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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
วันที่ 8 กันยายน วันฉลองแม่พระบังเกิด วันระลึกถึงการก่อตั้งกลุ่มเทิดมารี ย ์
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“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นัน่ ในหมู่พวกเขา”

การกลับใจจาเป็ นทีส่ ุดเมือ่ มนุษย์หลงเดินทางในความผิด ไม่ว่าความผิดนัน้ จะเสียหายตกต่าเท่าใด แต่
การฟื้ นฟู กลับใจ คือ ไม่เดินทางเดิมอีก แต่เลือกทางเดินใหม่ทด่ี กี ว่าด้วยสานึก กลับใจ Metanoia (อ่านว่า
เมตตานอยยา) คือการรูจ้ ริง สานึก และเปลีย่ นแปลง นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระเจ้าเรียกร้องและปรารถนาในเรามนุษย์ ไม่
จมปลักอยูใ่ นบาป ในความชัว่ และต้องตายไปในบาปของตน การเรียกร้อง การตักเตือนช่วยเหลือจึงจาเป็ น
ในพระศาสนจักรตามคาสอนของพระเยซู มธ 18 ปล่อยไม่ได้ ไม่ใยดีไม่ได้ ปล่อยให้พน่ี ้องเดินหลงทางจมใน
บาปไม่ได้ นัน่ ผิด ไม่ใช่เขาผิด แต่เราผิดต่อความรักทีไ่ ม่ได้ช่วยเหลือตักเตือนให้เขาได้กลับใจ เป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะ
ไม่ "ละเลย" การละเลยพีน่ ้องให้เดินในความบาป เป็ นบาปทีแ่ ย่กว่าคือขาดความรักต่อเขา
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันอังคารที่ 8 ก.ย.20
วันพุธที่ 9 ก.ย.20
วันเสาร์ท่ี 12 ก.ย.20
วันอาทิตย์ท่ี 13 ก.ย. 20

ฉลองแม่พระบังเกิ ด
ระลึกถึง น.เปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์
พระนามศักดิ ์สิทธิ ์ของพระนางมารียพ์ รหมจารี
สัปดาห์ท่ี 24 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )
Cross Pattee หรือ Crux Formee หรือ Iron Crossไม้กางเขนแบบสมมาตร
คล้ายกับกางเขนมัลทีส (the Maltese Cross)เป็ นรูปแบบกางเขนทีส่ วยงาม และ
เป็ นทีน่ ิยมใช้ในการประดับประดา

ข้อคิดสะกิดใจ

รู้
รูค้ ุณเป็ นหนึ่ง “ต้องมี” ในมนุษย์
รูค้ ดิ เป็ นสาม “ต้องเก็บ” ในปั ญญา
รูเ้ หตุเป็ นห้า “ต้องใช้” ในสติ
รูช้ วเป็
ั ่ นเจ็ด “ต้องฆ่า” ในอวิชา

รูโ้ ทษเป็ น สอง “ต้องจา” ในปั ญหา
รูผ้ ดิ เป็ นสี่ “ต้องหา” ในเหตุการณ์
รูด้ เี ป็ นหก “ต้องทา” ในข้างหน้า
รูต้ วั ดีกว่า “ต้องคิด” ในความเป็ นตน
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คุณพ่อวัชรพล (คุณพ่อโบ้ท) กูช้ าติ เป็ นประธานพิธมี สิ ซา 10.30 น. วันอาทิตย์ท่ี 30 สิงหาคม 2563
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ั ันธ์
ประชาสมพ
ประชาสัมพันธ์มิสซา
วันจันทร์ท่ี 7 ก.ย. ไม่มีมิสซา (นัดพบแพทย์ จุฬาฯ)
วันอังคารที่ 8 ก.ย. ฉลองการบังเกิดของแม่พระ ไม่มีมิสซา (นัดพบแพทย์ ปราจีนฯ)
วันพุธที่ 9 ก.ย. ไม่มีมิสซา เดินทาง
วันพฤหัสบดีท่ี 10 ก.ย. มิาซา เวลา 11.00 น.
วันศุกร์ท่ี 11 ก.ย. ไม่มีมิสซา (รับแขก)
วันเสาร์ท่ี 12 ก.ย. ระลึกถึงพระนามศักดิส์ ิทธิ์ของแม่พระ มิสซา 19.30 น.
วันอาทิตย์ท่ี 13 ก.ย. วันอาทิตย์ท่ี 24 เทศกาลธรรมดา - (ฉลองการบังเกิดของแม่พระ)
มิสซาภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น.
มิสซาภาษาไทย เวล 10.30 น.
*ก่อนหรือหลังมิสซา เชิญมอบมาลัยกรหรือดอกไม้ตามอัธยาศัย

ทางวัดไม่จดั ดอกไม้บริการนะครับ

หลังมิสซา หากท่านใดประสงค์นามาลัย / ดอกไม้ไปไว้ท่ีหงิ ้ พระที่บา้ น เชิญตามสบายครับ

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
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น




หู ฉัน อุด ตัน
...ฉันไปโรงพยาบาลของพระเจ้าเพื่อตรวจร่างกายและจิตใจทุกปี และฉันก็ได้รวู้ ่าฉันไม่สบาย
...เมือ่ พระเยซูตรวจวัดความดันของฉัน พระองค์เห็นว่า ความดันเรือ่ งความรักความอ่อนโยนของฉันนัน้ ต่ ามาก
...เมือ่ พระองค์วดั ไข้ ปรอทก็แสดงค่า ความเห็นแก่ตวั ของฉันสูงถึง 40 องศา
...เวลาทีพ่ ระองค์ตรวจคลื่นหัวใจ ผลแสดงออกมาว่า ฉันจาเป็ นต้องผ่าตัดหัวใจออกมาอย่างเร่งด่วน เพราะเส้น
เลือดของฉันอุดตัน เนื่องจากหัวใจไม่เปิ ดกว้าง ...ในส่วนขาและเท้าของฉัน ฉันรูส้ กึ ว่าลาบากในการทีจ่ ะเดินคี
ยงข้างคนอื่น และฉันก็ไม่สามารถกอดพีน่ ้องของฉันได้เลย เพราะฉันสะดุดความเย่อหยิง่ จองหองของฉันเอง
เลยทาให้ฉนั แขนหัก ...ฉันเพิง่ รูว้ ่าตาของฉันมองเห็นชัดเจนได้เพียงข้างเดียว เพราะฉันไม่สามารถมอง
รูปลักษณ์ภายนอกไปได้
... พระเยซูตดั พ้อว่า ฉันไม่เคยได้ยินพระองค์เลย หูของฉันอุดตัน
เพราะมัวแต่ ฟังคาพูดเหลวไหลไร้สาระอยู่ทุกวัน...

วันอาทิตย ์ที่




พระบัญญัติของพระเจ้า ...... ให้ เราปฏิ บตั ิ จริ งจังเถิ ด
เมือ่ เราอ่านหนังสืออพยพในพระคัมภีร์ บทที่ 20 ข้อที่ 1 – 17 เราสามารถสรุปพระบัญญัตขิ อง
พระเจ้าได้ 10 ประการ ดังทีเ่ ราเรียนรู้ ท่องจา ตัง้ แต่เมือ่ เราเรียนคาสอนตอนยังเป็ นเด็ก แต่พอ
เติบโตขึน้ มา หลาย ๆ คนอาจจะลืมไปบ้าง จาได้ไม่ครบ ก็เลยไม่ค่อยใส่ใจ นาไปปฏิบตั ิ วันนี้เรามา
ทบทวนพระบัญญัตขิ องพระเจ้ากันอีกครัง้ นะ พระบัญญัตขิ องพระเจ้าที่มอบผ่านโมเสสเมือ่ 1,500
ปี ก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 3,500 ปี ถึงวันนี้ น่าจะทาให้เราได้กค่ี ะแนน พระบัญญัตขิ องพระ
เจ้าคือ หน้ าที่ต่อพระเจ้า
จงนมัสการ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน
อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็ นวันศักดิ ์สิทธิ ์
และหน้ าที่ ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง คือ 4. จงนับถือบิดามารดา
5. อย่าฆ่าคน
6. อย่าผิดประเวณี
7. อย่าลักขโมย
8. อย่าพูดเท็จใส่รา้ ยผูอ้ ่นื
9. อย่าปลงใจผิดประเวณี
10. อย่ามักได้ทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื
ได้เต็ม 10 หรือเหลือกีค่ ะแนนครับ
คุณพ่อท่านหนึ่ง ในชัวโมงค
่
าสอน ถามนักเรียนว่าพระบัญญัตขิ องพระเจ้ามีก่ปี ระการ เด็กเกือบ
ทุกคนตอบว่า 10 ประการครับ มีนกั เรียนคนเดียวทีย่ กมือ (ไม่รวู้ ่าชู 3 นิ้วด้วยรึเปล่า) แล้วตอบ
ว่ามี 11 ประการครับ คุณพ่อมองดูเด็กคนนัน้ แบบไม่ชอบใจนัก แล้วถามย้อนกลับไปว่า “อะไร
ของเธอ” เด็กตอบ “มีอกี ประการสาคัญครับ คือ จงรักกันและกัน” คุณพ่อถามกลับไปอีกว่า “เธอ
หมายความว่าอย่างไร” เด็กน้อยนัน้ ตอบว่า “กันแรกคือตัวผมเอง และกันที่สองคือทุกๆ คน
ครับ” ....น่าคิดนะครับ.... เพราะบางทีคุณพ่อเองก็อาจคิดไปไม่ถงึ .... พระบัญญัตพิ ระเจ้านัน้ ....
อย่าเพียงรู้และยืนดูผอ้ ู ื่นลงมือทา .... แต่ จงปฏิ บตั ิ เองสมา่ เสมอ จะพบเจอความสุข
พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ความจริงของชีวิตกับแง่คิดดีๆ
เวลาไม่เคยย้อนกลับ อนาคตคือสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ
ความจริงทีจ่ บั ต้องได้คอื ปั จจุบนั
ดังนัน้ จงทาปั จจุบนั ให้ดที ส่ี ุด และใช้ทุกวินาทีให้คุม้ ค่า
ไม่มใี ครไม่เคยทาผิดพลาด
วันนี้ถา้ ทาอะไรผิด ก็จงยอมรับ เพื่อแก้ไข
ถ้ามัวแต่กงั วลกับอดีต ก็จะไม่กา้ วไป
ดังนัน้ จงลืมสิง่ ทีผ่ ่านพ้นมาแล้ว เพื่อกัาวไปข้างหน้า
เวลาคิดฟุ้งซ่าน ให้ตดั ใจทิง้ เรือ่ งไร้สาระไปเหมือนกับทิง้ ขยะ
แล้วจิตใจ จะมีพน้ื ทีส่ าหรับเก็บสิง่ ดีๆเยอะขึน้
คนทีโ่ กรธ ก็เหมือนไฟ ทีส่ ุมอยูท่ ต่ี วั เอง
ให้อภัยคนอื่นให้ได้ และอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วย
คนทีพ่ ดู ให้รา้ ย ส่วนมากเพียงเพราะเขากาลังกลัวเรา
คนทีท่ าร้ายคนอื่น ส่วนมากก็เพราะตัวเองอ่อนแอ

ถ้าเราเริม่ กลัว เราก็จะเริม่ สูญเสียความเป็ นตัวเอง
และอาจจะเริม่ พูดหรือทาอะไรร้ายๆ
ดังนัน้ จงเข้มแข็ง และเป็ นตัวของตัวเอง
ไม่มใี ครทาอะไรกับจิตใจของเราได้ นอกจากเราจะรับมาเอง

อันตรายจากการเสียสมาธิ ในขณะขับรถ

อุบตั เิ หตุทางรถยนต์เป็ นอีกเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความสาคัญ เพราะเมือ่ เกิดเหตุขน้ึ มาในแต่ครัง้ นัน่
หมายถึงความสูญเสียทัง้ ชีวติ ทรัพย์สนิ และเวลา ทัง้ ต่อตนเอง และผูอ้ ่นื อันเป็ นความสูญเสียทีม่ องเห็น
ได้ และมองเห็นไม่ได้ เมือ่ พูดถึงอุบตั เิ หตุ “ความประมาท” เห็นจะเป็ นสาเหตุหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ง่วนอยูก่ บั กิจกรรมอื่นๆ ทีอ่ าจทาให้สญ
ู เสียสมาธิจากการควบคุมรถยนต์ ก็เป็ นอีกเรื่องทีค่ วรระมัดระวัง
และเพิม่ ความใส่ใจ
อุบตั เิ หตุจะไม่เกิดถ้าไม่ประมาท แต่ตอ้ งยอมรับว่าหลายๆ คน ทีข่ บั รถในแต่ละครัง้ การจับ
พวงมาลัยแล้วมองไปข้างหน้า ไม่ใช่กจิ กรรมเดียวทีท่ ุกคนตัง้ ใจ เพราะระหว่างการขับรถ เราอาจต้องการ
เสียงเพลง ชมโทรทัศน์ คุยโทรศัพท์ แชทผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน พูดคุยกันกับเพื่อนร่วมเดินทาง หรือ
แม้กระทังแต่
่ งหน้า หรือรับประทานอาหาร ไปพร้อมๆ กับการบังคับพวงมาลัย และเหยียบคันเร่ง
กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็ นการทาลายสมาธิระหว่างการขับขี่ นันเพราะเรามี
่
ความจาเป็ นต้องละ
สายตาจากท้องถนนมาใช้เพื่อการเปลีย่ นแผ่นซีดหี รือเลื่อนสถานีวทิ ยุ ชมโทรทัศน์ มองหน้าจอสมาร์ท
โฟน แล้วละมือหนึ่งมือไปเพื่อการพิมพ์พูดคุยตอบคาถาม มองหน้าเพื่อนๆ พูดคุยสนุกเฮฮาหรือแม้กระทัง่
รับโทรศัพท์ แม้การใช้โทรศัพท์จะไม่ได้ทาให้เราละสายตาจากท้องถนนหรือปลดมือจากพวงมาลัย แต่การ
พูดคุยโทรศัพท์ ก็ทาให้เราสูญเสียสมาธิจากการขับขีไ่ ปชัวขณะ
่
ความสามารถในการตัดสินใจลดลง และ
อาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ในทีส่ ุด เพราะฉะนัน้ ขับขีค่ รัง้ ใด ยอมเสียเวลาสักนิด หยุดกิจกรรมทุกอย่าง เพื่อ
ความปลอดภัยจะดีกว่านะครับ
ทีม่ าhttp://www.bejame.com/article/2579

