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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัอาทิตยท่ี์ 20 กนัยายน 2020 วนัเยาวชนแห่งชาติ 
เยาวชนวดับางแสน 
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1335   วนัอาทติยท์ี ่    27    กนัยายน     2563/2020 

  ประกาศกเอเสเคยีลอธบิายค าสอนใหเ้ราเขา้ใจงา่ย คอืความพนิาศของ

มนุษยอ์ยูท่ีเ่มือ่ผูช้อบธรรมเปลีย่นใจไมป่ฏบิตัคิวามชอบธรรม แต่มาท าผดิ เขาจะตอ้ง
ตายเพราะความผดิทีเ่ขาไดท้ า สว่นคนชัว่รา้ยถา้เลกิท าความชัว่รา้ยทีเ่ขาไดเ้คยท า 
มาปฏบิตัคิวามยตุธิรรมและความชอบธรรม เขากจ็ะรกัษาชวีติของตนไว ้เขาจะมชีวีติ
นิรนัดร สว่นนักบญุเปาโลกลา่วเสรมิวา่ ถา้เราเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระจติเจา้             
มคีวามเหน็อกเหน็ใจกนั มคีวามรกักนั และมใีจสภุาพถ่อมตนเหมอืนพระครสิตเจา้ 
เรากเ็ป็นลกูของพระเจา้อยา่งสมบรูณ์  

“อย่ากระท าการใดเพ่ือชิงดีกนัหรือเพ่ือโอ้อวด แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อ่ืนดีกว่าตน” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

เพ่ือนดี    
                    เพือ่นทีด่มีหีน่ึงถงึจะน้อย   ดกีวา่รอ้ยเพือ่นคดิรษิยา 
        ดุจกอ้นเกลอืเคม็นิดหน่อยดอ้ยราคา  ยงัมคีา่กวา่น ้าเคม็เตม็ทะเล 
                 น ้าฟ้าหนาวรา้วอกฟกไมเ่หมอืน  ขึง้แคน้เพือ่นลมืคุณทุกสิง่สรรพ ์
        ถงึฟ้าท าน ้าแขง็แกรง่ฉะนัน้    ไมเ่ยน็ทนัเทยีมเพือ่นเลอืนลมืมติร. 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
     Greek Cross With Words  กางเขนกรีกกบัพยญัชนะ     

เป็นกางเขนกรกีทีร่วมกบัพยญัชนะกรกี ทีใ่ชเ้รยีกพระเยซคูรสิตเจา้  

และ ค าวา่ “nika” ซึง่แปลวา่ “พชิติ” รวมกนัแปลวา่ “พระเยซคูรสิตเจา้ผูพ้ชิติ” 

วนัจนัทรท์ี ่  28 ก.ย.20  ระลกึถงึ น.แวนแชสเลาส ์มรณสกัข ีน.ลอเรนซ ์รยุส ์และเพือ่นมรณสกัข ี 

วนัองัคารที ่ 29 ก.ย.20  ฉลองอคัรทตูสวรรคม์คีาเอล คาเบรยีล และราฟาเอล 

วนัพธุที ่     30 ก.ย.20  ระลกึถงึ   น.เยโรม พระสงฆแ์ละนกัปราชญ์แหง่พระศาสนจกัร       

วนัอาทติยท์ี ่4 ต.ค.. 20  สปัดาหท์ี ่27 เทศกาลธรรมดา  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วนัเสารท่ี์ 19 กนัยายน 2020 สภาอภิบาลวดับางแสน  
รว่มประชุมสภาอภบิาลแขวงศรรีาชา ครัง้ที ่1/2020 ณ หอ้งประชุมวดัพระหฤทยั ศรรีาชา 

 

 

 



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 ์

มิสซา 
• วนัจนัทรท์ี ่28 - วนัองัคารที ่29   ไมม่มีสิซา ไปงานญาตผิูใ้หญ่ จนัทบุร ี 
• วนัพธุที ่30 มสิซาเวลา 11.00 น.  
• วนัพฤหสับดทีี ่1 ตุลาคม มสิซาเปิดเดอืนแมพ่ระ เวลา 19.30 น.  
• วนัศกุรท์ี ่2 วนัศกุรต์น้เดอืน สง่ศลี มสิซา เวลา 19.30 น.  
• วนัเสารท์ี ่3 สวดนพวาร มสิซา เวลา 19.30 น. 
• วนัอาทติย ์มสิซาภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. 

มสิซาภาษาไทย เวลา 10.30 น. 

เป็นพระสงฆ ์
พระสงฆมิ์ใช่เทวดาท่ีลงมาจากสวรรค ์เขาเป็นมนุษยค์นหนึ่ง ทีไ่ดร้บัเลอืกทา่มกลางมวลมนุษย ์
เป็นสมาชกิคนหนึ่งของพระศาสนจกัร เป็นครสิตชนคนหน่ึง ขณะทีเ่ขาเป็นเพยีงมนุษยแ์ละครสิตชน
คนหน่ึงนัน้เขาไดพ้ดูกบัทา่นดว้ยวาทะของพระเจา้ บางทเีขาเองกไ็มเ่ขา้ใจวาทะทัง้หมดและบางครัง้
เขาเองกท็รยศต่อวาทะนัน้ แต่ดว้ยความเชือ่แมร้ะคนไปดว้ยความกลวั เขากต็ระหนกัดวีา่เขาตอ้งเป็น
สือ่กลาง ใหว้าทะของพระเจา้มาสูท่า่น เพราะจะไมม่ใีครในพวกเราสกัคนหรอื ทีจ่ะพดูอธบิายเกีย่วกบั
พระเจา้ เกีย่วกบัชวีตินิรนัดรเกีย่วกบัพระคณุของพระหรรษทานในชวีติศกัดิส์ทิธิ ์ทีเ่ราทกุคนไดร้บั  
คงจะตอ้งมใีครสกัคนบา้งมใิชห่รอื ทีจ่ะพดูเรือ่งบาป การพพิากษาและพระเมตตาของพระเจา้ ดงันัน้ 
เพือ่นๆ ทีร่กัของขา้พเจา้ จงสวดภาวนาใหเ้ขา ชว่ยประคบัประคองเขา เพือ่วา่เขาจะสามารถหล่อ
เลีย้งชวีติผูอ้ื่น โดยการน าธรรมล ้าลกึ ความรกัของพระเป็นเจา้ในพระเยซคูรสิต์ มาสูพ่วกเราทกุคน 

                                                     (แชรโ์ดย คณุพอ่ศศนิ โหมโ่พ) 

                         อาทติยช์วนคดิ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 
• พีน้่องครบั จ าไดว้่าเมือ่ 2 อาทติยท์ีแ่ลว้ ไดพ้ดูถงึวลหีนึ่ง  ซึง่เคยเป็นวลตีดิ

   ปากคนชลบุรแีละบางแสน เคยตดิทา้ยกระบะรถบรรทุกดว้ย วลนีัน้คอื  
 รูห้น้าไมรู่ใ้จ –นี่เป็นลกัษณะของคนที ่หากอยูใ่กลก้ไ็ม่น่าคบไวเ้ป็นเพื่อน และหาก
เป็นลกูจา้งกไ็ม่น่าเลีย้งไว ้

• พระวรสารวนันี้ ชีใ้หเ้ราพจิารณาลกัษณะนิสยัอกีรปูแบบหนึ่งคอื – ปากกบัใจไม่ตรงกนั 
จรงิ ๆ แลว้พระเจา้สรา้งมนุษยม์าในสรรีะร่างกายใหม้นัไมต่รงกนัอยู่แลว้ ในคนทีเ่กดิมาปกต ิ
อวยัวะทัง้ 2 จะอยูเ่ฉียง ๆ กนั เผือ่ว่าในพฤติกรรม มนุษยต้์องเพียรท าให้ตรงกนั  
• ใหเ้ราอ่านพระวรสารวนัน้ีชา้ ๆ ดว้ยจติภาวนา ไตรต่รอง ร าพงึ จะไดเ้ขา้ถงึการไขแสดงของ

พระเจา้ 
(มธ 21 : 28-32) 
เวลานัน้พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาหวัหน้าสมณะและผูอ้าวุโสของประชาชนว่า“ท่านทัง้หลาย

คดิเหน็อยา่งไร ชายคนหนึง่มบีุตรสองคน เขาไปพบบุตรคนแรกพดูว่า “ลกูเอ๋ย วนัน้ี จงไปท างานใน
สวนองุน่เถดิ” บุตรตอบว่า “ลกูไมอ่ยากไป” แต่ต่อมากเ็ปลีย่นใจและไปท างาน พ่อจงึไปพบบุตรคน
ทีส่อง พดูอยา่งเดยีวกนั บุตรคนทีส่องตอบว่า “ครบัพ่อ” แต่แลว้กไ็มไ่ดไ้ป สองคนนี้ใครท าตามใจ
พ่อ” พวกเขาตอบว่า “คนแรก” พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า คนเกบ็
ภาษแีละหญงิโสเภณจีะเขา้สู่พระอาณาจกัรของพระเจา้ก่อนท่าน เพราะยอหน์ไดม้าพบท่าน ชี้
หนทางแห่งความชอบธรรม ท่านกไ็มเ่ชือ่ยอหน์ ส่วนคนเกบ็ภาษแีละหญงิโสเภณเีชือ่ แต่ท่าน
ทัง้หลายเหน็ดงันี้แลว้ กย็งัคงไมเ่ปลีย่นใจมาเชือ่ยอหน์ 
•  พีน้่องครบั อ่าน – ร าพงึ แลว้รูส้กึอยา่งไรบา้ง – เจา้ลกูชายทัง้ 2 คน ดวู่าพึง่ไมไ่ดท้ัง้คู่ แต่ถา้
ถามต่อไปว่า คนไหนมงีานใหพ้่อมากกว่า พระวรสารตอบเราแลว้ว่า คนแรก หากถามต่อไปอกี
หน่อยว่า … แล้วเรารู้ตวัไหมว่า เราเป็นลกูคนไหน 

• มเีรือ่งเล่าสัน้ ๆ (แต่น่าคดิ) เรือ่งหนึ่งว่า… จะมอีศัจรรย ์3 สิง่ทีเ่ราจะพบเมือ่เราเขา้สวรรคค์อื  
1. เราจะมองหาคนคุน้เคย ทีใ่นโลกนี้เรารูส้กึว่า ชวีติแบบเขาทีเ่ราเหน็ ตอ้งไดเ้ขา้สวรรคแ์น่นอน 

แต่.. แต่ กลบัไมค่่อยเจอ … แปลกใจจรงิ (อยูต่รงไหนหนอ)  
2. เมือ่เรามองไปเรือ่ย ๆ กพ็บคนทีรู่จ้กั แต่กไ็มเ่คยเหน็ว่าพวกเขาไปวดั – แกบ้าป – รบัศลีอะไร

จรงิจงันกั ทีน่ี่กลบัพบไดท้ัว่ไป … อศัจรรยใ์จแท ้ 
3. เราพบว่า ตวัเราเองได้มาอยู่ท่ีน่ีด้วย จรงิ ๆ รนึี่ … มาไดย้งัไง ใครน าพาเรามา                                      

…. น่ีเป็นอศัจรรยท่ี์ย่ิงใหญ่ท่ีสดุในชีวิต 
• ใหเ้ราอ่านพระวรสารอกีสกัรอบ …. ค าตอบทีพ่ระเยซเูจา้บอกเรา …. เป็นความจรงิว่า  
คนเกบ็ภาษแีละหญงิโสเภณีจะเขา้สู่พระอาณาจกัรพระเจา้ก่อนท่าน …. เพราะพวกเขาเช่ือ แต่
ท่านทัง้หลายรู้แล้ว เหน็แล้ว กย็งัคงไม่เปล่ียนใจมาเช่ือ 

•  ปรศินา และค าตอบ มอียูพ่รอ้มแลว้ เลอืกเอาเองนะครบั 
พ่อศกัดิ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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              เดก็โลภ 
เดก็คนหน่ึงลว้งมอืไปเอาผลไมใ้นเหยอืกแกว้ 

เขาก าเอาผลไมไ้วจ้นลน้มอื พอเขาจะเอามอือกจากเหยอืกนัน้ 
มอืเขาตดิทีค่อเหยอืก เดก็น้อยจนปัญญา เขารอ้งไหอ้ยูท่ีต่รงนัน้ 

คนแก่ผา่นมาเหน็ เขารอ้งบอกเดก็วา่ 
เจา้จงก าเอาผลไมอ้อกมาทลีะครึง่มอื แลว้เจา้จะเอามอืออกจากเหยอืกได ้

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนเราไมค่วรโลภเอาอะไรในทเีดยีว 
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ไม่เหน็........ใช่ว่าไม่มี 
หลายสิง่ หลายอยา่งทีเ่ราพบเจอ และสามารถทีจ่ะ

น ามาเล่าใหก้นัฟังคงจะเป็นสิง่ทีท่กุคนสามารถพสิจูน์ได ้ไม่
วา่จะเป็นการสมัผสั จบัตอ้ง มรีปูรส กลิน่ หรอืเสยีง อยา่งใด
อยา่งหนึ่งทีพ่อจะท าใหรู้ว้า่ สิง่เหล่านัน้เป็นเรือ่งจรงิ หรอืมี
อยูจ่รงิ แต่กอ็าจจะมอีกีหลายสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถจบัตอ้งได้
ดว้ยทางกายหรอืประสาทสมัผสัทัง้หา้ แต่ตอ้งใชค้วามรูส้กึ
ในการสมัผสั  

คนบางคนตอ้งการใหค้นรกัพดูความรูส้กึออกมา
เพราะจะไดเ้ตมิเตม็ความเชือ่มัน่วา่เธอรกัฉนัอยู ่แต่ตรงขา้มเขาคนนัน้กลบัไม่พดูเพราะเชือ่ในความ
รกัทีต่นมมีนัคงจะมากพอเพยีงทีจ่ะใหอ้กีฝ่ายรบัรู ้หรอืการทีพ่อ่ แม ่บางคนท างานหนกัไมม่เีวลา
ใหก้บัครอบครวั จนลกูๆ รูส้กึวา่พอ่และแม ่รกังานมากกวา่รกัเรา แต่ทา่นกค็งคดิไมต่รงขา้มวา่การ
ท างานทกุนาทกีเ็พือ่ลกูๆ ของทา่น 

ของขวญับางชิน้ราคาไมส่งูเป็นพนัเป็นหมืน่ แต่ท ามาจากความตัง้ใจของคนคนหนึ่ง ก็
อาจจะสามารถเตมิเตม็ความปิตใินหวัใจของใครคนหนึ่งไดม้ากกวา่ของแบรนดเ์นมทีใ่ชอ้ยูข่า้งกาย  
แมแ้ต่ภาพวาดบางภาพทีเ่รามองผา่นเพราะไมร่บัรูถ้งึเรือ่งราว หรอืความรูส้กึของผูว้าดทีใ่สห่วัใจลง
ในภาพดว้ย ภาพนัน้อาจจะไมม่คีา่ ไมม่รีาคาส าหรบัเราดว้ยซ ้า แต่อาจจะมคีา่มากมายมหาศาล
ส าหรบัคนอกีคนหนึ่งทีใ่ชห้วัใจมอง            

ดอกมะลวินัแมท่ีล่กูรอ้ยเรยีงอาจจะไมส่วยเทา่กบัดอกไมน้านาพนัธใ์นตูก้ระจกราคาแพง แต่
เมือ่แมเ่หน็แลว้กลบัเรยีกน ้าตาของเธอไดม้ากกวา่ของมคีา่เป็นแสนทีอ่ยูใ่นหา้งเสยีอกี เชน่เดยีวกบั
ค าพดูบางค าทีเ่ราฟังแลว้ รูส้กึเสยีใจอาจจะมาจากความโมโห หรอืความไมไ่ดต้ัง้ใจของใครคนหนึ่ง 
หรอืแมก้ระทัง่การทีเ่ราไม่ไดย้นิค าพดูบางค าทีอ่ยากไดย้นิ กไ็มไ่ดห้มายความวา่การทีเ่ขาไมไ่ดพ้ดู
ออกมาจากปาก และเราอาจจะไมไ่ดย้นิดว้ยห ูไมไ่ดม้องเหน็ดว้ยตา และไมไ่ดส้มัผสัดว้ยมอื ใชว่า่
เราจะไมส่ามารถสมัผสัถงึมนัได ้แต่หากเราลองเปลีย่นมาใชค้วามรูส้กึและหวัใจในการฟังและสมัผสั 
เราอาจจะไดย้นิเสยีงทีม่าจากอกีคนหนึ่งทีอ่าจจะลกึซึง้และไพเราะกวา่ค าพดู …สิง่ของหรอืคนบาง
คนเราอาจจะไมส่ามารถรบัรู ้ถา้ไมใ่ชใ้จในการสมัผสั 
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