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กจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัอาทิตยท่ี์ 28 มีนาคม  2021 วนัอาทิตยม์หาทรมาน และแห่ใบลาน 
      เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็พรอ้มกบับรรดาศษิยเ์ขา้มาใกล้
กรงุเยรซูาเลม็ ทีห่มู่บา้นเบธฟายแีละเบธานีใกลก้บัภเูขา
มะกอกเทศ พระองคท์รงใชศ้ษิยส์องคนไป  'จงเขา้ไปใน
หมูบ่า้นขา้งหน้า เมือ่เขา้ไปแลว้ ท่านจะพบลกูลาตวัหนึ่ง
ผกูอยู ่ยงัไมม่ใีครเคยขีล่าตวันัน้ เลย จงแกเ้ชอืกและจงู
มนัมาเถดิ”     ศษิยท์ัง้สองออกไป แลว้พบลกูลาตวัหนึ่ง
ผกูอยูท่ีป่ระตูดา้นนอก ในถนน ศษิยท์ัง้สองจงึจงูลกูลา
มาถวายพระเยซเูจา้ แลว้เอาเสือ้คลุมของตนปบูนหลงัลา 
พระองคจ์งึทรงลกูลาตวันัน้  คนจ านวนมากเอาเสือ้
คลุมของตนปตูามทาง บางคนเอากิง่ไมซ้ึง่ตดัจากทุ่งนา
มาปดูว้ยพวกทีเ่ดนิไปขา้งหน้า และผูท้ีต่ามมาขา้งหลงั
ต่างโห่รอ้งว่า   "โฮซานนา! ขอถวายพระพรแด่ผูม้าใน

พระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้!ขอพระพรจงมแีด่พระอาณาจกัรทีก่ าลงัจะมาถงึของกษตัรยิด์าวดิ บรรพ
บุรษุของเรา! โฮซานนา! ณ สวรรคส์งูสุด! (ลก.11 : 1-10) 

      เบธานี (Bethany) และเบธฟาย ี( Beth-
phage) ปัจจุบนั เป็นหมู่บา้นของชาวอาหรบั 
ชื่อ เอลอาซารเิอห ์(El Azarieh แปลว่า 
หมูบ่า้นลาซารสั) เป็นหมูบ่า้นอยูน่อกกรงุ
เยรซูาเลม็ อยูท่างตะวนัออกของทีล่าดเชงิเขา
มะกอก จากเบธฟาย ีมทีางลาดไปสู่เบธานี ซึง่
อยูห่่างกรงุเยรซูาเลม็ประมาณ 3 ก.ม. และเป็น
เสน้ทางไปสู่เมอืงเยรโิค  
 วดัคณะฟรงัซสิกนั ทีเ่บธฟาย ีมภีาพวาด

ภายในวดัสวยงาม ในวดัมกี้อนหนิใหญ่ เชื่อว่าพระเยซเูจา้ใชเ้หยยีบเพื่อขึน้หลงัลา แกะสลกัเรือ่งราว
ตามพระวรสาร 
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      นักบุญเปาโลสรปุพระธรรมชาต ิพระภารกจิ พระสริริุง่โรจน์ของพระเยซเูจา้หมดจด
ครบถว้นทุกประการไวไ้ดใ้น1 ยอ่หน้า พระเยซเูจา้ทรงเป็นพระบุตรแต่มไิดท้รงรูส้กึว่าศกัดิศ์รขีอง
พระบุตรทีเ่ท่าเสมอพระบดิาเป็นสิง่ทีต่อ้งหวงแหนยดึตดิ พระบดิาทรงใหพ้ระองคล์งมาเกดิเป็น
มนุษยอ์ย่างยากล าบากพระองคก์ท็รงมาบงัเกดิ ใหพ้ระองคท์รงรบัทรมานและขึน้ไปบนไมก้างเขน
พระองคก์ท็รงยอมรบั พระเยซเูจา้ไมท่รงท าอะไรตามใจตนเองเลยมแีต่ท าตามพระประสงคข์อง
พระบดิาเพราะรกัมนุษย ์บทอ่านที ่1 เราเริม่ตน้อ่านพระบุคลกิของผูร้บัใชพ้ระยาหเ์วหแ์ลว้พบว่า
พระเยซเูจา้ยอมรบัใชพ้ระบดิาเช่นเดยีวกนันี้เลย ทุกเชา้อยา่ลมืเงีย่หฟัูงว่าพระเจา้จะตรสัสิง่ใหม่
อะไรแก่เรา อย่าจมปลกัอยู่กบัแนวคดิลบเก่าๆในชวีติทีเ่คยชนิ 

“เอโลอี เอโลอี ลามา ซาบัก๊ทานี? ” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=e_VcdDpgBg8
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

             ดีได้ถ้าใจสู้ 
  เกดิในที ่ทีด่ ีนัน้ดแีน่                  เกดิในที ่ทีแ่ย ่กด็ไีด้ 
เกดิทีด่ ีแลว้แย ่มถีมไป                      เกดิทีไ่หน กด็ไีด ้ถา้ใฝ่ด ี

 คนเราท าอะไร ใจอยา่ทอ้           แมถ้า้ทอ้ กข็ออยา่ ไดถ้อยหนี 
ถา้แมถ้อย กข็ออยา่ ถอนฤด ี              ท าใหม่ซ ีส าเรจ็ได ้ในสกัวนั 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )  
 ไม้ยนัรกัแร้ ( Crutch )   มกัใชเ้ป็นเครือ่งหมายของนักบุญแอนโทนี่   เพื่อ
บอกถงึวยัและรา่งกายอนัทรุดโทรมของท่าน   หลงัจากใชช้วีติแบบนกัพรต
ในทะเลทรายเป็นเวลานานหลายปี  บางครัง้มรีะฆงัหอ้ยอยูก่บัไมย้นัรกัแร้
ของท่านเป็นสญัลกัษณ์แห่งอ านาจในการขบัไล่วญิญาณทีช่ ัว่รา้ย 
 

วนัศุกรท์ี ่2 เม.ย.21                       วนัศุกรศ์กัดิส์ทิธิ ์
วนัเสารท์ี ่3 เม.ย.21                      วนัเสารศ์กัดิส์ทิธิ ์
วนัอาทติยท์ี ่4 เม.ย.21                   สมโภชปัสกา สมโภชพระเยซเูจา้กลบัคนืชพี 
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กจิกรรมวดับางแสน 

     เสกใบลานทีบ่า้นเบธานี แลว้แห่เขา้วดั เมือ่ เดอืนมนีาคม 2014 เมือ่ 7 ปีทีแ่ลว้ 
 

      
 

      
 

     

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%99-2021/13378-2apr21
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%99-2021/13377-3apr21
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%99-2021/13376-4apr21


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบีูชาขอบพระคณุ   ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบีูชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 
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ประชาสมัพนัธ ์

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

เมื่อท่านอารี (ต่อพ่ีน้อง) 
      ในมรรคาศกัด์ิสิทธ ์ สถานท่ี 5   ซโีมน ชว่ยพระเยซเูจา้แบกกางเขน  “ลกูรกั… เราคอืผูส้รา้งโลก 
เป็นพระเป็นเจา้ทรงสรรพานุภาพและทรงพลงัใหญ่ยิง่  เราจะแบกกางเขนผูเ้ดยีวถงึเขากลัวารโีอกไ็ด ้ แต่ที่
เราใหม้คีนชว่ยแบก กเ็พือ่สอนใหล้กูรูจ้กัทนล าบากรว่มกบัเรา“  
 ในทางกางเขน  สถานที ่5  ได้ใหข้้อคิดอะไรกบัเราบ้าง…..ในสถานะครสิตชนและในสภาวะบา้นเมอืง 
ทีแ่สนจะฝืดเคอืงเชน่นี้  พีน้่องหลายคนตกอยูใ่นสภาวะกลนืไมเ่ขา้คลายไมอ่อก  บา้งไปค า้ประกนั บา้งไป
กูย้มื บา้งไปจ านอง และอกีหลายๆบา้ง… ลว้นแต่เป็นผูป้ระสพชะตากรรมกบัพายเุศรษฐกจิ   ไม่มีผู้ใดสกั
คนตัง้ใจเดินลงเหว  ท่านเคยคิดหรือเคยประสพบา้งไหมท่ี ทัง้ท่ีต้องเป็นท่ี  อารีช่วยเหลือ หรือ ผู้ท่ี
ถกูช่วยเหลือ ล ้วนแต่ได้ถกูก  าหนดขึน้เพื่อการเดินทางในมรรคน้ี เพียงแต่ว่ากางแขนท่ีท่านต้องถกู
ก าหนดใหแ้บก หรอื เป็นผูช้ว่ยแบก ลว้นแลว้แต่เป็นพระพรของพระทัง้สิน้  ถ้าท่านยนิดีก็เป็นพระพรของ
ท่าน แต่ถ้าท่านไม่ต้องการแบก หรือ ช่วยแบกแล้ว กข็อจงคืนกางเขนให้กบัพระท่านเถิด อะไรจะ
เกิดเป็นเร่ืองข้อความเช่ือระหว่างท่านกบัพระ เท่านัน้เองครบั... พ่ีน้อง  

 

3 
ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1361    วนัอาทติยท์ี ่    28    มนีาคม     2564/2021 

เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 
 พีน้่องทีเ่คารพรกั  สปัดาหน์ี้ เป็นช่วงเวลาทีส่ าคญั “สงูสุด” ในปีจารตีของพระศาสนจกัรคาทอลกิ

ครบั นบัไดว้่าเป็นเวลาสมโภช ชยัชนะและสริริุง่โรจน์ของครสิตมาส ...ของพระครสิตเจา้ เพื่อ ...
มอบไวใ้หเ้ป็นชยัชนะ และสริริุง่โรจน์...ของ “เรา” 

 ช่วงเวลาส าคญัยิง่น้ี เริม่ตน้ดว้ยวนัอาทติยใ์บลาน หรอืวนัอาทติยพ์ระทรมานของพระครสิต ์...ทีว่ดั
ของเรา จะมมีสิซาภาษาองักฤษเวลา 09.00 น. - เริม่ดว้ยการเสกใบลาน และแห่เขา้วดัสู่บชูามสิซา 
(เสกใบลาน ทีบ่รเิวณลานหน้าวดั) เวลา 10.30 น. เป็นมสิซาภาษาไทย ...เริม่ดว้ยการเสกใบลาน 
ในสนามหญ้า หน้าอนุสาวรยีแ์มพ่ระดา้นหลังวดั แลว้แห่ใบลานเขา้วดัเพื่อถวายบชูามสิซา 

 วนัจนัทรท์ี ่29 มนีาคม ถงึวนัพุธที ่31 มนีาคม เป็นช่วงเวลาเขา้เงยีบประจ าปีของคณะสงฆม์สิซงั
จนัทบุร ี(เลื่อนมาจาก มกราคม เพราะโควดิ-19) ... ค ่าวนัพุธ มพีธิมีสิซา - เสกน ้ามันศักดิสิ์ทธิ ์
ประจ าปี ...ทีว่ดัพระหฤทยั ศรรีาชา 

 วนัพฤหสับดทีี ่1 เมษายน วนัพฤหสัศักดิสิ์ทธิ ์ระลกึถงึพระเยซเูจา้ทรงตัง้ศลีมหาสนิทฯ ไมม่พีธิี
ลา้งเทา้ (เพราะมาตรการโควดิ-19) : หลงัรบัศลีมหาสนิท มนีมสัการโมทนาคุณศลีมหาสนิท 
รว่มกนัประมาณ 10-15 นาท ี - พธิอีญัเชญิศลีฯ สู่วดัน้อย 

 วนัศุกรท์ี ่2 เมษายน วนัศุกร์ศักดิสิ์ทธิ ์ระลกึถงึพระเยซูเจา้ทรงรบัทรมานและสิน้พระชนมฯ์ บน
กางเขน (วนัถอืศีลอดอาหารและอดเน้ือ) ...พธินีมสัการกางเขน 

 วนัเสารท์ี ่3 เมษายน วนัเสาร์ศักดิสิ์ทธิ ์พธิคี ่าคนืตื่นเฝ้าปัสกา .....พธิกีรรมเริม่ที ่ลานหน้าวดั - เสก
ไฟใหม ่- เจมิเทยีนปัสกา - เสกน ้า 

 หมายเหต ุพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ วนัพฤหสัฯ ศกัดิ์ สิทธิ์  - วนัศุกรศ์กัดิส์ทิธิ ์- และวนัเสารศ์กัดิส์ทิธิ ์
จะเร่ิมเวลา 19.30 น. 

 วนัอาทติยท์ี ่4 เมษายน วนัสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซเูจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพี  
09.00 น.  มสิซาภาษาองักฤษ  
10.30 น.  มสิซาภาษาไทย 

 พีน้่องทีเ่คารพรกั พระศาสนจกัรใหค้วามส าคญัสงูสุด กบั “การสมโภชปัสกา” เพราะปัสกา เป็น
ทีสุ่ดของทุกสิง่ทีพ่ระเยซคูรสิต ์อุทศิเพื่อ “เรา” ดว้ยความรกั แต่รกั ดเูหมอืนจะเป็นสิง่เดยีวที่จะ
บงัคบัเอา ไม่ได้ อิสระจากใจของเรา ที่จะรบัรู้ และรกัตอบ จึงเป็นเรื่องส่วนตวัของเราแต่ละ
คน ... จรงิ ๆ นะ  

          พ่อเจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  

4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

        กบัดกัหนู 

 หนูตวัหนึ่งแอบมองลอดรอยแตกของก าแพง เพื่อดวู่าชาวนากบัภรรยาของเขาแกะห่ออะไร “จะ
เป็นอาหารอะไรหนอ” เจา้หนูสงสยั มนัแทบลม้ทัง้ยนื เมือ่รูว้่าสิง่นัน้คอื ‘กบัดกัหนู’ 
มนัจงึวิง่หวัซุกหวัซุนไปทีทุ่่งนา แลว้ส่งเสยีงรอ้งเตอืน “มกีบัดกัหนูอยูใ่นบา้น! มกีบัดกัหนูอยูใ่นบา้น! “  
แมไ่ก่รอ้งกุ๊กๆ และคุย้เขีย่ไปมา มนัผงกหวัขึน้แลว้พดูว่า “คุณหนู นี่คงเป็นเรือ่งเศรา้ส าหรบัเธอ แต่มนั
ไมม่ผีลอะไรกบัฉนัหรอกนะ อยา่กวนใจกนัเลย” 
 เจา้หนูวิง่ไปหาหมแูละบอกแก่มนั “ มกีบัดกัหนูอยู่
ในบา้น! มกีบัดกัหนูอยูใ่นบา้น! “ 
หมเูหน็อกเหน็ใจ แต่กพ็ดูว่า“ ฉนัขอโทษนะคุณหนู แต่
ฉนัคงท าไดแ้ค่สวดมนตเ์ท่านัน้ ไมต่อ้งห่วงฉนัจะสวด
มนตใ์หเ้ธอดว้ย”    เจา้หนูวิง่ไปหาววั และพดูว่า“ มกีบั
ดกัหนูอยูใ่นบา้น! มกีบัดกัหนูอยูใ่นบา้น! “ 
ววัตอบว่า “ โธ่! คุณหนู ฉนักเ็สยีใจดว้ยนะ แต่มนัไมเ่หน็
เกีย่วอะไรกบัฉนันี่” ดงันัน้ เจา้หนูจงึกลบัเขา้บา้น นอน
ลงและเศรา้ใจเหลอืเกนิทีจ่ะตอ้งเผชญิหน้ากบักบัดกัหนู
เพยีงล าพงั กลางดกึคนืนัน้ เสยีงๆ หนึ่งดงักอ้งไปทัง้บา้น 
–ฟังเหมอืนเสยีงกบัดกัหนูไดจ้บัเหยือ่ของมนัแลว้   
ภรรยาของชาวนารบีรุดไปดูว่าอะไรทีถู่กจบั ในความมดืนัน้เธอไมเ่หน็ว่ามงีพูษิถูกกบัดกันัน้หนีบหาง
เอาไว ้งกูดัภรรยาของชาวนา ชาวนาจงึรบีพาเธอไปส่งโรงพยาบาล ตอนกลบับา้นเธอมไีขส้งู 
 ใครๆ กร็ูว้่าเราตอ้งพยาบาลคนป่วยดว้ยซุปไก่ ดงันัน้ชาวนาจงึหยบิขวานเดนิไปทีทุ่่งเพื่อท าหา
วตัถุดบิหลกัของซุป  แต่อาการป่วยของภรรยากย็งัไมด่ขีึน้ เพื่อนฝงูและเพื่อนบา้นต่างมาเยีย่มดใูจ เพื่อ
เลีย้งอาหารพวกเขา ชาวนาจงึฆา่หมซูะ  ภรรยาของชาวนากย็งัไมห่าย ในทีสุ่ดเธอกต็ายลง ผูค้น
มากมายต่างมางานศพของเธอ  ชาวนาจงึฆ่าววัเพื่อใหไ้ดเ้นื้อมากพอมาเลีย้งแขก เจา้หนูมองลอดรอย
แตกของก าแพงดว้ยความเสยีใจสุดแสน 
 คราวหน้า หากคุณรูว้่าใครสกัคนก าลงัเผชญิปัญหาและคดิว่าไมเ่กีย่วกบัคุณสกัหน่อย 
จ าไวน้ะว่า เมือ่พวกเราคนใดคนหน่ึงถูกคุกคาม เราทุกคนต่างตกอยูใ่นอนัตราย! 
เพราะทุกคนลว้นเกีย่วพนักนัอยูใ่นการเดนิทางทีเ่รยีกว่า ‘ชวีติ’ 
เราตอ้งคอยเฝ้าดแูลกนัและกนั และพยายามใหก้ าลงัใจอกีคนเขา้ไว้ 
จงบอกต่อขอ้ความนี้ใหแ้ก่คนทีเ่คยช่วยคุณและบอกใหเ้ขารูว้่าเขาส าคญัต่อคุณขนาดไหน 
จ าไวเ้ถอะ เราแต่ละคนกค็อืดา้ยเสน้ส าคญับนผนืพรมของผูอ้ื่น 
นัน่เป็นเหตุผลทีช่วีติของเราถูกถกัทอเขา้ไวด้ว้ยกนัไงล่ะ 
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           ความผิดพลาด ความพยายาม 
 ล้มเลกิเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราท าได้ โดยเฉพาะเวลาที่
เกดิความคดิในหวั เราคงท าไม่ส าเรจ็หรอก ท าไมไม่
เลิกซะตัง้แต่ตอนน้ี พอๆ หยุด ไม่ท าต่อแล้ว  
 ในชวีติเราจะมชี่วงเวลาที่ยากล าบาก มนัจะมี
อุปสรรค จนบางครัง้ท าให้เราคดิว่า ท าไมไม่เลิก? แต่
บางครัง้เราก็ตื่นเต้นที่จะท าต่อไป และพสิูจน์ว่าความคดิ
ในแง่ลบของเรานัน้ผดิ ไม่ว่าใครก็ต้องทนทุกขบ์้าง ไม่ว่า
เลก็หรอืใหญ่ แต่เราก็ต้องสู้ต่อไป ต้องเชื่อว่าเราท าได้ 
 ภาพรวมชวีติของเราแต่ละคนคล้ายคลงึกนั คอื
ต้องการความสุขและความส าเรจ็ มนัเป็นไอเดยีที่ทุกคน
ต้องคดิถงึ ไม่มใีครอยากจะทนทุกขอ์ยู่ตลอดเวลา เพราะ
ความสุขสบายมนัดต่ีอใจมากกว่าความทุกข ์และ
ความส าเรจ็ก็เป็นสิง่ที่เราต้องการ ไม่มใีครอยากล้มเหลว
ไปตลอด ความสุขและความส าเรจ็ อาจส่งผลต่อมุมมอง
การใช้ชวีติของเรา เพราะถ้าเรามองว่าเราต้องการ
ความสุข เราก็จะหลกีเลี่ยงสิง่ที่ท าให้เกดิความทุกข ์และ
ถ้าเรามองหาความส าเรจ็ เราก็จะหลกีเลี่ยงการท า
ผดิพลาดหรอืพยายามหาทางลดัไปสู่ความส าเรจ็   
 บางครัง้เราก็นึกไม่ถงึว่า ความส าเรจ็เกดิจากการท า
ผดิพลาด โดยการเรยีนรู้จากความผดิพลาด   
 ความผดิพลาดที่เราท า ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคน
ล้มเหลว แต่มนัคอืการที่เราลองท าบางอย่าง แล้วพบว่า
วธินีัน้ใช้ไม่ได้ พอเรารูเ้หตุผล ก็ค้นหาวธิใีหม่ๆ แล้วลอง
อกีครัง้ My great concern is not whether you have 
failed, but whether you are content with your fail-
ure.—Abraham Lincoln 
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