ค.20 ระลกึถงึ น.อกิญาซโีอ ชาวอนัตโิอค พระสงัฆราชและมรณสกัขวีนั
อาทติยท์ี ่ 18 ต.ค. 20 สปัดาหท์ี ่29 เทศกาลธรรมดา  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

ลกูวดัแมพ่ระรว่มใจเทดิเกยีรตแิมพ่ระเดอืนตุลาคม  
และรว่มกจิกรรมบนัทกึบทสวดสายประค าตลอดเดอืนถวายแม่ 

 

 

 

 



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 ์

เพราะคนท่ีขอจึงได้รบั คนท่ีแสวงหาจึงพบ 
     การภาวนาดว้ยความพากเพยีรอยา่งสม ่าเสมอแสดงใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นที่
ตอ้งรอ้งขอความชว่ยเหลอืจากพระเจา้ บดิาในโลกนี้ยงัรูจ้กัใหข้องดแีกล่กู  
พระบดิาบนสวรรคผ์ูด้พีรอ้มของเราจะใหข้องทีด่กีวา่หรอืดทีีส่ดุส าหรบัเราอยา่ง
แน่นอน และของประทานนัน้กค็อื   “พระจิตเจ้า”   พรอ้มกบัผลแหง่พระพร    
ของพระองค ์อนัไดแ้ก ่ความรกั ความชืน่ชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา 
ความใจด ีความซื่อสตัย ์ความอ่อนโยน และการรูจ้กัควบคุมตนเอง (กท 5:22-23) 
แต่เราตอ้งวอนขอ เพราะคนท่ีขอจึงได้รบั คนท่ีแสวงหาจึงพบ 

อาทติยช์วนคดิ  

 วนัจนัทรท์ี ่  12  ไมม่มีสิซา 
 วนัองัคารที ่ 13  วนัศกุรท์ี ่16 มสิซา เวลา 11.00 น. 
 วนัเสารท์ี ่    17  บวชพระสงฆท่ี์ตราด ของดมิสซาค า่ 
 วนัอาทติยท์ี ่18   มสิซาตามเวลาปกต.ิ....หลงัมสิซาภาษาไทย .... แบ่งปันพระวาจา 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

กางเขนที ่กอดฟร ีเดอ บุลยนั ซึง่ปลดปล่อยกรงุเยรซูาเลมจากแอกของพวกมสุลมิและ
เป็นผูป้กครองเยรซูาเลมคนแรก สวมเป็นสญัลกัษณ์และเป็นสญัลกัษณ์ของการเผยแผ่

• หนึ่งสปัดาหท์ผีา่นมา ชา่งผา่นไปวอ่งไวมาก วนัจนัทร์-องัคาร-พธุ เป็นเวลาเขา้เงยีบสงฆ์
แขวงศรรีาชา ทีบ่า้นเพ ระยอง วนัพฤหสัฯ วนัศกุร ์ เตรยีมเอกสารต่าง ๆ ส าหรบัพธิศีลี
ศกัดิส์ทิธิใ์นวดัเราวนัเสาร ์เกอืบลมืเขยีนบทความสัน้ ๆ น้ี 

• วนัอาทติยน์ี้ คณุพอ่วชัรพล กูช้าต ิจะมาถวายมสิซาภาษาไทยให ้เพือ่แบ่งเบาเจา้วดั โชคด ี
ทีพ่ีน้่องมโีอกาสพบพระสงฆใ์หม ่ๆ และไดร้บัขอ้คดิ แนวปฏบิตัจิากบทเทศน์ของคณุพอ่ 
คณุพอ่ก าลงัเรยีน รอจบปรญิญาเอกดา้นเทวศาสตรจ์รยิธรรม ทีก่รงุโรม แต่เวลานี้ยงัตดิ
ปัญหาโควดิ-19 อยู ่... รว่มใจและภาวนาใหค้ณุพอ่ดว้ยนะครบั 

• มเีจา้วดัชา้ ๆ แบบน้ี กพ็อมขีอ้ดอียูบ่า้ง เพราะหากคดิไว ท าไว ใจรอ้นเชน่เก่าก่อน คงตอ้ง
ไหวว้าน ใชง้านพีน้่องหลาย ๆ ทา่นมากกวา่นี้ .... กค็อ่ยเป็นคอ่ยไปแลว้กนั 

• ส่ิงส าคญัในชีวิตคริสตชนคือ เตบิโตจากภายในคอื ชีวิตจิตใจในพระคริสต ์การเตบิโต
นี้ ต้องเป็นจิตส านึกและการปฏิบติัของแต่ละคน อาศยัพระวาจา การภาวนาและศีล
ศกัด์ิสิทธ์ิ 

• เดือนแห่งแม่พระลกูประค าน้ี จงึเป็นโอกาสพเิศษทีเ่ราทกุคนจะท าใหเ้ป็นชว่งเวลาแหง่
พระหรรษทานเพิม่พนู โดยสวดภาวนาสว่นตวั เป็นครอบครวั และการรว่มสว่นและรบัศลี
มหาสนิทในบชูามสิซา จากใจศรทัธาและเป็นอสิระ 

• การสวดสายประค าทกุบท - ทกุสาย ต้องมีชีวิต จิตใจของเราอยู่ท่ีนัน่ แลว้จติใจของ
เราจะเปิดกวา้งไปถงึผูอ้ื่น... ญาตมิติร สตับุรษุ ประเทศชาตแิละพระศาสนจกัร และจะไป
ไกลไดถ้งึมนุษยชาต ิ.... อย่าเพียงสวดสายประค า เพ่ือท าสถิติจ านวนกีส่บิ กีร่อ้ย กีพ่นั
สาย จงท าใหก้ารสวดภาวนาเป็นเหมือนชีพจรและลมหายใจของเรา ใหไ้หลลื่นไปไม่
สะดุดหรอื เรง่รดั เรง่รบี .. การสวดไดม้ากนัน้เป็นสิง่ด ีแต่ทีส่ าคญัมากดว้ย คอื ต้อง
ภาวนาอย่างมีคณุภาพครบั 

• ขอค าภาวนาบา้ง เพือ่เจา้วดั ‘ช ารดุ’ และเชือ่งชา้ เพือ่พระสงัฆราชและคณะสงฆด์ว้ยนะ
ครบั ขอแมพ่ระทีร่กัพีน้่องชว่ยน าพาทกุทา่นไปในความดงีามทกุวนั ... 

 

พอ่ศกัดิ ์

ระลกึถงึ  น.เฮดวกิ นกับวช น.มารก์ารตีา มารยี ์อาลาก๊อก พรหมจารี



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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เสือตีนโต 
 มสีามภีรรยาคูห่นึ่งมอีาชพีท าไร ่ต่อมาวนัหน่ึงทัง้สองกต็่างไปชว่ยกนัท าไรเ่หมอืนเชน่เคย 
ในวนันัน้ทัง้คูไ่มไ่ดห้อ่ขา้วไปกนิ คดิวา่จะกลบัไปกนิขา้วกนัทีบ่า้น พอถงึชว่งบา่ย สองสามภีรรยา
กช็วนกนักลบับา้น เมือ่ถงึบา้นสามพีดูกบัภรรยาวา่“นี่น้อง รบีไปหาขา้วปลาอาหารมากนิดว้ยกนั
เถอะ วนัน้ีพีห่วิมากๆ เลย”ฝ่ายภรรยานัน้เป็นคนทีข่ ีเ้กยีจ  ไมช่อบท างานอยูเ่ป็นทนุ  จงึพลอยไม่
ชอบหงุหาอาหารไปดว้ย เมือ่ไดย้นิสามพีดูขึน้มา จงึเดนิเขา้ไปยงัหอ้งครวั แลว้เปิดหมอ้ขา้วด ูก็
เหน็วา่มขีา้วเหลอือยู ่น่าจะพอแบ่งกนักนิได ้จงึบอกกบัสามไีปวา่ “ขา้วมอียูแ่ลว้พี ่กบัขา้วของ
เมือ่ตอนเชา้กย็งัมอียู ่ถา้พีห่วิกม็ากนิไดเ้ลย”“เอางัน้กไ็ด ้ น้องกม็ากนิพรอ้มกนักบัพีเ่ลยซ”ิ สามี
พดู ทัง้คูต่่างกแ็บ่งขา้วกนักนิคนละจาน ขา้วในหมอ้จงึเหลอือกีเพยีงเลก็น้อย  
 ในขณะนัน้เองไดม้เีพือ่นคนหน่ึงมาทีบ่า้น “เอา้ก าลงัท าอะไรอยูล่ะ” เพือ่นเอ่ยถาม  “ก าลงัจะ
กนิขา้วกลางวนั  มาๆ มานัง่กนิขา้วดว้ยกนั”  สามไีดก้ล่าวชวนเพือ่นทีม่าเยีย่ม  ใหม้ารว่มทาน
อาหารตามธรรมเนียมไทยแทข้องคนไทย   “แหม กนิสกัหน่อยกด็เีหมอืนกนั ก าลงัหวิอยูเ่ลย
ทเีดยีว”  เพือ่นคนนัน้กไ็ดเ้ขา้มานัง่รว่มวงกนิขา้วดว้ย ภรรยาจงึไดต้กัขา้วทีย่งัคงเหลอือยูใ่นหมอ้
ใหก้บัแขกทีม่า ขา้วทีห่ลอือยูใ่นหมอ้จงึหมดลง   
 ทัง้สามคนต่างกก็นิกนัไปคยุกนัไป ขา้วในจานของแต่ละคนกล็ดน้อยลงทลีะนิด เผอญิขา้วใน
จานของเพือ่นหมดก่อน เพือ่นนัน้ยงัทานไมอ่ิม่จงึคอยจงัหวะใหเ้จา้บา้นคดขา้วใหต้นเพิม่ แต่เจา้
บา้นกไ็มต่กัใหเ้สยีท ีฝ่ายเพือ่นจงึคดิหาอุบายทีจ่ะบอกใหเ้จา้บา้นคดขา้วให ้เป็นนยัๆ  จงึพดู
ขึน้มาวา่ “นี่เมือ่วานนี้ เราเขา้ไปในป่ามา โอโ้ฮเพือ่นเอ๋ยเราไดไ้ปเจอเสอืตวัหนึ่งรอยตนีของมนัโต
ขนาดจานขา้วนี่เลย” 
เพือ่นพดูพรอ้มกบัเอยีงจานใหเ้จา้บา้นด ู เจา้บา้นเมือ่ไดเ้หน็ดงันัน้ กถ็อืโอกาสเล่าต่อวา่   “เมือ่
วานนี้ เรากไ็ปเทีย่วป่ามาเหมอืนกนั โอโ้ฮเพือ่นเอ๋ย  “เราไปเจอชา้งรอยตนีโตขนาดหมอ้นี่แหละ” 
พดูไปพรอ้มกบัไดเ้อยีงหมอ้ใหด้ ูเพราะขา้วกห็มดหมอ้แลว้เหมอืนกนั 

การจะพดูบอกอะไรใครนัน้ ในบางครัง้เราไม่
สามารถท่ีจะพดูหรือบอกออกไปตรงๆไม่ได้ 

เพราะอาจจะเป็นการเสียมารยาท ผูฉ้ลาดมกัจะ
หาวิธีการบอกให้อีกฝ่ายหน่ึง 
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