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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

คุณพอ่วชัรพล กูช้าต ิ(พอ่โบ๊ต) ประธานในพธิมีสิซา วนัอาทติยท์ี ่11 ตุลาคม 2020  
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<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1338    วนัอาทติยท์ี ่    18    ตลุาคม     2563/2020 

 การตกอยูภ่ายใตพ้ลงัอ านาจครอบง าของบาป "อจิฉา" ชาวฟารสิไีมพ่อใจ "ความด"ี 

ทีพ่ระเยซูเจา้ทรงกระท า พวกเขาเลอืกวธิ ี "ชัว่รา้ย" งบุงบิปรกึษากนัเพื่อจบัผดิพระวาจา
ของพระองค ์เป็นชอ่งทางดงึกระแสนิยมในตวัพวกเขากลบัคนืมา แต่พระเยซูเจา้องคพ์ระผู้
ไถ่ ผูเ้ป็นพระเจา้แทแ้ละมนุษยแ์ทไ้มเ่ลอืกวธิทีีจ่ะเผชญิหน้าดว้ยการทะเลาะววิาท แต่เลอืก
ประกาศ "ความยตุธิรรม" "ของซซีาร ์ จงคนืใหซ้ซีาร ์ และของพระเจา้ กจ็งคนืใหพ้ระเจา้
เถดิ" เป็นการดหีากครสิตชนทุกคนจะตระหนกัเสมอวา่มพีระเยซูครสิตเจา้เป็นพระอาจารย ์
พระองคท์รงสอนเราทัง้ดว้ยแบบอยา่งและค าพดู ใหเ้ราเลยีนแบบพระองค ์

“ของของซีซาร ์จงคืนให้ซีซาร ์และของของพระเจ้า กจ็งคืนให้พระเจ้าเถิด” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

         สามคัคี 
     เพราะเราคอืต านานแหง่การให ้        เพราะเราไมถ่อืตนต่อชนผอง 
เราจงึเป็นชาตพินัธุอ์นัปรองดอง                เราจงึครองความเมตตาสามคัค ี
แมจ้ะอยูค่นละปลายของสายรุง้                  แต่ยงัมุง่มัน่หมายมหิน่ายหนี 
เพือ่พงศพ์นัธุอ์นัถอืเทดิก าเนดิม ี            รอ้ยวจเีจรจาเพือ่สามคัค ี

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี    
( Religeous    Objects )  ส่ิงน่ารู้...ในพิธีกรรมเก่ียวกบักางเขน  โครซิเยร ์  ไมเ้ทา้ประจ าต าแหน่ง
พระสงัฆราช เป็นไมเ้ทา้ซึง่น่าจะมทีีม่าจากไมเ้ทา้หวังองุม้ของคนเลีย้งแกะ หรอืไมเ้ทา้ทีใ่ชก้นัทัว่ไปในยคุของ

พระอคัรธรรมทตู ปัจจบุนัโครซเิยรไ์ดร้บัการตกแต่งอยา่งหรหูราผดิกบัยคุแรก โครซเิยรเ์ป็นไมเ้ทา้
ประจ าต าแหน่งพระสงัฆราช พระอคัรสงัฆราช ฯลฯ       โครซเิยรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจ และ
ขอบขา่ยแห่งอ านาจในการตดัสนิคดคีวาม ไมเ้ทา้โครซเิยรท์ีม่หีวัเป็นไมก้างเขนซอ้นกนัสองชัน้ 
เป็นเครือ่งหมายของนกับุญเกรกอรแีละนกับุญซลิเวสเตอร ์ส่วนไมเ้ทา้โครซเิยรก์บัปลาตวัหนึ่งเป็น
เครือ่งหมายของนกับุญเซโน โครซเิยรเ์ป็นสญัลกัษณ์ของความเมตตา ความหนกัแน่น และการ
แกไ้ขความผดิ 

วนัจนัทรท์ี ่ 19 ต.ค.20 ระลกึถงึ น.ยอหน์แหง่เบรเบฟิ น.อสิอคั โยเกอ พระสงฆแ์ละเพือ่นมรณสกัข ี
                  น.เปาโล แหง่ไมก้างเขน พระสงฆ ์
วนัพฤหสับดทีี ่22 ต.ค.20 ระลกึถงึ น.ยอหน์ ปอล ที ่2 พระสนัตะปาปา 
วนัศกุรท์ี ่  23 ต.ค.20  ระลกึถงึ น.ยอหน์ แหง่กาปิสตราโน พระสงฆ ์
วนัเสารท์ี ่ 24 ต.ค.20  ระลกึถงึ น.อนัตน มารยี ์คลาเรต ์พระสงัฆราช 
วนัอาทติยท์ี ่ 25 ต.ค. 20 สปัดาหท์ี ่30 เทศกาลธรรมดา  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

สมาชกิสภาอภบิาลวดับางแสน รว่มฟ้ืนฟูจติใจพระเมตตา สงัฆมณฑลจนัทบุร ีปี 2020  
ทีว่ดัพระหฤทยั ศรรีาชา เมื่อวนัเสารท์ี ่10 ตุลาคม 2020 

โดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศลี รว่มกบั พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ์ จรสัศร ี

 

 

 
 



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 ์

พระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช 

“...ตอ้งจ าไวน้ะ วา่งานทุกอยา่งนัน้ มดีา้นหน้าและดา้นหลงัเหมอืน เหรยีญบาท 
งานดา้นหน้านัน้มคีนท าแยะ และแยง่กนัท า เพราะมผีลเหน็ไดช้ดัและปนูบ าเหน็จกนัไดเ้ตม็ที่

แต่งานทีไ่มป่รากฏแก่สายตาคนน่ะ ตอ้งเป็นคนทีเ่ขา้ใจงานและหน้าทีข่องตวัจรงิๆ จงึจะท าได ้

และตอ้งเสยีสละดว้ย เพราะงานดา้นหลงันัน่น่ะ เป็นงานปิดทองลงัพระ และตอ้งยอมรบัวา่จะ

ไมไ่ดอ้ะไรตอบแทน นอกจากความภมูใิจในการท างานในหน้าทีข่องตน จ าไว้อีกอย่างหน่ึงคือ 

งานของพระมหากษตัริยท่ี์แท้ส่วนใหญ่เป็นงานด้านหลงั...” 

อาทติยช์วนคดิ  

• หลงัมสิซาภาษาไทยวนัน้ี มแีบง่ปันพระวาจา บา้นพกัพระสงฆ์ 
• มสิซาประจ าสปัดาห ์ปกต ิ

วนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร ์เวลา 11.00 น.  วดัน้อย 
วนัเสาร ์นพวารฯ มสิซา เวลา 19.30 น. 
วนัอาทติย ์มสิซาภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น.   
มสิซาภาษาไทย เวลา 10.30 น. 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

พระสงัฆราช เป็นไมเ้ทา้ซึง่น่าจะมทีีม่าจากไมเ้ทา้หวังองุม้ของคนเลีย้งแกะ หรอืไมเ้ทา้ทีใ่ชก้นัทัว่ไปในยคุของ
พระอคัรธรรมทตู ปัจจบุนัโครซเิยรไ์ดร้บัการตกแต่งอยา่งหรหูราผดิกบัยคุแรก โครซเิยรเ์ป็นไมเ้ทา้

เป็นเครือ่งหมายของนกับุญเกรกอรแีละนกับุญซลิเวสเตอร ์ส่วนไมเ้ทา้โครซเิยรก์บัปลาตวัหนึ่งเป็น

•   ขณะเขยีนบทความสัน้ ๆ นี้ ฝนก าลงัฉ ่าฟ้า และกเ็ป็นเวลาทีก่ าลงัจะ
เดนิทาง…. ไกล.. ถงึตราด…. เพือ่งานบวชพระสงฆ ์หลาย ๆ ปีก่อนไมเ่คยรูส้กึวา่ มทีีไ่หน
ในประเทศไทย ทีไ่กลเกนิกวา่จะไป แต่บดันี้ อยูแ่คน่ี้ ๆ ในสงัฆมณฑล กด็เูหมอืนไกล…. 
แน่นอนครบั มใิชว่า่ใจอยูไ่กล แต่รา่งกายไมค่อ่ยพรอ้ม อยา่งไรกต็าม การบวชพระสงฆ ์
ถือเป็นงานส าคญั- ยืนยนัเอกภาพของสงัฆภาพ ของคณะสงฆค์รบั 

• เป็นสจัธรรมในความเป็นตวัเรา ทีห่ลาย ๆ สิง่ในตวัตน ชา้ลง ๆ สูก่ารคอ่ยสญูสลาย ก าลงั
วงัชา ความทรงจ า การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะทีส่ ิง่ทีอ่ยูร่อบตวัเรา เชน่
สงัคม ขา่วสารขอ้มลู กจิกรรมนานาชนิด กลบัทว่มทน้ยิง่ขึน้ และหากเราอยูก่บัความ
เป็นไป โดยไมไ่ตรต่รองมองดตูวัเราเองใหช้ดัเจนไวเ้สมอ…. เรากอ็าจจะเผลอเรอ… 
เป็นไป โดยหารูไ้มว่า่… เราก าลงัไมใ่ชค่นทีค่วรจะเป็น 

• นักบุญเปาโล เตอืนใจเรา ตัง้แต่เริม่ตน้บทจดหมายถงึชาวเอเฟซสัวา่ … ‘พีน้่อง ในองค์
พระครสิตเจา้นี้ เราได้รบัเลือกเป็นพิเศษ …. เพือ่เราจะไดส้รรเสรญิพระสริริุง่โรจน์ของ
พระองค ์… ทา่นได้ฟังพระวาจาแหง่ความจรงิ คือ ข่าวดีอนัน าความรอดพ้น … ทา่น
ได้เช่ือ จงึได้รบัพระจิตเจ้า ซึง่พระเจา้สญัญาจะประทานให ้เป็นตราประทบั และเป็น
ประกนัของมรดก ซึง่เราจะไดร้บัเพือ่ปลดปล่อยเรา ใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์องพระเจา้…. เป็น
การสรรเสรญิพระเจา้’ 

• การปล่อยตวัตามใจไปในวถิขีองโลก จะน าเราคอ่ยตกจากเสน้ทางทีพ่ระเจา้จดัสรรและ
น าพาเรามาโดยตลอด ทา่มกลางชวีติทีพ่ะรงุพะรงั ทว่มทน้ดว้ยขา่วสารขอ้มลู ทีไ่รส้าระ
และท าใหไ้ขวเ้ขว หรอืหลงทศิทางไดน้ี้ ขอให้ใช้เครือ่งมือท่ีพระเจ้าประทานแก่เราเสมอ 
คือ พระวาจา การอธิษฐานภาวนา และศีลศกัด์ิสิทธ์ิ ( เป็นตน้ศลีอภยับาป และศลีมหา
สนิท)…. เราจะไมห่ลง หลดุออกไปจากจุดยนืพเิศษของเรา คอืเป็นผูท้ีม่คีวามเชือ่ ไดร้บั
พระจติเจา้ ซึง่ประทบัตราไว ้เป็นประกนัของมรดกสวรรค์ 

• ลงมือปฏิบติัให้เป็นจิตส านึกประจ าวนั ลงมอืท าวนัน้ี…. และวนันัน้เป็นจรงิแน่นอน 
พอ่ศกัดิ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ความสขุจากการให้ 
  ชายหนุ่มคนหนึ่งมชีวีติทีเ่รยีกไดว้่าสมบรูณ์แบบ หน้าตาหลอ่เหลา มกีารศกึษาสงู  มงีานการทีม่ ัน่คง  มี
ความกา้วหน้าในอนาคต  มคีนรกัใครร่อบขา้ง เรยีกว่าใครเหน็ใครรูเ้ป็นตอ้งอจิฉา วนั หนึ่งชวีติทีส่มบรูณ์แบบ
ของชายคนนี้ยิง่สดุยอด สมบรูณ์แบบมากขึน้ เมือ่พีข่องเขายอมควกัเงนิกอ้นโต ซือ้รถสปอรต์คนังามเป็น
ของขวญัใหก้บัน้องชาย ไมต่อ้งบอกว่าเจา้ตวัจะยนิดปีรดีาแคไ่หน เพราะรถสปอรต์สดุหรคูนันี้ ชายหนุ่มนายนี้
ฝันอยากได ้เป็นเจา้ของมาตลอดชวีติ  
 เมือ่ความฝันเป็นจรงิ สิง่ทีช่ายหนุ่มคดิท าอยา่งแรกคอื ขบัเจา้รถสปอรต์ตระเวนไปตามทีต่่าง ๆ ใหส้ม 
อยาก ใจหนึ่งตอ้งการทดสอบแรงมา้ทีซ่่อนตวัอยูใ่นหอ้งเครื่อง ว่าจะมเีรีย่วแรงเตม็ก าลงัแคไ่หน อกีใจก็
แน่นอนว่าใครทีม่รีถสวยแรงขนาดนี้ คงไมบ่า้เกบ็เอาไวด้ตูามล าพงัทีโ่รงรถในบา้น ขบั โฉบเฉี่ยวไปมาสกัพกั 
กถ็งึเวลาพกัทัง้เครือ่งและคน ชายหนุ่มจดัแจงจอดรถขา้งถนน ระหวา่งก าลงัพกัผอ่นอริยิาบถ  
 เขาเหน็เดก็คนหนึ่งเดนิลบู ๆ คล า ๆ รอบรถคนังาม ดว้ยกริยิาทา่ทชีืน่ชอบรถสปอรต์ อยา่งเหน็ไดช้ดั 
ชาย หนุ่มรูส้กึภาคภมูใิจในการเป็นเจา้ของ สิง่ทีห่ลายต่อหลายคนใฝ่ฝัน เขาเดนิยดือกมาทีร่ถ พรอ้มพดูจา
ทกัทายเดก็คนนัน้ดว้ยน ้าเสยีงมัน่ใจ ดัง่ขนุศกึผูช้นะสงคราม "ระวงัหน่อยน้อง เดีย๋วเป็นรอย" เขาบอก เดก็คน
นัน้มองไปยงัชายหนุ่มเจา้ของเสยีง กอ่นจะพดูตอบ "รถของพีเ่หรอ สดุยอดจรงิ ๆ" "แน่นอน" เขาตอบ  "พีซ่ือ้
มาราคาเทา่ไหร"่ เดก็คนเดมิถาม  "คนอืน่อาจตอ้งควกัสตางคซ์ือ้เอง แต่พีไ่ม่ตอ้ง เพราะพีช่ายพีซ่ือ้ใหเ้ป็น
ของขวญั"  "โอโ้ห! ดจีงั ผมอยาก..." เดก็คนเดมิพดูตะกกุตะกกัชะงกัในตอนทา้ย  ชายหนุ่มคดิในใจว่า เดก็คน
นี้คงไมก่ลา้พดูต่อ เพราะทีเ่ดก็อยากจะพดูแต่ยัง้ปากยัง้ค าไวน้ัน้ คงตอ้งการบอกว่าอจิฉาตวัเขาเอง อยากจะ
เป็นอยา่งเขาบา้ง มพีีท่ีแ่สนดซีือ้รถสดุหรใูหเ้ป็นของขวญั แต่สิง่ทีช่ายหนุ่มคดิกลบัผดิถนดั "โอโ้ห ดจีงั ผม
อยาก...เป็นอยา่งพีช่ายของพีจ่งั" เดก็คนนัน้พดู "ผมจะไดซ้ือ้รถใหน้้องชายผมนัง่บา้ง" ชายหนุ่มถงึกบัอึง้ ใน
สงัคมทกุวนันี้ ทีใ่คร ๆ ตัง้หน้าตัง้ตาแต่จะรบั หรอืบางคนไมย่อมรอ ใชก้ าลงัความไดเ้ปรยีบแยง่ชงิของคนอืน่
มาเป็นของตวัเอง แต่เดก็คนนี้กลบัคดิสวนทางใคร ๆ เขาอยากเป็นผูใ้ห ้มากกว่าเป็นผูร้บั ชายหนุ่มมองเดก็
ดว้ยความรูส้กึทึง่ และพดูออกมาทนัทวี่า "อยากนัง่รถเล่นกบัฉนัไหม"  "ครบั อยากมากเลย"   
 หลงัจากขบัรถเล่นอยูพ่กัหนึ่ง เดก็ชายหนัมาพดูดว้ยดวงตาวาวแวว "คณุจะกรณุาขบัรถไปหน้าบา้นผม
ไดไ้หมครบั" ชาย หนุ่มยิม้น้อย ๆ เขาคดิว่าเขารูด้วี่าเดก็หนุ่มตอ้งการอะไร เขาคงตอ้งการใหเ้พือ่นบา้นเหน็ว่า
เขาไดน้ัง่รถคนัโตกลบับา้น แต่ชายหนุ่มคดิผดิอกีแลว้ "คณุ จอดตรงบนัไดนัน่ล่ะครบั" เขาวิง่ขึน้บนัได จากนัน้
สกัครูจ่งึกลบัมาแต่เขาไมไ่ดว้ิง่ เขาอุม้น้องตวัเลก็ ๆ ทีข่าพกิารมาดว้ย 
และวางน้องลงทีบ่นัไดล่าง กอดไวแ้ละชีไ้ปทีร่ถ "นัน่ไง บดัดี ้รถคนัที่
พีเ่ล่าใหฟั้ง พีช่ายของเขาซือ้ใหเ้ป็นของขวญั เขาไมต่อ้งเสยีตงัคเ์ลย 
สกัวนัหนึ่งพีจ่ะซือ้ใหน้้องบา้ง น้องจะไดด้ขูองสวย ๆ งาม ๆ ดว้ยตา
ของน้องเองเหมอืนทีพ่ีเ่คยเล่าใหฟั้ง" ชายหนุ่มลงจากรถ แลว้อุม้เดก็
น้อยขึน้รถ พีช่ายปีนตามขึน้มานัง่ใกล ้ๆ และแลว้ทัง้สามกเ็ริม่ออก
เดนิทาง ชายหนุ่มรูแ้ลว้ว่า "ความสขุจากการให้" หมายถงึอะไร 
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