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ขา่วรอบวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

      กจิกรรมคณะเซอรร์า่  
 วนัอาทติยท์ี ่7 มกราคม 2018 คณะเซอรร์า่กลุม่บางแสน จ านวน 20 คน ไปรว่ม
พธิมีสิซาโอกาสวนัครสิตชนนานาชาต ิ    
ณ วดัพระหฤทยัพระเยซเูจา้ ศรรีาชา       
และงานแสดงความยนิดกีบัพระสงฆบ์วชครบ 
50 ปี คณุพ่อสมคัร เจ็งสบืสนัต ์บวชครบ 25 
ปี คณุพ่อเศกสม กจิมงคล และคณุพ่อสมนึก 
ประทุมราช และพระสงฆบ์วชใหม่ คณุพ่อ
ประธาน ตนัเจรญิ และคณุพ่ออทิธพิล หาง
สลดั 

 

      

       

      

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

 
 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

 

  
 

ขอ้คดิ         

 ตัง้แตแ่รก พระเจา้ทรงสรา้งมนุษยใ์หม้คีวามเหมอืนกบัพระองค ์ พระองคค์อืความ
รกั ความเหมอืนของพระองคใ์นมนุษยแ์ตล่ะคนคอืความรกั แลว้น้ันพระเยซเูจา้เสด็จมา

เพือ่ตอกย า้ศกัดิศ์รมีนุษย ์ มนุษยไ์ม่เพยีงมคีวามเหมอืนพระเจา้เท่าน้ัน แตม่ศีกัดิศ์รแีห่ง

การเป็นลกูของพระเจา้ ทรงยกความเหมอืนใหเ้ป็นความสมัพนัธพ์อ่-ลกู โดยทรง

ประทานพระจติของพระองคใ์หแ้กแ่ตล่ะคน มนุษยม์จีติใจเหมอืนพระองคผ่์านทางพระจติ 

นักบุญเปาโลเตอืนทุกคนใหส้ านึกถงึความจรงินีแ้ละรกัษารา่งกายใหศ้กัดิส์ทิธิส์มกบัการ

ประทบัอยูข่องพระจติ เพือ่การนี ้ ตอ้งหมั่นฟังเสยีงเรยีกของพระองคเ์หมอืนซามูเอลและ

รว่มด าเนินชวีติกบัพระเยซเูจา้ เหมอืนศษิยท์ีต่ดิตามไปทีพ่ระองคท์รงพกั 
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“นีค่อืลกูแกะของพระเจา้” 

http://www.bangsaenchurch.org
https://www.youtube.com/watch?v=GLANg-yQDj0
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้ 

 

 

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

วนัพุธที ่17 ม.ค.18         ระลกึถงึ น.อนัตน เจา้อธกิาร 

วนัเสารท์ี ่20 ม.ค.18     ระลกึถงึ  น.เฟเบยีน พระสนัตะปาปาและมรณสกัข ี 

     น.เซบสัเตยีน มรณสกัข ี 

วนัอาทติยท์ี ่ 21 ม.ค. 18      สปัดาหท์ี ่3  เทศกาลธรรมดา  

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                                ผูบ้ณัฑติ 

 ผูบ้ณัฑติ   จติใจ   ใฝ่แตช่อบ               ใครนบนอบ  เป็นมติร  สนิทสนม 

ก็พลอยด ี มคีา่  น่าช ืน่ชม                          ควรนิยม  คบหา  ถา้รกัด ี

 เหมอืนผา้ฝ้าย  รบัรอง   ห่อของหอม           กลิน่จะยอ้ม  ตดิผา้  ชรูาศ ี

กลิน่หอมฟุ้ง  จรงุใจ   ใหย้นิด ี                     เปรยีบอยา่งนี ้ คงเขา้ใจ ในเนือ้ความ 

 

                              สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
       หมวด   2  ดอกไม ้ ตน้ไม ้ และพขื                  
   ไซคลาเมน  (Cyclamen)  เป็นพชืทีอุ่ทศิใหแ้กแ่ม่พระมา

ตัง้แตยุ่คแรกๆ   จดุสแีดงตรงใจกลางดอกเป็นสญัลกัษณแ์ห่ง

ความโศกเศรา้ทีห่ลัง่ออกมาเป็นโลหติจากหฤทยัของเธอ    ไซ

คลาเมน  มสีญัญาว่า  “นางชหีลัง่เลอืด” 
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ขา่วรอบวดับางแสน 

วนัสมโภชพระครสิต์แสดงองค์  

วันอาทิตยท์ี่ 7 กันยายน 2018 ที่วัดบางแสน วันสุดท้ายเทศกาลพระคริสตสมภพ 

 

 

 

 

http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7429-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E
http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7433-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E
http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2/bible-diary/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7433-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Cyclamen&source=images&cd=&cad=rja&docid=siFwkIP7lpDW2M&tbnid=ap4E37YENP_tuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bulbsociety.org%2FGALLERY_OF_THE_WORLDS_BULBS%2FGRAPHICS%2FCyclamen%2FCyclamen_africanum%2FCyclamen_africa


 

     ทกุวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุม่ครึง่    ขอเชญิรว่มแหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระทีว่ดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ีโทร. 0-3874-5216  
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์
 

อาทติยช์วนคดิ         

1. ฉลองวดัใน เดอืน มกราคม 2018    ฉลองวดั น.อนัตน พนมสารคาม วนัเสารท์ี ่
วนัเสารท์ี ่20 ม.ค. และ ฉลองวดั น. เปาโลกลบัใจ ปากน า้ระยอง ในวนัเสารท์ี ่27 
ม.ค. 2018 

2. ในโอกาสฉลองวดัแม่พระเมอืงลรูด์บางแสน ในวนัอาทติยท์ี ่11 ก.พ. ทีจ่ะถงึนี ้พี่

นอ้งท่านใด ประสงคส์นับสนุนในการฉลองวดัอย่างไร กรณุาแจง้ความประสงคไ์ด ้
ที ่คณุพ่อเฉลมิ  คุณพ่อมเิกล และ ฝ่ายอาหารทีค่ณุ กาญจนา (083-110-
1599) 

     จุดประกายคุณคา่ของตวัเอง 
          “เราทุกคนเกดิมาลว้นมคีณุคา่”  บางคนมคีวามรูค้วามสามารถ แต่กลบั
มองไม่เห็น เก็บคณุค่าของตวัเองไว ้ไม่ปลอ่ยใหค้ณุค่าแห่งความสามรถ ทีพ่ระประทาน
ใหแ้กเ่ราน้ัน ไดแ้สดงออกมา  และแลว้วนัฉลองชมุชนแห่งความเชือ่    วดัแม่พระ
เมอืงลรูด์ บางแสน ของเรา ก็ไดเ้วยีนมาถงึอกีคร ัง้ในอกี หน่ึงเดือนข้างหน้าน้ี  พีน่อ้งที่
รกั หน่ึงปีมีหน่ึงครัง้  จงึเป็นโอกาสอนัสมควรและดยีิง่อกีคร ัง้หน่ึงทีเ่ราจะชว่ยกนัเฟ้นหา
คณุค่าของตวัเองออกมา  จุดประกายคุณค่าของตวัเอง   ดว้ยการรว่มมอืรว่มใจ เตรยีม
จติใจของเรา พรอ้มกบัการชว่ยเหลอืและแบ่งปัน คณุค่าของความเป็นลกูของแม่พระ 
ดว้ยแรงกายและแรงศรทัธา เพือ่งานเฉลมิฉลองการประจกัษม์า  อนัเป็นการถวาย
เกยีรตแิด่แม่พระเมอืงลรูด์ ทีเ่ป็นองคอ์ปุถมัภข์องวดัเรา  ขอเชิญนะครบั… 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

 

วนัอาทติยส์ปัดาหท์ี ่2 เทศกาลธรรมดา ปี B 
(14 ม.ค. 2018) 

 สวสัดลีกูๆ พระแม่ฯ ชมุชนวดับางแสนทีร่กัทกุคน  

 เทศกาลครสิตม์าส 2018 จบแลว้ อาทติยนี์เ้ราเขา้สูอ่าทติยส์ปัดาหท์ี ่2 เทศกาล

ธรรมดา ปี B     เป็นปีทีเ่ราจะอา่นและไตรต่รองพระวรสาร น.มารโก ในเทศกาลธรรมดา สว่น

เทศกาลอืน่พระวรสารจะมาจากของนักบญุผูนิ้พนธพ์ระวรสารตา่งๆ  

 อาทติยนี์ข้อน าเสนอตารางเทศนต์รวีารเตรยีมฉลองวดัของเราปีนี ้เป็นการเกร ิน่น าเพือ่

เชญิชวนพีน่อ้งมารว่มท าตรวีารกนัอยา่งพรอ้มเพยีง 

หวัขอ้และผูเ้ทศนเ์ป็นดงันี ้

 พระพรทีส่ าคญัมหีลายประการ พระพรแห่งความคดิเป็นพระพรส าคญัประการหน่ึง ทีจ่ะ

ชว่ยใหเ้ราไดร้บัพระพรอืน่ๆ ทีต่ามมาเพราะเมือ่เรามพีระพรแห่งความคดิแลว้ เราจะเขา้ใจ

สถานการณ ์รูจ้กัแยกแยะ และเลอืกเอาความคดิทีด่-ีสรา้งสรรคแ์ละเป็นความสวา่งในการ

ด าเนินชวีติ 

 ขอพระจติเจา้ประทานความสวา่งแกพ่ีน่อ้งในชว่งท าตรวีารฉลองวดัปีนีใ้หเ้กดิผล 

        ดว้ยความปรารถนาด ี

คร ัง้ที ่ วนัอาทติยท์ี ่ ประเด็น ผูเ้ทศน ์

1 21 มกราคม 2018 350 ปี มสิซงัสยาม 

 - หมายถงึอะไร 

 - ความหมายอย่างไรต่อครสิตชนไทย 

 - จติตารมณธ์รรมทูตของบรรดาธรรมทูต 

คุณพ่อธรรมรตัน ์เรอืนงาม 

2 28 มกราคม 2018 พระแม่เมอืงลรูด์กบัวนัผูป่้วยสากล 

 - โอกาส 50 ปี เวชบุคคล 

 - ประกาศข่าวดแีกผู่ป่้วยทัง้ทีเ่ป็นคาทอลกิและ 

   ไม่ใช ่

 - วดับางแสนมบีุคลากรเวชบุคคลจ านวนมาก 

   จะปรกึษาหารอืจดัเร ือ่งดูแลคนเจ็บป่วยใหเ้ป็น 

   ระบบ เขม้แข็ง ทัว่ถงึ และยัง่ยนืไดอ้ย่างไร 

คุณพ่อมเิกล กาไรซาบาล 

3 4 กุมภาพนัธ ์2018 ความตระหนักส านึกในการสบืสานงานธรรมทตูตอ่ไป 

 - การประกาศข่าวดทีีเ่คยปฏบิตัมิา 

 - การประกาศข่าวดใีหม่ 

 - จติตารมณท์ีจ่ะตอ้งเลยีนแบบธรรมทตูในชว่ง 350 ปี 

คุณพ่อเอนก นามวงษ ์



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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         โคมไฟขีน้้อยใจ 
 ฉนัเป็นโคมไฟ ทีย่นือยู่อย่างโดดเดีย่ว ผูค้นเดนิผ่านไปมาอย่างไม่สนใจ  บางวนัมสีนัุข
ผ่านมาแวะทกัทาย  แต่ยามค ่าคนืฉันตอ้งยนืสอ่งแสงเพยีงล าพงั  วนัหน่ึงมคีนเอาเกา้อีม้า
ตัง้ มคีนมาน่ังเลน่ทุกคน ฉันเร ิม่หายเหงา แต่ทุกคนมาน่ังชมแสงจนัทรแ์สงดาว ไม่มใีคร
สนใจฉันเลย  
 ฉันรูส้กึนอ้ยใจ จงึดบัไฟให ้
มดืลง  ไม่มใีครกลา้มาน่ังทีเ่กา้อี ้
อกี เพราะความมดื  
เกา้อีจ้งึถกูยา้ยออกไปทีอ่ืน่ ความ
เงยีบกลบัมาอกีคร ัง้  กอ่นไปเกา้อี ้
บอกฉันว่า....  
"ถงึคนทีม่าน่ังไม่ไดม้าน่ังเพือ่ดเูธอ 
แมแ้สงไฟจากเธอจะสวย  สูแ้สง
จนัทรห์รอืแสงดาวไม่ได ้แต่ทุกคน
ก็รูว้่า ทีต่รงนีม้เีกา้อี ้ และมโีคมไฟ
อยู่ พวกเคา้จงึเลอืกมาน่ังทีน่ี่ 
อย่างนอ้ยเคา้ก็  เห็นความส าคญั
ของเธอมากกว่าความสวย"  
ใช.่.. ของแต่ละสิง่เกดิมาเพือ่ท าหนา้ทีแ่ตกต่างกนั   ฉันจงึเปิดแสงไฟใหแ้ถวน้ันสว่าง
เหมอืนเดมิ  
 เกา้อีจ้งึถกูยกกลบัมาวางไวท้ีเ่ดมิ  มคีนกลบัมาน่ังชมแสงจนัทรแ์ละแสงดาวอกีคร ัง้  
และฉันก็ยนืดูพระจนัทรด์ดูวงดาวพรอ้มกบัพวกเคา้..... .............. พระจนัทรก์ าลงัสง่ยิม้ให ้
ฉัน 
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 เทศกาลตา่งๆ ผ่านพน้ไปทลีะอยา่ง   พรอ้ม
กบัความสขุสนุกสนานทีม่าและไป  ทิง้ใหเ้หลอืความ
ทรงจ าและความหวงั  คดิถงึสิง่ทีเ่คยท าใหเ้ป็นสขุ  
ตัง้แตอ่อกเดนิทาง การพบปะ การเทีย่ว การกนิ การ
ดืม่... อดคดิเสยีดายไม่ไดว้า่เวลาชา่งผ่านไปรวดเรว็   
และพรอ้มกบัเวลาอะไรๆก็ผ่านไปดว้ย  บา้งก็กลบัมา
เหน็ดเหน่ือยมากกวา่ตอนไป  ทัง้ๆทีต่ ัง้ใจจะไป
พกัผ่อน  ไม่นอ้ยทีเ่กดิความรูส้กึโหวงเหวง  เมือ่ตอ้ง
กลบัมาอยูก่บัตวัของตน  หลงัจากทีม่คีนรายลอ้ม
สนุกเฮฮาดว้ยกนั  แตถ่งึอยา่งไรก็ยงัมคีวามหวงั 
 ...เทศกาลตอ่ไป วนัหยดุหนา้...  อยา่งนอ้ยก็ยงั
มอีะไรใหห้วงัและรอคอย  และใหเ้ร ีย่วแรงแกช่วีติประจ าวนั   ถงึจะสนุกใหส้ดุๆยาวๆไม่ได ้แต่
ก็ยงัมทีีเ่ทีย่ว ทีก่นิ ทีด่ืม่...  สนุกไดก้บัชว่งเวลาทีเ่จยีดไวห้ลงัเลกิงาน  ถอืเป็นการใหร้างวลั
ตนเองไปในตวั ทวา่ เมือ่เลกิสนุกแลว้ก็อดไม่ไดอ้กีน่ันแหละ  ทีจ่ะรูส้กึเหมอืนกบัตอนกลบั
จากเทศกาลและวนัหยดุ  ...ความทรงจ าและความหวงั...   กลายเป็นเดีย๋วสขุเดีย๋วทุกข.์..
สลบักนัไป  ทัง้ๆทีใ่จเรยีกหาความสขุทีค่งทน ตอ่เน่ือง  ยามสขุสนุกสนานก็เลยไม่เต็มที ่ 
เพราะกงัวนวา่ไม่เรว็ก็ชา้ก็จะตอ้งจบลง  แลว้ก็ตอ้งรบีคดิ รบีวางแผน...เพือ่ใหส้ขุสนุกสนาน
ตอ่ไป และน่ีคอืชวีติของหลายๆคน  ทีไ่ลล่า่หาความสขุสนุกสนาน  งานการท าไปก็เพือ่
แลกเปลีย่นกบัสิง่เหลา่นี ้ เงนิทองทีเ่ก็บสะสมก็เพือ่เทศกาลและวนัหยดุคร ัง้ตอ่ไป ดไีม่ดก็ีกนิ
อยูพ่อใหร้อดชวีติไปวนัหน่ึงๆ  เก็บเงนิไวใ้ชเ้ตบิในชว่งน้ัน...ส าหรบัตน ส าหรบัญาตพิีน่อ้ง 
ส าหรบัเพือ่นฝูง  แลว้ก็คดิวา่เงนิคอืตวับนัดาลความสขุ   คดิวา่เงนิซ ือ้ไดทุ้กอยา่ง...
แมก้ระทั่งความสขุ  หาคดิไม่วา่ อยา่งมากเงนิก็แคเ่ตมิแตง่ความสขุให ้ เพราะความสขุแทไ้ม่
อยูท่ีก่ารกนิการดืม่  เพราะความสขุแทไ้ม่อยูท่ีก่ารเทีย่ว   เพราะความสขุแทไ้ม่อยูท่ีก่ารมี
สิง่ของเงนิทอง  ทวา่ความสขุแทอ้ยูใ่นการ เป็นสขุ  เพราะใจมนุษยน้ั์นมแีตเ่ป็นไดอ้ยา่งเดยีว  
จะสขุจะทุกขก็์อยูท่ีใ่จเป็น  ถงึจะรายลอ้มดว้ยทุกสิง่ทีอ่ยากมอียากได ้ แตใ่จไม่เป็นสขุ ทุก
อยา่งก็ดไูรค้า่   

 ถงึจะขดัสน มก็ีแคพ่อกนิพอใชส้อย  แตใ่จเป็นสขุ ก็เหมอืนมพีรอ้มทุกอยา่ง  ในเมือ่
คดิเพยีงจะมสีขุ   จงึตอ้งวิง่ไลล่า่ ไขวค่วา้ทุกอยา่ง  คดิวา่ไดม้าแลว้จะท าใหม้คีวามสขุ  ทัง้ๆ
ทีค่วามสขุน้ันอยูภ่ายในแห่งตน   แตก็่เอาแตจ่ะออกนอกบา้น (ใจ) เพือ่ตามหามนั   ไม่ตา่ง
กบัเด็กๆไลล่า่ผเีสือ้  ยิง่วิง่ตาม ผเีสือ้ก็ยิง่จะบนิหนีไปไกล  แตพ่อน่ังน่ิงๆ ผเีสือ้ก็จะบนิมาหา 
เกาะหวั เกาะไหล ่  ฉันใดก็ฉันน้ัน  อยูน่ิ่งสงบกบัตวักบัใจตนเมือ่ไร   ความสขุก็จะเกดิขึน้ 
จนรูส้กึเป็นสขุอยา่งคดิไม่ถงึ .   
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