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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ บางแสน 

วนัอาทติยท์ี ่5 มกราคม 2020 วนัสมโภชพระครสิตเจา้แสดงองค ์วนัทีโ่หราจารยจ์ากทศิตะวนัออก  

หรอืนักปราชญ ์หรอืทีเ่คยเรยีกสมยักอ่นวา่พญาสามองค ์3 องค ์เดนิทางมาตามหาพระเยซเูจา้ 

 และไดพ้บพระองคท์ี ่เมอืงเบ็ธเลเฮม 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1299    วนัอาทติยท์ี ่   12    มกราคม     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 นกับุญยอหน์ประกาศยอมรบัความจรงิทีว่า่ ท่านดอ้ยคา่เพยีงใด เมือ่ไปเทยีบกบัผูท้ี่

จะมาภายหลงั เพราะตนเป็นเพยีงผูร้บัใช ้ มหีนา้ทีใ่นการท าพธิลีา้งดว้ยน า้เท่าน้ัน สว่นผู ้
ทีม่าภายหลงัน้ัน ท่านท าพธิลีา้งดว้ยพระจติของพระเจา้ ประกาศกอสิยาหบ์รรยายลกัษณะ
ของ "ผูร้บัใช"้ ทีพ่ระเจา้ทรงพอพระทยัเพราะไดส้วมใสจ่ติของพระองค ์ เขาจะเป็นผูน้ า
ความยตุธิรรมดว้ยความจรงิ ไม่หมดหวงั หรอืทอ้แทใ้จ เมือ่พระจติของพระเจา้สถติกบัพระ
เยซเูจา้ผ่านทางพธิลีา้ง หนังสอืกจิการอคัรสาวกบนัทกึวา่ พระเยซเูจา้ผ่านไปทีไ่หน ก็ทรง
ท าแตค่วามด.ี..ผูร้บัใชท้ีด่จีงึไม่กงัวลกบัสิง่ทีย่งัมาไม่ถงึ แตจ่ะค านึงถงึสิง่ทีก่ าลงัท าวา่น าสิง่
ดหีรอืยงั 

“ผูนี้เ้ป็นบตุรสดุทีร่กัของเรา เป็นทีโ่ปรดปรานของเรา” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=T0rNqQ3cqCQ
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

          เหน็ดเหน่ือย 

     หากเธอเหน็ดเหน่ือยและทอ้แท ้     ทัง้ออ่นแอสิน้แรงและหมดหวงั  

 คงตอ้งการก าลงัใจเพิม่พลงั                  ชว่ยประทงับนทางทีทุ่กขท์น 

        อยากใหรู้ม้พีระองคอ์ยูต่รงนี ้       คอยเป็นขา้งชวีทีุกแห่งหน 

           พระองคท์รงมรีกัไม่มดืมน                   ทรงอดทนไม่ทอ้แทแ้ละเหน่ือยเลย 

                                สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
      หมวด  6    เคร ือ่งแตง่กายทางศาสนา ( Religious Dress ) 

 เทยีรา ( Tiara ) เป็นมงกฎุทรงกลมประกอบดว้ยมงกฎุสามอนัซอ้นกนั 

มไีมก้างเขนประดบัอยูบ่นยอด  ผูท้ีจ่ะสวมเทยีรา่ไดม้เีพยีงองคพ์ระ

สนัตะปาปาเท่าน้ัน เทยีรา่มปีระวตัอินัยาวนาน   แตเ่พิง่เป็นทีรู่จ้กัในรปูแบบ

ปัจจบุนั เมือ่ ค.ศ. 1315 มงกฎุสามอนัทีซ่อ้นกนัเป็นเทยีรา เป็นสญัลกัษณ์

ของพระตรเีอกภาพและฐานันดรสามล าดบัช ัน้ในอาณาจกัรแห่งพระเจา้ ใน

งานศลิปะ เทยีราใชเ้ป็นเคร ือ่งหมายของนักบุญเกรกอรแีละนักบุญซลิเวส

วนัจนัทรท์ี ่ 13  ม.ค. 20         ระลกึถงึ    น.ฮลีาร ีพระสงัฆราชและนักปราชญ ์

วนัศกุรท์ี ่ 17  ม.ค. 20           ระลกึถงึ น.อนัตน เจา้อธกิาร 

วนัอาทติยท์ี ่ 19  ม.ค. 20       สปัดาหท์ี ่2 เทศกาลธรรมดา                             
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ภาพขา่ววดับางแสน 

"งานชมุนุมโภชนาการสงัฆมณฑลจนัทบุร ีคร ัง้ที ่12"  การพบปะสงัสรรคป์ระจ าปี  

วนัที ่5 ม.ค. 2020  ณ หอ้งประชมุสวุรรณศร ีศนูยส์งัฆมณจนัทบุร ี

 
 

วนัเสารท์ี ่4 ม.ค. 2020 มขีนมโดนัทจิว๋จากวดับางแสน มารว่มฉลองชมุชนแห่งความเช ือ่  

ทีว่ดัพระครสิตประจกัษ ์บา้นเลา่ จ. นครนายก 

 
 

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%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11344-13jan20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2019/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2019/10068-21dec19
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%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11340-17jan20
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%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11346-12jan20
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เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบรุี 

วนัอาทติย ์พธิบีชูาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 

วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแมพ่ระนจิจานเุคราะห ์และพธิบีชูาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
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ประชาสมัพนัธ ์

 
 
1.  วนัเสารท์ี ่18 มกราคม ฉลองวดันักบุญอนัตน พนมสารคาม คณุพ่อจะน าอาหารไปเลีย้ง

สตับุรษุ ในนามของวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสนดว้ย หากพีน่อ้งมคีวามประสงคจ์ะรว่ม
สนับสนุนคา่อาหาร สามารถตดิตอ่ไดท้ีค่ณุพ่อครบั. 

 
2.  ขอเชญิพีน่อ้งรว่มมสิซาฯ ตรวีาร – เตรยีมจติใจเพือ่ฉลองชมุชนศษิยพ์ระครสิต ์วดัแม่พระ

เมอืงลรูด์ บางแสน ในวนัอาทติยท์ี ่19 มกราคม, 26 มกราคม, และ 2 กมุภาพนัธ ์มสิซา
เวลา 10:30 น. โดยมเีนือ้หาดงันี ้

 
  การอภบิาลเยาวชน   โดย คพ.นรเทพ พานุพนัธ ์
  การอภบิาลครอบครวั  โดย คพ.ภวูนารถ แน่นหนา 
  กลุม่ครสิตชนพืน้ฐาน (บ.ีอ.ีซ.ี) โดย คพ.เศกสม กจิมงคล 

 
3.  การฉลองชมุชนศษิยพ์ระครสิต ์วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน คอืวนัอาทติยท์ี ่9 กมุภาพนัธ ์

2020 พธิมีสิซาฯ เวลา 10:30 น. โดยพระคณุเจา้ซลิวโีอ สิรพิงษ ์จรสัศร ีเป็นประธานฯ  
 
4.  ประกาศแตง่งาน ระหวา่ง นาย จรีวฒัน ์ฟักรกัษา บุตรของนายจาก และนางอนัน ฟักรกัษา 

ซ ึง่มคีวามประสงคจ์ะเขา้พธิสีมรสกบั มารอีา วรารตัน ์มั่นใจ บุตรขีองนายไพรชั และนาง
วนิดา มั่นใจ ในวนัเสารท์ี ่1 กมุภาพนัธ ์2020 ทีว่ดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน หากพีน่อ้ง
ทราบวา่มขีอ้ขดัขวางทีท่ าใหท้ัง้สองไม่สามารถเขา้สูพ่ธิสีมรสได ้กรณุาแจง้ใหค้ณุพ่อเจา้
อาวาสไดท้ราบดว้ย ประกาศคร ัง้ที ่1. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"ผูนี้เ้ป็นบตุรสดุทีร่กัของเรา เป็นทีโ่ปรดปรานของเรา” (มธ 3,17) 
 

พีน่อ้งทีร่กั วนันีพ้ระศาสนจกัรเชญิชวนเราใหอ้อกจากถ า้พระกมุาร มาฉลองพระเยซู

เจา้ทรงรบัพธิลีา้ง ซ ึง่เป็นการเร ิม่ตน้การเทศนส์อนของพระองคบ์นโลกนี ้จนส าเรจ็ลงใน

ทีส่ดุบนไมก้างเขน เมือ่พระองคท์รงรบัทรมาน สิน้พระชนม ์และกลบัคนืชพี ตามพระ

ประสงคข์องพระบดิา เพือ่ชดเชยบาปแทนเรา ท าใหเ้ราเป็นอสิระจากการตกเป็นทาสของ

บาป ดงัถอ้ยค าของประกาศกอสิยาหท์ีว่า่ “น่ืคอืผูร้บัใชข้องเรา ซ ึง่เราเชดิช”ู (อสย 42,1).  

 

พีน่อ้งครบั ขอ้คดิจากการฉลองพระเยซเูจา้ทรงรบัพธิลีา้ง และจากพระวาจาวนันี้

ส าหรบัเราก็คอื เมือ่เราไดร้บัศลีลา้งบาป เราครสิตชนไดช้ ือ่วา่เป็นลกูพระ และไดม้สีว่นรว่ม

ในความเป็นสงฆ ์/ ประกาศก / และกษตัรยิ ์(หรอืนายชมุพาบาล) ของพระเยซเูจา้ ผูท้รง

เป็น “ผูร้บัใชข้องพระยาเวห”์ โดยมคีณุสมบตัติา่งๆ ตามทีห่นังสอืประกาศกอสิยาหไ์ดก้ลา่ว

ลว่งหนา้ไวแ้ลว้ และเราไดอ้า่น/ไดฟั้งในบทอา่นทีห่น่ึงวนันี.้ 

 

พีน่อ้งครบั ในพระวรสารวนันี ้นักบุญมทัธวิเลา่วา่ “เมือ่พระเยซเูจา้ทรงรบัพธิลีา้งแลว้ 

เสด็จขึน้จากน า้ ทนัใดน้ันทอ้งฟ้าเปิดออก พระองคท์อดพระเนตรเห็นพระจติของพระเจา้

เสด็จลงมาเหนือพระองคด์จุนกพริาบ และมเีสยีงจากสวรรคก์ลา่ววา่ ‘ผูนี้เ้ป็นบุตรสดุทีร่กั

ของเรา เป็นทีโ่ปรดปรานของเรา’” (มธ 3, 16-17). 

 

พีน่อ้งทีร่กั โดยผ่านทางศลีลา้งบาป เราครสิตชนไดร้บัเกยีรตเิป็นบุตรบุญธรรมของ

พระเป็นเจา้แลว้ ดงัน้ัน ขอใหเ้ราพยายามปฏบิตัหินา้ทีข่องการเป็น “ผูร้บัใชข้องพระยาเวห”์ 

ในชวีติประจ าวนัของเราอยา่งด ีตามน า้พระทยัของพระเจา้ เพือ่ในทีส่ดุ พระเป็นเจา้พระบดิา

จะไดต้รสักบัเราแตล่ะคนดงัทีไ่ดต้รสักบัพระเยซเูจา้วา่ ‘ผูนี้เ้ป็นบุตรสดุทีร่กัของเรา เป็นที่

โปรดปรานของเรา’” (มธ 3,17). 

 

ขอพระอวยพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 

 

      ดว้ยความรกัและเคารพ. 

        พ่อไกอ่.ู 

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%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11344-13jan20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2019/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2019/10068-21dec19
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%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11340-17jan20
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%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11346-12jan20
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          ยกตวัเองขึน้ โดยไม่ลดคนอืน่ลง 

 อาจารยค์นหน่ึงชวนลกูศษิยเ์ดนิเลน่ทีช่ายหาด  อาจารยไ์ดเ้ร ิม่สอนลกูศษิยด์ว้ยการใชไ้ม ้
เทา้ขดีเสน้สองเสน้ลงไปบนผนืทราย เป็นเสน้คูข่นาน ยาว 5 ฟุต และ 3 ฟุต ตามล าดบั 

อาจารยก์ลา่ววา่ “เธอสามารถท าใหเ้สน้ 3 ฟุต ยาวกวา่เสน้ 5 ฟุต ใหห้รอืเปลา่ ไหนลองท าให ้

ดหูน่อยส”ิ  ลกู ศษิยห์ยดุคดิครูห่น่ึง แลว้ก็ ลบรอยเสน้ทีย่าว 5 ฟุตน้ันใหส้ ัน้ลงเหลอืเพยีง 1 ฟุต 

ท าใหเ้สน้ 3 ฟุตโดดเดน่ขึน้มา แลว้ศษิยก็์ถามอาจารย ์และขอความเห็นวา่ “แบบนีถ้กูหรอื

เปลา่ครบั”   “เหยบีบหวัคนอืน่เพือ่ใหต้วัเองอยูส่งูขึน้”  อาจารยเ์ขกกบาลลกูศษิยเ์บา ๆ แลว้

บอกวา่ ” คนทีจ่ะยกตนเองใหส้งูขึน้ โดยการท ารา้ยคูแ่ข่งน้ัน 

ไม่ใชว่ธิทีีถ่กูตอ้ง ถา้เลอืกใชว้ธินีีช้วีติเธอ ก็มแีตจ่ะลม้เหลว

ไม่พฒันา ทางทีด่คีวรเลอืกวธิทีีจ่ะยกตวัเองขึน้ โดยไม่ไปลด

คนอืน่ลง ”  แลว้ อาจารยก็์ขดีเสน้ 2 เสน้ใหเ้ท่าเดมิ คอื 3 

ฟุต และ 5 ฟุต จากน้ันอาจารยก็์สาธติใหด้ดูว้ยการขดีเสน้ 3 

ฟุตใหย้าวขึน้เป็น 10 ฟุต แลว้พูดวา่ “จงอยา่คดิวา่คูแ่ข่งของ

เธอคอืศตัร ูแตใ่หค้ดิวา่เป็นครขูองเธอ” ทีเ่ธอจะตอ้งพฒันา

ตนเองใหเ้ทยีบเท่าหรอืด ีกวา่ ทีจ่ะท าใหเ้ธอไดก้า้วไปขา้งหนา้

อยา่งสงา่งาม 

 คนทีพ่ยายามจะ เลือ่นตวัเองขึน้ไป โดยการฆ่านอ้ง ฟ้องนาย และขายเพือ่น ถงึแมจ้ะท าให ้

ส าเรจ็ แตน่ั่นก็เป็นความส าเรจ็ทีป่ราศจากเกยีรตคิณุ ไม่อาจเอย่อา้งไดอ้ยา่งเต็ม ภาคภมู ิการ

เลือ่นตวัเองขึน้ไปโดยวธิทีีไ่ม่ชอบธรรม กบัการเลือ่นตวัเองขึน้ไปโดย ปลอ่ยใหค้นอืน่ไดก้า้วไป

ตามวถิทีางของเขา  อยา่งเสรน้ัีน ยอ่มมผีลลพัธท์ีต่า่งกนั  หากไรคู้แ่ข่งแลว้เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่

ตวัเองมศีกัยภาพในการท างานขนาดไหน ไม่มอีปัลกัษณก็์ไม่รูจ้กัสวยงาม 

 นักสูท้ีด่มีกัช ืน่ชมคูต่อ่สูท้ีเ่ขม้แขง้ เพราะคูต่อ่สูท้ีอ่อ่นแอ จะท าใหช้ยัชนะของเขาไม่ยัง่ยนื

ยง ดงัน้ันเมือ่ไดพ้บกบัคูแ่ข่งทีแ่กรง่ และฉลาดล า้ ก็ยิง่ท าใหเ้รารูจ้กัขยบัตวัเองขึน้ไปใหส้งูสง่

ยิง่ขึน้  การเลือ่นตวัเองขึน้พรอ้มกบัลดคนอืน่ลง เธออาจจะชนะ แตก็่มศีตัรตูามมาดว้ย 

แต ่การเลือ่นตวัเองขึน้โดยไม่ไปลดคนอืน่ลง เธออาจเป็นผูช้นะ พรอ้มกบัยงัมเีพือ่นแท ้

เพิม่ขึน้ และหน่ึงในน้ันอาจเป็นคูแ่ข่งของเธอเอง ดว้ย 
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เขยีนไวบ้นผนืทราย 

 ม ีเพือ่นสนิทสองคนทีก่ าลงั เดนิทางอยูก่ลางทะเลทรายเมือ่เดนิทางไประยะหน่ึง ก็เกดิ
การโตเ้ถยีงกนั เพือ่นคนหน่ึงโกรธมากถงึกบัตบหนา้เพือ่นอกีคนหน่ึง เพือ่นคนทีถ่กูตบหนา้ 

ไม่วา่อะไรสกัค าเดยีว แตก่ลบัเขยีนขอ้ความไวท้ีพ่ืน้

ทรายวา่…                                                                                                                            

 “วนันีเ้พือ่นรกัของฉัน ตบหนา้ฉัน” พวกเขา

เดนิทางกนัตอ่ไป    จนกระทั่งพบแหลง่น า้กลาง

ทะเลทราย พวกเขาตดัสนิใจอาบน า้ทีน่ั่น เพือ่นคนที่

ถกูตบหนา้ก็เกดิจมน า้ โชคดทีีเ่พือ่นอกีคนชว่ยชวีติ

ไวไ้ด ้เมือ่เขาหายตกใจจากการจมน า้ เขาก็จารกึ

ขอ้ความไวท้ีก่อ้นหนิไวว้า่        “วนันีเ้พือ่นรกัของ

ฉัน ชว่ยชวีติฉันไว”้   เพือ่นคนทีช่ว่ยชวีติเขาและตบ

หนา้เขารูส้กึแปลกใจใน การกระท าของเขา จงึเอย่ปากถามวา่…      “ตอนทีฉั่นท ารา้ยเธอ 

ท าไมเธอเขยีนลงบนพืน้ทราย แตต่อนนีท้ าไมเธอสลกัลงบนหนิ”    เพือ่นอกีคนยิม้และตอบ

วา่                                                                                                                

 “เมือ่ เพือ่นท ารา้ยเรา เราควรจะเขยีนลงบนพืน้ทราย เพือ่ใหส้ายลมแห่งการใหอ้ภยัพดั

มา และลบมนัทิง้ไป แตเ่มือ่มคีวามประทบัใจเกดิขึน้ เราควรจะจารกึไวใ้น ศลิาแห่งความทรง

จ าจากใจ ศลิาแห่งความทรงจ าจากใจ ซ ึง่สายลมไม่อาจท าใหม้นัเลอืนลางได”้                                                                                                                        

เรามทีัง้สิง่ทีด่แีละไม่ดเีขา้มาในชวีติ 

 สิง่ทีท่ าใหเ้รามคีวามสขุได ้คอื ใหจ้ดจ าแตส่ิง่ดีๆ  และใหอ้ภยักบัสิง่ไม่ดทีีเ่กดิขึน้                                                                                            

             “เราอาจเปลีย่นแปลงชวีติไม่ได ้แตเ่ราเลอืกทีจ่ะคดิใหด้ไีด”้ 

 


