
8 

ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ไวรสัโควดิ19 ในประเทศอติาล ี
ขอ้มูลตวัเลข ณ วนัที ่27 ม.ีค. 2020 ทีป่ระเทศอติาล ีมผีูเ้สยีชวีติ 8,215 ราย (ทัว่โลก 23,976 ราย)  

บาดหลวงในสงัฆมณฑลแบรก์าโม ประเทศอติาล ี อยา่งนอ้ย 10 ทา่น  

เสยีชวีติจากการสละท างานดแูลผูป่้วยโควดิ-19 

 

 

 

บรรดาพระสงฆ ์ภราดา และ ซสิเตอร ์คณะคามลิเลยีน  

(คณะรบัใชผู้ป่้วย) ในแขวงอติาล ียงัจะตอ้งอทุศิตน 

รบัใชผู้ป่้วยตอ่ไปในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด Covid – 19  

 

 

 

      

 

  คณุพ่อชาวอติาล ีก าลงัท าพธิศีพอยา่งโดดเดีย่ว  

ใหก้บัผูเ้สยีชวีติจากไวรสัโควดิ19 ทีเ่มอืงกราสโซบโิอ  

แควน้ลอมบารด์ ีของอติาล ีขณะทีญ่าตพิีน่อ้งผูต้าย 

 ลว้นถกูกกัตวัไว ้เพือ่สงัเกตอาการ 

 

 

 

 

พระสงฆช์าวอติาลวียั 72 ปี - คพ.จเูซปเป้ เบอราเดล ิ 

ซึง่ป่วยจากโรค covid-19 ไดเ้สยีชวีติลง... เป็นขา่วทีส่รา้ง 

ความสะเทอืนใจ เมือ่ทราบวา่ คนในชมุชนโบสถข์องทา่น 

ไดจ้ดัหาซือ้เคร ือ่งชว่ยหายใจใหท้า่น แตท่า่นกลบัปฏเิสธ  

เน่ืองจากเคร ือ่งชว่ยหายใจน้ันมจี ากดั คพ.จเูซปเป้จงึเสยีสละเคร ือ่งชว่ย

หายใจน้ันใหก้บัผูป่้วยคนอืน่ทีย่งัเยาวว์ยัแทน 

  (Cr. Pope Report) 

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1309    วนัอาทติยท์ี ่   29    มนีาคม     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 คนทีพ่ระองคท์รงรกัก าลงัป่วย  ความตายเป็นการเดนิทางผ่านถิน่ทุรกนัดารใน

ชวีติประจ าวนัพระเยซเูจา้ทรงชว่ยไถกู่เ้ราพระเยซเูจา้ทรงรกัสามพีน่อ้งทีเ่บธานีมาก การ

กลบัไปเยีย่มลาซารสัเสีย่งอนัตราย เพราะใน ยน 10:39 บอกวา่ชาวยวิตดัสนิใจจะประหาร

ชวีติพระเยซเูจา้ บรรดาศษิยก์ลวั แตพ่ระเยซเูจา้ทรงรกัลาชารสั เรยีกวา่ "เพือ่นของ

เรา" (วรรคที ่11) ทรงกนัแสง และทรงภาวนาใหล้าซารสักลบัคนืชพี ชาวยวิหลายคนเห็น

สิง่ทีพ่ระเยซเูจา้ทรงกระท าก็เช ือ่ในพระองคฉั์นจะไปเยีย่มและภาวนาให ้ "คนทีพ่ระองค ์

ทรงรกัก าลงัป่วย" 

“พระเจา้ขา้ ถา้พระองคท์รงอยูท่ีน่ี่ พีช่ายของดฉัินคงไม่ตาย ”  

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

คณุคา่ 

 มเีม็ดทรายนับไม่ถว้นจ านวนทราย     คนทัง้หลายนับไม่ถว้นในคณุคา่ 

ทรายจะแกรง่ก็เพราะผ่านกาลเวลา     คนจะกลา้ก็เพราะผ่านความอดทน 

 ไม่ตอ้งบนิใหส้งูอยา่งใครเขา…             จงบนิเอาเท่าทีเ่ราจะบนิไหว 

ท่าทีบ่นิไม่จ าเป็นตอ้งเหมอืนใคร             แคบ่นิไปใหถ้งึฝัน เท่าน้ันพอ 

                                สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
หมวด  7  วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

    จอกกาลกิส ์(Chalice)  เป็นถว้ยทีใ่ชใ้สเ่หลา้องุ่นและน า้เสกในพธิบูีชามสิซา  

เพือ่ร  าลกึถงึพระกระยาหารมือ้สดุทา้ย    และการทีพ่ระครสิตท์รงสละพระชนม

ชพีเป็นเคร ือ่งสงัเวยบนไมก้างเขน   ดงัที ่ “มาระโก”  14 : 23-24   บนัทกึไวว้่า 

“แลว้พระองคก็์ทรงหยบิถว้ยมาโมทนาพระคุณแลว้สง่ใหพ้วกเขา    พวกเขาจงึ

รบัไปดืม่กนัทุกคน   พระองคต์รสัแกเ่ขาเหลา่น้ันวา่    น่ีคอืโลหติของเรา    อนั

เป็นโลหติแห่งพนัธสญัญาใหม่     ซ ึง่ตอ้งหลัง่ออกมาเพือ่คนจ านวนมาก”  จอก

กาลกิสจ์งึใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องความศรทัธาในศาสนาครสิต ์    ความส าคญัของจอกกาลกิสม์ี

กลา่วไวใ้นภาคพนัธสญัญาเดมิวา่  “เราจะหยบิถว้ยแห่งการไถ่บาปมา....”  และในภาคพนัธสญัญา

ใหม่   นักบุญปอลกล่าวไวว้า่   “ถว้ยถวายพระพรซึง่เราขอพระพร   มใิชส่ิง่ทีท่ าใหเ้ราเป็นสว่นหน่ึง

ในพระโลหติของพระครสิตด์อกหรอื” 

 จอกกาลกิสก์บังูเป็นเคร ือ่งหมายของนักบุญจอหน์ผูเ้ขยีนพระวรสาร จอกกาลกิสก์บัแผ่นศลี

เป็นเคร ือ่งหมายของนักบุญบารบ์ารา   จอกกาลกิสแ์ตกเป็นเคร ือ่งหมายของนักบุญโดนาตสุ  

วนัอาทติยท์ี ่ 5 เม.ย. 20   วนัอาทติยใ์บลาน พระทรมานของพระครสิตเจา้  
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

พธิมีสิซา ทางไลนช์มุชนวดับางแสน 

 
สวดสายประค าและรว่มพธิมีสิซา ทางไลนช์มุชนวดับางแสน หรอืทาง Facebook : Bangsaen Church 

วนัจนัทร ์– วนัเสาร ์ 19:00 น. สวดสายประค า 19:30 น. มสิซาฯ 

วนัอาทติย ์ 10:00 น. สวดสายประค า  10:30 น. มสิซาฯ 

 

 
บาดหลวงคอรบ์าร ี ่จากแควน้ลอมบารเ์ดยี ประเทศอติาล ีไดใ้ชโ้ซเชีย่ลมเีดยี เชญิชวนครสิตชน 

ในเขตวดั ใหส้ง่ภาพถา่ยของตนเขา้มา แลว้ทา่นจะปร ิน้ทน์ ามาวางไวบ้นเกา้อีข้องวดั  

และใหท้กุคนรว่มจติใจสง่ค าภาวนาเขา้มาตอนมมีสิซา  เพราะทา่นจะภาวนาเพือ่ทกุคนโดยเฉพาะ 

นับเป็นอกีหน่ึงความคดิสรา้งสรรคท์ีพ่ระสนัตะปาปาถงึกบัเอย่ปากชืน่ชมแบบสดๆ  

ใหค้นทัง้โลกไดย้นิกนัเลย 

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%99-2020/11608-5apr20


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 2019 (COVID-19) ตามที่

รฐับาลไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉิน และค าสัง่จากคณะกรรมการโรคตดิตอ่จงัหวดัชลบุร ีวดัแม่
พระเมอืงลูรด์ บางแสน ของดกจิกรรมของวดัฯ จนถงึสิน้เดอืนเมษายน ค.ศ.2020 ดงันี ้

1.1  งดการสง่ศลีวนัศกุรต์น้เดอืน (3 เม.ย.) แตใ่นกรณีทีอ่าจถงึแกช่วีติ สามารถเชญิคณุ  
 พ่อไปโปรดศลีเจมิคนไขไ้ดต้ามปกต ิ

1.2  งดพธิมีสิซาฯ ในวดัใหญ่ทัง้หมด โดยคณุพ่อจะถวายมสิซาฯ สว่นตวั และถ่ายทอด   
 ผ่านทางสือ่ออนไลนด์งันี.้ 

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  

 ชว่งสปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ ์
 วนัอาทติยใ์บลาน  (5 เม.ย.) 10:30 น. มสิซาเสกใบลาน (งดการแห่ใบลาน) 
 วนัพุธศกัดิส์ทิธิ ์   (8 เม.ย.) 19:30 น. มสิซาเสกน า้มนัศกัดิส์ทิธิท์ีศ่รรีาชา (เฉพาะพระสงฆ)์ 
 วนัพฤหสัศกัดิส์ทิธิ ์(9 เม.ย.) 19:30 น. มสิซาฯ ระลกึถงึพระเยซเูจา้ทรงตัง้ศลีมหาสนิท 
      (งดพธิลีา้งเทา้ / หลงัมสิซามเีฝ้าศลีฯ รว่มกนั 30 นาท)ี 
 วนัศกุรศ์กัดิส์ทิธิ ์ (10 เม.ย.) 15:00 น. มรรคาศกัดิส์ทิธิ ์(เดนิรปู 14 ภาค)  
      19:30 น. พธินีมสัการกางเขน 
 วนัเสารศ์กัดิส์ทิธิ ์ (11 เม.ย.) 19:30 น. พธิตีืน่เฝ้าฯ เสกเทยีนปัสกา เสกน า้ 
      (งดการเสก / แจกไขปั่สกา) 
 วนัอาทติยปั์สกา (12 เม.ย.) 10:30 น. มสิซาสมโภชปัสกา 
1.3  งดกจิกรรมกลุม่ผูส้งูอายุ ในวนัศุกรส์ปัดาหท์ีส่ีข่องเดอืนเมษายน (24 เม.ย.). 
2.  ทกุวนัศกุรใ์นเทศกาลมหาพรต เป็นวนั “อดเนือ้” ส าหรบัครสิตชนทีม่อีาย ุ14 ปีขึน้ไป โดยผูท้ี่

ไดป้ฏบิตั ิ“อย่างใดอย่างหน่ึง” ตอ่ไปนี ้ถอืวา่ไดถ้อืตามกฎการอดเนือ้ คอื 
 ก.  อดเนือ้ 
 ข.  ปฏบิตักิจิศรทัธานอกเหนือไปจากทีเ่คยปฏบิตั ิเชน่ เดนิรูป 14 ภาค เฝ้าศลีฯ สวดสาย        

  ประค า ฯลฯ 
 ค.  ปฏบิตักิจิเมตตาปราณี เชน่ ใหท้านคนจน เยีย่มคนเจ็บป่วย ฯลฯ 
 ง.  งดเวน้อาหาร หรอืสิง่ฟุ่มเฟือยทีเ่คยปฏบิตัเิป็นประจ า อาท ิงดเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์งด 

  สบูบุหร ี ่
 จ.  รูจ้กัอดออม และละเวน้จากความฟุ้งเฟ้อตา่งๆ. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"เราเป็นการกลบัคนืชพีและเป็นชวีติ ใครเชือ่ในเรา แมต้ายไปแลว้ ก็จะมชีวีติ  
และทกุคนทีม่ชีวีติและเชือ่ในเรา จะไม่มวีนัตายเลย...” (ยน 11,25-26) 

 
 พีน่อ้งทีร่กั เราอยูใ่นชว่งทา้ยๆ ของเทศกาลมหาพรตแลว้ วนัอาทติยส์ปัดาหห์นา้ก็จะ
เป็นวนัอาทติยใ์บลาน ซึง่ในปีนี ้เราจะไม่ไดแ้ห่ใบลานเพราะพีน่อ้งยงัคงตอ้งกกัตวัอยูท่ีบ่า้น
และรว่มมสิซาฯ ผ่านทางสือ่ออนไลน ์ตอ่ไป โดยพ่อจะเสกใบลานไว ้แลว้วนัไหนทีพ่ีน่อ้ง
สะดวกก็สามารถทยอยกนัมารบัใบลานทีเ่สกแลว้ไดค้รบั เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของ
ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึง่ยงัคงระบาดหนักอยา่งน่าเป็นห่วงอยูจ่นถงึวนันี.้ 
 
 พีน่อ้งครบั พระวาจาของพระเจา้วนันีไ้ดใ้หก้ าลงัใจเรา และปลอบใจเราในชว่งเวลาทีค่น
ทั่วโลกตอ้งเสยีชวีติไปเป็นจ านวนมากเพราะโรคระบาด ซ ึง่มทีัง้พระสงัฆราช พระสงฆ ์
นักบวชชาย – หญงิ และฆราวาส อยา่งไรก็ตาม เราเช ือ่วา่ พวกเขาเหลา่น้ันจากเราไปเพือ่
จะไดร้บัชวีติใหม่ และหวงัวา่พวกเขาจะไดร้บัรางวลั และมคีวามสขุตลอดนิรนัดรในสวรรค.์ 
 
 ในบทอา่นทีห่น่ึง ประกาศกเอเสเคยีลใหไ้ดก้ าลงัใจชาวอสิราเอลวา่ ชวีติไม่ไดส้ิน้สดุ
เพยีงแคใ่นโลกนีเ้ท่าน้ัน เพราะพระเจา้ตรสัวา่ “ประชากรของเราเอ๋ย ท่านจะรูว้า่เราเป็นองค ์
พระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่เราเปิดหลมุศพของท่าน และยกท่านขึน้มาจากหลมุศพ เราจะใหจ้ติของ
เราเขา้ไปในท่าน และท่านจะมชีวีติ” (อสค 37,13-14) และในบทอา่นทีส่อง นักบุญเปาโลได ้
เตอืนชาวโรมไม่ใหด้ าเนินชวีติตามธรรมชาต ิแตใ่หด้ าเนินชวีติตามพระจติเจา้ พระผูท้รง
บนัดาลใหพ้ระเยซคูรสิตเจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้าย เพราะถา้พระจติเจา้
สถติในเรา ก็จะทรงบนัดาลใหร้า่งกายทีต่ายไดข้องเรากลบัมชีวีติเชน่กนัดว้ย (เทยีบ รม 8, 8-11). 

 
 ในพระวรสาร การทีพ่ระเยซเูจา้เรยีกลาซารสัใหก้ลบัคนืชพีจากความตายไดน้ั้น แสดง
วา่พระเยซเูจา้ทรงเป็นเจา้แห่งชวีติ ดงัทีพ่ระองคไ์ดต้รสัวา่ “เราเป็นการกลบัคนืชพีและเป็น
ชวีติ” (ยน 11,25) และทีส่ดุแลว้ พระเยซเูจา้เองจะยอมรบัทรมาน สิน้พระชนมบ์นกางเขน 
และกลบัคนืชพี เพือ่ทุกคนทีเ่ช ือ่ในพระองคจ์ะไดก้ลบัคนืชพีเชน่เดยีวกนัดว้ย ดงัทีพ่ระเยซู
เจา้ไดท้รงตรสัวา่ “ใครเช ือ่ในเรา แมต้ายไปแลว้ ก็จะมชีวีติ และทุกคนทีม่ชีวีติและเช ือ่ในเรา 
จะไม่มวีนัตายเลย” (ยน 11, 26). 
 
 ขอพระเป็นเจา้ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 
 
       ดว้ยความรกัและเคารพ. 
         พ่อไกอ่.ู 
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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 

 

จงคดิเชงิบวก 

  คร ัง้หน่ึงมกีบตวัเล็ก ๆ ฝูงหน่ึงไดม้ารว่มกนัจดัการแขง่ขนัเพือ่ปีนขึน้ไปบนยอดเสาไฟฟ้า 
กลุม่ชนชาวกบมากมายมารอชมและเชยีรก์ารแข่งขนัคร ัง้นี ้ 

การแข่งขนัเร ิม่ตน้ขึน้  พูดอยา่งตรงไปตรงมาวา่  ไม่มกีบตวัใดจะเช ือ่วา่เจา้กบตวัเล็ก ๆ   

เหลา่น้ันจะปีนขึน้ไปจนถงึยอดเสาไดห้รอก มเีสยีงพูดลอย ๆ มาใหไ้ดย้นิเป็นตน้วา่ 

"เขาไม่มทีางจะขึน้ไปถงึยอดไดห้รอก มนัยากล าบากขนาดน้ัน" หรอื 

"เขาไม่มโีอกาสจะประสบความส าเรจ็หรอกเสามนัสงูขนาดน้ัน" 

เจา้กบตวันอ้ย ๆ เหลา่น้ันก็เร ิม่รว่งหลน่ลงมาทลีะตวั ๆ 

กบบางตวัสง่เสยีงรอ้งตะโกนวา่  

"มนัยากเกนิไป ไม่มใีครท าไดห้รอก"  

กบนอ้ยสว่นใหญจ่งึเร ิม่เหน่ือยและยอมแพ ้ แตม่กีบตวัหน่ึงซ ึง่ยงัคงปีนอยา่งมุ่งมั่น สงูขึน้

และสงูขึน้ เจา้ตวันีไ้ม่มทีางยอมแพ ้ และ เมือ่สิน้สดุการแขง่ขนั กบตวัอืน่ ๆ ตา่งยอมแพห้มด 

ยกเวน้กบตวันอ้ย ๆ ตวัน้ัน  

ดว้ยความพยายามสดุก าลงั มนัสามารถปีนขึน้สูย่อดเสาได ้  กบทุก ๆ ตวัอยากรูจ้งัวา่ 

เจา้กบตวัเล็ก ๆ ตวันีม้พีลงัในการปีนขึน้ไปสูย่อดเสาอนัเป็นเป้าหมายจนประสบความส าเรจ็ได ้

อยา่งไร ? 

เร ือ่งกลบักลายเป็นวา่ แทจ้รงิแลว้ เจา้กบตวัผูช้นะน้ันหหูนวก! 
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 หากเปรยีบชวีติเรา ดจุเรอืทีแ่ลน่ไปในมหาสมุทร เมือ่กระแสลมพดัมา เรายอ่มไม่อาจ

เปลีย่นทศิของลมได ้แตส่ิง่ทีเ่ราท าไดค้อื การปรบัใบเรอืของเราแทนทีจ่ะปลอ่ยใหเ้รอืแลน่ไป

ตามยถากรรม ชวีติของเราก็เชน่กนั เราไม่อาจบงัคบัเหตกุารณต์า่งๆ ใหเ้ป็นอยา่งน้ัน

อยา่งนีไ้ด ้ไม่อาจสัง่ใหใ้ครเป็นอยา่งทีเ่ราพอใจ แตเ่ราสามารถปรบัใจของเราได ้ปรบั

ความคดิของเราได ้และปรบัปรงุตวัของเราได ้โดยเราจะอาศยัสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวัเรา เป็น

พลงัในการขบัเคลือ่นนาวาชวีติล านีไ้ปสูเ่ป้าหมาย หรอืความส าเรจ็ทีเ่ราตอ้งการ 

 


