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                ขา่วพระสนัตะปาปา 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิส เสดจ็เยือนประเทศอิรกั 
สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซสิ เสดจ็โดยเครือ่งบนิพระทีน่ัง่ของสายการบนิอาลติาเลยี 

ถงึทา่อากาศยานนานาชาตแิบกแดด เมือ่เวลา 14.00 น. ของวนัศกุรท์ี ่5 ม.ีค.ตามเวลาทอ้งถิน่ 
โดยมนีายกรฐัมนตรมีสุตาฟา อลั-คาหด์มิ ีของอริกั เฝ้ารบัเสดจ็  จากนัน้ไดน้ า พระสนัตะปาปมายงัท าเนียบ

ประธานาธบิด ีเพือ่พบหารอืกบัประธานาธบิดบีารฮ์มั ซาลหิ ์ 
 

   
 

   
 

   
 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
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 ความรกั ความซื่อสตัย ์ทีพ่ระเยซเูจา้ในฐานะมนุษยค์นหนึ่ง มต่ีอพระเจา้ ท าใหพ้ระองค์

รบัไมไ่ดท้ีม่องเหน็การเอารดัเอาเปรยีบ ใชส้ถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตน หนงัสอือพยพ ย า้เตอืน ..จ าเป็นทีป่ระชากรของพระเจา้ ตอ้งซื่อสตัย ์ ปฎบิตัติามบทบญัญตัิ
ของพระองค ์ซึง่พระเจา้ไดก้ าหนดไวค้อื ตอ้งรกัพระเจา้ผูเ้ดยีว ไมเ่อ่ยนามพระเจา้โดยไม่
เหมาะสม ถอืวนัพระเจา้เป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์นบัถอืบดิามารดา ไมฆ่่าคน ไมล่่วงประเวณ ีไมล่กั
ขโมยไมเ่ป็นพยานเทจ็ ใส่รา้ยเพื่อนบา้น ไมโ่ลภ  

“จงน าของเหล่าน้ีออกไป อย่าท าบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาด” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vWoTtPvC6y8
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เร ือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ฝาก 
        ฝากความรกัความหวงักบัพระเจา้      ฝากชวีติรมุเรา้ทีเ่ผาจติ 
  ฝากดวงใจในพระองคใ์หแ้นบชดิ             ฝากความผดิพลาดพลัง้หวงัอภยั 
        ฝากภาระทุกสิง่ในวนันี้                  ฝากวจทีีม่อิาจเปิดเผยได้ 
  ฝากค าวอนอ่อนแอทอ้แทใ้จ           ฝากหวัใจ ธ ทรงชยันิจนิรนัดร ์   

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  8  ส่ิงประดิษฐ ์( Artifacts )   

             หม้อน ้ามนั (Cauldron   of  oil )  เป็นเครือ่งหมายของนกับุญจอหน์ผูเ้ขยีน
พระวรสารโดยมทีีม่าจากต านานว่า   ท่านถูกโยนลงไปในหมอ้น ้ามนัทีก่ าลงัเดอืดพล่าน   
แต่กลบัรอดตาย 
           เส้ือคลมุ ( Cloak, Coat )  เสือ้คลุมทีถู่กดาบตดัแบ่งเป็นสองส่วน  

ใชเ้ป็นเครือ่งหมายขนกับมารต์นิเพราะท่านตดัเสือ้คลุมของท่านแบ่งใหช้ายผูย้ากไรค้รึง่
ตวัท่ามกลางอากาศอนั 

วนัจนัทรท์ี ่8 ม.ีค. 21             ระลกึถงึ  น.ยอหน์ แห่งพระเจา้ นกับวช   
วนัองัคารที ่9 ม.ีค.21            ระลกึถงึ  น.ฟรงัซสิกา ชาวโรม นกับวช  
วนัอาทติยท์ี ่14 ม.ีค. 21          สปัดาหท์ี ่4 เทศกาลมหาพรต 
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ขา่วพระสนัตะปาปา 

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิส เสดจ็เยือนประเทศอิรกั (ต่อจากหน้า 8) 
การเดนิทางเยอืนอริกัครัง้นี้มกี าหนด 4 วนั โดยโป๊ปฟรานซสิจะเสดจ็เยอืน 4 เมอืง 

ทัง้นี้ โป๊ปฟรานซสิจะจดัพธิมีสิซาทีโ่บสถแ์หง่หนึ่งในกรงุแบกแดด รวมทัง้จะเดนิทางไปพบผูน้ าชาวมสุลมิ
นิกายชอีะหท์ีเ่มอืงนาจาฟ กอ่นทีจ่ะเดนิทางไปยงัเมอืงโมซลู ซึง่เคยเป็นฐานทีม่ ัน่ของกลุ่มรฐัอสิลาม (IS) 

นอกจากนี้ โป๊ปฟรานซสิจะเดนิทางไปยงัเมอืงเออร ์บา้นเกดิของอบัราฮมั ซึง่เป็นบรรพบรุษุของชาวอาหรบั
และอสิราเอล และเป็นบุคคลทีช่าวยวิ มสุลมิ และครสิเตยีนต่างใหค้วามเคารพ 

 

    
 

    
 

    

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13262-8mar21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13261-9mar21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13256-14apr21


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 

คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยต้องการ 
     เทศกาลมหาพรตไมใ่ชเ่ป็นเพยีงเทศกาล ลด ละ เลกิ กจิการไมด่หีรอือบายมุข
เพยีงชัว่คราว แต่เป็นเทศกาลทีพ่ระศาสนจกัรปรารถนาใหค้รสิตชนฝึกฝนตนเอง ใหรู้จ้กั
บงัคบัตนเอง และท าคุณงามความดตี่างๆ เพือ่เราครสิตชนจะไดม้แีนวทางในการด าเนิน
ชวีติ จนกวา่จะบรรลุเป้าปลายทาง ประกาศกอสิยาหเ์ตอืนเราใหเ้ลกิขม่เหงท ารา้ยผูอ้ื่น 
พระเยซูครสิตเจา้เป็นแบอยา่งสอนเราใหรู้จ้กัใหอ้ภยัใหโ้อกาสผูอ้ื่นในการเปลีย่นแปลงวถิี
การด าเนินชวีติใหด้ขีึน้ “คนสบายดยีอ่มไมต่อ้งการหมอ แต่คนป่วยตอ้งการ” 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 ในช่วงสปัดาหท์ีผ่่านมานี้ ม ี– ไลน์ - เขา้มา  (คลา้ย ๆ) ตดัพอ้ว่า ….โภชนาบางแสนตกงานนาน
แลว้ นัง่อดือว้นอยูแ่ต่บา้น… โภชนาบางแสน คงหมายถงึหน่วยงานโภชนาการ (น าอาหารไปรว่มฉลอง
วดั) … คดิในใจว่า จะตอบ - ไลน์ - แบบไหนดกีว่ากนั ตอบส่วนตวั หรอืชีแ้จงเป็นส่วนรวมในสารวดัด ี
เพราะอ่านในไลน์ไดด้ว้ย จงึตดัสนิใจ ตอบชีแ้จงในสารวดัน้ีไปเลย จะไดเ้ขา้ใจตรง ๆ กนั 
 อนัว่างานโภชนาการมสิซงั นบัเป็นสิง่อ านวยคณุประโยชน์ประการหนึ่ง มผีลดใีนบางดา้น เป็นการแบ่ง

เบา เกือ้กลู สรา้งมติรภาพต่อกนั ระหว่างวดั - กรรมการ กป็ฏบิตักินัมาโดยตลอดระยะเวลานาน
พอสมควร ● หากแต่ในชว่งการระบาดของโควดิ - 19 ทีย่าวนานขา้มปีมานี้ ทกุวดั ในทกุสงัฆมณฑล 
(และในหลายประเทศ) ต่างตอ้งงดการจดัฉลองวดั ดงัทีเ่ราตระหนกักนัดแีลว้ โภชนาบางแสนจงึไมใ่ชต่ก
งาน เพยีงแต่เขาหยดุกนัหมด ยามนี้มาตรการเขม้งวดต่าง คอ่ย ๆ ผอ่นคลายลง การกลบัมาจดัฉลองตาม
จงัหวะเวลา กเ็ริม่ท ากนัได ้แต่… พระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน กย็งัไมย่กเลกิทัง้หมดนะครบั 

 ใน – ไลน์ - ยงัมถีามว่า แลว้วดัพนสันิคมละ่ พอ่จะใหไ้ปไหม… ขอชีแ้จงว่า การจะไปฉลองวดั ไมว่่าวดั
ไหน ในสงัฆมณฑลไหน หรอืประเทศไหน ไมต่อ้งขออนุญาตเจา้วดัครบั ใครใครไ่ปฉลองวดัไหน กบัใคร 
เป็นเรือ่งสว่นบุคคลนะครบั - แต่หาก หมายถงึ จะจดัอาหารไปรว่มกนัฉลองนัน้ ๆ ไหม… นี่เป็นประเดน็
ต่างหากครบั …. ● แนวปฏบิตัใินสงัฆมณฑลของเรา คอื หากประสงคจ์ะมสีว่นในการน าอาหารไปรว่ม
การฉลอง ขอใหอ้ยูใ่นแขวงนัน้ ๆ กพ็อ … นี่กเ็ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีและพอดคีรบั เพราะความพรอ้ม
ของแต่ละวดั ในแต่ละแขวงของสงัฆมณฑลต่างกนั การเกือ้กลูกนัในแขวง กช็ว่ยไดม้าก แต่กเ็ป็นความ
จรงิดว้ยวา่ การจดัอาหารไปรว่มฉลองยอ่มมคีา่ใชจ้่ายทัง้โดยตรง และเกีย่วขอ้ง คา่อาหาร การเดนิทาง -  
ยานพาหนะ ฯลฯ ดงันัน้ หากจะไปรว่มฉลองเชน่นี้เสมอ ๆ เกอืบทกุวดั กค็งตอ้งไปกนัเกอืบทกุวนัเสาร ์
(หรอืวนัอาทติยด์ว้ย) จงึเหน็ว่า แนวทางปฏบิตัขิองสงัฆมณฑลพอดแีละเหมาะสมแลว้ 

 สว่นเรือ่งมติรภาพในกลุ่มโภชนาฯ  หรอืทีเ่ป็นสว่นบุคคล กค็งตอ้งพจิารณากนัไปตามความเหมาะสม คง
ไมใ่ชส่ิง่ทีเ่ราจะปฏบิตักินัเป็นประจ านะครบั 

 วนันี้มแีต่ขอ้ชีแ้จง ขอ้คดิส าหรบั “มหาพรต” พีน้่องจะพบไดจ้าก ขอ้คดิของพระสนัตะปาปา โอกาสมหา
พรต  - คงยงัจ าไดก้ระมงัว่า วนัอาทติยท์ีแ่ลว้ ไดเ้ชญิชวนพีน้่องทุกคน ทุกครอบครวั หาเวลา “ขึน้ภเูขา” 
เพือ่ภาวนา เพือ่อา่นพระคมัภรี ์เพือ่พบพระบา้ง … เพราะ “มหาพรต” คอื “มาหาพระ” กเ็ทา่นี้แหละครบั  

 
           พอ่เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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15 ข้อ ฝึกหาความสขุแบบตดัตรง (ไม่หรหูราแต่ไดผ้ลจรงิ ) 
5. ฝึกให้ตวัเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ กผ็า่นไปเสมอ หมายความว่า เวลามีความสขุ กใ็ห้ร ู้ว่า 
เดีย๋วความสุขมนักผ็่านไป เวลามคีวามทุกข ์กใ็หรู้ว้่า เดีย๋วความทุกขก์ผ็่านไป เวลามสีถานการณ์
แย่ๆ  เกดิขึน้ กใ็หรู้ท้นัว่า เรื่องราวเหล่าน้ี มนัไมไ่ดอ้ยูก่บัเราจนวนัตาย ดงันัน้ อยา่ไปเสยีเวลาคดิ
มาก อยา่ไปย ้าคดิย ้าท า อยา่ไปหลงยดึไวเ้กนิความจ าเป็น ใหรู้จ้กั
ธรรมชาตขิองมนั การยดึตดิกบัวตัถุ บุคคล หรอืความรูส้กึจนเกนิเหตุ 
คอืปัจจยัส าคญัอนัดบัต้นๆ ทีท่ าใหค้นเราเกดิความทุกข ์ตรงน้ีเป็นสิง่ที่
เราตอ้งรู ้และตอ้งฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนปล่อยวางอะไรงา่ยๆ เขา้ไว้ 
6. ฝึกให้ตวัเองเข้าใจเร่ืองของการ นินทา หมายความว่า เราเกิด
มากต็อ้งรูต้วัว่า เราตอ้งถูกนินทาแน่นอน ดงันัน้ เมือ่ถูกนินทาขอใหรู้ว้่า 
“เรามาถูกทางแลว้” แปลว่า เรายงัมตีวัตนอยูบ่นโลก คนทีช่อบเตน้แรง้
เตน้กา กบัค านินทากค็อืคนไมรู่เ้ท่าทนัโลก แมแ้ต่คนเป็นพ่อแมก่ย็งันินทาลกู คนเป็นลกูกย็งันินทา
พ่อแม ่นบัประสาอะไรกบัคนอื่น ถา้เราหา้มตวัเองไมใ่หน้ินทาคนอื่นไดเ้มือ่ไหร ่ค่อยมาคดิว่า เราจะ
ไมถู่กนินทา ขอใหรู้ว้่า ค านินทาคอืของคู่กบัมนุษยโ์ลก มมีาชา้นานแลว้ แมแ้ต่พระพุทธเจา้ นกับุญ 
คนทีส่รา้งคุณงามความดไีวก้บัโลกมากมายยงัถูกนินทา แลว้เราเป็นใครจะไมถู่กนินทา ดงันัน้ อยา่
ไปใส่ใจใหม้าก ถา้อะไรทีด่เีกบ็ไวป้รบัปรงุตวั อะไรทีไ่ม่ด ีทิง้มนัไวไ้มต่อ้งไปตรีาคาสรา้งค่าใหค้ าพดู
ไรส้าระ ส่วนตวัเราเอง กส็มควรอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งฝึกตนเองใหเ้ป็นผูไ้ม่นินทาคนอื่นเช่นกนั 
7. ฝึกให้ตวัเองพ้นไปจากความเป็นขี้ข้าของเงิน หมายความว่า เราต้องหดัพอใจกบัสิ่งที่
ตวัเอง มอียู ่รถยนตใ์ชอ้ะไรอยู ่กห็ดัพอใจกบัมนั นาฬกิาใชอ้ะไรอยู ่กห็ดัพอใจกบัมนั เสือ้ผา้ใช้
อะไรอยู ่กห็ดัพอใจกบัมนั การทีค่นเราจะเลกิเป็นขีข้า้เงนิได ้ตอ้งเริม่จากการรูจ้กัเพยีงพอก่อน เมือ่
รูจ้กัพอแลว้ กไ็มต่อ้งหาเงนิมาก เมือ่ไมต่อ้งหาเงนิมาก ชวีติกม็โีอกาสท าอะไรทีม่ากกว่าการหาเงนิ 
การยตุคิวามเป็นขีข้า้ของอ านาจเงนินี้ พดูงา่ยแต่ท ายาก แต่กต็อ้งท า เพราะถา้ไมท่ า ชวีติทัง้ชวีติ
ของเรา กจ็ะเป็นชวีติทีเ่กดิมาแลว้ตายไปเปล่าๆ ดว้ยเหตุทีว่่า ใชเ้วลาหมดไปกบัการสะสมเงนิทอง
ทีเ่อาไปไมไ่ดแ้มแ้ต่บาทเดยีว 
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           ความสขุคืออะไร ข้อคิดดีๆ 3 อย่าง ท่ีได้จากงานวิจยัความสขุท่ียาวนานท่ีสดุ 
 ความสุขทีแ่ทจ้รงิคอือะไร ความมัง่คัง่และชื่อเสยีงมนัท าใหเ้รามคีวามสุขได้จรงิหรอืเปล่า  Robert 
Waldiner ได้น าแสนอผลงานวจิยัจาก Harvard ทีถ่งึแม้เวลาจะผ่านไปกว่า 75 ปี แต่งานวจิยันี้กย็งัคงด าเนินต่อไป 
และเคา้เองกเ็ป็นผู้อ านวยการคนปัจบนัทีคุ่มงานวจิยันี้  
 ความสุขของชีวิต   เริม่ตัง้แต่ปี 1938 ที่งานวจิยัจาก Harvard นี้ได้ศกึษา
ชวีติของอาสาสมคัรกว่า 724 คน รวมถงึคู่สมรสและลูกหลานอกีกว่า 2000 คน 
ได้รวบรวมขอ้มูลและสรุปอย่างชดัเจนว่า ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดช่วยให้คนมี
สุขภาพดีและมีความสุข งานวจิยัได้เริม่ต้นจากการศกึษาชวีติของนักศกึษาใน 
Harvard และเด็กทีม่าจากครอบครวัยากไรใ้นชุมชุน Boston ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 
คนเหล่านัน้เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ หนึ่งในนัน้กลายเป็นประธานาธบิดสีหรฐั John F. 
Kennedy ตลอดเวลาทีผ่่านไปหลายปี นักวจิยัได้สมัภาษณ์อาสาสมคัรและคนใน
ครอบครวั ล้วงลกึถงึชวีติความเป็นอยู่ รวมถงึประวตักิารเขา้รบัการรกัษาพยาบาล ตดิตามชวีติของคนเหล่านี้มา
โดยตลอด เวลาผ่านไปจงึได้พบว่า บางคนป่วยเป็นโรคทางสมอง บางคนตดิเหล้า บางคนไต่เต้าสูงขึน้มา ในขณะ
ทีบ่างคนมชีวีติที่ตกต ่าลง งานวจิยันี้ได้ขอ้สรุปเป็นขอ้คดิ 3 อย่าง                   
 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและหลีกเล่ียงการใช้ชีวิตโดดเด่ียว   ความสมัพนัธ์ทีด่แีละใกล้ชดิจะช่วยยดืเวลา
ใหเ้ราแก่ชา้ลง กลุ่มคนทีใ่ชช้วีติอยู่อย่างโดดเดี่ยวจะท าใหสุ้ขภาพเริม่แย่ลงในวยักลางคน ท าใหส้มองท างาน
ผดิปกตแิละท างานแย่ลงและมชีวีติทีส่ ัน้กว่าคนทัว่ไป ความสมัพนัธ์และการมสี่วนร่วมในสงัคมเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการมชีวีติทีย่นืยาวและมสีุขภาพด ีคนทีม่คีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิและกว้างขวางรูจ้กัคนรอบขา้งมากมาย จะมี
คุณภาพชวีติทีด่กีว่าคนทีอ่ยู่อย่างโดดเดี่ยวและหงา                                
 คุณภาพของความสมัพนัธ์ส าคญักว่าปริมาณ   ในสงัคมทีม่คีนเยอะมากมายแต่กย็งัเหงาและรูส้กึโดด
เดี่ยว ถงึแมว้่าจะมเีพื่อนเยอะ กไ็ม่ส าคญัเท่าความใกล้ชดิและคุณภาพของความสมัพนัธ์ คนทีใ่ชช้วีติอยู่ใน
ครอบครวัทีร่กัและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั จะมชีวีติยนืยาวกว่าคนทีอ่ยู่ในครอบครวัที่ขดัแยง้และบาดหมางกนั 
ถงึแมว้่าคนเหล่านัน้ไม่เคยนอกใจและอยู่ด้วยกนันานแค่ไหนกต็าม          
 ความสมัพนัธ์ท่ีดีช่วยป้องกนัโรคทางสมอง  คนท่ีอยู่ในครอบครวัท่ีช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัจะมี
โอกาสน้อยกว่าทีจ่ะเป็นโรคความจ าเสื่อม ในเวลาทีรู่ส้กึว่ามทีีพ่ ึง่ สามารถพึง่พาอาศยัคนอื่นๆ ได้  ถงึแมว้่าจะมี
ความทุกขย์าก คนกลุ่มนี้กย็งัมสีุขภาพจติทีด่แีละจ าได้แม่น    
 สรปุการใช้ชีวิตให้มีความสุข  ชีวิตคนเราส ัน้  เราไม่มีเวลาให้กบัการให้ร ้ายแก่กนั หรือการขดัแย้ง
และไม่พอใจซึ่งกนัและกนั คนทีย่งัยดึตดิความบาดหมาง มแีต่จะท าใหสุ้ขภาพแย่ลง เราควรจะเอาเวลาไปใชช้วีติ 
ไม่มทีางลดัทีจ่ะน าเราไปสู่ชวีติทีด่ไีด้ การสรา้งความสมัพนัธ์ต้องการเวลา แรงกายและใจทีทุ่่มเท คนทีพ่บว่ามี
ความสุขในบัน้ปลาย มกัจะเป็นคนทีรู่จ้กัสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ในครอบครวั รวมถงึเพื่อนและสงัคม ใหเ้วลา
กบัคนทีเ่รารกั เขา้หาคนที่อยู่ไกลเรา การมสี่วนร่วมในสงัคมเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการมชีวีติทีย่นืยาว ในขณะทีก่าร
อยู่อย่างโดดเดี่ยวจะท าใหช้วีติแย่และสัน้ลง คนทีส่รา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่ ีจะมอีายุยนืยาวมากกว่าคนทีใ่ช้
ชวีติและมคีวามสมัพนัธ์ทีข่ดัแยง้ คนที่อยู่ในครอบครวัทีช่่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัจะมโีอกาสน้อยทีจ่ะเป็นโรค
ความจ าเสื่อม                                                          ท่ีมาhttps://www.nicetofit.com/ 
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