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ข่าวพระศาสนจักรไทย
ขอร่วมโมทนาคุณพระผูเ้ ป็ นเจ้า โอกาสบวชพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เมื่อวันเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2020

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์
<< OUR LADY OF LOURDES CHURCH >>
ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1330

วันอาทิตย ์ที่

23

สิงหาคม

บางแสน

2563/2020

“ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตัง้ พระศาสนจักรของเรา”

หลังจากทีพ่ ระเยซูเจ้าเริม่ ประกาศข่าวดีมาได้ระยะหนึ่ง พระองค์ได้ตงั้ คาถามว่า "คนทัง้ หลายกล่าว
ว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็ นใคร" ก็ได้รบั คาตอบต่างๆ นานา แต่คาถามทีส่ าคัญคือคาถามทีส่ อง "ท่านล่ะคิดว่า
เราเป็ นใคร" คาตอบของนักบุญเปโตร "พระองค์คอื พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงชีวติ "ทาให้เรา
ทราบว่า ลาพังมนุษย์ไม่สามารถรูจ้ กั พระองค์ได้อย่างถูกต้องนอกจากเป็ นการเปิ ดเผยของพระเป็ นเจ้า
คาถามของพระเยซูเจ้ายังเป็ นคาถามในโลกปั จจุบนั เรายังถูกถามด้วยคาถามเดียวกัน"พระเยซูเจ้า
เป็ นใครสาหรับเรา" คาตอบไม่เพียงแต่เป็ นพระคริสตเจ้าเท่านัน้ พระองค์ยงั เป็ นเพื่อนของเราเป็ นพีช่ าย
ของเราทีเ่ ราวางใจได้ทุกเรือ่ ง พระเยซูเจ้าพอพระทัยในคาตอบของนักบุญเปโตรซึง่ เป็ นชาวประมง
ธรรมดาๆ ไม่มคี วามรู้ แต่สาหรับเราซึง่ มีการศึกษา มีปริญญา เป็ นแพทย์ เป็ นวิศวกร เป็ นอาจารย์ เป็ น
ทนายความ ฯลฯ เราจะตอบคาถามได้อย่างนักบุญเปโตรหรือไม่
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 24 ส.ค. 20 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก
วันอังคารที่ 25 ส.ค. 20

วันพฤหัสที่ 27 ส.ค. 20
วันศุกร์ท่ี 28 ส.ค. 20
วันเสาร์ท่ี 29 ส.ค. 20
วันอาทิตย์ท่ี 30 ส.ค. 20

ระลึกถึง น.หลุยส์ กษัตริยแ์ ห่งฝรังเศส
่
น.ยอแซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์

ระลึกถึง น.โมนิกา
ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร
ระลึกถึง น.ยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ
สัปดาห์ท่ี 22 เทศกาลธรรมดา
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )

กางเขนแห่งชัยชนะ (Cross Of Triumph หรือ Cross Of Victory หรือ Cross Of Conquest ) เป็ นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระวรสารทัวโลก
่
วงกลมหมายถึงโลก ภายในวงกลม
แบ่งออกเป็ นสามส่วนหมายถึงทวีปเอเชีย อาฟริกา และยุโรปกางเขนทีป่ ั กอยูเ่ หนือโลก เป็ น
สัญลักษณ์ของชัยชนะแห่งจิตวิญญาณเหนือโลกแห่งวัตถุนิยม
ข้อคิดสะกิดใจ

สิ่งใดใด
ต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่ชวี ิ
ดอกไม้หอมให้ความงามผ่านสายตา
แล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้
กินนอนเทีย่ วเท่านัน้ หรือทีจ่ าเป็ น

นกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกหล้า
แม้ตน้ หญ้าก็ยงั ให้ออกซิเจน
ทาสิง่ ดีอะไรให้โลกเห็น
ไม่ดเี ด่นไปกว่าต้นหญ้าเลย
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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน

ร่วมมิสซาวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทัง้ กายและวิญญาณ อาทิตย์ 16 ส.ค. 2020
(ขอบคุณภาพจากคุณโฟร์ )
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

มิสซาประจาวัน
วันจันทร์ที่ 24 ส.ค. งดมิสซา
วันอังคารที่ 25 - วันศุกร์ที่ 28 ส.ค. มิสซาเวลา 11.00 น. (วัดน้ อย)
วันเสาร์ นพวารฯ และมิสซา เวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ มิสซาภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น.

ใครคือก้อนอิฐก้อนนัน้ ?
“จริ งไหมที่ เวลานี้ เราขาด...คนที่จะยอมตนเป็ น
ก้อนอิ ฐก้อนแรก ที่ยอมเสียสละ ทิ้ งลงไปและก็จมอยู่ที่นัน่
เพื่อให้ก้อนอื่นๆถมทับตนอยู่ที่นัน่ ...ชัน้ แล้วชัน้ เล่า
และเสร็จแล้วเจ้าก้อนที่ปรากฏเป็ นผูร้ ้จู กั ของสังคม
ก็คือก้อนที่อยู่เหนื อก้อนอื่นสุด ๆ ส่วนก้อนแรกนัน้ ก็จมดิ นอยู่นัน่ เอง
เราหาคนอย่างนี้ ไม่ค่อยได้ จึงไม่ค่อยมีอะไรที่เป็ นบรรทัดฐาน
และถูกต้องอย่างแท้จริ ง อันต้องคานึ งถึงคุณค่านี้ ออกมา ”
*** ขอขอบคุณจากใจ...สาหรับก้อนอิ ฐก้อนแรกที่ทาให้เราได้เรียนรู้และ
ให้เราได้ถมทับมันขึน้ ไป ถมทับเพื่อเป็ นก้อนล่างๆให้กบั น้ องๆรุ่นหลังและมวลชน
ในสังคมรุ่นต่อๆไปได้เป็ นแบบอย่าง เป็ นกาแพงที่แข็งแรงมันคง
่
เพื่อเยาวชนของเรา ในอนาคต …
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุ่มครึง่ ขอเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระทีวั่ ดบางแสน

เวลานัน้ พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิ ลปิ และตรัสถาม
บรรดาศิษย์วา่ “คนทัง้ หลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็ นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้าง
กล่าวว่าเป็ นยอห์นผูท้ าพิธลี า้ ง บ้างกล่าวว่าเป็ นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่า
เป็ นประกาศกเยเรมียห์ รือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง”
พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็ นใคร” ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า
“พระองค์คอื พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงชีวติ ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบ
เขาว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านเป็ นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ทเ่ี ปิ ดเผยให้ทา่ นรู้ แต่
พระบิดาเจ้าของเราผูส้ ถิตในสวรรค์ทรงเปิ ดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และ
บนศิลานี้ เราจะตัง้ พระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มวี นั ชนะพระศาสนจักรได้
เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิง่ ทีท่ า่ นจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ใน
สวรรค์ดว้ ย ทุกสิง่ ทีท่ า่ นจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ดว้ ย” แล้วพระองค์ทรง
กาชับบรรดาศิษย์มใิ ห้บอกใครว่าพระองค์คอื พระคริสตเจ้า”
แล้วท่านล่ะว่าพระเยซูเจ้าเป็ นใคร
พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

รักคืออะไร
วันหนึ่ งครูได้ใ ห้เด็ก น าหัว ม นั มาจากบ้า น แต่ล ะคนนัน้ น ามาไม่เท่า กัน เพราะ ครูม ี
เงือ่ นไขทีว่ า่ ให้นาจานวนหัวมันมา เท่ากับจานวนคนที่เกลียดใครเกลียดหลายคนก็เอามา
หลายหัว ดังนัน้ แต่ล ะคนจึงน าหัว ม นั มาไม่เท่า กัน ครูใ ห้เด็ก บดหัว ม นั ให้ล ะเอีย ด
แล้วพกไปไหนมาไหนด้วยเป็ นเวลา 1 อาทิตย์ ผ่านไปสองสามวัน เด็กเริม่ บ่นเพราะมันหนักและ
เหม็น ยิ่ งบางคนมีม นั หลายหัว ยิ่ งเหม็น และหนัก กว่า คนอื่น พอครบก าหนด
ครูจงึ ถามเด็กๆว่าเป็ นไงมัง่ เด็กๆบ่นว่าหนักค่ะ เหม็นครับ ดังนัน้ ครูจงึ เฉลย ว่าทีค่ รูให้ทานัน้
หมายความว่าอย่างไร ความหมาย ก็คอื ยิง่ เรามีคนทีเ่ กลียดมาก มันก็จะยิง่ กัดกร่อนจิตใจเรา
นี่ขนาดให้ทาแค่ 1 อาทิตย์ยงั บ่นกันขนาดนี้ ถ้าคนทีเ่ ราเกลียดจริงๆหล่ะ เราจะแบกความรูส้ กึ
นี้ไว้นานแค่ไหน
ยิ่ งเรามีคนที่เราเกลียดมาก เราก็ทุกข์มาก
จงให้อภัยและปล่อยวาง

ค่านิยมทีไ่ ม่ดใี นการทางาน

พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์หรือค่านิยมทีไ่ ม่ดใี นการทางานคือภัยร้ายต่อการ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร หากองค์กรใดทีบ่ ุคลากรภายใน
ส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบตั กิ นั เป็ นประจา แล้วไม่ดาเนินการ
แก้ไขโดยการสร้างค่านิยมใหม่ทด่ี เี พือ่ เปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมภายในองค์กร อาจจะส่งผลให้องค์กรนัน้ ประสบ
ปั ญหาเรื่องการแข่งขันได้ เช่น บุคลากรส่วนใหญ่จะไม่กล้า
ทีจ่ ะคิดริเริม่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ซึง่ ความคิดเล็กๆ อาจจะ
นาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีย่ งิ่ ใหญ่ได้ หรือบรรยากาศการ
ทางานจะเป็ นลักษณะการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ ายสูงมีแนวโน้มทีเ่ กิดความขัดแย้งอยูต่ ลอด ส่งผล
ให้บุคลกรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ความมุง่ มันสู
่ งอยูท่ างานได้ไม่นานก็เกิดการลาออกไป
สาหรับตัวอย่างค่านิยมทีไ่ ม่ดใี นการทางานขององค์กรชัน้ นาแห่งหนึ่งทีใ่ ช้รณรงค์อยูภ่ ายใน
และมีการเปิ ดเผย คือหลัก 6B (Ble – Bee – Bai – Boa – Block – Blame)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Ble – “เบิล้ ” : แบบดูถูกกัน ทับถมกัน สบประมาทกัน คนอื่นแย่กว่า เป็ นต้น
Bee – “บี”้ : กัน กดดัน เร่งรัด จีเ้ อา ทาให้คนเครียด สับสน รนราน
Bai – “ใบ้” : เงียบไว้ อมภูม ิ แกล้งโง่ แกล้งเงียบ (กลัวงานเข้า ไม่เอางาน) ไม่ตดั สินใจ ลอยไปเรือ่ ยๆ
Boa – “โบ้ย” : โยนไปให้คนอื่น โยนความผิด โยนงาน โทษคนอื่น
Block – “บล็อค” : กีดกันความคิดคนอื่น ทาลายจินตนาการ กลัวไปหมด ห้ามไปทุกเรือ่ ง ไม่กล้าเสีย่ ง
Blame – “เบลม” : ตาหนิ ต่อว่า ดับกาลังใจ ด่วนพิพากษาคนอื่น โทษคนอื่น ไม่ดใู ห้จบกระบวนการ
แหล่งทีม่ า : SCG , อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ

