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สารว ัด

ข่ าวกิจกรรมว ัดบางแสน

http://www.bangsaenchurch.org

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์

คณะเซอร์ร่าบางแสน เข้าร่ วมพิธีมสิ ซาปฏิญาณตนตลอดชีพ สมาชิก 3 คนของคณะเยสุอติ คุณพ่อสายชล
คันยุไล (อดีตเจ้าอาวาสวัดบางแสน) คุณพ่อวินัย บุญลือ และคุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน ทีว่ ดั บ้านเซเวียร์
กรุ งเทพฯ เมือ่ ที่ 10 ธันวาคม 2563
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“ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด ”
เชิญชวนเราเปิดใจรับพระวาจา ในสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงกระทาในชีวติ ของพระนางมารีย์"พระจิต
เจ้าลงมาเหนือท่านและพระอานุ ภาพของพระเจ้าปกคลุมท่าน บุตรทีเกิ
่ ดมาจะเป็ นผู ้ศกั ดิสิ์ ทธิและจะรั
์
บ
นามว่า บุตรของพระเจ้า"
เพื่อเราจะได้เข้าใจในพระวาจา ทีพ่ ระเจ้าทรงกระทาต่ อบุคคลทีไ่ ด้รับเลือกสรร พระเจ้าจะทรง
เผยแสดง ทรงนาทาง และอวยพรเขาเหล่านัน้ เสมอไม่ขาดตกบกพร่ อง โดยบุคคลทีไ่ ด้รับเลือกสรรนัน้
มีความเชือ่ และน้อมรับข่าวดีของพระองค์
ดังนัน้ ให้ เราตัง้ ใจทาตามพระวาจา โดยการรับรู ้ถงึ การประทับอยู่ของพระเจ้า โดยทางพระ
เยซูคริสตเจ้าในชีวติ ของเรา ผ่ านทางความเชือ่ น้อมรับพระประสงค์ และรับใช้พระเจ้า โดยการรับใช้เพือ่ น
พีน่ ้ องทีต่ า่ ต้อย
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ั
ปฏิทินสปดาห
์หน้า

วันจันทร์ ท ี่ 21 ธ.ค.20
วันพุธที่ 23 ธ.ค.20
วันศุกร์ ท ี่ 25 ธ.ค.20
วันเสาร์ ท ี่ 26 ธ.ค.20
วันอาทิตย์ท ี่ 27 ธ.ค.20

ระลึกถึง น.เปโตร คานีซอี สั พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งเคนตี้ พระสงฆ์
วันสมโภชพระคริสตสมภพ
ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสักขี
ฉลองครอบครัวศักดิสิ์ ทธิของพระเยซู
์
เจ้า พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์

หมวด 7 วัตถุที่ใช้ ในศาสนพิธี ( Religeous Objects )
ที่ บรรจุพระธาตุ ( Reliquary ) เป็ นภาชนะสาหรับบรรจุพระสรีรธาตุเพือ่
เก็บรักษา หรือนาออกมาให้ประชาชนชม ทีบ่ รรจุพระธาตุ ทาจากวัสดุชนิดใดก็
ได้และมีรูปทรงอย่างไรก็ได้ แต่ ตามปกติแล้วมักมีรูปทรงเหมือนสรีรธาตุ ทบี่ รรจุ
อยู่ขา้ งใน

ข้อคิดสะก ิดใจ

สัปดาห์ที่ 4 เตรี ยมรับเสด็จ
สัปดาห์สรี่ ับพระองค์ทรงประสูติ
ด้วยยินยอมถ่ อมองค์ทรงเกิดมา
พระผู ้นาความรอดให้มนุ ษย์
พระผู ้ทรงเจิดจรัสแจ่มจารู ญ

บริสุทธิเพริ
์ ศแพร้วในรางหญ้า
เพียงโคลาแกะน้อยคอยอยู่ปรน
พระวิญญาณบริสุทธิมิ์ ส้นิ สูญ
โลกเพิม่ พูนสุขล้ าเพราะพระองค์
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ผู ้แทนสภาเเซอร์ร่าประเทศไทย เพือ่ นคณะเซอร์ร่าบางแสน ผู ้แทนคุณพ่อเจ้าอาวาสและพีน่ ้องวัดบางแสน
ร่ วมใจส่งคุณแม่ประหยัด ศรีบวั เอีย่ ม มารดาของคุณกาญจนา ศรีบวั เอีย่ ม สู่ออ้ มกอดพระเจ้า
ทีว่ ดั นักบุ ญเทเรซา หนองจอก เมือ่ 14 ธ.ค. 2563
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ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1347 วันอาทิตย ์ที่

ั นธ์
ประชาสมพ
ั

ประชาสัมพันธ์ มิสซา
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม ไม่มีมิสซา…. ไปถวายมิสซาปลงศพญาติ
วันอังคารที่ 22 - วันพุธที่ 23 ธันวาคม เวลา 11.00 น. มิสซา
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม เวลา 20.00 น. แห่พระกุมาร และมิสซาค่าคืน สมโภชคริสต์มาส
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม วันสมโภชฯ
เวลา 10.30 น. มิสซาภาษาไทย
เวลา 18.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม เวลา 19.30 น. นพวารฯ และมิสซา
วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม

อาทิตย์ชวนคิด

ภารกิจแห่งรักที่ พระองค์ทาเป็ นแบบอย่าง
*** เมือ่ ประชาชนเห็นคนใบ้พูดได้ คนขาพิการหายเป็ นปกติ คนง่ อยเดินได้ คนตาบอดมองเห็นได้ ต่ าง
ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้าแห่งอิสราเอล...(มธ 15:29-37)
พระเจ้าทรงเมตตาเป็ นพิเศษแก่บุคคลชายขอบ ผู ้ต่ าต้อย ทีถ่ ู กเอารัดเอาเปรียบ ไม่มใี คร
สน … นี่ คือภารกิจแห่ งรักที่ พระองค์ทาเป็ นแบบอย่างให้ เราเห็นและเพื่อปฏิบตั ิ ตาม …หลายครัง้
คนทีต่ ้องการความรัก ความเอาใจใส่อาจเป็ นคนใกล้ตัวเราย่อมเป็ นได้ …
*** ให้ กิจการดีที่เราปฏิบตั ิ ทาให้ ผ้คู นรู้จกั พระเจ้า...

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ เวลา 19.30

20 ธันวาคม
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เม็ดทรายใต้พระแท่น











พีน่ ้องทีร่ ัก ในอีก 1 สัป ดาห์ วันเวลาจะนาพาเราไปถึงการฉลองคริสต์ มาสอีกวาระหนึง่
เป็ นครัง้ ทีเ่ ท่าไร เราก็ไม่ได้นับ… ผ่ านมาแล้วก็ผ่านไป…. และหากเราไม่ใส่ใจ สัปดาห์
ต่ อจากนัน้ ก็จะทาให้เราหันไปสนใจ เตรียมฉลองปี ใหม่ … แล้วเราก็จะกลับเข้าสู่วงจร
เดิม ๆ คือ… ฉลองปี ใหม่ปีแล้วปี เล่า เราก็ยงั ดาเนินชีวติ เป็ นแบบตัวตนคนเดิม …. เป็ น
คนเดิมเช่นทีเ่ ป็ นมา… หรืออาจ… แย่กว่า… ก็เป็ นได้
วันเวลา จึงเป็ นโอกาส ( ที่ พระเจ้าเมตตาประทานให้ )… และโอกาสก็เป็ นต้นทุน
เพือ่ ให้เราทาชีวติ ให้ดขี ้นึ ในทุกด้าน… เรายังมีพระหรรษทานของพระเจ้า เกื้อกูลและ
หล่อเลี้ยงเรา
เป็ นทีช่ ดั เจนแล้วว่า คริสต์ มาสปี น้ จี ะแตกต่ าง…. และนี่กเ็ ป็ นโอกาสให้ชาวโลกพินิจ
ไตร่ ตรอง มองให้เห็น มิติทลี่ กึ ล้าของการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ของพระเยซูเจ้า …. จงพาใจ
ของเราเข้าถึงความรักของพระเจ้า …. จงนาชีวติ ของเรา เข้าสู่เส้นทางแท้จริงแน่ นอน คือ
ชีวติ ทีเ่ ป็ นนิรันดร โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า
คริสต์ มาสปี น้ ี หลายประเทศในโลก ล็อคดาวน์ ประเทศ… ล็อคข้ามปี …. อีกหลาย
ประเทศยังไม่กล้าวางใจนัก จึงประกาศใช้กฎเข้มงวดในทุกระดับ ….
พีน่ ้องครับ โลกของเราทุกวันนี้มนั เล็กมาก…. เหนือสุดไม่เคยอยู่ห่างไกลจากใต้สุดอีก
แล้ว….. และจากตะวันออกไปสุดเขตแดนตะวันตก ก็ห่างไกลกันเพียงเสี้ยวนาที หรือ
เพียง 2-3 วินาทีด้วยซ้ า…. แต่ … สิ่งเดียวที่ ดเู หมือนยังห่ างไกลกันมาก คือ หัว ใจ
ของเรากับเพือ่ นมนุ ษย์… และหัวใจของเรากับพระเจ้า …. ทายังไงกันดีล่ะ
ในมุมสงบของบ้านเรา… ของวัดเรา… จงเปิดใจทาให้ - คริสต์ มาสเป็ นจริงสักครัง้
จงตระเตรียมจิตใจตนเอง… จงจัดเตรียมมื้อคริสต์ มาสในครอบครัวสักมื้อ …. จงสร้าง
บรรยากาศคริสต์มาสในจิตใจ ในครอบครัว ในแบบของเราเองให้ได้สกั ครัง้
- ไม่ต้องท าอะไรให้ ยิ่ งใหญ่
- ไม่ต้อง แสวงหา สีแ สง
- ไม่ต้องใช้อ ะไรแพง ๆ
- ขอเพียงรวมแรงใจ แรงกายกัน ในบ้าน…. แล้ว คริสต์ มาส จะเป็ นจริงทีน่ นั ่ ..
แน่ นอน
พ่อศักดิ ์
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นท
ิ าน ความคิด คติสอนใจ

เรื่องเล่า "คื นคริสต์มาส"

กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ในหมู่บา้ นเล็กๆแห่งหนึ่ง ในฝรังเศส
่
มีเด็กหญิงคนหนึ่งชือ่ ว่า พิคโคลา
เธอเป็ นเด็กหญิงทีน่ ่ าสงสารเพราะเธอไม่มพี ่อ เธออยู่กบั แม่เพียง 2 คน ทังสองนั
้
น้ ยากจนมาก เชือ่ ไหม
ครับว่าหนู น้อยพิคโคลาไม่เคยมีตุ๊กตาหรือของเล่นชนิดใดๆ เลย ชีวติ ของเธอส่วนใหญ่ต้องต่ อสูก้ บั ความ
หนาวและความหิว
วันหนึ่ง คุณแม่ของหนู น้อยพิโคลาล้มป่ วยจนลุกไม่ได้ หนู น้อยพิคโคลาจึงต้องทางานทุกอย่างใน
บ้านเอง และต้องพยายามใช้เวลาให้มากทีส่ ุดทีจ่ ะมากได้ ในการถักถุ งเท้าให้เสร็จ เพือ่ จะนาไปขายให้ได้
เงินมาซื้ออาหารให้แม่และตนเอง น่ าสงสารจริงๆ นะ ขณะทีน่ งถั
ั ่ กถุงเท้าเพือ่ เอาไปขาย หนู น้อยพิโคลา
ไม่มถี ุงเท้าทีจ่ ะสวมใส่ จนเท้าทัง้ สองข้างของเธอมีสคี ล้ าๆ เนื่องมาจากความเย็น
วันคริสต์ มาสใกล้เข้ามา หนู น้อยพิคโคลาพูดกับคุณแม่ว่า "คุณแม่คะ ปี น้ คี ุณตาซานตาคลอส จะ
เอาอะไรมาให้เป็ นของขวัญของหนู กไ็ ม่ทราบนะแม่? หนู ไม่มถี ุงเท้าทีจ่ ะแขวนไว้ทเี่ ตาผิงเสียด้วยสิคะ เอ..
หนู ว่าหนู จะเอารองเท้าไม้วางไว้ทหี่ น้าเตาผิงแทน คงจะได้นะคะ"
"ลูกรักจ๊ะ แม่ว่าปี น้ เี ราอย่าพูดกันเรือ่ งของขวัญเลยนะ" แม่พูด "ถ้าเพียงแต่ เรามีขนมปั งแต่ พอกิน
เราก็ควรจะดีใจมากๆแล้ว" แต่ หนู น้อยพิคโคลาไม่ยอมเชือ่ ว่าคุณตาซานตาคลอสจะลืมเธอ
ถึงเย็นวันคริสต์ มาส พิคโคลาเอารองเท้าไม้ขา้ งหนึง่ ของเธอไปวางไว้ทพี่ ้นื หน้าเตาผิง แล้วจึงไป
นอนด้วยความคิดว่า จะฝั นหาคุณตาใจดีอว้ นๆใส่เสื้อสีแดง หนวดขาวๆ นัง่
ล้อเลือ่ นลากด้วยกวางเรนเดียคนนัน้
คุณแม่นนั ้ เล่า มองไปทีร่ องเท้าแล้วเศร้าใจ เพราะไม่รู้ว่าจะหาอะไรมา
ให้ลูก และคิดไปว่าลูกน้อยคงผิดหวังมากในตอนเช้า ถ้าไม่เห็นอะไรใน
รองเท้า แต่ คุณแม่กไ็ ม่รู้จะทาอย่างไร ได้แต่ นงั ่ ถอนใจ
เช้าวันต่ อมา หนู น้อยพิคโคลาตื่นนอนแต่เช้า รีบวิง่ ไปยังรองเท้าไม้
ข้างนัน้ ในรองเท้านัน้ พิคโคลาเห็นดวงตาแจ๋วแหววคู่หนึ่งกาลังจ้องมายัง
เธอ
อา...ใช่แล้ว มันเป็ นตาของนกกระจอกเล็กๆ ตัวหนึ่ง (ซึง่ หนีความหนาว บินลงมาทางปล่องไฟ
แล้วมานอนอยู่ในรองเท้าไม้หน้าเตาผิงนัน้ ) พิคโคลาดีใจเป็ นทีส่ ุด อุม้ นกน้อยขึ้นไปไว้ทที่ รวงอก ร้อง
เพลงและเต้นราไปมาด้วยความยินดี
ดูนี่ซคิ ะ ดูนี่ซ ิคะ คุณแม่ขา" เธอพูดขึ้นอย่างตื่นเต้น "ของขวัญคริสต์ มาสของหนูอยู่นี่ไงคะ คุณ
ตาซานตาคลอสเอามาให้ หนู" พิคโคลาเต้นระบาไป ร้องเพลงไปอย่างมีความสุข พร้อมกับโอบอุม้ นก
น้อยในอุง้ มือลูบไล้มนั ไปมาเบาๆ
ตลอดฤดูหนาวอันยาวนานนัน้ เธอเฝ้ าทนุ ถนอม เลี้ยงดูนกกระจอกตัวนัน้ เป็ นอย่างดี เมือ่ ถึงฤดู
ใบไม้ผลิ เธอเปิ ดหน้าต่ างและปล่อยมันบินออกไป นกบินไปยังป่ าใกล้ๆนัน้ แต่ มนั ไปแล้วไม่ไปลับ มัน
ชอบทีจ่ ะบินกลับมาร้องด้วยเสียงอันไพเราะทีห่ น้าบ้านของหนู น้อยพิคโคลาเสมอๆ

Charlie Chaplin told the audience a wonderful joke and all the people started laughing...
วันหนึ่ง ชาร์ ล ี แชปลิน เล่าเรื่องตลกมากเรื่องหนึ่งแก่ผฟู ้ ั ง แล้วผู ้คนทัง้ หมดก็หวั เราะ
Chapline repeated the same joke and only few people laughed..????
พอเล่าจบ ชาร์ ลกี ็ เล่าเรื่องตลก เรื่องเดิมซ้ าอีกครัง้ คราวนี้มคี นหัวเราะออกมาน้อยมาก
He again repeated the same joke but this time no one laughed...??????
เขาเริ่มเล่าเรื่องตลกเรื่องเดิมซ้าเป็ นครังที
้ ส่ าม คราวนี้ ไม่มใี ครหัวเราะเลย
Then he told these beautiful lines...;
แล้วเขาก็พูดสิง่ ทีส่ วยงามต่ อไปดังนี้
"when you cannot laugh on the same joke again and again...
then why do you cry again and again on the same worry"
เมือ่ คุณไม่สามารถหัวเราะให้กบั เรือ่ งตลกทีเ่ ล่าซ้า แล้วทาไม คุณถึงร้องไห้ให้กบั เรื่องเศร้าเก่าๆ
ได้เรื่อยๆ ล่ะ
So enjoy your every moment of life..!!
Life is beautiful??????
Today is a good day to recollect his 3 heart-touching statements:จงมีความสุขในทุกขณะ
เพราะชีวติ เป็ นสิงสวยงาม
่
และวันนี้เป็ นวันดีทจี่ ะราลึกถึงสิงที
่ เ่ ขาได้กล่าวไว้ 3 อย่าง
(1) Nothing is permanent in this world, not even our troubles.
หนึ่งคือ ไม่มอี ะไรจีรงั ในโลกใบนี้ แม้กระทังปั
่ ญหาของเรา
(2) I like walking in the rain, because nobody can see my tears.
สองคือ ฉันชอบเดินท่ามกลางสายฝน เพราะจะไม่มใี ครมองเห็นน้ าตาของฉันได้เลย
(3) The most wasted day in life is the day in which we have not laughed.
สามคือ วันทีเ่ ราสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ คือวันทีเ่ ราไม่ได้หวั เราะออกมาเลย
Keep smiling and pass to everyone
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