
8 

ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ผูช่้วยพิธีกรรม  เยาวชนวดับางแสน 
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1336   วนัอาทติยท์ี ่    4    ตลุาคม     2563/2020 

  เมือ่หวัหน้าสมณะ ผูอ้าวโุสและฟารสิถีามพระเยซเูจา้วา่ทรงไดร้บัอ านาจมาจากไหน 

พระองคท์รงเล่าอุปมาเรือ่งสวนองุน่เพือ่เผยถงึทีม่าของอ านาจของพระองค ์กลา่วคอืทรงเป็น
พระบุตร ทรงเป็นทายาทพรอ้มกนันัน้กต็ าหนิการใชอ้ านาจของหวัหน้าสมณะและผูอ้าวโุสไมใ่ช่
เพือ่ประชากรของพระเจา้ แต่เพือ่ผลประโยชน์ของตน ทรงยนืยนัอ านาจของประกาศกทีม่าใน
พระนามพระเจา้และทรงกระชากหน้ากากผูม้อี านาจทีใ่ชศ้าสนาเพือ่ฆา่พระบุตรเพราะไม่
ตอ้งการสญูเสยีผลประโยชน์ ในประวตัศิาสตรท์ีผ่า่นมาอุปมาทีพ่ระเยซเูจา้ทรงเล่ายงัคงต่อเนื่อง
ทัง้ในระดบัพระศาสนจกัรและในสงัคม ตราบใดทีค่นยงัใชอ้ านาจเพือ่ผลประโยชน์แหง่ตน
มากกวา่เพือ่รบัใช ้

“ส่ิงใดจริง ส่ิงใดประเสริฐ ส่ิงใดชอบธรรม ส่ิงใดบริสทุธ์ิ ส่ิงใดน่ารกั ส่ิงใดควรยกย่อง 
 ถ้ามีส่ิงใดเป็นคณุธรรม ถ้ามีส่ิงใดน่าสรรเสริญ ท่านจงพิจารณาส่ิงเหล่าน้ีด้วยการใคร่ครวญเถิด” 

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


 

  

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

2 

             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

อ่ิมใจ 
              ของบางอยา่ง ซือ้ไมไ่ด ้ดว้ยเงนิทอง เพราะเป็นของ ไมม่ ีราคาขาย 
       เชน่ความรกั ความปราณี มนี ้าใจ   ปลกูฝังไว ้คดิชอบ ประกอบกนั 
       สิง่เหลา่น้ี มคีา่ แก่ชวีติ     เพราะวา่เงนิ ไมม่สีทิธิ ์มาจดัสรร 
       ไดแ้ต่เพยีง เราจะให ้กนัและกนั   และผูใ้ห ้ไดร้างวลั คอือิม่ใจ 

              สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects ) 

Huguenot Cross  กางเขนฮิวกานอท  ใชโ้ดยโปรเตสแตนทช์าวฝรัง่เศส
ผูย้ดึหลกัปฏบิตัขิองฮวิกานอทในฝรัง่เศสชว่งศตวรรษที ่16 และ 17 สว่นใน
ปัจจุบนั โปรเตสแตนทช์าวฝรัง่เศสบางคนสวมกางเขนน้ีบางคนกส็วม
เฉพาะนกพริาบเพือ่แสดงตนวา่เป็นโปรเตสแตนท ์

วนัจนัทรท์ี ่ 5 ต.ค.20  ระลกึถงึ น.โฟสตนิา โควลัสกา   
วนัองัคารที ่ 6 ต.ค.20  ระลกึถงึ  น.บรโูน พระสงฆ ์
วนัพธุที ่ 7 ต.ค.20  ระลกึถงึแมพ่ระแหง่ลกูประค า 
วนัศกุรท์ี ่ 9 ต.ค.20  ระลกึถงึ น.ดโิอนีซโีอ และเพือ่นมรณสกัข ีน.ยอหน์ เลโอมารด์ ีพระสงฆ ์
วนัอาทติยท์ี ่11 ต.ค. 20 สปัดาหท์ี ่28 เทศกาลธรรมดา  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

นิสติกลุม่เทดิมารยีท์ีว่ดับางแสน 

 

 
-------------------------------------------------------------------  

ชุมชนวดับางแสน 

 



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 ์

• วนัจนัทรท์ี ่5 - วนัพธุที ่7 ตุลาคม ไมม่มีสิซา พระสงฆส์มัมนาแขวงทีร่ะยอง 

• พฤหสับดทีี ่8 เวลา 11.00 น. (วดัน้อย) 

• ศุกรท์ี ่9 เวลา 11.00 น. (วดัน้อย)  

• เสารท์ี ่10  เวลา 19. 30 น สวดนพวาร - มสิซา 

• วนัอาทติย ์มสิซาภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. 

 มสิซาภาษาไทยเวลา 10.30 น. 

โอ้...ศีลมหาสนิท 
โอ.้.ศลีมหาสนิท..ความหวงัเดยีวในความล าบาก ความจ าเจในชวีติ  

โอ.้.ศลีมหาสนิท..ความหวงัเดยีวในความมดืมดิ การไมน่บัถอืพระเจา้  

โอ.้.ศลีมหาสนิท..ความหวงัเดยีวในการรอคอย เจบ็ปวด ไมม่ใีครเขา้ใจ  

โอ.้.ศลีมหาสนิท..ความหวงัเดยีวในทา่มกลางความเขา้ใจผดิ การทรยศ  

โอ.้.ศลีมหาสนิท..ความหวงัเดยีวในความทุกขท์รมาน หายนะของชวีติ  

โอ.้.ศลีมหาสนิท..ความหวงัเดยีวของลกูในชวีติ และชัว่โมงแหง่ความตาย. 

                         อาทติยช์วนคดิ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

• 1 ตุลาคม 2020 วนัเริม่ตน้เดอืนแมพ่ระ …. บทความสัน้ ๆ น้ีเขยีนหลงัมสิซา 19.30 
น. ทีพ่ระแทน่ใหญ่ เปิดไฟใหเ้ตม็วดั หากแตเ่ป็นมสิซาเงยีบ ๆ และเรยีบงา่ย… มผีู้
รว่มมสิซาผูใ้หญ่ 6 - 7 ท่าน เดก็น้อย 2 คน และเขา้ใจวา่เป็นพีน้่องต่างความเชื่อ 1 
ทา่น…. ไมม่ขีบัรอ้ง และยงัเป็นวนัฉลองนกับุญเทเรซาแหง่พระกุมารเยซู นกัพรต – 
นกัปราชญข์องพระศาสนจกัร และองคอ์ุปถมัภข์องมสิซงัทัว่โลก 

 ดใีจทีไ่ดถ้วายมสิซาทีพ่ระแทน่ใหญ่ในโอกาสน้ี เป็นมสิซาเพือ่พวกเราสตับรุุษทัง้วดั 
เป็นมสิซาเพือ่งานของพระศาสนจกัร และเป็นมสิซาเพือ่ผูส้งูอาย ุในวนัผูสู้งอายสุากล
ดว้ย 

• เราคงจะเตรยีมจติใจมารว่มมสิซาวนัอาทติยน้ี์ ซึง่เป็นมสิซาตามปฏทินิจารตีของ
พระศาสนจกัร และถอืเป็นโอกาสเปิดเดอืนแมพ่ระไปดว้ย 

• คนเราในทุกวนัน้ี มอีะไรต่อมอิะไรมากมายกวา่รุน่ปู่ ยา่ตายายของเรา และสิง่ทีเ่ราม ี
และทีเ่ราเป็นอาจเป็นสว่นหน่ึงทีท่ าใหเ้ราสาละวนทัง้กายใจ เวลาและองคป์ระกอบอื่น 
ๆ ทีท่ าใหเ้รา ไมม่เีวลาสวดภาวนาบา้งในชวีติประจ าวนั เราอาจจะมมีากขึน้ ไดเ้ป็น
อะไรมากขึน้ แต่เราอาจจะเหน่ือยจนเฉยชามากขึน้ดว้ย … ปลีกเวลาภาวนาบา้งใน
แต่ละวนั … แม้จะเลก็ ๆ น้อย ๆ … เป็นต้นในเดือนแม่พระน้ี … และจงเชื่อเถดิ
วา่ พระเจา้ พระเยซูเจา้ และพระแมม่าร ีไมม่วีนัเอาเปรยีบเรานะ … ไมล่องท าให้
สม ่าเสมอ กจ็ะไมรู่เ้ป็นประสบการณ์ …. รูแ้ต่เพยีงวา่ ท าไมถงึเหน่ือยจงั ทุกวนั 

 

พอ่ศกัดิ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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แง่คิดจากผีเส้ือ 
 ชายคนหน่ึงพบรงัไหมของตวัอ่อนผเีสือ้ เขาเฝ้าจบัตาความคบืหน้ามาตลอด กระทัง่ไดเ้หน็
รอยปรขินาดเลก็ปรากฏอยูท่ีผ่วิภายนอก 
 ชายคนนัน้จงึนัง่ลงและเฝ้าจบัตามองความคลื่อนไหวของตวัอ่อนผเีสือ้อยูน่านหลายชัว่โมง 
เขาเหน็มนัพยายามดิน้รนจะพน้จากชอ่งเลก็ ๆ ของรงัไหมใหไ้ด ้แต่เมือ่ไมส่ าเรจ็ เจา้ตวัน้อยก็
หยดุการเคลื่อนไหว เหมอืนจะยอมรบัวา่ ไมอ่าจขนืท าอะไรไปมากกวา่นัน้ 
 เมือ่ตดัสนิใจไดว้า่จะชว่ยตวัอ่อนแลว้….. ชายคนนัน้จงึหยบิกรรไกรขึน้มาตดัเปิดชอ่งรงัไหม 
จนกวา้งพอทีต่วัอ่อนจะสามารถออกมาไดอ้ยา่งงา่ยดาย ตวัอ่อนผเีสือ้น้อยจงึออกมาเผชญิโลกทัง้
สภาพรา่งกายบวมกลม ตรงขา้มกบัปีกทีม่ขีนาดเลก็นิด
เดยีว !!! 
 แต่เขากเ็ฝ้าจบัตามองตวัอ่อนนัน้ต่อไป ดว้ย
ความหวงัวา่ อกีไมช่า้…ปีกของมนัจะขยายใหญ่ขึน้และ
แขง็แรงพอจะพยงุรา่งกายมนัไดเ้มือ่ถงึเวลาอนัควร 
 แต่เมือ่เวลาผา่นไป…กลบัไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง! 
ผเีสือ้น้อยตอ้งเดนิและคลานไปมาทัง้ชวีติ ดว้ยสภาพ
รา่งกายบวมกลมและปีกแหง้เลก็ทีไ่มม่โีอกาสจะบนิได ้
ภายใตก้ารดแูลอยา่งอ่อนโยนของชายผูห้วงัด ี
 สิง่ทีช่ายคนน้ีไมเ่คยเขา้ใจ กค็อื ธรรมชาตไิดก้ าหนด
มาแลว้วา่ ตวัอ่อนจะออกไปเผชญิโลกได ้กต่็อเมือ่ของเหลวในรา่งกายลดน้อยลง จนล าตวัมขีนาด
สมดุลกบัปีกเทา่นัน้ จงึจะสามารถลอดออกจากชอ่งวา่งขนาดเลก็ของรงัไหมไดส้ าเรจ็  และถา้ตวั
อ่อนไดผ้า่นการดิน้รนจนถงึเวลานัน้ มนัจงึจะเตบิโตเป็นผเีสือ้ทีพ่รอ้มโบกบนิจากรงัไดอ้ยา่งอสิระ
โดยแท ้
 การมชีวีติอยูโ่ดยไมต่อ้งผา่นอุปสรรคใดๆเลย จงึมแีต่จะท าใหเ้ราพกิารและไม่แขง็แรง การ
ดิน้รนฝ่าฟันอุปสรรคต่างหาก ทีเ่ป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินชวีติ ซึง่จะชว่ยใหเ้รายนืหยดัอยู่
ไดอ้ยา่งแขง็แกรง่ 
 เพราะอยา่งนัน้ภมูใิจกบัการดิน้รนในวนัน้ีเถอะ ถา้คณุหวงัจะไปใหถ้งึวนัดีๆ  ของชวีติที่
สามารถโบยบนิไดอ้ยา่งเสร ี
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เร่ืองสัน้ 4 เร่ือง สอนใจให้ข้อคิดสะกิดใจด้วยตวัอย่างท่ีชดัเจน 
 เร่ืองท่ี 1 ความรู้ vs ความสามารถ คุณยายคนหนึ่ง พลดัหลงเขา้ไปในหอ้งสมัมนาของเหล่า
ดอกเตอร ์บนเวทมีดีอกเตอรท์่านหนึ่งก าลงัเอ่ยถามผูท้ีเ่ขา้มาสมัมนาว่า…. “เมด็ฝนทีต่กมาจากฟ้าทีส่งู
และตกมาดว้ยความเรว็สงู จะท าใหค้นไดร้บับาดเจบ็หรอือนัตรายถงึแก่ชวีติหรอืไม่?” เมือ่สิน้เสยีงค าถาม 
ภายในหอ้งประชุมกอ็ือ้องึ ต่างกพ็ากนัวนิิจฉยัหาค าตอบ บา้งกห็าค่าความเรว็ของเมด็ฝน บา้งกห็ามวล
น ้าหนกัของเมด็ฝน ฯลฯ ต่างคนต่างกพ็ากนัคดิ คุณยายมองดอูยูส่กัพกักค็วา้ไมโครโฟนทีโ่พเดยีมออกมา
พดูขึน้ว่า…“พวกคุณไมเ่คยตากฝนเหรอ?” สิน้เสยีงของคุณยาย หอ้งทัง้หอ้งเงยีบกรบิ ทุกคนต่างพากนั
พยกัหน้าบอกว่า “ใช่ๆ พวกเรากเ็คยโดนฝนนี่นา” เรือ่งนี้สะกดิว่า “ความรูอ้าจสรา้งวธิคีดิทีห่ลากหลาย 
แต่ประสบการณ์คอืความสามารถท าใหคุ้ณแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเรว็” 
 เร่ืองท่ี 2 เกลือจ้ิมเกลือ ชายหนุ่มซือ้ปลามาจากตลาด เขาบอกภรรยาว่า…“ทีร่กั ผมซือ้ปลามา คุณ
ช่วยทอดใหห้น่อยนะ เดีย๋วผมจะไปดหูนงัสกัเรือ่งหนึ่ง แลว้จะกลบัมากนิ” เมือ่ภรรยาไดย้นิว่าสามจีะไปดู
หนงั กเ็อ่ยขึน้ว่า “ฉนัไปดดูว้ย!” ชายหนุ่มไดต้อบกลบัไปว่า “อยา่ไปเลย คุณอยูท่ ากบัขา้วทีน่ี่ ค่าตัว๋กแ็พง 
ผมไปดคูนเดยีว เดีย๋วจะกลบัมาเล่าใหฟั้ง พรอ้มทานปลาทีคุ่ณท านะๆ” 
เมือ่ชายหนุ่มกลบัมาจากดหูนงั กเ็ดนิเขา้ไปทีห่อ้งครวั แลว้ถามภรรยาว่า “คุณ! ปลาทอดอยูไ่หน?” 
ภรรยาสาวนัง่อ่านหนงัสอืดว้ยอาการสงบ แลว้ตอบว่า “ฉนักนิหมดแลว้! มาๆ มานัง่ใกลฉ้นัเลยคุณ เดีย๋ว
ฉนัจะเล่าใหฟั้งว่าปลามนัอร่อยยงัไง?” เรือ่งนี้สะกดิว่า “คุณปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นอยา่งไร เขากอ็าจปฏบิตัต่ิอคุณ
อยา่งนัน้” 
 เร่ืองท่ี 3 ส าคญัท่ีข้างเคียง ตอกเสน้หน่ึงตกอยูบ่นถนน มนัคอืขยะ หากมนัผกูอยูก่บัผกักาดขาว ก็
มคี่าเท่ากบัการรอ้ยผกักาดขาว 
หากมนัผกูอยูก่บัซุม้ดอกไม ้มนักม็คี่าเท่ากบัของประดบั ส าคญัคอื เราอยูก่บัใคร 
เรือ่งนี้สะกดิว่า “อยูก่บัคนทีไ่มเ่หมอืนกนัยอ่มเกดิคุณค่าทีแ่ตกต่างกนั เวททีีย่นืต่างกนัค่าตวักต่็างกนั อยู่
ใกลช้ดิกบัคนทีป่ระสบความส าเรจ็ แลว้ชวีติของคุณจะเปลีย่นไป” 
 เร่ืองท่ี 4 ไม่เรียนได้ไหม? ตอนทีเ่อน็ทรานซ ์ผมสอบไมต่ดิมหาลยัใดเลย เพื่อนของแมม่าคุยใหแ้ม่
ฟังว่า ลกูชายของแกสอบตดิมหาวทิยาลยัชื่อดงั แกภูมใิจลกูชายแกมาก ส่วนผมสอบไมต่ดิจงึออกมาหา
งานท า ผ่านไปไมก่ีปี่ เพื่อนของแมม่าเล่าใหแ้มผ่มฟังว่า ลกูชายของแกจบดอกเตอรแ์ลว้ ตอนน้ีท างาน
เป็นอาจารยท์ีม่หาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง เงนิเดอืนสามหมืน่กว่าบาท “แลว้ลกูชายของเธอล่ะ ตอนน้ีท างาน
อะไร? เรยีนจบทีไ่หน?” “ตอนน้ีไอโ้น้ตมนัเป็นเจา้ของอู่ซ่อมรถ เงนิเดอืนไม่มเีพราะเป็นเงนิของมนั
ทัง้หมด” แม่ของผมตอบออกไป เรือ่งนี้สะกดิว่า “คุณไม่ตอ้งจบมหาลยักไ็ด ้ถา้ไม่งอมอืงอเทา้” 

ขอบคุณภาพและขอ้มลูจาก https://www.winnews.tv/news/21111 


