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Joy to The world! the Lord is come  

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
 

ปีที ่ 24  ฉบบัที ่ 1246    วนัอาทติยท์ี ่   30    ธนัวาคม     2561/2018 

ขอ้คดิ         

 วนันีเ้ป็นวนัอาทติยส์ดุทา้ยของปีปฏทินิสากล พระศาสนจกัรก าหนดใหทุ้กคนรว่มสว่นในชวีติ
ของครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์ทีม่พีระเยซเูจา้เป็นศูนยก์ลางโดยมพีระแม่มารยีแ์ละนักบุญโยเซฟรว่มบทบาท

ใหแ้บบฉบบัแกค่รอบครวัตา่งๆองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งเป็นศูนยก์ลางของชวีติครอบครวั... จะทุกขห์รอื

สขุ จะยากดมีจีน จะมสีุขภาพแข็งแรงหรอืยามเจ็บไขไ้ดป่้วย ยามตกอบัหรอืร า่รวย... การมอีงคพ์ระผู ้

เป็นเจา้เป็นศนูยก์ลาง ย่อมบรรเทาใจตลอดเวลา... จะขอบคณุ จะขอโทษ จะขอพระพรใหส้ิง่ดเีกดิขึน้

หรอืสิง่เลวรา้นคลายหายไป ชวีติยงัคงผูกพนักบัพระเสมอ ขอทุกครอบครวัมสีนัตสิขุเสมอ 

“ผูท้ีป่ฏบิตัติามบทบญัญตั ิยอ่มด ารงอยูใ่นพระเจา้ และพระเจา้ทรงด ารงอยูใ่นผูน้ั้น”  

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

       สวสัดปีีใหม่ 

       ในวาระดถิขีึน้ปีใหม่          ขออวยชยัทุกท่านจงสขุข ี

ใหป้ระสพพบแตส่ิง่ดดี ี              และจงมชีวีทีีย่นืนาน 

ใหเ้บกิบานฤทยัไม่มทุีกข ์           มแีตส่ขุทุกคนืวนัน้ันฉ ่าหวาน 

สขุภาพพลานามยัใหส้ราญ         ใหเ้บกิบานสมหมายตามใจปอง                  

                                  สญัลกัษณ์ในครสิตศ์ลิป์ 

      หมวด  4    รา่งกายมนุษย ์
 หวัใจ ( Heart)  ถอืการวา่เป็นบ่อเกดิแห่งความเขา้ใจ    ความรกั  ความกลา้หาญ  ความ

จงรกัภกัด ี  ความเศรา้โศก และความสขุ   ความหมายทางศาสนาของหวัใจมกีลา่วไวใ้น  “ซา

มูลเอลฉบบัที ่1”  16:17 วา่  “พระเจา้ตรสัแกซ่ามูเอลวา่  จงอยา่ดแูตเ่พยีงรปูกายภายนอกของ

เขา  หรอืความสงูแห่งเรอืนรา่งของเขา.......เพราะพระเจา้ไม่ทรงเห็นอยา่งทีม่นุษยธ์รรมดาเห็น  

เพราะมนุษยม์องแตเ่พยีงรปูกายภายนอก  สว่นพระเจา้ทรงมองลกึเขา้ไปถงึหวัใจ 

วนัจนัทรท์ี ่31 ธ.ค.18     ระลกึถงึ น. ซลิเวสเตอรท์ี ่1 พระสนัตะปาปา       

วนัองัคารที ่1 ม.ค.19        สมโภชพระนางมารยี ์พระชนนีพระเป็นเจา้ 

วนัพุธที ่2  ม.ค. 19         ระลกึถงึ น.บาซลิและเกรโกรแีห่งเมอืงนาซอีนัเซน พระสงัฆราชและ 

      นักปราชญ ์                                                                                                                                                                                                  

วนัพฤหสับดทีี ่3 ม.ค.19  ฉลอง พระนามศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซเูจา้                                                                                        

วนัอาทติยท์ี ่ 6 ม.ค.19     สมโภชพระครสิตเจา้ทรงแสดงองค ์
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O come, all ye faithful 

 

 

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%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/8898-31dec18
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%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/8904-25dec18
http://www.catholic.or.th/main/bible-diary-2019/292-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2019/9548-1jan19
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%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/8903-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%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%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/8903-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%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%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7489-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E
http://www.catholic.or.th/main/bible-diary-2019/292-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2019/9543-6jan19


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. 
ทกุวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุม่ครึง่    ขอเชญิรว่มแหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระทีว่ดับางแสน 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์

1. ก าหนดการ วนัสง่ทา้ยปีเกา่ / ตอ้นรบัปีใหม่ วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน  
 
วนัจนัทรท์ี ่31 ธนัวาคม 2018  
19:00 น. ตัง้ศลีฯ – เฝ้าศลีฯ – สวดสายประค า – คณุพ่อฟังแกบ้าป 
19:30 น. พธิมีสิซาขอบพระคณุ 
20:00 น. รบัประทานอาหารรว่มกนั – คาราโอเกะ (บรเิวณลานดา้นหนา้วดั) 
23:59 น. นับถอยหลงัเขา้สูปี่ใหม่ – รว่มรอ้งเพลงอวยพรปีใหม่ – สวดภาวนาขอบพระคณุ
พระเจา้รว่มกนั 

 
 วนัองัคารที ่1 มกราคม 2019  

09:00 น. มสิซาวนัขึน้ปีใหม่ สมโภชพระนางมารยี ์พระชนนีพระเป็นเจา้ (English) 
10:30 น. มสิซาวนัขึน้ปีใหม่ สมโภชพระนางมารยี ์พระชนนีพระเป็นเจา้ (ภาษาไทย) 

 
2.  วนัศกุรท์ี ่4 มกราคม เป็นวนัศกุรต์น้เดอืน คณุพ่อจะไปสง่ศลีฯ ผูส้งูอายแุละผูป่้วยตามบา้น
ตามปกต.ิ 
 
3. วนัเสารท์ี ่5 มกราคม ฉลองวดัพระครสิตประจกัษ ์บา้นเลา่ จ.นครนายก พ่อจะน าอาหารไป
เลีย้งสตับุรษุในนามของวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ดว้ย พีน่อ้งทีส่นใจ สามารถรว่มบรจิาค
สมทบคา่อาหารไดท้ีค่ณุพ่อครบั. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

                                                                                                                             

ฉลอง พระนามศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซเูจา้                                                                                                                                                                                                                        

  "สวสัดปีีใหม่แดพ่ีน่อ้งทีเ่คารพรกัทกุทา่น” 
 
  พีน่อ้งครบั โอกาสทีว่นัสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม่ใกลจ้ะมาถงึ และวนันีพ้ระศา
สนจกัรฉลองครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์พระเยซเูจา้ แม่พระ และน.ยอแซฟ พ่อขอฝาก
ขอ้คดิจากพระวาจาฯ และพรปีใหม่จากพระเจา้มาสูพ่ีน่อ้งดงันีค้รบั. 
 
  จากพระวรสารวนันี ้(ลก 2,41-52) เราไดเ้ห็นแบบอย่างทัง้จากพระเยซเูจา้
และแม่พระ ส าหรบัการด าเนินชวีติครอบครวัของเรา น.ลกูาไดบ้นัทกึไวว้่า แม่พระไม่
เขา้ใจทีส่ิง่ทีพ่ระเยซเูจา้ตรสั แต่ก็ “...ทรงเก็บเร ือ่งทัง้หมดเหลา่นีไ้วใ้นพระทยั” (ลก 
2,51)  พีน่อ้งครบั ในชวีติเราก็เชน่กนั คงเป็นไปไม่ไดท้ีเ่ราจะสามารถเขา้ใจคนอืน่ได ้
ทุกเร ือ่ง หากมบีางสิง่บางอย่างทีเ่รา “ไม่เขา้ใจ” ก็ขอใหแ้บบอย่างของแม่พระเป็น
แบบอย่างส าหรบัเราดว้ย เวลานีโ้ลกของเรามคีวามเจรญิกา้วหนา้ ทุกสิง่ทุกอย่าง
รวดเรว็ มนุษยก็์ใจรอ้นกนัมากขึน้ ขอแม่พระชว่ยเราใหเ้ลยีนแบบพระแม่ในความ
สงบ สภุาพ และปฏบิตัหินา้ทีข่องตนในครอบครวัอย่างดทีีส่ดุเสยีกอ่น. 
 
  อกีแบบอย่างหน่ึงเราไดร้บัจากพระเยซเูจา้ น.ลกูาบนัทกึไวว้่า  “พระเยซเูจา้
เสด็จกลบัไปทีเ่มอืงนาซาเรธ็กบับดิามารดาและเชือ่ฟังท่านทัง้สองคน” (ลก 2,51) พี่

นอ้งครบั “การเชือ่ฟัง” ก็เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นทีอ่กีอย่างหน่ึงในชวีติครอบครวัเชน่กนั 
“การเชือ่ฟัง” ไม่ใช ่“การยอมแพ”้ เพราะครอบครวัไม่ใช ่“สนามแขง่ขนั” หรอื 
“สมรภมูริบ” แต่ครอบครวัคอืการรวมหลายๆ บคุคล หลายๆ จติใจ หลายๆ ความคดิ 
เขา้เป็น “หน่ึงเดยีวกนั” ดงัน้ัน เมือ่ไรก็ตามทีส่มาชกิทุกคนในครอบครวั ไม่ว่าจะเป็น
ผูใ้หญ่หรอืผูน้อ้ย หากทุกคนรบัฟังซึง่กนัและกนั และเป็นหน่ึงเดยีวกนัได ้น่ันคอื “ชยั
ชนะรว่มกนัของทุกคนในครอบครวั” ครบั. 
 
  สดุทา้ยนี ้ขอพระกมุารทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่าน ใหม้คีวามสขุทัง้กายและ
ใจ มสีขุภาพด ีประสบความเจรญิ และส าเรจ็ในหนา้ทีก่ารงาน เดนิทางปลอดภยั คดิ
หวงัสิง่ใด หากไม่ขดัต่อน า้พระทยัของพระเป็นเจา้ ก็ขอใหไ้ดส้มความปรารถนา มี
ครอบครวัทีอ่บอุ่นและเต็มเป่ียมดว้ยพระพรของพระเป็นเจา้ดงัเชน่ครอบครวั
ศกัดิส์ทิธิ ์ตลอดเทศกาลปีใหม่นีแ้ละตลอดไปครบั. 
 
         ดว้ยความรกัและเคารพ. 
         พ่อไกอ่.ู 

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%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/8898-31dec18
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%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/8904-25dec18
http://www.catholic.or.th/main/bible-diary-2019/292-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2019/9548-1jan19
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%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/8903-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%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%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/8903-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%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%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/7489-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E
http://www.catholic.or.th/main/bible-diary-2019/292-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2019/9543-6jan19
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4 
วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 พรปีใหม ่เพลงพระราชนิพนธอ์นัดบัที ่๑๓ ทรงพระราชนิพนธข์ึน้ใน

เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕   เมือ่เสด็จนิวตัพระนครและประทบั ณ พระ

ต าหนัก จติรลดารโหฐาน พระราชวงัดสุติ มพีระราชประสงคท์ีจ่ะ

พระราชทานพรปีใหม่แกบ่รรดาพสกนิกรไทยดว้ยเพลง จงึทรงพระราช

นิพนธเ์พลง ‘พรปีใหม่‘  และ ทรงพระ กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้ว

รวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธเ์พ็จศริ ินิพนธค์ ารอ้ง  เป็นค าอ านวยพรปี

ให่ แลว้พระราชทานแกว่งดนตร ี๒ วง คอื วงดนตร ีนิสติจฬุาลงกรณ ์

มหาวทิยาลยั    น าออกบรรเลง ณ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และวง

ดนตรสีุนทราภรณ ์น าออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลมิไทย ในวนัปีใหม่ วนั

องัคารที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ในโอกาสสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม่

ระหวา่ง พ.ศ. 2494 – 2495 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอ

ดลุยเดช มพีระราชประสงคท์ีจ่ะพระราชทานพรปีใหม่แกบ่รรดา พสกนิกร

ชาวไทย จงึไดท้รงพระราชนิพนธเ์พลง พรปีใหม่ขึน้ โดยทรงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้จกัรพนัธเ์พ็ญศริ ิทรงเป่าแซก็โซโฟนในชว่งแรกและชว่งทีส่าม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงเป่าแซก็โซโฟนในชว่งทีส่องและชว่งทีส่ีส่ลบั กนัไป วง

ดนตรทีีไ่ดร้บัพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา้ฯ ใหบ้รรเลงเพลง พรปีใหม่ เพือ่พระราชทานแกป่วงชนคร ัง้แรก

คอื วงดนตรชีมรมสากล สโมสรนิสติจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และวงสนุทราภรณ ์ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้จกัรพนัธเ์พ็ญศริ ิ

ทรงนิพนธเ์นือ้รอ้งเป็นค าประพนัธ ์4 บท ทีใ่ชค้ าง่ายๆ แตไ่พเราะและสือ่ความหมายไดช้ดัเจน ดงัเชน่ในทีนี่ ้

สรรพนามบุรษุที ่1 คอื “ขา้” น่าจะหมายถงึ “ขา้ฯ” หรอื “ขา้พเจา้” อนัเป็นสรรพนามทีพ่ระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงใชแ้ทนพระองคใ์นทกุคราวทีท่รงมพีระราชด ารสัหรอืพระบรมราโชวาทตอ่

ปวงชนชาวไทย   

        “พรปีใหม่” 
 สวสัดวีนัปีใหม่พา            ใหบ้รรดาเราท่านร ืน่รมย ์
ฤกษย์ามดเีปรมปรดีิช์ ืน่ชม   ตา่งสขุสมนิยมยนิด ี 
ขา้วงิวอนขอพรจากฟ้า         หบ้รรดาปวงทา่นสขุศร ี
โปรดประทานพรโดยปรานี    ใหช้าวไทยลว้นมโีชคชยั 
ใหบ้รรดาปวงทา่นสขุสนัต ์   ทุกวนัทุกคนืชืน่ชมใหส้มฤทยั 
ใหรุ้ง่เรอืงในวนัปีใหม่             ผองชาวไทยจงสวสัด ี 
ตลอดปีจงมสีขุใจ                   ตลอดไปนับแตบ่ดันี ้
ใหส้ิน้ทุกขส์ขุเกษมเปรมปรดีิ ์  สวสัดวีนัปีใหม่เทอญ 
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