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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 

วนัอาทิตยท์ี่ 27 ธ.ค. วนัฉลองครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์มพีี่น้องบางท่านทีพ่รอ้ม (ตามมาตรการเขม้ขน้ป้องกนัโควดิ 19) 
 พาครอบครวัไปรว่มพธิีมสิซาเรยีบง่าย และเคารพพระกุมาร 

   
 

     
 

      

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลูรด์ 

ปีท่ี  27  ฉบบัท่ี  1349    วนัอาทิตยท่ี์     3    ธนัวาคม    2564/2021 

 วนัสมโภชน้ีเป็นขา่วดีที่พระครสิตเจา้ ทรงเผยแสดงพระองค์ เพื่อน าความ
รอดมาสูม่นุษยชาติทุกคน ไมใ่ชเ่ฉพาะบคุคลใดบคุคลหน่ึง หรอืชนชาติใดชน
ชาติหน่ึง พระองค์มาในประวตัิศาสตรม์นุษย ์ทรงเป็นกษัตรยิท์ี่ครอบครองจติใจ
เราทุกคนจนกระทัง่ทุกวนัน้ี และท าใหเ้ราได้กลับมาคืนดีกับพระองค์ ขจดั
ความเหน็แก่ตัวออกไป นอกจากน้ีชว่ยใหเ้ราได้สมัผัสความรกัของพระองค์ผ่าน
ทางการบงัเกิดของพระองค์ทกุ ๆ วนั ในชวีติเราตลอดไป 

เยรูซาเลม็เอ๋ย จงลุกข้ึนเถิด จงฉายแสงเจิดจ้า เพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งน่ารูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

  ปีใหม่  2021 
         ศุภฤกษ ์ดถิ ีขึ้นปีใหม่   พรอนัใด เป็นมงคล ดลสุขี 
  มอบแด่กัน ดว้ยใจรกั และภกัด ี  ไดป้ราณี เมตตา เผื่อแผ่กัน 
         ปีใหม่น้ี ขอให้ด ีกว่าปีเก่า  เร ื่องทุกข์เศรา้ โศกใด ให้เปลีย่นผนั 
  ท าแต่ด ีย่อมน าสุข  ทุกคนืวัน   ขอท่านนัน้ นิรทุกข์ สุขเปรมปรดี ิ ์

สญัลกัษณ์ในคริสต์ศิลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religeous  Objects )   

 ตู้ศีล ( Tabernacle)  มกีารกล่าวถึงตู้ศีลครัง้แรกใน “อพยพ” ว่า   เป็น
กระโจมทีช่าวอสิราแอลน าติดตัวไประหว่างเดินทางเร่ร่อนอยู่ในแถบทุรกันดาร    
ตู้ศีลใช้เป็นที่ประกอบพธิีบวงสรวงสงัเวย   ในศาสนาคริสต์   ตูศ้ีลหมายถึงตูท้ี่ใช้
วางตลบัศีลหรือผอบศีลซึง่มแีผ่นศีลที่เสกแลว้อยู่ขา้งใน ตูศ้ีลสามอนัใช้เป็น
สญัลกัษณ์ของการจ าแลงพระองค์ของพระคริสต ์

        

วนัพฤหัสที่  7  ม.ค.21 ระลกึถึง น.เรมอนด์ แห่งเปญาฟอร์ต พระสงฆ ์
วนัอาทิตยท์ี่  10  ม.ค.21 ฉลองพระเยซเูจ้าทรงรับพธิลีา้ง  
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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

* สบืเน่ืองจากการระบาดของไวรสัโควดิ 19  วดัของเราจะยงัคงมีมสิซาทุกวนั พี่น้องไม่ตอ้งไปรว่มพธิทีี่วดั   
สวดภาวนาที่บ้าน หรอืรว่มพธิีออนไลน์  ท่านทีพ่รอ้มไปรว่มพธิมีิสซา มมีาตรการคมุเขม้ 5 ขอ้  

1 ลงช่ือ 2 วดัอุณหภมูิ 3 ลา้งมอืดว้ยเยลแอลกอฮอล ์4 สวมหน้ากากอนามยั 5 เวน้ระยะห่าง 

 
 

 
 

 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13060-7jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13057-10jan21


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที่ 167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทิตย ์ พธิบูีชาขอบพระคุณ   ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศุกรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 
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ประชาสมัพนัธ ์

 วนัน้ีวนัที่ 1 มกราคม วนัสมโภชพระนางมารีย ์มารดาพระเจ้า และวนัปีใหม่ คุณพ่อเจ้าวดั
แจ้งไวว่้า ....  วดัแม่พระฯของเราก็อยู่ในประกาศเป็นเขตพืน้ที่ควบคุมด้วย   จึงขอแจ้ง
แนวทางให้พีน้่องทราบและปฏบิตัิดังน้ี... 

1.จะยงัคงมมีสิซาทุกวนั ตามจุดประสงค์ที่ขอไว ้เพื่อพีน้่อง เพื่อพระศาสนจักรและสงัคมโลก 
ทว่า..ขอให้พีน้่องไม่ต้องไปร่วมพธิทีี่วดันะครับ สวดภาวนาที่บา้น หรือร่วมพธิี ออนไลน์...
มสิซาวนัธรรมดา เวลา 11.00 น. และวนัอาทิตย ์เวลา 10.00 น (มสิซาเดียว)...วนัส่งท้ายฯ 
(19.00 น.) วนัปีใหม่(10.00 น.)... 

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

                                                            แค่คิดไม่ดีกผิ็ดแล้ว 
                            การกระท าผิด ท าให้ความคิดนั้นส าเร็จ  

 มธ5:21-26 ท่านไดย้นิค ากล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล แต่เรากล่าวแก่
ท่านว่า ทุกคนทีโ่กรธเคอืงพีน่้อง จะตอ้งขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พีน่้องว่า ‘ไอโ้ง่' ผู้นัน้จะต้องขึ้นศาลสูงl ผู้ใด
กล่าวแก่พีน่้องว่า ‘ไอโ้ง่บดัซบ' ผู้นัน้จะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก ดงันัน้ ขณะทีท่่านน าเครือ่งบูชาไป
ถวายยงัพระแท่น ถ้าระลกึไดว่้าพีน่้องของท่านมขีอ้บาดหมางกบัท่านแลว้ "จงวางเครื่องบูชาไวห้น้าพระ
แท่น กลบัไปคนืดกีบัพีน่้องเสยีก่อน แลว้จงึค่อยกลบัมาถวายเครื่องบูชานัน้ จงคนืดกีบัคู่ความของท่าน
ขณะทีก่ าลงัเดนิทางไปศาลดว้ยกนั มฉิะนัน้ คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พพิากษา และผู้พพิากษาจะมอบ
ท่านใหผู้้คุม ซึง่จะขงัท่านในคุก เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได ้จนกว่าท่านจะ
ช าระหนี้จนเศษสตางค์สุดทา้ย 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

  
 พีน้่องที่รกั  วนัน้ี วนัพฤหัสบดทีี่ 31 ธันวาคม 2020 ..เมื่อเชา้ตื่นขึน้มาสู่วนัใหม่  
วนัน้ีเป็นวนัใหม่ของวนัวาน  แต่ในอกี 1 ชัว่โมง วนัน้ีก็จะเป็นวนัวานของวนัมะรืน  
ยิง่กว่านัน้ ยงัเป็นปีกลาย ปีเก่า ของปีใหม่...วนัเวลา เป็นทรัพยากรที่คนเราใช้
ฟุ่มเฟือยที่สุด ได้ประโยชน์น้อยที่สุด วนัใหมจ่ึงมกัไม่ไดช่้วยให้เราแตกต่างจาก
วนัวานเท่าไรนัก   
 เช่นเดียวกับเดือนและปี ผ่านเขา้มาในชีวติแลว้กผ็่านพน้ไป  แลว้เรา ก็ยงัคง
เป็น "แบบเดิม" หรืออาจด้อยกว่าเดมิ น่าเสยีดายจัง ...ส่งทา้ยปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่
คราน้ีไม่เหมอืนเดิม ทัว่โลกเลยครับ  แลว้เราจะยงัคงเป็น"คนแบบเดิม"หรือด้อย
กว่าเดมิอกีวาระหน่ึงหรือ  ...ใหม่ ย่อมไม่ใช่ เก่า  และ เก่า ก็ย่อมมคีวามหวงัว่าจะ 
ใหม่ ได้  ขอใหค้วามหวงัน้ีเป็นจริงได้ในชีวติของทุกท่าน....พลวตัรส าคัญประการ
หน่ึงในชีวติของคนเราคือ ความรกั...คริสตมาสแลว้ เขา้สู่ปีใหม่อกีแลว้ ขอให้
ของขวญัที่ดีทีสุ่ดที่เราไดร้ับคือ .ความรกั..พระเจ้าเป็นความรัก..God is Love..และ
พระองค์รกัเรา(ไม่ว่าเราจะเป็นคนเช่นไร) น่ีคือปรชีาญาณ..Wisdom..กล่าวคือ พระ
เจ้าประทานพระองค์ให้เป็นของขวญัแก่เรา.. 
 ขอให้เปิดใจรับ. "ของขวญัล า้คุณค่า"น้ีไวด้้วยยนิดีเถดิ แลว้จะพบว่าเราเป็นคน
มจีิตใจใหม่ได้จริงในปีใหม่น้ี...ขอพระพรให้พีน้่องทุกท่านเขา้สู่ปีใหมท่ี่สงบสุขและ
เป่ียมปีติครับ...Peaceful and Prosperous New Year 2021 to All.           
 

        พ่อเจ้าวดั 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13060-7jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13057-10jan21


 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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       นิทานเซน : มิอาจปล่อยวาง 
 ยงัมอุีบาสกผูห้น่ึง ไปปรกึษาอาจารย์
เซนถึงวถิีแห่งเซนที่เขายงัมอีาจขา้มผ่าน 
โดยเอ่ยถึงปัญหาของตนเองว่า  
 “ท่านอาจารย ์จะท าอย่างไรดี กระผมมิ
อาจปล่อยวางเรื่องบางเรื่อง มอิาจปล่อยวาง
จากคนบางคน”      
 อาจารยเ์ซนตอบว่า "ทุกสิง่ลว้น
สามารถปลอ่ยวาง" 
 อุบาสกแยง้ว่า "ไม่ว่าจะท าอย่างไร ก็ยงัคงมสีิง่ทีก่ระผมปล่อยวางไมไ้ด้" 
 อาจารยเ์ซนจึงบอกให้อุบาสกผูน้ี้ถือถ้วยชาใบหน่ึงไวใ้นมอื จากนัน้อาจารยเ์ซนจึง
รินน ้าชาร้อนๆ ลงไปในถ้วย รินลงไปจน น า้ชาลน้ถ้วยออกมารดมอืของอุบาสกที่ถืออยู่ 
เมื่อโดนน ้าชาร้อนลวกมอื อุบาสกจึงต้องปล่อยถ้วยชาลงพืน้ 
 ยามนัน้อาจารยเ์ซนจึงสอนว่า "ในโลกน้ีไม่มสีิง่ใดทีไ่ม่อาจละวางได้ เมื่อเกดิทุกข ์
ย่อมยอมปล่อยวางโดยธรรมชาติ" 
       “ละวางได้จึงไร้ทุกข ์” 
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     สาสน์อวยพร 
จากพระสนัตะปาปาฟรังซสิ -  ภาษา
แสนสละสลวย งดงาม อ่านแลว้มี
ความสุข มขีอ้คิดมากมาย ท าให้มี
ก าลงัใจสูต่้อไป ชีวติไม่มคี าว่าสิน้หวงั:-   
“แม่น ้ำไมด่ืม่น ้ำของตัวเอง, ต้นไมไ้ม่กิน
ผลของมนัเอง, พระอำทิตยไ์ม่ส่องแสง
ให้ตัวเอง และดอกไมก้็ไม่ส่งกลิน่เพือ่
ตัวเองเช่นกัน;  กำรมชีีวติเพือ่ผ ูอ้ ืน่เป็น
กฎธรรมชำติ  เรำลว้นเกดิมำเพือ่
ช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ ไม่ว่ำจะยำกล ำบำกแค่
ไหน  ชีวติดีเมือ่เรำมคีวำมสุขกจ็ริง  แต่
จะดีกว่ำนัน้เมือ่คนอืน่มคีวำมสุขเพรำะ
เรำ;  จ ำไวว่้ำ ทุกครัง้ทีใ่บไมเ้ปลีย่นสจีะ
สวยงำม และทุกสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงของชีวติลว้นมคีวำมหมำย  เพยีงแต่ต้องมี
วสิยัทัศน์ทีช่ดัเจน;  ดังนัน้ จงอย่ำบ่นคร ำ่ครวญ แต่จงจ ำไวว่้ำ ควำมเจ็บปวดคือ
เครือ่งหมำยว่ำเรำยงัมชีีวติอยู่  ปัญหำคือเครือ่งหมำยว่ำเรำยงัแขง็แรง และค ำภำวนำคือ
เครือ่งหมำยว่ำเรำไม่อยู่โดดเดีย่ว;  ถำ้เรำยงัรับรูค้วำมจริงและเงือ่นไขเหลำ่น้ี  ใจเรำ จิต
วญิญำณและชีวติเรำจะมคีวำมหมำย มคีวำมแตกต่ำง และมคุีณค่ำ” 
 
*ชีวติดีเมื่อเรามคีวามสุข  แต่ชีวติจะดีกว่าเมื่อคนอื่นมคีวามสุขเพราะเรา”  (Life is good 
when you are happy;  but much better when others are happy because of you) 


