
ขา่ววดับางแสน 

วนัอาทิตยท่ี์ 8 พ.ค. 2022 อาทิตยท่ี์ ๔ เทศกาลปัสกา วนัฉลองนายชุมพาบาลท่ีดี  
โดยมคีุณพ่อประธาน (พ่อเพน้ท)์ ตนัเจรญิ เป็นประธาน  

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

  ปีที ่ 28  ฉบบัที ่ 1418     วนัอาทติยท์ี ่    15    พฤษภาคม      2565/2022 

“ถ้าท่านมีความรกัต่อกนั ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษยข์องเรา” 

     ทุกวนัอาทติยใ์นเทศกาลปัสกา จะเน้นค าสอนส าคญัของพระเยซเูจา้เสมอ อาทติยท์ีแ่ลว้เน้นว่า 

พระเยซเูจา้เป็นนายชุมพาบาลทีด่ ีวนัอาทติยน์ี้เน้นบทบญัญตัแิห่งความรกั พระเยซูเจา้ตรสัว่า “เรา
รกัท่านทัง้หลายอย่างไร ท่านกจ็งรกักนัอย่างนัน้เถดิ” ในบรรดาบทบญัญตัทิีพ่ระองคป์ระทานใหแ้ก่
เรา บญัญตัปิระการน้ีส าคญัทีสุ่ดเพราะเป็นบทสรปุของบทบญัญตัทิุกอยา่ง เราอาจพดูไดว้่า ความ
ลม้เหลวเดยีวของการเป็นครสิตชนกค็อืความลม้เหลวทีจ่ะรกั 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=siJW1-Mr6-w
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

สู้ 
       เกดิมาแลว้..เราตอ้งอยู.่.สูช้วีติ"       จวบชพีปลดิ..โรยรว่ง..หมดหว้งฝัน 
เมือ่ชพีอยู.่.ตอ้งทายทา้..กลา้ประจญั         มุง่ฝ่าฟัน..พสิูจน์ค่า..ราคาคน 
ชวีติเรา..เวลาเหลอื..เผื่อไม่มาก               แมล้ าบาก..เพยีงไร..อย่าไดบ้่น 
ตอ้งต่อสู.้.ดว้ยล าแขง้..แห่งตวัตน             จงึเกดิผล..งดงาม..ตามตอ้งการ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  2   ดอกไม้  ต้นไม้  และพืช 
     เอลม์ (Elm) สื่อใหเ้หน็ศกัดิศ์รแีห่งชวีติ   ตน้เอลม์เป็นไมพุ้่ม   กิง่กา้นโตๆของ
มนัแผ่ไปทุกทศิทุกทางเป็นสญัลกัษณ์แห่งพลงัทีเ่กดิจากความศรทัธาในพระคมัภรี์ 
            
 

วนัพุธที ่18 พ.ค. 22       ระลกึถงึ    น.ยอหน์ ที ่1 พระสนัตะปาปาและมรณสกัข ี                                          
วนัศุกรท์ี ่20 พ.ค.22        ระลกึถงึ    น.เบอรน์าดนิแห่งซเีอนา พระสงฆ์ 
วนัเสารท์ี ่21 พ.ค.22        ระลกึถงึ   น.ครสิโตเฟอร ์มากลัเลนส ์พระสงฆแ์ละเพื่อนมรณสกัข ี  
วนัอาทติยท์ี ่22 พ.ค. 22 สปัดาหท์ี ่6 เทศกาลปัสกา     
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ขา่ววดับางแสน 

อาทติยท์ี ่8 พ.ค 2022 อาทติยท์ี ่4 เทศกาลปัสกา  "วนัภาวนาสากลเพือ่กระแสเรียก" 
คณะเซอรร์่าบางแสน ร่วมกบัสตับุรุษวดับางแสน ร่วมใจสวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรยีกส าหรบัพระสงฆ ์นกับวช 

 และผูถ้วายตวั ในวนัภาวนาสากลเพื่อกระแสเรยีก “ไม่มพีระสงฆ ์ ไม่มศีลีมหาสนิท” 

     
 

           
 

      

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2022/15132-25apr22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15227-18may22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15229-20may22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2022/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2022/15230-21may22
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
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ประกาศวดับางแสน  

ความย่ิงใหญ่ ของ พระสญัญา 
" จงรูเ้ถดิว่าเราอยูก่บัท่านทุกวนัตลอดไป ตราบจนสิน้พภิพ ” (มทัธวิ 28:20)  

*** “เราอยูก่บัท่านทุกวนั”  
... บ่อยครัง้ดว้ยภาระหน้าทีต่่างๆ ดงึเราใหต้กอยูใ่นหว้งแห่งการตอ้งตดัสนิใจหรอืตอ้งเลอืก ระหว่างความ
ถูกตอ้ง ถูกใจ เหมาะสม หรอืตามหลกัมนุษยธรรม เป็นช่วงเวลาทีท่ าใหเ้กดิความสบัสน ทุกขท์อ้ใจ ไมอ่ยาก
ตดัสนิใจ หรอืเลอืก เพราะกลวัผดิพลาด แต่เมือ่คดิว่า พระองค.์..อยูก่บัเราทุกวนั จะท าใหห้ายกลวัในสิง่ต่างๆ 

เพราะเชื่อว่า ถา้มอุีปสรรค พระองคจ์ะทรงน า ทรงพาเราใหพ้บหนทางทีจ่ะฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ไปได.้.. 

อาทติยช์วนคดิ  
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั ..... ขณะทีเ่ขยีนสารวดันี้ เป็นวนัศุกร์ที ่13 พ.ค. 2022 เป็นวนัระลึกถงึพระแม่แห่งฟาติ
มา ได้ต ัง้รปูพระแม่แห่งฟาติมาบนพระแท่นในวดัน้อย ขณะถวายบชูามิสซาเพื่อพี่น้อง เช่น
ทีป่ฏบิตัทิุกวนัเสมอมาครบั 

 ในปีคริสตศักราช 1917 วนัอาทติย์ที ่13 พฤษภาคม ประมาณก่อนเทีย่งวนั ขณะทีเ่ดก็น้อย 3   
คน คอื ลูชอีา ดอส ซานตอส อายเุพยีง 10 ขวบ ก าลงัดแูลฝงูสตัวเ์ลีย้งเพยีงไมก่ีต่วั กบั
ลกูพีล่กูน้องทีย่งัเดก็กว่าอกี 2 คน คอื ฟรันซสิโก และยาชนิทา ในหมูบ่า้นเลก็ ๆ ของสงัฆมณฑล 
เลอเิรยี ประเทศโปรตุเกส แมพ่ระไดป้ระจกัษ์แก่เดก็ ๆ โดยท าใหเ้กดิสายฟ้าแลบ เหนือพุ่มไม ้*** 
แม่พระได้ขอให้เดก็ ๆ สวดภาวนาให้คนบาปกลบัใจ  และเพ่ือให้สงครามส้ินสุดลง (เวลา
นัน้เป็นช่วงเวลาสงครามโลกครัง้ที ่1) แมพ่ระขอใหเ้ดก็ ๆ ทัง้ 3 คน กลบัมาพบแม่พระอกีทุกวนัที ่
13 ของเดอืน - แม่พระประจกัษ์อีก วนัที ่13 มิถุนายน และ 13 กรกฎาคม ทว่า วนัที ่13 สิงหาคม 
เดก็ ๆ ไม่ได้ออกไป เพราะถกูผ ู้ใหญ่ห้ามไว้ อย่างไรกต็าม แม่พระได้ประจกัษ์มา ในวนัท่ี 
19 .... วนัท่ี 13 กนัยายน แม่พระได้ขอร้องเดก็ ๆ  ให้สวดสายประค า เพื่อให้สงครามสิ้นสดุ
ลง **** ในวนัที ่13 ตุลาคม แมพ่ระไดแ้จง้ใหเ้ดก็ ๆ รูว้่าพระนางคอื - แม่พระแห่งสายประค า  และ
อกีครัง้หนึ่งไดข้อใหเ้ดก็ ๆ สวดและใช้โทษบาปเสมอ 

 ปี ค.ศ. 1930 ตุลาคม 13 พระสงัฆราชไดร้บัรองประเพณกีารสวดสายประค าสม ่าเสมอในสงัฆ
มณฑล .... ฟรนัพระแท่นซสิโก เสยีชวีติวนัที ่4 เมษายน  ค.ศ. 1919 - และน้องสาวชื่อยาชนิทา 
เสยีชวีติเมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1920 - ต่อมาลชูอีา ไดไ้ปเป็นซสิเตอร ์*** สรปุมาใหท้ราบ
แค่นี้แหละครบั ขอใหพ่ี้น้องสวดสายประค าทกุวนันะครบั 

           ......เจา้วดั 
 ยน 13:31-33ก,34-35 
     เวลานัน้ เมือ่ยดูาสออกไปแลว้ พระเยซเูจา้ตรสัว่า “บดันี้ บุตรแห่งมนุษยไ์ดร้บัพระสริริุง่โรจน์ และ
พระเจา้ทรงไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษยด์ว้ย ถา้พระเจา้ทรงไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์ในบุตรแห่ง
มนุษย ์พระเจา้จะทรงใหบุ้ตรแห่งมนุษยไ์ดร้บัพระสริริุง่โรจน์ในพระองคด์ว้ย และจะทรงใหบุ้ตรแห่งมนุษย์
ไดร้บัพระสริริุง่โรจน์ทนัท ี
 ลกูทัง้หลายเอ๋ย เราจะอยูก่บัท่านอกีไมน่าน เราใหบ้ทบญัญตัใิหมแ่ก่ท่านทัง้หลาย ใหท้่านรกักนั เรา
รกัท่านทัง้หลายอย่างไร ท่านกจ็งรกักนัอย่างนัน้เถดิ ถา้ท่านมคีวามรกัต่อกนั ทุกคนจะรูว้่า ท่านเป็นศษิย์
ของเรา” 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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            ถ้าจะท าบางส่ิงให้น้อยลง 
- หากลดบางอยา่งใหน้้อยลง ผมจะไดห้ลายสิง่กลบัมามากขึน้  
- ลดความโกรธใหน้้อยลง ผมไดส้ตกิลบัมามากขึน้  
- ลดค่าใชจ้่ายใหน้้อยลง ผมไดเ้งนิเกบ็มากขึน้  
- ลดการพดูใหน้้อยลง ผมท าหลายอยา่งไดม้ากขึน้  
- รกัตวัผมเองใหน้้อยลง คนอื่นรกัผมมากขึน้  
- พดูใหร้า้ยคนอื่นใหน้้อยลง มคีนพดูถงึผมในแงด่มีากขึน้  
- แสดงความฉลาดใหน้้อยลง ผมไดค้วามรูเ้พิม่มากขึน้  
- ออกนอกบา้นใหน้้อยลง ผมไดค้วามอบอุ่นในครอบครวัมากขึน้  
- คดิเรือ่งเครยีดใหน้้อยลง ผมยิม้ไดม้ากขึน้  
- ลดความอายใหน้้อยลง ผมไดค้วามกลา้มากขึน้  
- ดลูะครใหน้้อยลง ผมอ่านหนงัสอืไดม้ากขึน้  
- ผมวิง่ใหช้า้ลง ผมมองเหน็คนขา้งหลงัมากขึน้  
- ลดทฐิใิหน้้อยลง ผมรูจ้กัอภยัมากขึน้  
- กม้หน้าใหน้้อยลง ผมมองเหน็ไดไ้กลขึน้  
- เหน็แก่ตวัใหน้้อยลง มคีนรอดชวีติมากขึน้  
- แบกของหนกัใหน้้อยลง ชวีติผมเบามากขึน้  
- แอบฟังใหน้้อยลง ผมไดย้นิอะไรมากขึน้  
- รกัพ่อแมใ่หม้ากขึน้ รกัคนอื่นใหน้้อยลง 
- รอ้งไหใ้หน้้อยลง ผมจะไดห้วัเราะไดม้ากขึน้ 
- ลดสิง่มัว่เมาใหน้้อยลง สุขภาพผมจะดขีึน้ 
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                                                               ความฝนั 

1. รูจ้กัปุ่ ม Shutdown หรอืสวติซท์ีท่ าใหเ้ราหลบั 
2. รูจ้กัระยะการนอนทัง้ 2 แบบ REM และ SW (หรอื non-REM) 
3. ความฝันช่วยใหเ้ราจดัการกบัอารมณ์ ท าใหเ้ราเขา้ใจอารมณ์และจดัการกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในตอน

กลางวนัไดด้ขีึน้ 
4. เราฝันเป็นประจ า บางครัง้เรากจ็ าไมไ่ด ้ความฝันทีช่ดัเจน เรามกัจะจ าไดง้่าย 
 การนอนหลบั  เราใช้เวลาไปกบัการนอนหลบัถึง 1 ใน 3 ของเวลาทัง้หมด ดงันัน้ จึงเป็นเรื่อง
ส าคญัทีเ่ราจะเรยีนรูว้่า มนัเกดิอะไรขึน้บา้งในช่วงเวลาทีเ่ราหลบั  วทิยาศาสตรด์า้น Neuroscience ท าให้
เรารูว้่า การนอนหลบัไมใ่ช่แค่ช่วงเวลาทีเ่ราไดพ้กัและฟ้ืนฟูร่างกาย แต่มนัยงัเตมิพลงัใจใหเ้ราดว้ย ช่วย
พฒันาการเรยีนรูแ้ละช่วยใหเ้ราจดจ าขอ้มลูไดด้ขีึน้ ท าใหเ้รามภีูมติา้นทานต่อโรคซมึเศรา้และช่วยป้องกนั
ไมใ่หเ้ราอว้นไดด้ว้ย    
 สวิตซท่ี์ท าให้หลบั  ในปี 2001 นกัวจิยัเรือ่งการนอนหลบัจาก Harvard University ไดค้น้พบกลุ่มของ 
Neuron ในสมองส่วน Hypothalamus ซึง่เป็นส่วนทีค่วบคุมกระบวนการเมตาบอลซิมึ ควบคุมความหวิและ
อุณหภมูใินรา่งกาย และเรยีกมนัว่าสวติซท์ีท่ าใหเ้ราหลบั  ระยะการนอน REM และ SW (หรือ non-REM)  
การนอนหลบัมอียู ่2 ระยะคอื Rapid Eye Movement (REM) กบั Slow-wave (SW) หรอื Non-rapid Eye 
Movement (non-REM) ซึง่เกดิขึน้สลบักนัไปมา 5-6 รอบในแต่ละคนื โดยเฉลีย่รอบละ 90 นาท ี   
 การนอนหลบัแบบ REM ไดช้ื่อมาจากการทีต่าเคลื่อนทีไ่ปมาในระหว่างทีเ่ราหลบั เป็นการนอนที่
ตื่นตวัทีสุ่ด กเ็ลยท าใหส้มองรอ้นมากขึน้ ดงันัน้จงึตอ้งอาศยัการนอนในระยะอื่นเพื่อช่วยท าใหส้มองเยน็ลง 
ในช่วงการนอนแบบ REM เรามกัจะฝันแบบเหนือธรรมชาต ิและเรามกัจะจ าความฝันนัน้ได ้ ส่วนการนอน
หลบัแบบ SW เป็นช่วงทีเ่ราหลบัลกึ คลื่นสมองชา้ลงและสงูขึน้ สมองท างานสอดคลอ้งเป็นอยา่งด ีและยาก
ทีจ่ะปลุกใหต้ื่น การนอนในช่วง SW เป็นเวลาทีเ่ราหลบัและรา่งกายไดฟ้ื้นฟู และเป็นช่วงทีร่า่งกายเราเผา
ผลาญไขมนั นี่คอืเหตุผลว่าท าไมคนทีน่อนหลบัไมเ่พยีงพอจะท าใหอ้ว้นได้       
  
 ความฝัน อารมณ์   การนอนหลบัยงัช่วยให้เราจดัการกบัอารมณ์ได้ดีขึ้น โดยการทดลองของ 
Rosalind Cartwright คนเขยีนหนงัสอืเรือ่ง The Twenty-Four Hour Mind เคา้ทดลองและบนัทกึความฝัน
ของ กลุ่มคนทีผ่่านการหย่ารา้งมา โดยทีค่รึง่หนึ่งของคนเหล่านัน้มอีาการซมึเศรา้ สิง่ทีพ่บคอืในกลุ่มคนที่
จ าความฝันไดม้กัจะเป็นกลุ่มทีฝั่นเป็นระยะเวลานานและเป็นฝันทีซ่บัซอ้นมากกว่า ซึง่มกัจะเกี่ยวขอ้งกบั
เหตุการณ์ทีม่ผีลต่ออารมณ์ กลุ่มคนเหล่านี้สามารถฟ้ืนฟูและมอีาการดขีึน้มากกว่ากลุ่มคนทีฝั่นเป็นระยะ
สัน้ๆ หรอืจ าความฝันไมไ่ดเ้ลย 


