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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วดันกับุญโยเซฟ เมอืงนาซาเรธ็ 
* ทีน่าซาแรธ็ ประเทศอสิราเอล ใกล้ๆ  กนักบัวดัแม่พระรบัสาร มวีดัอกีหลงัหนึ่งชื่อว่าวดันกับญุโยเซฟ  
เชื่อกนัว่าสรา้งตรงจุดทีเ่ป็นบา้นหรอืโรงงานช่างไมข้องนกับุญโยเซฟ ณ ทีน่ี้ทีพ่ระเยซเูจา้ไดเ้รยีนรู้ 

การเป็นช่างไมจ้ากนกับญุโยเซฟ 
 วดันกับุญโยเซฟ สรา้งโดยคณะนกับวชฟรงัซสิกนั ทีส่รา้งคร่อมบรเิวณวดัเก่า ซึง่ยงัปรากฏฐานหนิ มบี่อน ้าหนิ 

 

     

     

     
 

  

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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“เรามาในโลกนีเ้พือ่เป็นพยานถงึความจรงิ ผูใ้ดอยูฝ่่ายความจรงิก็ฟงัเรา” 

 วนัน้ีเป็นวนัสมโภชในพระศาสนจกัรคาทอลกิของเรา เพื่อย ้าใหค้รสิตชนส านึกว่า อาณาจกัรของพระเจา้ที่
เราเป็นสมาชกิผ่านทางศลีลา้งบาปในพระนามของพระบดิา พระบุตร และพระจติเจา้ อาณาจกัรทีทุ่กคนเป็นพี่
น้องกนัในความรกัและสนัตสิขุของพระเจา้ ไม่มขีอบเขตตามประสามนุษย ์แต่ตามประสาของพระเจา้ ทีอ่งคพ์ระ
เยซเูจา้ทรงประกาศว่า ไม่มคีวามรกัใดใหญ่กว่าการทีค่นหนึ่งพสิจูน์ กลา้ตายเพื่ออกีคนหนึ่งเชน่พระองคบ์นไม้
กางเขน 
       ขอพระองคท์รงช่วยใหทุ้กคนปฏบิตัติามพระฉบบัแบบตลอดไป เริม่จากสมาชกิในครอบครวักลุ่มครสิตชนผู้
มคีวามเชื่อในทีต่่างๆ ทัว่โลก 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=hYbRP8-g5Fo
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

  อภิญญา 
 ดว้ยดวงใจ ใสสะอาด ปราศจากทุกข ์  จติเป่ียมสุข ดว้ยวาจา  พาสุขศร ี
ดว้ยพระองค ์ทรงสอนให ้ท าความด ี               ใหเ้มตตา ปรานี ต่อทุกคน 
 ดว้ยดวงใจ สว่างไสว ในค าสอน              ยอมโอนอ่อน น้อมธรรม น าฝึกฝน 
หากอ่อนแอ มารเจา้ เขา้ผจญ                    จกัเสยีคน เพราะพลาด ประมาทเอย 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 

วนัจนัทรท์ี ่22 พ.ย.21  ระลกึถงึ น.เซซลีอีา พรหมจารแีละมรณสกัข ี
วนัองัคารที ่23 พ.ย.21  ระลกึถงึ น..เคลเมนต ์ที ่1 พระสนัตะปาปา และมรณสกัข ีน.โคลมับนั เจา้อธกิาร 
วนัพธุที ่24 พ.ย.21  ระลกึถงึ น.อนัดรวู ์ดงุ-ลกั พระสงฆแ์ละเพือ่นมรณสกัข ี
วนัพฤหสับดทีี ่25 พ.ย.21 ระลกึถงึ น.กาทารนีา แหง่อเลก็ซานเดรยี พรหมจารแีละมรณสกัข ี
วนัอาทติยท์ี ่28 พ.ย.21 สปัดาหท์ี ่1 เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจา้ 

 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )                  
      แส้   ( Scourge)    เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของพระทรมาน  บางครัง้แสอ้ยูคู่ก่บัเสาทีใ่ชม้ดั
พระครสิต ์ โดยทัว่ไปแสท้ีอ่ยูใ่นมอืหรอืทีเ่ทา้ของนกับญุทา่นใดทา่นหนึง่ บอกใหรู้ว้า่นกับญุ
ทา่นนัน้ทรมานตนเองดว้ยแส ้ แตแ่สท้ีอ่ยูใ่นมอืของนกับญุอมัโบรส บอกใหรู้ถ้งึภารกจิของ
ทา่นในการขบัพวก  “อาเรยีน “  ออกไปจากอติาล ี
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กจิกรรมวดับางแสนในอดตี (3 ปีทีแ่ลว้) 

วนัอาทติยท์ ี25 พฤศจกิายน 2018 วนัสมโภชพระเยซเูจา้กษตัรยิแ์หง่สากลจกัรวาล เป็นวนักระแสเรยีก  
คณะเซอรร์่าบางแสน น าสวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรยีก และรณรงคข์ายสลากการกุศล สนบัสนุนบา้นเณร  

ในโอกาสฉลอง 84 ปีบา้นเณรพระหฤทยัศรรีาชา เดอืนมถุินายน 2019 

      
 

     
 

     

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sorodz.com/rubber/scourgeL.jpg&imgrefurl=http://www.sorodz.com/rubber/scourge.htm&usg=__zCYqNCyKa3Lh0amRxTYVBO-muGU=&h=480&w=323&sz=17&hl=th&start=20&zoom=1&tbnid=LQ1Kpz6ylz_PJM:&tbnh=129&tbnw=87&ei=OjjTT7qADYO
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ประกาศวดับางแสน 

 
 

                 อาทติยช์วนคดิ 

 จงเจริญชีวิตด้วยความช่ือ ความหวงั และ ความรกัในพระเจ้า 
     โลกจะสิน้เมือ่ใด ไมส่ าคญั ส าคญัทีว่่า ชวีติของฉนัวนัน้ี อยูใ่กลพ้ระเจา้มากน้อยเพยีงใด เรามพีระ
เจา้อยู ่ณ ส่วนใดของหวัใจของเรา และดงัน้ี "มพีระในใจ จะกลวัสิง่ใดเล่าวญิญาณเอ๋ย" และนี่แหละ วนั
สิน้โลก น่าจะหมายถงึความชื่นชมยนิดขีองครสิตชนไมใ่ช่หรอื ทีล่กูของพระจะไดพ้บพระเจา้ ผูท้ีเ่ขารกั
และซื่อสตัยม์าโดยตลอดชวีติ จะมคีวามน่าเศรา้ใดๆ ไดอ้กีหรอื แต่นี่คอืความหวงัของเราครสิตชน
มากกว่า ในวนัทีจ่ะพบพระเจา้ไมใ่ช่หรอื 
     อยา่มองถงึวนัสิน้โลกเลย  มองแค่วนัพรุง่นี้เถอะ และลองถามตนเองเถอะว่า "ฉนัเหมาะสมทีจ่ะมี
ชวีติต่อไปไหม" เราแต่ละคนควรจะตายไปนานแลว้ เพราะเราไม่มคีวามดใีด แต่ทุกวนัน้ี เพราะพระเจา้
ทรงรกัและเมตตาต่อเรา เราจงึยงัมชีวีติ ดงันัน้ จงมองวนัน้ีเถอะ ไมต่อ้งมองถงึสิน้ปี 2012 หรอก วนัน้ี 
ชวีติของฉนั ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นลกูของพระเจา้ ฉนัเป็นลกูทีด่ขีองพระเจา้มากน้อยเพยีงใด จงเจรญิชวีติ
ดว้ยความชื่อ ความหวงั และ ความรกัในพระเจา้ จงสตัยซ์ื่อต่อพระองคเ์สมอ และสตัยซ์ื่อต่อพระองค์
จนถงึทีสุ่ดเถอะ จากนัน้ วนัสิน้โลก จะน่ายนิดสีกัเพยีงใด เพราะเราจะไดไ้ปพบพระเจา้เสยีท ีในโลกนี้ 
เราทุกขท์รมานกบัการรอคอยความสุขทีส่มบรูณ์กว่า เหมอืนนกับุญเปาโลบอกเราว่า เหมอืนเราถูก
เนรเทศออกจากพระเจา้ เราจงึหวงัจะกลบัไปหาพระองค์ 

 วนัอาทติยน์ี้ สมโภชพระเยซเูจา้กษตัรยิแ์ห่งสากลจกัรวาล (วนักระแสเรียก) จะเริม่มมีสิซา
ภาษาองักฤษเวลา 09.00 น. และภาษาไทยเวลา 10.30 น. ยงัคงอยูใ่ตม้าตรการเขม้งวดของโควดิ 
19 นะครบั ....... ขอเชญิชวนพีน้่อง กลับบ้านใหญ่ของเราครบั  
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

     พีน้่องทีร่กั 
 วนัอาทติยน์ี้ วนัที2่1 พฤศจกิายน 2021 เป็นวนัอาทติย์ที ่34 ในเทศกาลธรรมดา ตามปฏทินิ

จารตีของพระศาสนจกัรซึง่ถอืเป็นแนวปฏบิตัเิหมอืนกนัในพระศาสนจกัรคาทอลกิทัว่โลก และ
เป็นสปัดาหส์ดุท้ายของปฏิทินเล่มปัจจบุนั วนัอาทิตยห์น้า วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2021 จะ
เป็นวนัเร่ิมต้นปฏิทินจารีตเล่มใหม่ ด้วยวนัอาทิตยท์ี่ 1 ในเทศกาลเตรียมรบัเสดจ็ฯ 
กล่าวคอื เริม่ตน้การเตรยีมตอ้นรบัการบงัเกดิของพระเยซเูจา้ ในวนัครสิตมาส 

 ณ จดุสิน้สุดของแต่ละช่วงกาลเวลา พระศาสนจกัร ประสงคจ์ะเตอืนจติใจของเราให้ร าลึกตรีกต
รองเสมอถึงจดุส้ินสดุแห่งกาลเวลาของเราแต่ละคนและจดุสิ้นสดุของมนุษยท์ ัง้มวล ..... 
แลว้เราจะไปสู่จดุหมายใด! ความเช่ือและผลพวงแหง่ความทุ่มเท ชวีติในเสน้ทางความเชื่อ
ของเรานัน้ ท าให้เรามัน่ใจใบุญญาบารมีแห่งความรกัและการไถ่กู้ของพระมหากษตัรยิน์ิรนัดร
ของเรา คอื พระเยซูคริสตเจ้า เราจงึด าเนินชวีติในพระองคท์ุกวนัน้ี เพื่อเราจะไดอ้ยูใ่น
อาณาจกัรนิรนัดรของพระองคใ์นวนัหน้า .... และนี่ไมใ่ช่ความหวงัลม ๆ แลง้ ๆ แต่เป็น “ค า
สญัญา” ของพระองคเ์อง เราจึงพยายามด  าเนินชีวิตอย่างมีคณุค่าและความหมายใน
พระองคใ์นโลกนี้ ..... และเราจะไดช้วีตินิรนัดรในพระองค ์... ในสวรรคค์รบั 

 
    ยน 18:33-37 

 เวลานัน้ ปิลาตจงึกลบัเขา้ไปในจวน และเรยีกพระเยซเูจา้มาถามว่า “ท่านเป็น
กษตัรยิข์องชาวยวิหรอื?” พระเยซเูจา้ตรสัว่า “ท่านถามดงันี้ดว้ยตนเอง หรอืผูอ้ืน่บอกท่านถงึ
เรือ่งของเรา?” ปิลาตตอบว่า “ขา้พเจา้เป็นชาวยวิหรอื? ชนชาตขิองท่านเอง และบรรดา
หวัหน้าสมณะไดม้อบท่านแก่ขา้พเจา้ ท่านไดท้ าผดิอะไร?” พระเยซเูจา้ทรงตอบว่า 
“อาณาจกัรของเรามไิดม้าจากโลกนี้ ถา้อาณาจกัรของเรามาจากโลกนี้แลว้ ผูร้บัใชข้องเรากค็ง
จะต่อสูเ้พือ่มใิหเ้ราถูกมอบแก่ชาวยวิ แต่อาณาจกัรของเราไมไ่ดเ้ป็นของโลกนี้” ปิลาตจงึถาม
พระองคว์่า “ถา้เช่นนัน้ ท่านเป็นกษตัรยิน่์ะซ”ิ พระเยซเูจา้ทรงตอบว่า “ท่านพดูว่าเราเป็น
กษตัรยิน์ัน้ถูกตอ้งแลว้ เราเกดิมาเพือ่เป็นกษตัรยิ ์เรามาในโลกนี้เพือ่เป็นพยานถงึความจรงิ 
ผูใ้ดอยูฝ่่ายความจรงิกฟั็งเรา” 

 
       ...... เจา้วดั 

 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ภาพสะท้อน (ของตวัเรา) 

 

           ม ีสามภีรรยาคูห่น่ึง อาศยัอยูบ่า้นหลงัหน่ึงทุก ๆ เชา้ ภรรยาจะแอบมองดเูพือ่นบา้น
จากหน้าต่างชัน้บนบา้น และวิง่กลบัมารายงานใหส้ามฟัีง  "เพือ่นบา้นเราน่ีซกัผา้ไมเ่ป็นเลย 
เสือ้ผา้สกปรกเหลอืเกนิ ไมรู่เ้ขาใชผ้งซกัฟอกยีห่อ้
อะไร หรอืใชว้ธิซีกัอยา่งไร"  สามกีต็อบวา่ "อยา่ไป
สนใจคนอื่นเขาเลย เราซกัผา้ของเราใหส้ะอาดกแ็ลว้
กนั"  แต่ภรรยากย็งัไปแอบดเูพือ่นบา้นอยูทุ่กเชา้ จาก
หน้าต่างขา้งบนบา้น และวิง่กลบัมารายงานสามทีุกเชา้ 
"เสือ้ผา้ของเขาสกปรกอกีแลว้" ต่อมาวนัหน่ึง ภรรยา
วิง่ลงมารายงานสามดีว้ยความแปลกประหลาดใจ  "ไม่
เขา้ใจจรงิ ๆ วา่วนัน้ีเกดิอะไรขึน้ เสือ้ผา้ของเขาขาวสะอาดอยากจะรูเ้หลอืเกนิวา่เขาเปลีย่นมา
ใชผ้งซกัฟอกยีห่อ้ อะไร หรอืท าอยา่งไร"  สามหีวัเราะและกลา่ววา่ 
     "น่ี...ฉนัร าคาญเธอเหลอืเกนิ เมื่อเชา้ฉนัตื่นแต่เชา้มดื และไปเชด็กระจกหน้าต่างใหใ้ส
สะอาด ก่อนหน้าน้ีกระจกมนัสกปรก เธอมองออกไปกเ็หน็แตค่วามสกปรกน่ะซ"ี 

มนุษย ์เราชอบมองคนอื่นโดยผา่นจติใจของเราออกไป เมื่อจติใจของเราสะอาด เราก็
จะเหน็แต่ความดงีามรอบ ๆ ตวั แต่ถา้จติใจของเราสกปรก เรากจ็ะเหน็แต่ความสกปรก
รอบตวั      
       การทีเ่ราเหน็แตค่วามเลวรา้ยรอบ ๆ ตวัเรา เราตอ้งเขา้ใจวา่แทท้ีจ่รงิแลว้ สิง่ทีเ่ราเหน็
มนัเกดิขึน้จากจติใจของเรา และเราจะตอ้งหาทางฝึกจติใจใหส้ะอาดบรสิุทธิ ์ถา้เราเหน็แตส่ิง่ที่
เลวรา้ยจติใจกไ็มส่งบ เรากจ็ะกลุม้อกกลุม้ใจ มคีวามทุกข ์แต่ถา้เราหดัมองในแงด่เีรากจ็ะคดิ
แต่สิง่ทีด่ ีจติใจกจ็ะเบกิบานและมคีวามสุข 
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     บทความความรกั เรารกักนั เพราะอะไร 
 เรารกักนัเพราะอะไร...ท าไมเธอถึงรกัฉัน...ท าไมเธอถึงมีคนอ่ืน...ท าไมเราต้องเลิก
กนั...ทัง้หมดน้ีเป็นค าถามยอดฮิตท่ีหนุ่ม ๆ สาว ๆ มกัเจอะเจอ เวลารู้สึกว่าความรกันัน้
ก าลงัจะหมดลง หรือต่างฝ่ายต่างก าลงัระแวงในกนัและกนั      
 เพราะในขณะทีก่ าลงัตกอยูใ่นวงัวนอนิเลฟิ ไมค่อ่ยมใีครคดิอยากจะหาเหตุผลใหก้บัความ
รกั แต่เมื่อไหรก่ต็ามทีค่วามรูส้กึ "หมดรกั" เริม่เขา้มา
แทนที ่การหาเหตุผลของ "ความรกั" กจ็ะคอ่ย ๆ โผล่
ขึน้มาท าความรูจ้กัทนัท ีแต่หากมองอกีมุมหน่ึงก็
เหมอืนเป็นการหาทีใ่หใ้จไดพ้กัพงิ ไดย้ดึมัน่กบัเหตุผล
ลมๆ แลง้ๆ ซึง่จรงิ ๆ แลว้เราเอา "เหตุผล" มาเทยีบ
กบั "ความรูส้กึ" ไมไ่ด ้เพราะเหตุผลไมใ่ชค่ าตอบของ
ทุกสิง่ และต่างคนต่างคดิ ต่างคนต่างมอง ถงึแมจ้ะเป็น
คนรกักนักเ็ถอะ ในเมื่อคดิจะรกัแลว้ กไ็มจ่ าเป็นตอ้งไป
ครุน่คดิหาเหตุผล เพราะความรกัคอืเหตุผลของทุก
อยา่ง ไมจ่ าเป็นตอ้งมเีหตุผลมารองรบัเสมอไป ไมต่อ้ง
มทีีม่า ไมต่อ้งหาทีไ่ป หากจะรกัใครสกัคน เรื่องของเหตุผลส าคญัน้อยกวา่จติใจนะ (ขอบอก) 
 ทีส่ าคญัไมว่า่จะ...รกั...หรอืจะ...เลกิ มนักม็เีหตุผลอยูใ่นตวัมนัเสมอ ขอเพยีงแคห่วัใจได้
รูส้กึวา่ "รกั" กเ็พยีงพอแลว้ ปลอ่ยใหห้วัใจไดท้ าหน้าทีข่องมนั อยา่ไปใชใ้หส้มองสัง่การหวัใจ
เกนิพอด ีเพราะบางคนสามารถคดิหาเหตุผลใหก้บัความรกัไดท้นัท ีในขณะทีอ่กีคนกลบัคดิแลว้
คดิอกียงัหาค าตอบไมไ่ดเ้ลย... 

ความรกัยาก กว่าท่ีคิด 
ความรกัมีหลากหลาย อยู่ท่ีว่า ตอนน้ีเรามีความรกัแบบไหน รกัทุ่มเท รกัหมดใจ 

หรือ รกัจนไม่ลืมหลืูมตา 
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