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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ฉลองแม่พระบงัเกิด และระลึกถึงพระนามศกัด์ิสิทธ์ิของพระนางมารียพ์รหมจารีย ์
 วนัอาทิตยท่ี์ 13 กนัยายน 2020 

   

   

   

8 
   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1334    วนัอาทติยท์ี ่    20    กนัยายน     2563/2020 

พระเจา้สรา้งเรามาใหเ้อาตวัรอดไปอยูก่บัพระองคใ์นสวรรคพ์ระองคจ์งึรกัมนุษย์
ทุกคน ทัง้คนดแีละคนชัว่ พระองคใ์หโ้อกาสคนชัว่เสมอจนถงึวนัสดุทา้ยของชวีติ 
ดงันัน้เมือ่คนชัว่กลบัมาหาพระเจา้พระองคก์ใ็หอ้ภยั และมกีารฉลองใหญ่โต คนดี
ทีด่ ารงชวีติในศลีในธรรมมาชัว่ชวีติกเ็ป็นเครือ่งประกนัความรอด และคนชัว่ทีห่ลง
ผดิกลบัใจในชว่งบัน้ปลายชวีติ ตา่งคนกไ็ดร้บัรางวลัเทา่กนันกับุญเปาโลเตอืนเรา
ใหป้ระพฤตตินใหคู้ค่วรกบัขา่วดขีองพระครสิตเจา้ คอืพระองคน์บัเราเป็นญาติ
ของพระองคแ์ลว้ 

“คนกลุ่มสดุท้ายจะกลบักลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลบักลายเป็นคนกลุ่ม

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

      จะรู้ว่า 
จะรูว้า่โลกน้ีกวา้งใหญ ่     กต็่อเมื่อเราได…้ออกเดนิทาง 
จะรูว้า่คุณคา่ของอะไร ในสกัอยา่ง   กต็่อเมื่อเราได…้เสยีมนัไป 
จะรูค้วามหมาย ของฟ้าหลงัฝน   กต็่อเมื่อเราผา่นพน้…มนัมาได ้
จะรูว้า่ยงัมเีรื่องราว อกีมากมาย   กต็่อเมื่อเราเปิดใจ…ยอมรบัมนั 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects ) 

       Greek Cross And X Monogram     กางเขนกรกีและอกัษรยอ่
ตวัเอก็ซ ์ เป็นการเอาอกัษรยอ่ตวัเอก็ซ ์(อา่นวา่ “ค”ี ในภาษากรกี)  ซึง่เป็น
อกัษรตวัแรกของพระครสิต ์ในภาษากรกีทบัลงไปบนกางเขนกรกี 

วนัจนัทรท์ี ่ 21 ก.ย.20 ฉลองนกับุญมทัธวิ อคัรสาวก และผูน้ิพนธพ์ระวรสาร  
วนัพุธที ่  23 ก.ย.20 ระลกึถงึ น.ปีโอ แหง่ปีเอเตรลชนีา พระสงฆ ์
วนัเสารท์ี ่  26 ก.ย.20  ระลกึถงึ น.คอสมา และ น.ดาเมยีน มรณสกัข ี 
วนัอาทติยท์ี ่27 ก.ย.20 สปัดาหท์ี ่26 เทศกาลธรรมดา  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

กลุ่มเทิดมารีย ์(ชมรมนิสิตคาทอลิก มหาวิทยาลยับูรพา) ฉลองแม่พระบงัเกิด  
และฉลองวนัระลกึถงึการกอ่ตัง้กลุ่มเทดิมารยี ์ครบรอบ 41 ปี 

   

   

   



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 

 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

6 

ประชาสมัพนัธ ์

  มิสซาสปัดาหน้ี์  
•  วนัจนัทรถ์งึศุกร ์เวลา 11.00 น.   
•  วนัเสาร ์เวลา 19.30 น. นพวารฯ และมสิซา 

 
เม่ือเดินตามพระแม่ 
 เมื่อเดนิตามพระแม ่ทา่นจะไมห่ลงทาง 
 เมื่อวงิวอนพระแม ่ทา่นจะไมห่มดหวงั 
 เมื่อคดิถงึพระแม ่ทา่นจะไมท่ าผดิ 
 เมื่อพระแมจ่งูมอืทา่น ทา่นจะไมห่กลม้ 
 เมื่อพระแมป่กป้องทา่น ทา่นจะไมห่วัน่กลวั 
 เมื่อพระแมน่ าทางทา่น ทา่นจะไมเ่หน็ดเหน่ือย 
 เมื่อพระแมช่ว่ยเหลอืทา่น ทา่นจะถงึทีห่มายอยา่งปลอดภยั 
 พระแมจ่ะไมใ่หปี้ศาจท ารา้ยทา่น 
 พระแมจ่ะไมใ่หคุ้ณธรรมความดหีนีไปจากทา่น 
 พระแมจ่ะไมใ่หฤ้ทธิกุ์ศลของทา่นถูกท าลาย 
 พระแมจ่ะไมใ่หพ้ระหรรษาทานของทา่นสญูหาย 
           ... นักบญุเบอรน์ารด์ 

                         อาทติยช์วนคดิ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

•  วนันี้ มใิช่เกยีจครา้นจะเขยีนบทความ มคีวามคดิ ขอ้ร าพงึหลากหลายผ่าน
    เขา้มาเวลาท าโน่นท านี่ในแต่ละวนั ….. แต่รูส้กึไมอ่ยากเขยีนอะไร  

  หากแต่ ….อยากตัง้ค าถามเลก็ ๆ มากกว่า  
(มธ 20:1-16) เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาอคัรสาวกเป็นค าอุปมาว่าดงันี้  “อาณาจกัรสวรรค์
เปรยีบเหมอืนพ่อบา้นผูห้นึง่ซึง่ออกไปตัง้แต่เชา้ตรู ่ เพือ่จา้งคนงานมาท างานในสวนองุน่ ครัน้ไดต้กลง
ค่าจา้งวนัละหนึง่เหรยีญกบัคนงานแลว้ กส็่งไปท างานในสวนองุน่ ประมาณสามโมงเชา้ พ่อบา้นออกมา
กเ็หน็คนอืน่ๆ ยนือยู่ทีล่านสาธารณะโดยไมท่ างาน จงึพดูกบัคนเหล่าน้ีว่า ‘จงไปท างานในสวนองุน่ของ
ฉนัเถดิ ฉนัจะใหค้่าจา้งตามสมควร’ คนเหล่านี้กไ็ป พ่อบา้นออกไปอกีประมาณเทีย่งวนัและบ่ายสามโมง 
กระท าเช่นเดยีวกนั ประมาณหา้โมงเยน็ พ่อบา้นออกไปอกี พบคนอืน่ๆ ยนือยู ่จงึถามเขาว่า ‘ท าไมท่าน
ยนือยูท่ีน่ีท่ ัง้วนัโดยไมท่ าอะไร’ เขาตอบว่า ‘เพราะไม่มใีครมาจา้ง’ พ่อบา้นจงึพดูว่า ‘จงไปท างานในสวน
องุน่ของฉนัเถดิ’ 
     ครัน้ถงึเวลาค า่ เจา้ของสวนบอกผูจ้ดัการว่า ‘ไปเรยีกคนงานมา จา่ยค่าจา้งใหเ้ขาโดยเริม่ตัง้แต่คน
สุดทา้ยจนถงึคนแรก’ เมือ่พวกทีเ่ริม่งานเวลาหา้โมงเยน็มาถงึ เขาไดร้บัคนละหนึง่เหรยีญ เมือ่คนงาน
พวกแรกมาถงึ เขาคดิว่าตนจะไดร้บัมากกว่านัน้ แต่กไ็ดร้บัคนละหนึง่เหรยีญเช่นเดยีวกนั ขณะรบั
ค่าจา้งเขากบ็่นต่อหน้าเจา้ของสวนว่า ‘พวกทีม่าสุดทา้ยน้ีท างานเพยีงชัว่โมงเดยีว ท่านกใ็หค้่าจา้งแก่
เขาเท่ากบัเรา ซึง่ตอ้งตรากตร าอยูก่ลางแดดตลอดวนั’ เจา้ของสวนจงึพดูกบัคนหนึง่ในพวกนี้ว่า ‘เพือ่น
เอ๋ย ฉนัไมไ่ดโ้กงท่านเลย ท่านไมไ่ดต้กลงกบัฉนัคนละหนึง่เหรยีญหรอื จงเอาค่าจา้งของท่านไปเถดิ ฉนั
อยากจะใหค้นทีม่าสุดทา้ยน้ีเท่ากบัใหท้่าน ฉนัไมม่สีทิธิใ์ชเ้งนิของฉนัตามทีฉ่นัพอใจหรอื ท่านอจิฉา
รษิยาเพราะฉันใจดหีรอื’ 
     ดงันี้แหละ คนกลุ่มสุดทา้ยจะกลบักลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลบักลายเป็นคนกลุ่ม
สุดทา้ย 

• พระวรสารประจ าอาทติยน์ี้ เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบันายจา้ง - ลกูจา้ง 
• อ่านแลว้ ขอใหไ้ตร่ตรอง …แลว้ลองตอบตนเองว่า  

1. นายจา้ง เป็นธรรมไหม  
2. ถา้เราเป็นลกูจา้ง จะรูส้กึอยา่งไร …จะประทว้งไหม  

….จะกลบัมาท างานทีน่ี่อกีไหม  
…จะหาโอกาสเป็นเหมอืนลูกจา้งกลุ่มสุดทา้ยไหม  

3. ถา้เราเป็นนายจา้ง        ….จะตอบลกูจา้งอย่างไร  
••  พ่อไมต่อ้งการค าตอบ …. แต่ขอให้พ่ีน้องตอบ กบัตนเอง ….. 

กบัพีน้่องอื่น ๆ และส าคญัยิง่ ….กบัพระเจา้ 
      พ่อศกัดิ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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พ่อกบัลกูสาว 

พอ่คนหน่ึงมลีกูสาวสองคน คนหน่ึงแต่งงานกบัคนท าสวน 

อกีคนแต่งงานกบัคนท าอฐิ วนัหน่ึงพอ่ของพวกหญงิสาวตอ้งการไปเยีย่มลกู 

เมื่อไปถงึ ดว้ยความเป็นหว่งกถ็ามลกูคนแรกวา่ ตัง้แต่เจา้แต่งงานมา เจา้ปรารถนาสิง่ใดบา้ง 

ลกูสาวคนแรกตอบ ลกูปรารถนาอยากใหฝ้นตกทุกวนั เพือ่ใหต้น้ไมง้อกเงยสวยงาม 

เสรจ็แลว้ พอ่คนนัน้กเ็ดนิทางไปหาลกูสาวคนทีส่องต่อ เมื่อไปถงึ 

เขาถามค าถามเดมิกบัลกูสาวคนทีส่อง ลกูสาวคนทีส่องตอบ 

ขา้ปรารถนาอยากใหแ้ดดออกทุกวนั เพือ่ทีอ่ฐิจะไดแ้หง้พอทีจ่ะน าไปขายได ้

เมื่อออกจากลกูสาวคนทีส่อง พอ่ผูน้ัน้ไดแ้ต่งวยงง  

จะท าเชน่ไรดกีบัความปรารถนาของลกูสาวทัง้สองคน 

 

นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า 

คนเราไม่อาจท าให้ทกุคนพอใจได้ทัง้หมด 
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สรา้งสมองลกูน้อย สไตลค์ลาสสิก 
 เคยมคี าถามไหมคะ วา่ท ายงัไงลกูน้อยจงึจะมทีัง้สขุภาพ
กายและลุขภาพใจและสมองทีด่ ีหรอื มทีัง้ไอควิ และอคีวิควบคู่
กนัไป ก่อนอื่นเรามาท าความรูจ้กักบัเจา้ไอควิ (IQ) หรอื Intelli-
gence quotient คอื ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคดิ การ
ใชเ้หตุผล การค านวณนัน่เอง สว่นค าวา่อคีวิ หรอื EQ มาจาก
ค าวา่ Emotional Quotient หมายถงึ ความฉลาดทางดา้น
อารมณ์ ทีจ่ะชว่ยใหก้ารด าเนินชวีติเป็นไปอยา่งราบรื่น การ
ปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มนัน่เอง 
 ทนีี้มาถงึค าตอบล่ะคะ่ อยา่งทีท่กุคนรูก้นักค็อื ตอ้งทาน
อาหารใหค้รบทัง้หา้หมู ่แต่ทีห่ลายคนละเลยอาจ คอื 

สิง่แวดลอ้มทีเ่ดก็ก าลงัสมัผสั เชน่ หลายครัง้ทีล่กูรกัรอ้งไหโ้ยเย เพราะเสยีงรบกวนจากสิง่รอบขา้ง
ไมว่า่จะเป็นวทิยหุรอืโทรทศัน์ แต่มอีกีวธิหีนึ่งทีพ่อ่แมห่ลายทา่นอาจจะมองขา้ม นัน่คอื การเปิด
เพลงคลาสสกิ หรอื เพลงบรรเลงใหเ้ดก็ หรอืลกูๆ ฟัง แมแ้ต่ผูใ้หญ่เวลาเครยีดๆ ยงัสามารถฟังเพือ่
ผอ่นคลา้ยสมองไดเ้ลยคะ่ 

การทีเ่พลงคลาสสกินัน้สามารถชว่ยเสรมิสรา้งอารมณ์ เพิม่สมาธ ิและพฒันาการทางสมอง
ของลกูน้อยได ้เนื่องจากวา่เพลงคลาสสกิเป็นเพลงทีม่จีงัหวะ และทว่งท านองทีซ่บัซอ้น ไพเราะ 
และสือ่ออกมาไดล้กึซึง้สวยงาม และมหีลายงานวจิยัและหลกัฐานออกมายนืยนัวา่สามารถเพิม่
พฒันาการทางสมองของเดก็อยา่งเหน็ไดช้ดั หากมเีวลาวา่งกอ็ยากจะใหค้ณุพอ่คณุแมล่องฟังเพลง
ไปเหล่านัน้ไปพรอ้มๆ กบัลกู สงัเกตปฏกิริยิาของลกูน้อยวา่เป็นอยา่งไร    

เพลงคลาสสกิทีค่ณุพอ่ คุณแมห่ลายทา่นคงจะรูจ้กัด ีนัน่คอื บทเพลงของ Mozart หรอื Bee-
thoven ทีม่ทีว่งท านองในรปูแบบ Symphony Orchestra ซึง่เราจะหาเพลงเหลา่นี้ไมย่ากเลย เพราะ
ตามหา้งสรรพสนิคา้กม็กัจะมเีพลงเหล่านี้ในโซนเพลงคลาสสกิอยูแ่ลว้ หรอืบางอลับัม้กค็ดัสรรบท
เพลงเหล่านี้มาแลว้เพือ่ลกูน้อยเป็นชดุๆ 

หากคณุพอ่และคณุแม่มเีวลาวา่งในการเดนิชอ็ปป้ิง ลองไปตามหาดกูไ็ดค้ะ่ แลว้จะพบวา่
ดนตรทีีท่า่นไดฟั้ง นอกจากจะผอ่นคลายทัง้ คณุพอ่ คณุแม ่และคณุลกูแลว้ ยงัมปีระโยชน์ในระยะ
ยาวอกีดว้ยคะ่ อยา่งน้อยกแ็บ่งเวลาใหล้กูของคณุฟังเพลงเหล่านี้ ก่อนทีจ่ะนอนหลบัไปพรอ้มกบั
คณุ…พรอ้มเสรมิสรา้งสมองลกูน้อย สไตลค์ลาสสกิ 
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