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“พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบ ุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์
โดยอาศัยความเชื่อ เราได้รบั การเผยแสดงจากพระคัมภีรว์ ่าพระตรีเอกภาพนัน้ เป็ นพระเจ้า
แห่งความรัก พระบิดา พระบุตรและพระจิต เป็ นสามพระบุคคลที่แตกต่างกันแต่เป็ นหนึง่ เดียวกัน
และนีค่ ือตัวอย่างในการดาเนินชีวิตสาหรับเราคริสตชนโดยอาศัยความรักเป็ นศูนย์กลาง เรา
สามารถที่จะมีความแตกต่างกันได้ โดยที่ไม่ตอ้ งมีความแตกแยก ถ้าชีวิตครอบครัว ชีวิตหมูค่ ณะ
นักบวช ชีวิตในสังคมต่างๆ เกิดความไม่เข้าใจกันจนนาไปสูค่ วามเกลียดชัง ทะเลาะเบาะแว้งกัน
สาเหตุคงไม่ใช่เพราะว่า เรามีความแตกต่างกัน แต่คงจะเป็ นเพราะว่า เรายังรักกันไม่มากพอ เพราะ
ถ้าเรารักกันมากเพียงพอ เหมือนอย่างที่พระตรีเอกภาพทรงเป็ นองค์ความรักแล้วนัน้ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นทัศนคติ เชื้อชาติ ฐานะการศึกษา ฯลๆ จะไม่ทาให้เราแตกแยก
กันเด็ดขาด
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วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 วันสมโภชพระจิตเจ้า เป็ นวันเริม่ ต้นของ
พระศาสนจักร เราจะถือว่า เป็ นการเปิ ดวัดบางแสนอย่างเป็ นทางการ
พี่นอ้ งที่มาวัดได้ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาเรื่องการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน
สัญลักษณ์ในคริสต ์ศิลป์

่ี ้ในศาสนพิธ ี ( Religious Objects )
หมวด 7 วัตถุทใช
Anchor Cross กางเขนสมอเรือ ถ้าเราทาส่วนบนของสมอเรือให้เป็ นรูปกางเขน เรา
ก็จะได้รปู กางเขนสมอเรือ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่คริสตชนมีตอ่ พระคริสตเจ้า
และความเชื่ออันมัน่ คงดุจสมอเรือที่คมุ้ ครองบรรดาคริสตชนในยามที่ผจญกับพายุแห่ง
วิบากกรรมในชีวิตประจาวัน โดยสัญลักษณ์นี้สืบเนือ่ งจากจดหมายจากนักบุญเปาโลถึงชาว
ฮีบรู 6:19 “เรามีความหวังนีเ้ ป็ นดังสมอเรือที่มนั ่ คงปลอดภัยสาหรับชีวิต ความหวังดังกล่าวผ่าน
ม่านเข้าไปถึงห้องภายในพระวิหาร”
คริสตชนในยุคแรก ๆ ที่ถกู เบียดเบียน ใช้กางเขนสมอเรือเป็ นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความหวัง
และความมัง่ คงปลอดภัย ส่วนบรรดาศัตรู เมื่อพวกเขาเห็นสัญลักษณ์นี้ พวกเขาก็เห็นแต่เพียง
สมอเรือธรรมดาอันหนึง่ เท่านัน้ ทาให้บรรดาคริสตชนรอดพ้นจากการถูกเบียดเบียนโดยศัตรูเหล่านัน้

ข้อคิดสะกิดใจ

คือมน ุษย์
อันความดังไม่นานก็ดบั วูบ
อันความทุกข์ไม่นานก็มลาย
เป็ นมนุษย์สดุ นิยมเพียงลมปาก
แม้พดู ดีมีคนเขาเมตตา

อันความสุขไม่นานนักก็ดบั หาย
อันความตายไม่นานนักก็จะมา
จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ

ติดตามข่าวและประกาศของวัดได้จากที่
ไหน => Facebook วัดบางแสน ชลบุรี
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ั ันธ์
ประชาสมพ

1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่
รัฐบาลได้ ประกาศภาวะฉุกเฉิน และคาสัง่ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชลบุรี วัดแม่พระเมืองลูรด์
บางแสน ของดกิจกรรมของวัดฯ ดังนี้
2. งดการส่งศีลวันศุกร์ตน้ เดือน แต่กรณีโปรดศีลเจิมคนไข้ฯ สามารถเชิญคุณพ่อได้
ตามปกติ.
3. งดกิจกรรมกลุม่ ผูส้ งู อายุ ในวันศุกร์สปั ดาห์ที่สี่ของเดือน.
4.

ในช่วงเวลาที่เรางดมิสซาที่วดั และต้องเว้นระยะห่างในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโร นา (COVID-19) เพื่อความชัดเจนในการทาบัญชีวดั พ่อขอแยก
บัญชีธนาคารเพื่อพี่นอ้ งจะได้ โอนเข้าโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ดังนี้

5.

เพื่อขอมิสซาที่ตอ้ งการให้ลงบัญชีวดั ใส่ถงุ ทาน หรือทาบุญให้วดั ให้โอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9
ฝากออมทรัพย์
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
พี่นอ้ งที่รกั ครับ
วันอาทิตย์นี้ จะเป็ นวันอาทิตย์ที่ 3 นับแต่เรากลับมาถวายบูชามิสซาด้วยกันในวัด
ของเรา
วันอาทิตย์แรก คือ วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ตอ่ มาคือวัน
สมโภชพระจิตเจ้า และอาทิตย์นี้ จะเป็ นวันสมโภชพระตรีเอกภาพ พลานุภาพแห่งความ
รักนัน่ แหละ ทาให้พระตรีเอกภาพ คือ พระบิดาพระบ ุตร และพระจิต 3 พระ
บ ุคคลเป็ นพระเจ้าหนึ่งเดียว X เราจะเข้าใจอย่างไรดีละ่ รูร้ ัก - ปฏิบตั ริ กั ซาบซึ้งและ
ชืน่ ชมในรัก แล้วเราจะรูจ้ กั และรูถ้ ึงสัมผัสของพระเจ้า เพราะพระเจ้าของเรา คือ ความ
รักอันสมบูรณ์
พี่นอ้ งบางท่านถามถึง เบอร์บญ
ั ชีธนาคารของวัด เพราะคุณพ่อไก่อ ู เมื่อย้าย
หน้าที่ไปก็ปิดบัญชีเดิม และบอกให้ผมเปิ ดบัญชีใหม่ ขอแจ้งให้พี่นอ้ งทราบครับ

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางแสน
ชือ่ บัญชี นายสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
เลขบัญชี 679-3-93587-9
ฝากออมทรัพย์
บางวัดยังไม่เปิ ดถวายบูชามิสซาพร้อมสัตบุรษุ ภาวนาให้กนั และกันมาก ๆ ครับ
พ่อศักดิ์
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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
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

5 วิธีให้กาลังใจคนรักง่ายๆ ไม่ว่าจะสถานะไหนก็ทาได้เหมือนกัน

เรือ่ งเล่าว่า...มีคน 2 คนเป็ นเพื่อนกัน ต่างร่วมเดินทางไปในทะเลทราย
ระหว่างทางเกิดโต้เถียงขัดแย้งไม่เข้าใจกัน . เพื่อนคนหนึง่ พลัง้ ลงมือตบหน้าอีกฝ่ าย คน
ถูกทาร้ายยังเจ็บปวด แต่ไม่เอ่ยวาจากลับเขียนลงบนผืนทรายว่า "วันนี.้ ..ฉันถูกเพื่อนรักตบ
หน้า"
พวก เขายังคงเดินทางต่อกระทัง่ ถึงแหล่งนา้ พวกเขาตัดสินใจอาบนา้ ชาระกาย พลันคนที่
ถูกตบหน้ากลับจมนา้ เพื่อนอีกคนไม่รงั้ รอเข้าช่วยชีวิตตน คนรอดตายยังคงไม่เอ่ยวาจา
กลับสลักลงไปบนหินใหญ่ว่า "วันนี.้ ..เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้"
อีกคนไม่เข้าใจ ถามว่า... "เมื่อถูกฉันตบหน้าเธอเขียนลงทราย แล้วทาไมเมื่อครู่ตอ้ งสลัก
บนหิน"
อีก คนยิ้มพราย กล่าวตอบ "เมื่อถูกเพื่อนรักทาร้าย เราควรเขียนมันไว้บนทราย ซึ่งสาย
ลมแห่งการให้อภัยจะทาหน้าที่พดั ผ่าน ลบล้างไม่เหลือ แต่เมื่อมีสิ่งที่ดมี ากมายบังเกิด เรา
ควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจาในหัวใจ ซึ่งไม่อาจมีสายลมแรงเพียงใด ...ลบล้าง
และทาลาย..."

แฟน คนรัก สามี-ภรรยาไม่ว่าค ุณจะอยูใ่ นสถานะใดต่อกันก็ตาม ต่างก็มีหน้าที่
เดียวกันคือการเป็นเพื่อนคคู่ ิด หากคนหนึ่งมีปัญหา อีกคนก็ตอ้ งคอยช่วยเหลือ หรือทาสิ่งที่
ง่ายที่ส ุดและควรทาเป็นอันดับแรกอย่างการให้กาลังใจ ซึ่งเราจะสามารถ ให้กาลังใจคนรัก
ได้อย่างไรกันบ้าง เรามีวิธีมาบอกกันค่ะ
คาพูดดีๆ การให้กาลัง ใจด้วยค าพ ดู ดีๆ เป็ นวิธีปลอบประโลมใจคนรักที่แ สนจะ
ง่ายดาย และอีกฝ่ ายก็รบั รูค้ วามตัง้ ใจของเราได้งา่ ยด้วย แต่ทงั้ นีค้ ณ
ุ ต้องกลัน่ กรองคาพูดให้ถว้ นถี่
สักนิดก่อนที่จะเอื้อนเอ่ยออกไปต้องมัน่ ใจว่าคาพูดของคุณจะทาให้เขารูส้ ึกดีขนึ้ โดยอาจเป็ นการพูด
ชมเชยเพื่อสร้างกาลังใจ หรือพูดปนตลกเพื่อให้เขาผ่อนคลายก็ได้
สัมผัสแห่งกาลังใจ หากค ุณเป็ นคนพ ดู ไม่เ ก่ง หรือ รต้ ู วั ว่า ปากไม่ค ่อ ยจะดีเ ท่า ไหร่
ลองเปลี่ยนมาให้กาลังใจคนรักด้วยการสัมผัสร่างกายของเขาแทนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการกอด การ
หอม การจูบหรือการจับมือ รับรองว่าสัมผัสเบาๆ พร้อมแววตาห่วงใยจะช่วยสร้างกาลังใจให้เขาได้
มากเลยล่ะค่ะ
ช่วยเหลือ อย่า งที่บอกไปแล้วว่า คนรักกัน ต้อ งเป็ นเพื่อ นค คู่ ิด ของกัน และกัน ดัง นัน้
การให้กาลังใจที่ดีที่สดุ ในยามที่เขาเจอกับปั ญหาหรืออุปสรรคคือการช่วยเหลือ ทัง้ ช่วยคิด ช่วยแก้ไข
และช่วยประคับประคองจิตใจ ไม่ว่าคุณจะช่วยได้มากหรือน้อยก็เป็ นไร เพียงแสดงออกถึงความตัง้ ใจ
ที่จะช่วย แค่นกี้ ็ทาให้เขาก็มีกาลังใจมากขึน้ แล้ว
ของขวัญแทนกาลังใจ ใครว่า ของขวัญ จะต้อ งให้กนั เฉพาะในวัน พิเ ศษเท่า นัน้ เรา
สามารถให้ของขวัญแก่คนรักเพื่อแสดงถึงการให้กาลังได้เช่นกัน แต่ตอ้ งมีเทคนิคในการเลือกสัก
หน่อย เพื่อให้ของขวัญสื่อความหมายได้ดี เช่น หากเขาท้อแท้กบั การทางาน เราก็ให้ของใช้ที่เกี่ยวกับ
การทางานของเขาเป็ นของขวัญ เป็ นต้น
สร้างความผ่อนคลาย การท าให้เ ขาผ่อ นคลายเป็ นอีกหนึ่ง วิธีใ นช่วยสร้า งกาลัง ใจ
ให้กบั คนรัก ทัง้ นีแ้ ต่ละคนก็มีกิจกรรมที่ชื่นชอบแตกต่างกันไป คุณต้องรูก้ อ่ นว่าอะไรที่ชว่ ยทาให้เขา
ผ่อนคลายได้ จากนัน้ ก็ลงมือทาสิ่งนัน้ ให้เขา เช่น หากเขาเป็ นคนที่มีความสุขกับการได้กินของอร่อยๆ
ก็ชวนกันไปกินแก้เครียด หากเขาเป็ นคนชอบทาบุญก็จงู มือกันเข้าวัด หรือหากเขาเป็ นคนชอบเที่ยวก็
พากันไปเที่ยวเพื่อพักสมอง
เป็นอย่างไรบ้างค่ะกับ 5 วิธีให้กาลังใจคนรักที่ เรานามาฝากกัน ลองเลือกไปใช้กนั ด ู
นะคะ แต่ทงั้ นี้อย่าลืมว่าสิ่งสาคัญที่ส ุดที่จะสร้างกาลังใจให้คนรักของค ุณได้คือ “ความรัก”
หากค ุณมีความรักที่ดีต่อกัน ไม่ว่าเจออ ุปสรรคใดๆ ก็จะก้าวผ่านไปพร้อมกันได้อย่าง
แน่นอน

