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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัอาทติยใ์บลานและอาทติยม์หาทรมานทีว่าตกินั 

 
 

 
 

 
 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1311    วนัอาทติยท์ี ่   12    เมษายน     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 พระเยซเูจา้ทรงกลบัเป็นขึน้มาแลว้ใจของเราคงจะไม่แข็งกระดา้งและโหดรา้ยจนสง่

พระองคไ์ปตายอกีคร ัง้ พรอ้มกบัการทรยศหกัหลงั หรอืปฏสิธพระองค ์ หรอืตะโกนสง่

พระองคใ์หไ้ปถกูตรงึกางเขนใหม่อกี..พระเยซเูจา้ทรงกลบัเป็นขึน้มาแลว้ และแมพ้ระคหูา

จะกลายเป็นทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ แตพ่ระองคค์งมไิดค้อยใหเ้รามาพบพระองคใ์นพระคหูาแห่งความ

เคยชนิเดมิๆ ของเรา พระคหูาน้ันวา่งเปลา่ไปแลว้...ใจของเราอยูท่ีใ่ดมากกวา่กนั ระหวา่ง

อยูก่บัพระคหูา หรอือยูก่บัพระเยซเูจา้ 

“ทกุคนทีม่คีวามเชือ่ในพระองคจ์ะไดร้บัการอภยับาปเดชะพระนามของพระองค’์” 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

       รุง่กบัรว่ง 

 ยามเรอืงรุง่พุ่งเปร ีย้งดจุเสยีงฟ้า      แมเ้ทวายงัสยบหลบทางให ้

จะหยบิดาวเดอืนชมก็สมใจ                 คงรอ้งใหว้นัหน่ึงแน่คราวแพท้าง.. 

 เมือ่เสยีหลกัก็ตอ้งหลบอยา่งฉลาด เมือ่พลัง้พลาดตอ้งรูห้ลกีใสป่ลกีหาง       

คอ่ยๆคดิคอ่ยๆท าคอ่ยคล าทาง           จงึจะยา่งสูจ่ดุหมายเมือ่ปลายมอื...                 

สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
 หมวด  7    วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

      ผอบศลี  (Ciborium)   ผอบศลีมสีองความหมายกลา่วคอือาจ

หมายถงึซุม้ครอบเหนือพระแท่น      มเีสาสีเ่สาบอกถงึ หบีพนัธสญัญา    

หรอืหมายถงึผอบทีใ่ชใ้สแ่ผ่นศลีศกัดิใ์นพธิบีูชามสิซา   ความหมายหลงั

นีท้ าใหผ้อบศลีกลายเป็นสญัลกัษณข์องศลีมหาสนิทและพระกระยาหาร

มือ้สดุทา้ย 

วนัอาทติยท์ี ่19 เม.ย. 20                สปัดาหท์ี ่2 เทศกาลปัสกา        
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ภาพขา่ววดับางแสน 

การอวยพรศลีมหาสนิทแกเ่มอืงปารสีเพือ่ขอใหโ้รคระบาดยตุ ิโดยคณุพ่อบรโูน เลอแฟฟวร ์

แห่งวดันักบุญฟรงัซสิเซเวยีรแ์ห่งมสิซงัตา่งประเทศ   (Église Saint François-Xavierdes 

Missions étrangères) กรงุปารสี  Photo: @AdhucTecumSum 
 

     
----------------------------------------------------  

คณุพ่อเปโตร พลาพล ลิม้สธุาโภขน ์ไดเ้ชญิพระธาตบุุญราศ ีคณุพ่อ นิโคลาส บุญเกดิ กฤษ

บ ารงุ ไปอวยพรพีน่อ้ง  ในชมุชนเหนือหลงัคาวดันักบุญเปโตร สามพราน เพือ่เป็นขวญัและ

ก าลงัใจใหส้ามารถผ่าน  สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 นีไ้ปไดอ้ยา่งปลอดภยั  

 
 

 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%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%99-2020/11601-12apr20


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
ทุกวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุ่มคร ึง่    ขอเชญิรว่มแห่เทดิเกยีรตแิม่พระทีว่ดับางแสน 
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ประชาสมัพนัธ ์

1.  เพือ่ป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของเช ือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามทีร่ฐับาลได ้

ประกาศภาวะฉุกเฉิน และค าสัง่จากคณะกรรมการโรคตดิตอ่จงัหวดัชลบุร ีวดัแม่พระเมอืงลูรด์ 

บางแสน ของดกจิกรรมของวดัฯ จนกว่าจะปลอดภยัจากการระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-

19) ดงันี ้

 1.1  งดการสง่ศลีวนัศกุรต์น้เดอืน แตก่รณีทีอ่าจถงึแกช่วีติ สามารถเชญิคุณพ่อไปโปรด

ศลีเจมิคนไขไ้ดต้ามปกต ิ

 1.2  งดพธิกีรรมในวดัใหญ่ทัง้หมด คณุพ่อจะถวายมสิซาฯ “สว่นตวั” และถ่ายทอดสดผ่าน

ทางสือ่ออนไลนด์งันี.้ 

 วนัจนัทร ์– ศกุร ์  19:00 น. สวดสายประค า  

     19:30 น. มสิซาฯ 

 วนัเสาร ์     19:00 น. สวดสายประค า  

     19:30 น. นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์– มสิซาฯ 

 วนัอาทติย ์      10:00 น. สวดสายประค า 

            10:30 น. มสิซาฯ  

 1.3  งดกจิกรรมกลุม่ผูส้งูอายุ ในวนัศุกรส์ปัดาหท์ีส่ีข่องเดอืนเมษายน (24 เม.ย.). 

2.  การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธิ

สงเคราะหเ์ด็ก พทัยา” และ “ผูทุ้พพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี ขอพี่

นอ้งน ากระปุกมหาพรตมาสง่คนืใหก้บัคุณพ่อทีบ่า้นพกัพระสงฆ ์หรอืโอนเขา้บญัชธีนาคารธน

ชาต ิสาขาแหลมทอง บางแสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี “ภายใน

เดอืนเมษายน” เพือ่พ่อจะไดร้วบรวม และน าสง่สงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 

3.  ในชว่งเวลาทีเ่รางดมสิซาทีว่ดั และตอ้งเวน้ระยะห่างในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสั

โคโรนา (COVID-19) เพือ่ความชดัเจนในการท าบญัชวีดั พ่อขอแยกบญัชธีนาคารเพือ่พีน่อ้ง

จะไดโ้อนเขา้โดยแบ่งตามวตัถุประสงคต์า่งๆ ดงันี ้

 3.1  เพือ่ขอมสิซาทีต่อ้งการใหล้งบญัชวีดั ใสถุ่งทาน หรอืท าบุญใหว้ดั ใหโ้อนเขา้บญัชี

ธนาคารกรงุไทย สาขาบางแสน เลขบญัช ี672-8-42171-8 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี. 

 3.2  เพือ่การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ในนามของวดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน ใหโ้อน

เขา้บญัชธีนาคารธนชาต ิสาขาแหลมทองบางแสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชือ่บญัช ี

สมชาย เกษี. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"พีน่อ้ง ถา้ทา่นทัง้หลายกลบัคนืชพีพรอ้มกบัพระครสิตเจา้แลว้  
ก็จงใฝ่หาแตส่ิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งบนเถดิ...” (คส 3,1-4) 

 
 “สขุสนัตปั์สกา และสขุสนัตว์นัสงกรานตแ์ดพ่ีน่อ้งทีเ่คารพรกัทุกท่าน” พีน่อ้งครบั ปีนี้

การ “สมโภชปัสกา” และการ “ฉลองสงกรานต”์ มบีรรยากาศทีต่า่งจากปกตไิปอยา่งสิน้เชงิ 
เพราะการแพรร่ะบาดของโคโรนาไวรสั (COVID-19) เราจงึตอ้งงดการชมุนุม พบปะ และงด
กจิกรรมชมุชนทัง้หมด ทัง้ในดา้นศาสนา วฒันธรรม รวมไปถงึการด าเนินชวีติประจ าวนัก็
ตอ้งรกัษาระยะห่างเพือ่จะไดร้อดพน้จากการตดิเช ือ้ หรอืเป็นผูแ้พรเ่ช ือ้ไปสูค่นอืน่แบบไม่
รูต้วั ขอพระเป็นเจา้โปรดชว่ยบรรเทาผูท้ีม่คีวามทุกขย์ากล าบาก และขอใหว้กิฤตกิารณนี์้

ได ้“ผ่าน” พน้ไปโดยเรว็ดว้ยเทอญ. 
 
 พีน่อ้งครบั วนันีพ้ระศาสนจกัรสมโภช “ปัสกา” ซึง่เป็นภาษาฮบีร ูแปลวา่ “ผ่าน” โดย
ชาวยวิระลกึถงึเหตกุารณท์ีทู่ตสวรรคข์องพระเจา้ไดป้ระหารบุตรหวัปีของชาวอยีปิต ์อนั
เป็นภยัพบิตัปิระการสดุทา้ยทีช่าวอยีปิตไ์ดร้บั แตทู่ตสวรรคไ์ด ้“ผ่าน” บา้นของชาว
อสิราเอลทีพ่วกเขากนิเลีย้งปัสกาโดยกนิ “ขนมปังไรเ้ช ือ้” กบั “เนือ้ของลกูแกะปัสกา” และ
ใช ้“เลอืดของลกูแกะปัสกา” ประพรมทีก่รอบประตดูา้นขา้งและดา้นบน (อพย 12,21-28)  
และในทีส่ดุ ชาวอสิราเอลก็ได ้“ผ่าน” จากการเป็นทาสในอยีปิต ์ไปสูอ่สิรภาพ ไดเ้ขา้สู่
แผ่นดนิแห่งพนัธสญัญาทีพ่ระเจา้ไดท้รงสญัญาไวก้บัอบัราฮมั บรรพบุรษุของพวกเขา. 
 
 พีน่อ้งทีร่กั หนังสอืพระคมัภรีภ์าคพนัธสญัญาใหม่ไดใ้หภ้าพลกัษณข์องพระเยซเูจา้วา่
ทรงเป็น “ลกูแกะปัสกาทีแ่ทจ้รงิ” เป็นลกูแกะบรสิทุธิ ์ไรม้ลทนิ น า “ปัสกาใหม”่ และ “พนัธ
สญัญาใหม่” โดยน าทุกคนทีเ่ช ือ่ในพระองคไ์ปสู ่“ชวีติใหม”่ ทีเ่ป็นอสิระ หลดุพน้จาก “การ
เป็นทาสของบาปและความตาย” ไดเ้ขา้สู ่“พระอาณาจกัรสวรรค”์ ซึง่เป็นแผ่นดนิแห่งพนัธ
สญัญาแทจ้รงิทีเ่ป็นนิรนัดร.์ 
 
 พีน่อ้งครบั อาศยัน า้แห่งศลีลา้งบาป เราได ้“ผ่าน” หรอื “ตาย” จากชวีติเกา่ มาสูช่วีติ
ใหม่ในพระครสิตเจา้แลว้ ขอใหก้ารสมโภชปัสกาของเราในแตล่ะปีเตอืนเราให ้“เร ิม่ตน้” สิง่
ดีๆ  ใหม่ๆ ในชวีติทีเ่ป็นประโยขนต์อ่ชวีติฝ่ายวญิญาณของเรา เพือ่เราจะไดเ้ตรยีมตวั และ
พรอ้มทีจ่ะ “ผ่าน” จากโลกนีไ้ปสูบ่า้นแทนิ้รนัดรในสวรรค.์ 
 
 ขอพระครสิตเจา้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมช์พีทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 
 
        ดว้ยความรกัและเคารพ. 
               พ่อไกอ่.ู 
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       สญัลกัษณต์า่งๆ ในเทศกาลอสีเตอร ์
 เทยีนปัสกา (Paschal Candle) เทยีนสขีาวขนาดใหญ ่ครสิตชนจะเร ิม่ฉลองเทศกาล 

ดว้ยการจดุเทยีนปัสกา เพือ่ร าลกึถงึการฟ้ืนคนืชพีแสงสวา่งทีอ่อกมาจากอโุมงคท์ีม่ดืมดิ 

 ระฆงั มกัจะเป็นสบีรอนซห์รอืชอ็คโกแลต ที่

บรรเลงบทเพลงของกลอเรยี ตัง้แตก่ารสวดมนต ์

ในวนัพฤหสับดแีลว้เงยีบลงไปจนถงึวนัเสาร ์เพือ่

แสดงความเคารพ ระลกึถงึพระเยซทูีถ่กูตรงึบน

ไมก้างเขนในวนัศกุร ์และระฆงัจะบรรเลงอกีคร ัง้

ในวนัอาทติย ์

 กระตา่ย คอืสญัลกัษณข์องความอดุม

สมบูรณ ์และเปรยีบเสมอืนผูส้ง่สารของอสีเตอร ์

กระตา่ยเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัเทศกาลอสีเตอร ์

นับตัง้แตศ่ตวรรษที ่18  

 ดอกไมอ้สีเตอร ์คอืดอกลติเติล้เดซี ่(Little Daisy) ทีเ่บ่งบานประกาศการกลบัมาของฤดู

ใบไมผ้ล ิแมบ้างพืน้ทีด่อกไมนี้จ้ะออกดอกเกอืบทัง้ปี แตเ่ดอืนทีม่กีารเบ่งบานมาทีส่ดุคอืชว่ง

เดอืนมนีาคม – ตลุาคม นอกจากนีย้งัม ีดอกลลิลีส่ขีาว ทีม่เีช ือ่มโยงกบัเทศกาลอสีเตอรเ์พราะ

เป็นสญัลกัษณข์องความบรสิทุธิ ์

 ไขอ่สีเตอร ์(Easter Egg) สญัลกัษณข์องความอดุมสมบูรณ ์ชวีติ และการเกดิใหม่ ไขม่ี

ความเกีย่วขอ้งกบัเทศกาลอสีเตอรม์าตัง้แตส่มยัโบราณ ในชว่งเวลาถอืศลีอดของชาวยวิ จะ

หา้มกนิไข่ หลงัจากแม่ไกอ่อกไข่ ไข่เหลา่น้ันจะถกูเก็บไว ้จนกวา่ถงึวนัอสีเตอร ์หลงัการใหศ้ลี

ใหพ้รแลว้ ไขท่ีท่าสจีนสวยงามจะถกูน ามามอบใหก้บัเด็กๆ  

ตามต านานแลว้ สญัลกัษณท์ีนิ่ยมกนัมากในประเทศฝร ัง่เศสและเบลเยีย่มคอืระฆงัสทีอง สว่น

กระตา่ยอสีเตอรเ์ป็นทีนิ่ยมในประเทศเยอรมณีและสหรฐัอเมรกิา แตไ่ขอ่สีเตอรน้ั์นนิยมกนัใน

หลายประเทศ ไข่อสีเตอรท์ีเ่ราเห็นกนัอาจจะมทีัง้ไขจ่รงิๆทีส่กุแลว้ หรอืเปลอืกไข่ ทีนิ่ยมกนั

มากก็คอืไข่ทีท่ ามาจากพอรซ์เลน, แกว้, ไม ้หรอืแมแ้ตท่ ามาจากเงนิ หรอืทองค าแท ้ๆ  

นอกจากนีแ้ลว้ยงัมกีารละเลน่ การแข่งขนัเก็บไข่อสีเตอร ์ในครอบครวัพ่อแม่จะเอาไข่อสีเตอร ์

ไปซอ่นไวใ้นสวน แลว้ใหเ้ด็กออกไปเก็บไข่อสีเตอรม์าใสใ่นตระกรา้ ในอเมรกิามปีระเพณีการ

กลิง้ไข่อสีเตอร ์(Egg Rolling) และในปี ค.ศ. 1876 ประธานาธบิด ีรทัเธอรฟ์อรด์ บ.ี เฮส ได ้

เปิดสนามหญา้ของท าเนียบขาว ใหเ้ด็กๆไดเ้ขา้มาละเลน่กลิง้ไข่กนั จนท าใหเ้กดิประเพณี 

The White House Easter Egg ทีป่ฏบิตักินัเป็นประจ าทุกปี 
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เทศกาลมหาพรต 40 วนั เราครสิตชนทุกคน
ไดม้ีส่วนรว่มในพระมหาทรมานของพระเยซเูจา้ ผ่าน
การใชก้จิโทษบาปตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น อดอาหาร เดนิรูป 
สวดภาวนาร่วมกัน จนถึงอาทิตยนี์้เ ป็นสัปดาห ์
ศกัดิส์ทิธิ ์แน่นอนทีสุ่ดคอืเราตอ้งระลกึถงึพระเยซเูจา้
กอ่นทีพ่ระองคจ์ะสิน้พระชนมเ์ป็นส าคญั แต่เน่ืองดว้ย 
ไวรสัโคโรนาหรอื COVID-19 ไดส้รา้งผลกระทบใหเ้รา
มากมาย ท าใหไ้ม่สามารถออกไปไหนได ้มีการ
เคอรฟิ์ว แมก้ระทั่งวดัหรอืโบสถ ์ซ ึง่เป็นทีร่วมจติใจของ
เราครสิตชน แต่ดว้ยความเชือ่ เรามั่นใจว่าพระองคท์รงชว่ย เหตุนีแ้ลว้เราแต่ละคนคงจะ
เตรยีมตวัอยา่งดทีีจ่ะรว่มปัสกา วนัแห่งการกลบัคนืพระชนมช์พี ในฐานะทีผ่มเป็นเยาวชน
หรอืนอ้งเณร วนัทีพ่ระเยซเูจา้ทรงกลบัคนืพระชนมช์พีน้ัน อยากใหเ้ราคดิใหม่ เร ิม่ตน้สิง่ที่

ดีต่อชวีิต และละเลยบาป ซ ึง่บาปท าใหจ้ิตใจเราบั่นทอน ท าลายจิตวิญญาณ บาปจะ
ท าลายตวัเราเร ือ่ยๆ จนเราไม่รูต้วัเองว่าสิง่ทีท่ าน้ันเป็นบาป บาปก็เหมอืนกบั COVID-19 
หรอื โคโรนา ถา้ไม่รบีป้องกนั กกักนั ไม่นานมนัจะเร ิม่ท าลายปอดของเราทลีะเล็กละนอ้ย 
ท าลายชวีติ รูส้กึตวัอกีทีก็สายไปแลว้. ชว่งวกิฤตไวรสัโคโรนา เราทุกๆคนไดร้บับทเรยีน
มากมายเกีย่วกบักบัการด าเนินชวีติ และการอาศยัอยูข่องมนุษยบ์นโลกใบนี ้ณ ตอนนีโ้ลก
ก าลงัปรบัความสมดุลย ์ทุกอย่างจะไม่เหมอืนเดมิและจะดขีึน้ ผูค้นมากมายทีเ่สยีชวีติจาก
ไวรสัโคโรนานีพ้ระเจา้ทรงรบัไวใ้นออ้มพระหตัถแ์ลว้  แมเ้ราจะตอ้งอยูบ่า้นเน่ืองดว้ย ไวรสัโค
โรนาระบาด 

แตเ่ราก็ยงัระลกึถงึเทศกาลทีเ่ขา้มาถงึนี ้โดยการรว่มมสิซาออนไลน ์ภาวนาส่วนตวั
พรอ้มกบัครอบครวั แตส่ิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืเรามจีติใจทีเ่พรยีบพรอ้มกนัหรอืยงั ? กอ่นทีเ่รา
ทุกคนจะรว่มยนิดทีีพ่ระเยซกูลบัเป็นขึน้มา สปัดาหศ์กัดิส์ทิธินี์อ้ยากใหเ้ราท าจติใจใหพ้รอ้ม
และระลกึเสมอวา่ พระองคส์ิน้พระชนมแ์ลว้ไม่เหลอืชวีติอยูบ่นโลกนีแ้บบมนุษยแ์ลว้ แต่ดว้ย
ความรกั พระองคย์งัหาวธิทีี่จะอยู่กบัเราและรกัเราต่อไปโดยไม่มีวนัสิน้สุด โดยผ่านทาง  
“ศลีมหาสนิท” พระเยซเูจา้ทรงรกั ทรงอยู่ และรอคอยเราตลอดเวลา แลว้ฉันล่ะ... จะหนั
หนา้หรอืหนัหลงัใหพ้ระองค?์ 

และในปัสกานีผ้มอยากใหเ้ราครสิตชนทุกคน ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัความรกั ที่

ไดร้บัผ่านทางพระบุตรซึง่ยอมตายและกลบัเป็นขึน้มา และทีส่ าคญัเราอย่าลมืสวดภาวนา 
สุดทา้ยนีข้อใหทุ้กคนไดร้บัพร ดงัทีเ่ราไดเ้ช ือ่และไวว้างใจในพระบุตรเยซผููก้ลบัเป็นขึน้มา 
ขอแลว้ท่านจะไดร้บั แสวงหาแลว้ท่านจะไดพ้บ สขุสนัตว์นัปัสกา อลัเลลยูา อลัเลลยูา  

          
  อีกญาซีโอ แห่ง โลโยลา ศรัทธา เจริญศิลป์ 


