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               ขา่วกจิกรรมรอบวดับางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน 

วนัอาทิตยใ์บลาน 
 

 
9 เมษายน 2017 วนัอาทติยใ์บลาน ระลกึถงึพระเยซเูจา้เสดจ็เขา้กรงุเยรซูาเลม็อย่างสงา่  

ทีว่ดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน 
 

วนัครอบครวัเซอรร์า่ประเทศไทย ปี 2017  
 
 

 
คณะเซอรร์่าบางแสน 10 คน ไปร่วมงานวนัครอบครวัเซอรร์่าประเทศไทย ปี 2017  

6 – 8 เมษายน 2017 ณ โรงเรยีนมารยีว์ทิยา นครราชสมีา กลุ่มเซอรร์ ่านครราชสมีา  เป็นเจา้ภาพ 

   

สารวัด http://www.bangsaenchurch.org 

 วัดแม่พระเมืองลรู์ด 
<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

 

ขอ้คดิ         

  
 

 มารยีช์าวมกัดาลาและศษิยข์องพระเยซเูจา้ แมย้งัอยูใ่นความหวาดกลวัและโศกเศรา้ทีพ่ระเยซู

เจา้ ถูกจบัและถูกประหารชวีติ แต่ดว้ยความผกูพนัทีม่กีบัพระเยซเูจา้ ท าใหต้อ้งรบีและวิง่ไปยงัพระ
คหูา และดว้ยความผกูพนัทีม่นุษยพ์อท าไดน้ี้เอง ไดน้ าไปสู่มติแิห่งความเชื่อและความหวงัทีเ่ป็นของ
ประทานจากพระผูเ้ป็นเจา้ ........ขอใหเ้ราเพิม่พูนความผกูพนักบัพระเยซเูจา้ และภาวนาขอความเชื่อ 
ทัง้ในเวลาปกตแิละในเวลาทีช่วีติของเรา ตอ้งเผชญิกบัความเศรา้โศก ความกลวัและความผดิหวงั 
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“พระองคต้์องทรงกลบัคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้าย” 

http://www.bangsaenchurch.org
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัอาทติยท์ี ่ 23  เม.ย. 17              สปัดาหท์ี ่2 เทศกาลปสักา 

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

 

                                   สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 

   หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )  
  ไม้เท้า (Staff) ไมเ้ทา้ของนกัแสวงบุญทีอ่ยูโ่ดด และอยูก่บัวตัถุอื่น เป็น
เครือ่งหมายของนกับุญหลายท่านทีม่ชีื่อเสยีงในเรือ่งของการเดนิทางและการแสวงบุญ 
ไมเ้ทา้ของนกัแสวงบุญทีม่มีว้นกระดาษกบัเปลอืกหอยเชลล ์ มกัใชเ้ป็นเครือ่งหมายของ
นกับุญเจมสผ์ูย้ ิง่ใหญ่           
 ไมเ้ทา้ทีท่ ามาจากตน้ปาลม์มกัใชเ้ป็นเครือ่งหมายของนักบุญครสิโตเฟอรผ์ูท้รง
พลงั   เพราะท่านถอนตน้ปาลม์มาใชเ้ป็นไมเ้ทา้ ครัง้หนึ่งหลงัจากครสิโตแฟอรแ์บกพระ
ครสิตใ์นรา่งของเดก็น้อยขา้มฟากแลว้ พระครสิตไ์ดต้รสัขึน้ว่า “จงเอาไมเ้ทา้ปกัลงไปใน
ดนิ   แลว้มนัจะผลดิอกออกผล”  ปาฏหิารยิน์ี้ท าใหค้รสิโตเฟอรห์นัมานบัถอืศาสนาครสิต์ 
 นอกจากนี้ยงัมนีกับุญอกีหลายท่านทีม่ไีมเ้ทา้ของนกัแสวงบุญเป็นเครือ่งหมาย   
รวมทัง้นกับุญจอหน์แบทสิตแ์ละนกับุญเจอโรม นกับุญฟิลปิอคัรสาวกถอืไมเ้ทา้มไีม้
กางเขนตดิอยู ่ นกับุญอูรซ์ูลามกัถอืไมเ้ทา้ตดิธงมรีปูไมก้างเขนอยู่บนธง ส่วนไมเ้ทา้กบั
เปลอืกหอยแครงและย่ามบางครัง้ใชเ้ป็นเครือ่งหมายของนกับุญรอช 

                                                              ความส าเรจ็ 
       วนัเวลา ผ่านมา เนิ่นนานนกั               จงึตระหนกั จงึรูจ้กั จงึมองเหน็ 
ทัง้ชนะ ทัง้ปราชยั ทัง้รอ้นเยน็                     ในโลกรา้ย โลกเรน้ แห่งมายา 
ไมม่แีพ ้ หากว่า เราไดเ้ริม่                           จะไมอ่ยู ่ ทีเ่ดมิ หากคน้หา 
จะไมเ่ป็น ทีห่นึ่ง หากพึง่พา                        ไมม่คี า  ว่าดกีว่า  ถา้อ่อนแอ 
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       ขา่วรอบวดั 

สขุสนัตว์นัปัสกา 
เล่าเรื่องวดัพระคหูาศกัด์ิสิทธ์ิ 

วดัพระคหูาศกัด์ิสิทธ์ิ Church of the Holy Sspulchre) 
ออรธ์อดอ็กซเ์รยีกว่า วดัคืนพระชนม์ชพี (Church of the 
Resurrection) ตัง้อยูภ่ายในก าแพงเมอืงเก่ากรงุเยรซูาเลม็ 
เป็นวดัทีส่รา้งครอบเนินกลโกธาหรอืเขากลัวารโีอ และหลุมฝงั
ศพของพระเยซเูจา้ เป็นจดุหมายส าคญัทีสุ่ดของผูแ้สวงบุญ
มาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 และกระทัง่ปจัจบุนั ถอืว่าเป็นสถานที่
ศกัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดในโลก 
  ตวัอาคารมคีวามซบัซอ้นมาก ภายในอาคารยงัมวีดั
เลก็ๆ อกีหลายวดั  

 
คหูาฝังพระศพพระเยซูเจ้า 

พระราชนีิใหส้รา้งพระวหิารหลงัใหญ่ครอบเนินกลัวารโีอ และพระคหูาไวด้ว้ยกนั ในปจัจบุนั
พระคหูาอยูต่รงกลาง ใตโ้ดมใหญ่มสีิง่ก่อสรา้งเป็นบา้นหลงัเลก็ๆ (ภาษาลาตนิเรยีก Edicule) สรา้ง
ดว้ยไมม้ะกอกสดี า สรา้งครอบหลุมศพของพระเยซเูจา้ 

ปกตทิีว่ดัพระคหูาศกัดิส์ทิธิ ์จะมนีกัแสวงบุญมากมายแน่น
ไปหมด เราตอ้งเขา้แถวยาวสองแถว นกับวชกรกี คอยจดัใหเ้ราเขา้
ไปในพระคหูาทลีะ 2 คน ดา้นหน้าทางเขา้แคบๆ   หลุมศพของ
พระเยซเูจา้อยูข่า้งใน      

ภายในแบ่งเป็น 2 หอ้ง หอ้งแรกใหญ่หน่อย ชื่อวดัน้อย
เทวดา  จากหอ้งแรก ผ่านประตูต ่าๆ เขา้ไปเป็นหอ้งหลุมศพ มพีระ
แท่น และรปูภาพพระเยซเูจา้กลบัคนืพระชนมช์พีตัง้อยู ่แท่นน้ีเป็น
แผ่นหนิอ่อนวางปิดหนิทีเ่ชื่อว่าเป็นทีว่างรองรบัพระศพอกีทหีนึ่ง 

ณ จดุนี้ เรามคีวามรูส้กึ 2 อยา่ง หนึ่งคอืความระทมทุกข ์
เพราะพระองคถ์ูกทรมาน ถูกตรงึกางเขน สิน้พระชนม ์อยา่งทีส่อง 
ความปิตยินิดใีนชยัชนะความตาย และพระสริริุง่โรจน์ ภายใต้
หลงัคาโดมทีส่วยงามแห่งพระวหิารคหูาศกัดิส์ทิธิแ์ห่งน้ี 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5205-apr23


 

     ทกุวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุม่ครึง่    ขอเชญิรว่มแหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระทีว่ดับางแสน 

วดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 

เลขท่ี 167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุรี โทร. 0-3874-5216  
วนัอาทิตย ์ พิธีบชูาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต้์นเดือน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพิธีบูชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์

                                                        สุขสนัต ์ปัสกา 
       ปัสกา ท่ีจะยงัผลให้เกิดชีวิต  คือปัสกาท่ีด ารงชีวิตการหลดุพ้นจากบาป และ
ด ารงชีวิตศรทัธามัน่ในพระเยซูนัน่เอง ส่วนปัสกาท่ีไม่มีผลให้เกิดชีวิต คือ ปัสกา
อะไรท่ีฉลองเพียงแต่ภายนอก..จะแจกไข่ ปัสกาอีกสกัก่ีร้อยใบ กไ็ด้กินแต่ไข่ต้ม
เท่านัน้ จะกินเคก็ปัสกา จะสนุกสนาน ร่ืนเริง ช่ืนชมยินดี ร้องอลัเลลยูา ยงัไงๆ กย็งั
งัน้แหละ ไม่มีอะไรเปล่ียนดอก… 
 ถ้าไม่ผา่น (ปัสกา) จากช่ีวิตบาปไปสู่ชีวิตบญุ ถึงเราจะ ท าปัสกา หรือ ไม่ท าปัส
กา กม่ี็ค่าเท่ากนั ! 

อาทติยช์วนคดิ         

1. เชิญพีน้องร่วมฉลองวดั น.ยอแซฟ กรรมกร ทา่ใหม ่วนัเสาร์ท่ี 29 เมษายน ฉลองวดั น.ฟิลิปและ  
ยากอบ หวัไผ ่วนัเสาร์ท่ี 6 พ.ค.  ฉลองวดัแมพ่ระท่ีพึง่แหง่ปวงชน ดงแหลมโขด วนัเสาร์ท่ี 20 พ.ค.  
และ ฉลองวดัพระจิตเจ้า บ้านทพั วนัเสาร์ท่ี 27 พ.ค.  2017 

2. เชิญพ่ีน้องร่วมมิสซา ฉลองพระเมตตา ในวนัอาทิตย์ท่ี 23 เม.ย. มิสซาเวลา 10.30  น. 
3. ผู้ใดสนใจ จะร่วม ชว่ยร้องเพลง หรือ เลน่ดนตรี ในกลุม่ นกัขบั สมคัรได้ท่ี ปรัชญา (ปุ๊ ก) ไมจ่ ากดัเพศ 

และ วยั จะมีการซ้อม ทกุหลงัมิสซา 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

อาทิตย ์สมโภชปัสกา ปีA 
(16 ม.ย. 2017) 

สุขสนัตว์นัพระครสิตท์รงกลบัคนืพระชนมชพี แก่ลกูๆพระแมเ่มอืงลรูด์ทุกคน 
  วนัสมโภชปสักาเป็นวนัฉลองทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด เพราะเราครสิตชน เชื่อว่าพระเยซคูรสิตเจา้ พระ

อาจารยแ์ละพระผูน้ าของเราทรงมชียัชนะเหนือบาปและความตาย หากพระเยซเูจา้ทรงพ่ายแพค้วาม
ตาย พวกเรากเ็ป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อทีง่มงาย เพราะเราตดิตามผูท้ีท่ าความด ีเพื่อเอาชนะความชัว่ แต่
ทา้ยทีสุ่ด ถูกความชัว่จบัไปฆา่และท าลาย 
       เชื่อว่าตลอดมหาพรตปีนี้ พวกเราหลายๆคนไดพ้ยายามกระท าความด ีเพื่อเอาชนะความชัว่ เรา
ไดเ้ลอืกอยูฝ่า่ยพระครสิตเจา้ ไมย่อมอ่อนขอ้ต่อนิสยัและความประพฤตไิม่ดบีางประการในชวีติ อาศยั
การท าพลกีรรม ใชโ้ทษบาปและพยายามละ ลด เลกิ สิง่ทีบ่ ารงุบ าเรอกเิลสและตณัหาของเรา เรารูส้กึ
ว่าเราไดส้มัผสัชวีติปสักาของพระเยซเูจา้ เรามชียัชนะและอยูเ่หนืออ านาจบาปและความชัว่ทีม่นั
ปรากฏมาในรปูแบบต่างๆ เรารูส้กึมจีติใจเขม้แขง็ขึน้ 
      เมือ่คนืน้ีหลายๆคนไดก้ระท าพธิรี ือ้ฟ้ืนศลีลา้งบาป โดยการประกาศว่าไดล้ะทิง้ปีศาจ กจิการและ
ความฟ้งเฟ้อทัง้สิน้ของมนั พรอ้มทัง้ยนืยนัทีจ่ะมอบความไวเ้น้ือเชื่อใจในพระเจา้พระบดิา ในพระบุตร 
และในพระจติ บดันี้พระองคไ์ดท้รงบนัดาลใหเ้รามชีวีติทีข่า้มผ่านจากความตายมาสู่ชวีติ จากความมดื
มาสู่ความสว่าง จากการตกเป็นทาสของบาปมาเป็นลกูทีเ่ป็นอสิระของพระองคแ์ลว้ ขอพระองคโ์ปรด
รกัษาความเป็นอสิระทีท่ าใหเ้ราอยูเ่หนืออ านาจบาป ใหย้ัง่ยนืมัน่คง มชีวีติทีปิ่ตยินิดแีละมคีวามสุขใน
การเป็นศษิยข์องพระครสิตเจา้และเป็นลกูทีน่่ารกัของพระแมต่ลอดไป   
                                                                                             
                          สขุสนัตว์นัปัสกาแด่พ่ีน้องอีกครัง้หน่ึงนะครบั   
                                               ดว้ยความปรารถนาด ี
                                              คุณพ่อ เฉลมิ   กจิมงคล                                                                                                            
              (เจา้อาวาส) 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2017/5205-apr23


 

          นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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              ต้องใช้เวลา (ต่อจากอาทิคยท่ี์แลว้) 
 “เราลืมบทเรียนท่ีพระเจ้าสอนได้เรว็เพียงไร และหวนกลบัคืนสู่รปูแบบพฤติกรรมเก่าๆ อย่างรวดเรว็ เรา
จ าเป็นต้องเรียนรูซ้ า้หลายๆครัง้”  

5. อปุนิสยัต้องใช้เวลาสรา้ง โปรดจ  าไว้ว่า ลกัษณะนิสยัผลรวมทัง้หมดของอปุนิสยัคณุ คณุไม่สามารถ
อา้งว่าคุณเป็นคนใจด ีเวน้แต่ว่าคุณใจด ีเป็นนิสยั คอื คุณแสดงความใจดโีดยไม่ตอ้งคดิเสยีดว้ยซ ้า คุณไม่สามารถอา้งว่า
คุณซื่อตรง เวน้แต่คุณจะซื่อตรงเป็นนิสยัตลอดเวลา สามทีีส่ตัยซ์ื่อต่อภรรยาแทบทุกวนักเ็ท่ากบัไม่ไดส้ตัยซ์ื่อเลย อุปนิสยั
บ่งบอกถงึลกัษณะนิสยัของคุณ  มวีธิเีดยีวทีจ่ะสรา้งอุปนิสยัแห่งชวีติทีเ่หมอืนพระครสิตไ์ดค้อื คุณตอ้งประพฤตสิง่
เหล่านัน้ และสิง่ทีต่อ้งใชเ้วลา เพราะอุปนิสยัแบบส าเรจ็รปูนัน้ไม่ม ีเปาโลก าชบัทโิมธวี่า “จงประพฤตสิิง่เหล่านี้ อุทศิชวีติ
ทุ่มเทเพื่อสิง่เหล่านี้ เพื่อทุกคนจะเหน็ความกา้วหน้าของทา่น”  

ถา้คุณฝึกฝนสิง่ใดนานๆ คุณกจ็ะเก่งในเรื่องนัน้ การท าอะไรซ ้าๆ คอืจุดเริม่ตน้ของลกัษณะนิสยัและทกัษะ 
อุปนิสยัทีช่่วยสรา้งลกัษณะนิสยัเหล่าน้ีมกัจะเรยีกกนัว่า “วนิยัฝา่ยวญิญาณ”  

6. อยา่รีบรอ้น ขณะที่คณุเติบโตสู่ความเป็นผ ูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณนัน้ มี
หลายวธิทีีจ่ะร่วมมอืกบัพระเจา้ในกระบวนการนี้ จงเชื่อว่าพระเจา้ก าลงัท างานในชวีติ
คุณ แมแ้ต่ในเวลาทีคุ่ณไม่รูส้กึ บางครัง้การเตบิโตฝา่ยวญิญาณกเ็ป็นงานทีน่่าเบื่อ เป็น
กา้วเลก็ๆ ทลีะกา้ว แต่ใหคุ้ณคาดหวงัการพฒันาทลีะเลก็ทลีะน้อย พระคมัภรีก์ล่าวว่า 
“ทุกสิง่ในโลกมเีวลาของมนัเอง และมฤีดขูองมนัเอง ชวีติฝา่ยวญิญาณของคุณกม็ี
ฤดกูาลเช่นกนั บางครัง้ คุณจะมกีารเตบิโตแบบรวดเรว็ กา้วกระโดด (ฤดใูบไมผ้ล)ิ 
ตามดว้ยชว่งเวลาของการหยัง่รากใหม้ัน่คง และการทดสอบ (ฤดใูบไมร้ว่งและฤดู
หนาว) 

แลว้ปญัหา อุปนิสยั และบาดแผลเหล่านัน้ทีคุ่ณตอ้งการใหถู้กขจดัออกไป
อย่างอศัจรรยล่์ะ การอธษิฐานขอการอศัจรรยน์ัน้เป็นสิง่ด ีแต่กอ็ย่าผดิหวงัถา้ค าตอบมา
ในรปูของการเปลีย่นแปลงทลีะเลก็ทลีะน้อย เมื่อเวลาผ่านไปธารน ้าทีไ่หลชา้ๆ ทว่าสม ่าเสมอจะกดัเซาะหนิทีแ่ขง็ทีส่ดุ
อย่างแน่นอน และเปลีย่นศลิากอ้นยกัษ์เป็นกรวดกอ้นเลก็ๆ เมือ่วนัเวลาผ่านไป ตน้กลา้เลก็ๆ กจ็ะกลายเป็นตน้เรดวดู
ยกัษ์ทีส่งูตระหง่านถงึ 350 ฟุต 

7. จดบนัทึกบทเรียนท่ีได้เรียนรู้ น่ีไม ่ใช่บนัทึกเหตกุารณ์ประจ  าวนั แต่เป็นบนัทึกสิ่งที่คณุก  าลงัเรียนร ู ้
เขยีนความเขา้ใจ และบทเรยีนชวีติทีพ่ระเจา้ทรงสอนคุณเกีย่วกบัพระองค ์เกีย่วกบัตวัคุณ เกีย่วกบัชวีติ ความสมัพนัธ ์
และสิง่อื่นๆทุกสิง่ บนัทกึสิง่เหล่านี้เพื่อคุณจะสามารถทบทวนและระลกึถงึสิง่เหล่านี้ และถ่ายทอดใหก้บัคนรุ่นต่อไป 
เหตุผลทีเ่ราตอ้งเรยีนบทเรยีนเดมิซ ้ากเ็พราะเราลมืมนั การทบทวนบนัทกึฝา่ยวญิญาณเป็นประจ าจะสามารถชว่ยใหคุ้ณ
หลกีเลีย่งความเจบ็ปวดและความรวดรา้วมากมายทีไ่ม่จ าเป็นได ้พระคมัภรีก์ล่าวว่า “เราจ าเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราตอ้งเอาใจใส่
สิง่ทีเ่ราไดย้นิ เพื่อเราจะไดไ้ม่หา่งไกลออกไป” 

8. อยา่ท้อใจ ขอให้คณุจ  าไวว้า่คณุมาได้ไกลแค่ไหนแล้ว ไมใ่ช่สนใจแต่วา่คณุต้องไปอีกไกลแค่ไหน คณุ
ไม่ไดอ้ยูใ่นทีซ่ึง่คุณตอ้งการ แต่คุณกไ็ม่ไดอ้ยูใ่นทีซ่ึง่คุณเคยอยู่เมื่อหลายปีก่อน ผูค้นตดิเขม็กลดัทีแ่พร่หลายซึง่มี
ขอ้ความว่า “โปรดอดทน พระเจา้ยงัท างานกบัผมไม่เสรจ็” พระเจา้ยงัท างานกบัคุณไม่เสรจ็เช่นกนั ดงันัน้จงเดนิหน้า
ต่อไป แมแ้ต่หอยทากกย็งัไปถงึเรอืของโนอาหไ์ดด้ว้ยความเพยีร 
                                                                                          (จากหนงัสอืชวีติทีเ่คลือ่นไปดว้ยวตัถุประสงค)์ 
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สวสัดีค่ะ วนัน้ีหนูเอาความคืบหน้าชมรมมาฝาก ช่วงน้ีเรามีประชุมเตรียมงาน ”บาย

เนียร”์ ใหรุ้่นพีใ่นชมรมของเราทีไ่ดส้ าเรจ็การศกึษาแลว้ เรามแีผนการว่าจะขึน้ในช่วงเดอืนพฤษภาคม
นี้ ส่วนวนัเวลาทีแ่น่นอนเดีย๋วเรามาแจง้ใหท้ราบอกีทนีะคะ  

 


