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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัท่ี 25 เมษายน 2021 อาทิตยท่ี์ 4 เทศกาลปัสกา   
วนัภาวนาสากลเพ่ือกระแสเรียก 

 

ไม่มีพระสงฆ์ ไม่มีศีลมหาสนิท 
คณะเซอรร์่า (Serra Internatioal) เป็นองคก์รฆราวาสทีพ่ระศาสนจกัรรบัรอง มวีตัถุประสงค์ 
เพื่อท านุบ ารงุและส่งเสรมิกระแสเรยีกแห่งการเป็นสงฆแ์ละนกับวชในพระศาสนาจกัรคาทอลกิ 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1365    วนัอาทติยท์ี ่    25    เมษายน     2564/2021 

“เราเป็นผูเ้ลีย้งแกะทีด่ ีผูเ้ลีย้งแกะยอ่มสละชวีติเพือ่แกะของตน  
เรารูจ้ักแกะของเรา และแกะของเราก็รูจ้ักเรา”  

            ระวรสารวนันี้สะทอ้นถงึภาวะจติใจของพระเยซูเจา้ชดัเจนว่า พระองคย์นิดสีละชวีติเพื่อ
มนุษยชาต ิ พระองคเ์ปรยีบเทยีบว่าเราเป็นเหมอืนลกูแกะและพระองคเ์ป็นผูเ้ลีย้งทีร่กัฝงูแกะมาก 
แต่ปัญหาคอืลกูแกะเมือ่พบแหล่งน ้าหรอืทุ่งหญา้เขยีวขจ ี มกัจะลมืผูเ้ลีย้ง....ครสิตชนเรากไ็มผ่ดิ
กบัลกูแกะเหล่านัน้เมือ่ไดด้กีม็กัจะลมืพระ ลมืหลกัการของชาวครสิต ์ ลมืความหมายของการเป็น
ลกูของพระ อยา่งไรกต็าม ส าหรบัผูเ้ลีย้งทีด่แีลว้ ภาวะเช่นน้ีเป็นเรือ่งธรรมดา เมือ่เขาเหน็ลกูแกะ
สนใจแต่หญา้เขยีวจนลมืฝงูและไมร่ะวงัอนัตรายทีม่รีอบดา้น ผูเ้ลีย้งทีด่กีจ็ะปกป้องลกูแกะให้
ปลอดภยั... ครสิตชนเมือ่พบกบัความเจบ็ปวดจงึตอ้งตัง้สต ิ เพราะนัน้อาจจะเป็นสิง่ทีพ่ระก าลงั
สอนหรอืก าลงัน าเราออกจากอนัตรายทีเ่รามองไมเ่หน็...เชื่อเถดิพระองคค์อืผูเ้ลีย้งแกะทีด่ี 

พ 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Sgu2U0krJp8
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

           ค่าของคนอยู่ท่ีไหน 
       มดีจะคมคมไดต้อ้งลบัหนิ                จะใชด้นิดนิจะดตีอ้งมปีุ๋ ย 
ชวีติจะกา้วหน้าตอ้งกลา้ลุย                    คนมแีต่ค าคุยคุยไรร้าคา 
       คนจะงาม งามจติใจใช่รปูสวย          คนจะรวย  รวยน ้าใจใช่เงนิหนา 
คนจะเก่ง เก่งมาไดด้ว้ยวชิา                   มนัจะดงัคงไมว่่าอย่าลมืตวั 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 จานหรือตระกร้าใสดอกกหุลาบ  ( Dish  or  Basket  Bearing  Roses)  
เป็นเครือ่งหมายหนึ่งของนกับุญโดโรเทยีเพราะเทวทตูน าดอกกุหลาบและลกู
แอปเป้ิลมาใหเ้ธอทีห่ลกัประหาร 
 จานใส่เงิน  ( Dish Bearing Money) เป็น
เครือ่งหมายหนึ่งของนกับุญ ลอเรนซ ์ ผูไ้ดร้บัพระบญัชา

จากพระสนัตะปาปาซกิซตุ์สที ่ 2  ใหน้ าสมบตัขิองศาสนจกัรไปแจกคนจน 

วนัพุธที ่28 เม.ย.21           ระลกึถงึ  น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ ์มรณสกัข ีน.หลุยส ์มาร ีกรญีอง  
                                     เดอ มงฟอรต์ พระสงฆ ์                                                
วนัพฤหสับดทีี ่29 เม.ย.21    ระลกึถงึ น.กาธารนีาแห่งซเีอนา พรหมจารแีละนกัปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร 
วนัศุกรท์ี ่30 เม.ย.21           ระลกึถงึ    น.ปีโอ ที ่5 พระสนัตะปาปา     
วนัเสารท์ี ่ 1   พ.ค.21         ระลกึถงึ     น.โยเซฟ กรรมกร       
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

 
 

@ ชมุชนวดับางแสน ไม่ใช่เฉพาะพวกเราท่ีคิดถึงกนั คณุพ่อเจ้าวดักคิ็ดถึงเราด้วย 
@ ขอบคุณอาจารยว์ชิยั ทีส่ง่ภาพสดชื่นใหพ้ีน้่องยงัคดิถงึวดัของเรา พระเจา้เกือ้กูลดนิฟ้าอากาศให้
สิง่สรา้งของพระองค ์เรากช็ว่ยกนัดแูลใหบ้า้นของพระองคเ์หมาะสมเป็นของพระองคเ์พือ่ลกูๆของ
พระองค.์  @โควดิ 19 ท าใหเ้ราตอ้ง งด พธิกีรรมสาธารณะ แต่บา้นของพระองคก์เ็ปิดทุกวนั และที่
วดักม็มีสิซาทุกวนั ยกเวน้วนัทีม่มีสิซาอื่นที ่ตอ้งไป รว่มทีว่ดัใกลเ้คยีง(น้อยมากๆครบั) มมีสิซาใหพ้ี่
น้องทุกวนัเวลา 11.00 น. สว่นพีน้่องกแ็วะไปสวดสว่นตวัไดเ้สมอครบั   @ ... ในสภาวการณ์เชน่น้ี 
ขอใหด้ าเนินชวีติรดักุมมากๆ ไมต่อ้งตระหนกเกนิเหตุกบัขา่วคราวทุกวนั แต่ตอ้งตระหนกัและ
รดักุมกบัชวีติของตน ของครอบครวั และไมข่าดส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมนะครบั สวดภาวนาเสมอ 
สว่นตวัและในบา้น ขอแมพ่ระคุม้ครองและน าพาทุกคนในหนทางชวีติทีด่แีละปลอดภยั ภาวนาเพือ่
สงัคมโลกทีม่คีวามทุกขย์ากล าบากมากๆนะครบั  @ ...ขอบใจคุณจีด๊ส าหรบัมุมข าขนัเรื่องโควดิ 19 
(จากประสบการณ์รเึปลา่นะ 555) และขอ้คดิเรื่อง น ้าตา มมีุมมองลกึๆ และมคีา่ครบั ...สวดใหพ้ี่
น้องทุกวนัครบั  

           
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13359-21apr21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13359-21apr21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13351-29apr21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13357-23apr21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/13356-24apr21
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ประชาสมัพนัธ ์

                                 กระแสเรียกท่ีแตกต่าง 
     เราไดร้บัการเรียกทีแ่ตกต่างกนัไป เรยีกใหเ้ป็นคร ู เป็นหมอ เป็นพนกังาน 
และอื่นๆมากมาย สิง่ทีเ่ราไดร้บัเรยีกอาจจะท าใหเ้รารูส้กึไมต่รงใจ แต่สิง่นัน้
เหมาะสมกบัเราทีส่ดุ … บทเพลงสดุดทีี ่104 เขยีนไวว้า่“…ถ้าพระองคท์รงเรียก
ลมปราณกลบัคืน ส่ิงมีชีวิตกต็าย และกลบัเป็นฝุ่ นดิน เมื่อพระองคท์รงส่ง
พระจิตของพระองคล์งมา ส่ิงมีชีวิตกถ็กูสร้างขึ้น…” เราถูกสรา้งจากพระจติ
ของพระเจา้ พระองคท์รงลว่งรูว้า่สิง่ใดเหมาะสมและดทีีส่ดุส าหรบัเรา เพราะเราเป็น
ของพระองค ์ มาจากพระองค ์และจะกลบัไปหาพระองค ์พระพรพเิศษต่างๆทีพ่ระ
ประทานใหเ้รานัน้กแ็ตกต่างกนั เพือ่ใหเ้ราชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั การถูกเรยีกมา
พรอ้มกบัพระพรพเิศษเสมอ เพราะเม่ือเราถูกเรียกมาใหก้ระท าส่ิงใด นัน้เป็นเพราะ
เรามีพระพรพิเศษนัน้ท่ีคนอ่ืนไม่มี หลายคร ัง้ที่เราปฏิเสธที่จะน าพระพรนัน้
มาใช ้ดว้ยเหน็วา่เป็นภาระอนัหนกัหน่วง พระเจ้าจะทรงริบพระพรนัน้กลับคืน 
 

@ ชมุชนวดับางแสน ไม่ใช่เฉพาะพวกเราท่ีคิดถึงกนั คณุพ่อเจ้าวดักคิ็ดถึงเราด้วย
@ ขอบคุณอาจารยว์ชิยั ทีส่ง่ภาพสดชื่นใหพ้ีน้่องยงัคดิถงึวดัของเรา พระเจา้เกือ้กูลดนิฟ้าอากาศให้
สิง่สรา้งของพระองค ์เรากช็ว่ยกนัดแูลใหบ้า้นของพระองคเ์หมาะสมเป็นของพระองคเ์พือ่ลกูๆของ
พระองค.์  @โควดิ 19 ท าใหเ้ราตอ้ง งด พธิกีรรมสาธารณะ แต่บา้นของพระองคก์เ็ปิดทุกวนั และที่
วดักม็มีสิซาทุกวนั ยกเวน้วนัทีม่มีสิซาอื่นที ่ตอ้งไป รว่มทีว่ดัใกลเ้คยีง(น้อยมากๆครบั) มมีสิซาใหพ้ี่
น้องทุกวนัเวลา 11.00 น. สว่นพีน้่องกแ็วะไปสวดสว่นตวัไดเ้สมอครบั   @ ... ในสภาวการณ์เชน่น้ี 
ขอใหด้ าเนินชวีติรดักุมมากๆ ไมต่อ้งตระหนกเกนิเหตุกบัขา่วคราวทุกวนั แต่ตอ้งตระหนกัและ
รดักุมกบัชวีติของตน ของครอบครวั และไมข่าดส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมนะครบั สวดภาวนาเสมอ 
สว่นตวัและในบา้น ขอแมพ่ระคุม้ครองและน าพาทุกคนในหนทางชวีติทีด่แีละปลอดภยั ภาวนาเพือ่
สงัคมโลกทีม่คีวามทุกขย์ากล าบากมากๆนะครบั  @ ...ขอบใจคุณจีด๊ส าหรบัมุมข าขนัเรื่องโควดิ 19 
(จากประสบการณ์รเึปลา่นะ 555) และขอ้คดิเรื่อง น ้าตา มมีุมมองลกึๆ และมคีา่ครบั ...สวดใหพ้ี่
น้องทุกวนัครั
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

วนัที ่7 เมษายน 2021 วนัสมโภชปัสกา   
Happy Easter --- คณะเซอรร์า่บางแสนรว่มฉลองปัสกากบัคุณพอ่เจา้วดั 

     

 

 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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                                  " น ้ากบัทราย " 

 นานมาแลว้ โลกเป็นเพยีงวตัถุทรงกลมเรยีบๆเปล่าๆ ไมม่อีะไรอยูเ่ลยนอกจากน ้าแขง็กอ้นใหญ่

กบันาฬกิาทรายเรอืนยกัษ์ ทีม่ปีลายเปิดสามารถปล่อยทรายออกไดอ้ยา่งเดยีว น ้าแขง็กบันาฬกิาทราย
เป็นเพื่อนเล่นกนัมาตัง้แต่เลก็ รว่มทุกขร์ว่มสุข จนทัง้คู่เตบิใหญ่เขา้สู่วยัหนุ่มสาว ความงดงามของ
น ้าแขง็ ท าใหน้าฬกิาทรายแอบชื่นชมหลงใหล แต่ทุกครัง้ทีพ่ยายามแสดงความสนิทสนมใกลช้ดิ ความ
เยน็ชาจากน ้าแขง็กท็ าใหน้าฬกิาทรายตอ้งผดิหวงัทุกทไีป  

 วนัหน่ึงนาฬกิาทรายทะเลาะกบัน ้าแขง็อยา่งรุนแรงถงึขัน้แตกหกั นาฬกิาทรายรอ้งไหเ้สยีใจหนีไป
อยูอ่กีซกีโลกหนึ่ง เวลาผ่านไปปีแลว้ปีเล่านาฬกิาทรายกบัน ้าแขง็กย็งัไมค่นืดกีนั ต่างคนต่างอยูค่นละ
ซกีโลก จนมาวนัหนึ่งเกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ ท าใหโ้ลกจะตอ้งแตกออกเป็นสองส่วน น ้าแขง็รูด้วี่าถ้า
โลกแตกเป็นสองส่วนแลว้ กค็งไมไ่ดเ้จอกบันาฬกิาทรายตลอดกาล 
แต่ดว้ยทฐิทิีม่อียู ่น ้าแขง็จงึเลอืกทีจ่ะอยูน่ิ่งๆแทนทีจ่ะออกตามหา
นาฬกิาทราย ดวงจนัทรโ์คจรผ่านมา น ้าแขง็จงึถามว่าอกีซกีโลกเป็น
อยา่งไรบา้ง ดวงจนัทรบ์อกว่า นาฬกิาทรายกลบัมาไม่ทนัเพราะโลก
ก าลงัจะแยก จงึปล่อยทรายออกมาปกคลุมรอยแตกของโลก เพื่อยดึ
ไวไ้มใ่หแ้ยกออกจากกนั โดยหวงัว่าจะไดก้ลบัมาพบน ้าแขง็อกี ทนัที
ทีรู่ ้น ้าแขง็กร็บีออกตามหานาฬกิาทราย........ สายเกนิไป ทราย
ก าลงัจะหมดจากตวันาฬกิาแลว้ เมือ่น ้าแขง็มาถงึกไ็ดย้นิเพยีงค าพดู
สุดทา้ยจากปากของนาฬกิาทราย "ฉนัรกัเธอ" ความเยน็ชาทีม่ใีนตวัน ้าแขง็หมดลงทนัท ีน ้าแขง็จงึเริม่
ละลายในขณะทีท่รายเมด็สุดทา้ยรว่งลงสู่พืน้ดนิ กลายเป็นน ้าทะเลทีอ่่อนโยน คอยโอบอุม้ผนืทรายที่
บรสิุทธิ ์อยูคู่่กนัมาจนทุกวนัน้ี ละทิง้ทฐิ ิแลว้ความสุขจะเป็นของทุกๆ คนนะ 
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                                      มุมคิดดี ๆ กบั บนัไดหนีไฟ 
 จะลงทุนธุรกจินี้ร?ึ มบีนัไดหนีไฟหรอืยงั?  จะคบกบัคนน้ีเหรอ? มบีนัไดหนีไฟหรอืยงั?  จะเปลีย่นไป
ท างานนัน้เหรอ? มบีนัไดหนีไฟหรอืยงั?  บนัไดหนีไฟ.. มนัเกีย่วอะไรกนันะ?… สิง่ปลกูสรา้งไมว่่าจะบา้น 
อาคาร ใด ๆ มกัเป็นของทีต่อ้งลงทุนสงู แต่ละส่วนประกอบลว้นมรีาคา ปพูืน้ดว้ยวสัดุอะไร มผีนงัมากกัน้
มาก กต็อ้งจา่ยมาก ขนาดกวา้งยาวแค่ไหน ทุก ๆ ตารางนิ้วคอืสิง่ทีต่อ้งจา่ยไป    
 ส าหรบัอาคารทีโ่ดยทัว่ไปหากสงูเกนิ 3 ชัน้ตอ้งมบีนัไดหนี
ไฟ ทีส่่วนใหญ่ เราไม่ค่อยได้ใช้กนั การสรา้งบนัไดหนีไฟมทีัง้
ส่วนเกนิเรือ่งพืน้ที ่ส่วนเกนิเรือ่งการออกแบบ ส่วนเกนิ
งบประมาณ ดไูมคุ่ม้ค่าตน้ทุนเมือ่เทยีบกบัส่วนอื่น ๆ และอาจ
คดิว่า ตดิระบบป้องกนัดกีว่า ตดิตวัพ่นน ้าอตัโนมตั ิตดิถงั
ดบัเพลงิเยอะ ๆ กย็งัประหยดัและดมูปีระโยชน์กว่า  
 ใครจะอยากให้ไฟไหมกนั!?   ด้วยเพราะบนัไดหนีไฟ
จะถูกใชต้ามประโยชน์มนัจรงิ ๆ กค็อืตอนเกดิไฟไหม ้แลว้ใคร
อยากใหเ้กดิไฟไหมก้นัล่ะ? หรอืไฟไหมม้นัเกดิง่าย ๆ เสยีทีไ่หน 
ในยคุทีก่ฎหมายยงัไม่บงัคบัส่วนใหญ่จงึไมส่รา้งบนัไดหนีไฟกนันกั.. แต่เชื่อว่าถา้เราอยูใ่นอาคารทีไ่ฟก าลงั
ไหมเ้ราคงนึกถงึบนัไดหนีไฟมากกว่ารอดวู่าสปรงิเกอร ์(เครือ่งพ่นน ้า) จะท างานไหม เราคงวิง่หาทางลง
ไปจากอาคารมากกว่าหาถงัดบัเพลงิไปช่วยเขาดบัไฟ และแน่นอนว่ายอ่มมทีีต่ระหนกตกใจ วิง่หนีอยา่งไร้
ทศิทาง…  
 บนัไดหนีไฟ คล้ายทางออกของชีวิต  หากเปรียบเป็นชีวิตของคนว่าไฟคือทุกข ์ไฟไหม้กค็ ือ
ทุกขร์า้ยแรง คงไมม่ใีครอยากพบเจอ แต่มนักม็โีอกาสเกดิขึน้ได ้และเกดิงา่ยกว่าไฟไหมอ้าคารเสยีอกี แต่
เรากม็กัไมส่รา้ง “บนัไดหนีไฟ” หรอืทางหนีไฟเอาไวเ้หมอืนกนั คลา้ยในค าถามต่าง ๆ ทีเ่ขยีนไวใ้น
ตอนแรก…... ถา้ธุรกจิไปไม่ได ้เงนิทุนส ารองยอ่มเป็นบนัไดหนีไฟ.......ถ้าเลกิกบัเขาคนนี้ จะใชช้วีติ
อยา่งไร นัน่คอืบนัไดหนีไฟ.....ถา้เปลีย่นงานไปแลว้ไมด่ ีมแีผนส ารองยงัไง นัน่กค็อืบนัไดหนีไฟ…  
เหล่านี้เป็นเพยีงตวัอยา่งส่วนหน่ึง เพราะไฟยงัไมไ่หมม้นัจงึไมส่ าคญั เพราะเรามคีวามสุขด ีหรอืทุกขร์อ้น
ไมม่ากการคดิอะไรเผื่อเช่นนี้จงึดเูสยีเวลา…                 
 แน่นอนว่าหลายอย่างมมีาไดม้าไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ยอ่มสิน้เปลอืง เสยีเวลา แต่ของบางอยา่ง “มีไม่ได้
ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี” แงค่ดิเลก็ ๆ วนัน้ีจากเรือ่งบนัไดหนีไฟ ทีเ่ราควรจะมไีว ้เมือ่ทุกขใ์จหนกัหนา
อยา่งน้อยกไ็มต่อ้งวิง่หนีอะไรอยา่งไรท้ศิทาง แต่กห็วงัว่าเราอยา่ตอ้งไดใ้ชม้นักนัเลย… 
              ทีม่า https://sirichaiwatt.com 


