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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัท่ี 8 กนัยายน วนัฉลองแม่พระบงัเกิด วนัระลึกถึงการก่อตั้งกลุ่มเทิดมารีย ์
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สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1332    วนัอาทติยท์ี ่    06    กนัยายน     2563/2020 

 การกลบัใจจ าเป็นทีสุ่ดเมือ่มนุษยห์ลงเดนิทางในความผดิ ไมว่่าความผดินัน้จะเสยีหายตกต ่าเท่าใด แต่

การฟ้ืนฟู กลบัใจ คอื ไมเ่ดนิทางเดมิอกี แต่เลอืกทางเดนิใหมท่ีด่กีว่าดว้ยส านึก กลบัใจ Metanoia (อ่านว่า 
เมตตานอยยา) คอืการรูจ้รงิ ส านึก และเปลีย่นแปลง นี่คอืสิง่ทีพ่ระเจา้เรยีกรอ้งและปรารถนาในเรามนุษย ์ไม่
จมปลกัอยูใ่นบาป ในความชัว่ และตอ้งตายไปในบาปของตน การเรยีกรอ้ง การตกัเตอืนช่วยเหลอืจงึจ าเป็น
ในพระศาสนจกัรตามค าสอนของพระเยซ ูมธ 18 ปล่อยไมไ่ด ้ไมใ่ยดไีมไ่ด ้ปล่อยใหพ้ีน้่องเดนิหลงทางจมใน
บาปไมไ่ด ้นัน่ผดิ ไมใ่ช่เขาผดิ แต่เราผดิต่อความรกัทีไ่มไ่ดช้่วยเหลอืตกัเตอืนใหเ้ขาไดก้ลบัใจ เป็นหน้าทีท่ีจ่ะ
ไม ่"ละเลย" การละเลยพีน้่องใหเ้ดนิในความบาป เป็นบาปทีแ่ยก่ว่าคอืขาดความรกัต่อเขา 

“ท่ีใดมีสองหรือสามคนชมุนุมกนัในนามของเรา เราอยู่ท่ีนัน่ในหมู่พวกเขา” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jjA2QnVnwnU
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

รู้ 
      รูคุ้ณเป็นหนึ่ง  “ตอ้งม”ี ในมนุษย ์        รูโ้ทษเป็น สอง  “ตอ้งจ า” ในปัญหา 
รูค้ดิเป็นสาม “ตอ้งเกบ็”  ในปัญญา             รูผ้ดิเป็นสี ่ “ตอ้งหา”  ในเหตุการณ์ 
รูเ้หตุเป็นหา้ “ตอ้งใช”้ ในสต ิ                     รูด้เีป็นหก  “ตอ้งท า”  ในขา้งหน้า 
รูช้ ัว่เป็นเจด็ “ตอ้งฆา่” ในอวชิา               รูต้วัดกีว่า “ตอ้งคดิ” ในความเป็นตน 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous    Objects ) 
       Cross Pattee หรอื Crux Formee หรอื Iron Crossไมก้างเขนแบบสมมาตร  
คลา้ยกบักางเขนมลัทสี    (the Maltese Cross)เป็นรปูแบบกางเขนทีส่วยงาม และ
เป็นทีน่ิยมใชใ้นการประดบัประดา 

 

วนัองัคารท่ี 8 ก.ย.20         ฉลองแม่พระบงัเกิด 
วนัพุธที ่9 ก.ย.20               ระลกึถงึ น.เปโตร คลาแวร ์พระสงฆ ์
วนัเสารท์ี ่12 ก.ย.20          พระนามศกัดิส์ทิธิข์องพระนางมารยีพ์รหมจาร ี
วนัอาทติยท์ี ่13 ก.ย. 20      สปัดาหท์ี ่24 เทศกาลธรรมดา  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

คุณพ่อวชัรพล (คุณพ่อโบท้) กูช้าต ิเป็นประธานพธิมีสิซา 10.30 น. วนัอาทติยท์ี ่30 สงิหาคม 2563  
 

   
 

   
 

     

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12208-8sep20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12206-9sep20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/12176-12sep20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/12060-23aug20


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 ์

ประชาสัมพันธม์ิสซา 
วนัจนัทรท่ี์ 7 ก.ย. ไม่มีมิสซา (นดัพบแพทย ์จฬุาฯ) 
วนัองัคารท่ี 8 ก.ย. ฉลองการบงัเกิดของแมพ่ระ ไม่มีมิสซา (นดัพบแพทย ์ปราจีนฯ) 
วนัพธุท่ี 9 ก.ย. ไม่มีมิสซา เดินทาง 
วนัพฤหสับดีท่ี 10 ก.ย. มิาซา เวลา 11.00 น. 
วนัศกุรท่ี์ 11 ก.ย. ไม่มีมิสซา (รบัแขก) 
วนัเสารท่ี์ 12 ก.ย.  ระลึกถึงพระนามศักด์ิสิทธ์ิของแม่พระ มิสซา 19.30 น. 
วนัอาทิตยท่ี์ 13 ก.ย. วนัอาทิตยท่ี์ 24 เทศกาลธรรมดา - (ฉลองการบังเกิดของแม่พระ) 

มิสซาภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. 
มิสซาภาษาไทย เวล 10.30 น.  

   *ก่อนหรือหลงัมิสซา เชิญมอบมาลยักรหรือดอกไมต้ามอธัยาศยั 
 ทางวดัไมจ่ดัดอกไมบ้รกิารนะครบั  
 หลงัมิสซา หากท่านใดประสงคน์ ามาลยั / ดอกไมไ้ปไวท่ี้หิง้พระท่ีบา้น เชิญตามสบายครบั 

                                                                      ห ูฉัน อดุ ตนั 

...ฉนัไปโรงพยาบาลของพระเจา้เพื่อตรวจร่างกายและจติใจทุกปี และฉนักไ็ดรู้ว้่าฉนัไมส่บาย 

...เมือ่พระเยซตูรวจวดัความดนัของฉนั พระองคเ์หน็ว่า ความดนัเรือ่งความรกัความอ่อนโยนของฉนันัน้ต ่ามาก 

...เมือ่พระองคว์ดัไข ้ปรอทกแ็สดงค่า ความเหน็แก่ตวัของฉนัสงูถงึ 40 องศา 

...เวลาทีพ่ระองคต์รวจคลื่นหวัใจ ผลแสดงออกมาว่า ฉนัจ าเป็นตอ้งผ่าตดัหวัใจออกมาอย่างเรง่ด่วน เพราะเสน้
เลอืดของฉนัอุดตนั เนื่องจากหวัใจไมเ่ปิดกวา้ง ...ในส่วนขาและเทา้ของฉนั ฉนัรูส้กึว่าล าบากในการทีจ่ะเดนิคี
ยงขา้งคนอื่น และฉนักไ็มส่ามารถกอดพีน้่องของฉนัไดเ้ลย เพราะฉันสะดุดความเย่อหยิง่จองหองของฉนัเอง 
เลยท าใหฉ้นัแขนหกั   ...ฉนัเพิง่รูว้่าตาของฉนัมองเหน็ชดัเจนไดเ้พยีงขา้งเดยีว เพราะฉนัไมส่ามารถมอง
รปูลกัษณ์ภายนอกไปได้ 

... พระเยซูตดัพ้อว่า ฉันไม่เคยได้ยินพระองคเ์ลย หขูองฉันอดุตนั  
เพราะมวัแต่ฟังค าพดูเหลวไหลไร้สาระอยู่ทุกวนั... 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พระบญัญติัของพระเจ้า ...... ให้เราปฏิบติัจริงจงัเถิด  
เมือ่เราอ่านหนงัสอือพยพในพระคมัภรี ์บทที ่20 ขอ้ที ่1 – 17 เราสามารถสรปุพระบญัญตัขิอง

พระเจา้ได ้10 ประการ ดงัทีเ่ราเรยีนรู ้ท่องจ า ตัง้แต่เมือ่เราเรยีนค าสอนตอนยงัเป็นเดก็ แต่พอ
เตบิโตขึน้มา หลาย ๆ คนอาจจะลมืไปบา้ง จ าไดไ้มค่รบ กเ็ลยไมค่่อยใส่ใจ น าไปปฏบิตั ิวนัน้ีเรามา
ทบทวนพระบญัญตัขิองพระเจา้กนัอกีครัง้นะ พระบญัญตัขิองพระเจา้ที่มอบผ่านโมเสสเมือ่ 1,500 
ปีก่อนครสิตกาล หรอืประมาณ 3,500 ปี ถงึวนัน้ี น่าจะท าใหเ้ราไดก้ีค่ะแนน พระบญัญติัของพระ
เจ้าคือ หน้าท่ีต่อพระเจ้า 

จงนมสัการ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้พระองคเ์ดยีวของท่าน 
อยา่ออกพระนามพระเจา้โดยไมส่มเหตุ 
อยา่ลมืฉลองวนัพระเจา้เป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์

 และหน้าท่ีต่อมนุษยด้์วยกนัเอง คือ      4. จงนับถอืบดิามารดา           
 5. อยา่ฆ่าคน           
 6. อยา่ผดิประเวณ ี       
 7. อยา่ลกัขโมย 
 8. อยา่พดูเทจ็ใส่รา้ยผูอ้ื่น 
 9. อยา่ปลงใจผดิประเวณี 
 10. อยา่มกัไดท้รพัยส์นิของผูอ้ื่น 
 ไดเ้ตม็ 10  หรอืเหลอืกีค่ะแนนครบั 
 คุณพ่อท่านหนึ่ง ในชัว่โมงค าสอน ถามนกัเรยีนว่าพระบญัญตัขิองพระเจา้มกีี่ประการ เดก็เกอืบ

ทุกคนตอบว่า 10 ประการครบั มนีกัเรยีนคนเดยีวทีย่กมอื (ไมรู่ว้่าช ู3  นิ้วดว้ยรเึปล่า) แลว้ตอบ
ว่าม ี11 ประการครบั คุณพ่อมองดเูดก็คนนัน้แบบไมช่อบใจนกั แลว้ถามยอ้นกลบัไปว่า “อะไร
ของเธอ” เดก็ตอบ “มอีกีประการส าคญัครบั คอื จงรกักนัและกนั” คุณพ่อถามกลบัไปอกีว่า “เธอ
หมายความว่าอยา่งไร” เดก็น้อยนัน้ตอบว่า “กนัแรกคือตวัผมเอง และกนัท่ีสองคือทุกๆ คน
ครบั” ....น่าคดินะครบั.... เพราะบางทคีุณพ่อเองกอ็าจคดิไปไมถ่งึ .... พระบญัญติัพระเจ้าน้ัน.... 
อย่าเพียงรู้และยืนดผููอ่ื้นลงมือท า .... แต่จงปฏิบติัเองสม า่เสมอ จะพบเจอความสขุ 

 
พ่อศกัดิ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ความจริงของชีวิตกบัแง่คิดดีๆ 
 

เวลาไมเ่คยยอ้นกลบั อนาคตคอืสิง่ทีย่งัมาไมถ่งึ 
ความจรงิทีจ่บัตอ้งไดค้อืปัจจบุนั 
ดงันัน้จงท าปัจจุบนัใหด้ทีีสุ่ด และใชทุ้กวนิาทใีหคุ้ม้ค่า 
ไมม่ใีครไมเ่คยท าผดิพลาด 
วนัน้ีถา้ท าอะไรผดิ กจ็งยอมรบั เพื่อแกไ้ข 
ถา้มวัแต่กงัวลกบัอดตี กจ็ะไมก่า้วไป 
ดงันัน้จงลมืสิง่ทีผ่่านพน้มาแลว้ เพื่อกาัวไปขา้งหน้า 
เวลาคดิฟุ้งซ่าน ใหต้ดัใจทิง้เรือ่งไรส้าระไปเหมอืนกบัทิง้ขยะ 
แลว้จติใจ จะมพีืน้ทีส่ าหรบัเกบ็สิง่ดีๆ เยอะขึน้ 

คนทีโ่กรธ กเ็หมอืนไฟ ทีสุ่มอยูท่ีต่วัเอง 
 
ใหอ้ภยัคนอื่นใหไ้ด ้และอย่าลมืใหอ้ภยัตวัเองดว้ย 
คนทีพ่ดูใหร้า้ย ส่วนมากเพยีงเพราะเขาก าลงักลวัเรา 
คนทีท่ ารา้ยคนอื่น ส่วนมากกเ็พราะตวัเองอ่อนแอ 
 
 

ถา้เราเริม่กลวั เรากจ็ะเริม่สูญเสยีความเป็นตวัเอง 
และอาจจะเริม่พดูหรอืท าอะไรรา้ยๆ 
ดงันัน้ จงเขม้แขง็ และเป็นตวัของตวัเอง 
ไมม่ใีครท าอะไรกบัจติใจของเราได ้นอกจากเราจะรบัมาเอง 
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อนัตรายจากการเสียสมาธิ ในขณะขบัรถ 
อบุตัเิหตุทางรถยนตเ์ป็นอกีเรือ่งทีต่อ้งใหค้วามส าคญั เพราะเมือ่เกดิเหตุขึน้มาในแต่ครัง้ นัน่

หมายถงึความสญูเสยีทัง้ชวีติ ทรพัยส์นิ และเวลา ทัง้ต่อตนเอง และผูอ้ื่น อนัเป็นความสญูเสยีทีม่องเหน็
ได ้และมองเหน็ไมไ่ด ้เมือ่พูดถงึอุบตัเิหตุ “ความประมาท” เหน็จะเป็นสาเหตุหลกั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
งว่นอยูก่บักจิกรรมอื่นๆ ทีอ่าจท าใหส้ญูเสยีสมาธจิากการควบคุมรถยนต ์กเ็ป็นอกีเรื่องทีค่วรระมดัระวงั
และเพิม่ความใส่ใจ 

อุบตัเิหตุจะไมเ่กดิถา้ไมป่ระมาท แต่ตอ้งยอมรบัว่าหลายๆ คน ทีข่บัรถในแต่ละครัง้ การจบั
พวงมาลยัแลว้มองไปขา้งหน้า ไมใ่ช่กจิกรรมเดยีวทีทุ่กคนตัง้ใจ เพราะระหว่างการขบัรถ เราอาจตอ้งการ
เสยีงเพลง ชมโทรทศัน์ คุยโทรศพัท ์แชทผ่านอุปกรณ์สมารท์โฟน พดูคุยกนักบัเพื่อนรว่มเดนิทาง หรอื
แมก้ระทัง่แต่งหน้า หรอืรบัประทานอาหาร ไปพรอ้มๆ กบัการบงัคบัพวงมาลยั และเหยยีบคนัเรง่ 

กจิกรรมดงักล่าว ถอืเป็นการท าลายสมาธริะหว่างการขบัขี ่นัน่เพราะเรามคีวามจ าเป็นตอ้งละ
สายตาจากทอ้งถนนมาใชเ้พื่อการเปลีย่นแผ่นซดีหีรอืเลื่อนสถานีวทิย ุชมโทรทศัน์ มองหน้าจอสมารท์
โฟน แลว้ละมอืหนึ่งมอืไปเพื่อการพมิพพ์ูดคุยตอบค าถาม มองหน้าเพื่อนๆ พดูคุยสนุกเฮฮาหรอืแมก้ระทัง่
รบัโทรศพัท ์แมก้ารใชโ้ทรศพัทจ์ะไมไ่ดท้ าใหเ้ราละสายตาจากทอ้งถนนหรอืปลดมอืจากพวงมาลยั แต่การ
พดูคุยโทรศพัท ์กท็ าใหเ้ราสูญเสยีสมาธจิากการขบัขีไ่ปชัว่ขณะ ความสามารถในการตดัสนิใจลดลง และ
อาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดใ้นทีสุ่ด เพราะฉะนัน้ขบัขีค่ร ัง้ใด ยอมเสยีเวลาสกันิด หยดุกจิกรรมทุกอยา่ง เพื่อ
ความปลอดภยัจะดกีว่านะครบั 
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