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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ทีน่ี่วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน เทศกาลมหาพรต เรารว่มพธิมีสิซา  
รบัศลี ท าบญุ ใหท้าน  เดนิทางกางเขน รว่มพระมหาทรมานกบัองคพ์ระเยซ ู 

 
 

 
 

 
(กรณุาน ามาสง่คนือยา่งชา้วนัอาทติยปั์สกา) 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 
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ขอ้คดิ         

 มหาพรตยงัมคีวามหมายอกีประการหน่ึงคอื เป็นชว่งเวลาแห่งการเดนิทาง "ออกจาก

ตวัเอง"เหมอืนอบัรามทีอ่อกเดนิทาง "ออกจากแผ่นดนิของทา่น จากญาตพิีน่อ้ง จากบา้นบดิา" หรอื

ตามความหมายทีพ่ระสนัตะปาปาฟรงัซสิเคยสอนวา่ ใหเ้ราออกจาก comfort zone หรอืชวีติทีเ่อาแต่

ใฝ่หาความสขุสบายเพือ่ตนเอง เพือ่แสวงหาพระประสงคข์องพระเจา้ เหมอืนทีโ่มเสสเดนิทางขึน้ไปบน

ภเูขาซนีาย เพือ่รบัพระบญัญตัจิากพระเจา้ ภเูขาสงูจงึเป็นเคร ือ่งหมายถงึการตอ่สูท้ีย่ากล าบาก แตส่ิง่

ส าคญัคอืเราไดพ้บพระประสงค ์ เราไดฟั้งเสยีงหรอืพระบญัชาของพระเจา้ เหมอืนทีพ่ระเจา้ตรสัจากเมฆ

วา่ "ทา่นผูนี้เ้ป็นบุตรสดุทีร่กัของเรา จงฟังทา่นเถดิ" แมช้วีติแห่งพระประสงคจ์ะยากล าบาก แตเ่ราก็ไม่

ตอ้ง "กลวั"เพราะทีส่ดุแลว้ พระเยซจูา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพีฉันใด เราก็จะไดร้บัความรุง่โรจนฉั์นน้ัน 

ฉะน้ัน "จงลกุขึน้เถดิ อยา่กลวัเลย" 

“ทา่นผูนี้เ้ป็นบตุรสดุทีร่กัของเรา เราพงึพอใจยิง่นัก จงฟังทา่นเถดิ”  

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                             สขุทกุข ์
สุขทกุขอ์ยู่ ทีใ่จ มใิชห่รอื      ถา้ใจถอื ก็เป็นทุกข ์ไม่สุกใส 

ถา้ไม่ถอื ก็เป็นสุข ไม่ทกุขใ์จ         เราอยากได ้ความสุข หรอืทกุขต์รงึ 

อดตีกาล ผ่านไป ไม่กลบัหลงั  อนาคต ก็ยงั มาไม่ถงึ 

ปัจจบุนั ส าคญั ควรค านึง           ตรองใหซ้ ึง้ คณุความด ีมหีรอืยงั 

                                สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 
หมวด  7  วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religeous    Objects ) 

   ระฆงั ( Bells )  ระฆงัในหอระฆงัและบนยอดหอคอยโบสถเ์รยีกผูม้จีติ

ศรทัธาใหม้ารว่มพธิบีูชา   สว่นระฆงัศกัดิส์ทิธิท์ีพ่ระแท่นประกาศถงึการ

เสด็จมาประทบัในศลีมหาสนิทของพระครสิต ์  ไมย้นัรกัแรต้ดิระฆงัเตอืน

พวกมารรา้ยใชเ้ป็นเคร ือ่งหมายของนักบุญแอนโทนีอธกิาร 

 

วนัจนัทรท์ี ่9 ม.ีค. 20               ระลกึถงึ น.ฟรงัซสิกาชาวโรม นักบวช          

วนัอาทติยท์ี ่15 ม.ีค. 20                สปัดาหท์ี ่3 เทศกาลมหาพรต                          
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ขา่วกจิกรรมวดับางแสน 

วนัอาทติยท์ี ่1 ม.ีค. มโีปรดศลีลา้งแกน่อ้งออสตนิ ...  ครสิโตเฟอร ์เตชนิท ์ตฤณประภาษ  

หลานของ อ. อรณีุ และคณุปาณิตา  โดยมคีณุพลัลพเป็นพอ่ทนูหวั 

 
 

 
ขอขอบคณุ คณุโชคสมัพนัธ ์หนูงาม ทีไ่ดม้อบแอลกอฮอลเ์จล 4 แกลลอน (รวม 20 ลติร)  

และขวดปัม๊ 4 ขวด ใหก้บัวดั บางแสนครบั 

 
 

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%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11528-7nar20
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%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2020/11482-9feb20


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.  ขอเชญิพีน่อ้งรว่มพธิเีดนิทางกางเขน (เดนิรปู 14 ภาค) ในเทศกาลมหาพรต ทกุวนัอาทติย ์หลงั

มสิซาภาษาองักฤษ และหลงัมสิซาภาษาไทยครบั. 

 

2.  ทกุวนัศุกรใ์นเทศกาลมหาพรต เป็นวนั “อดเนือ้” ส าหรบัครสิตชนทีม่อีายุ 14 ปีขึน้ไป โดยผูท้ีไ่ด ้

ปฏบิตั ิ“อยา่งใดอยา่งหน่ึง” ตอ่ไปนี ้ถอืวา่ไดถ้อืตามกฎการอดเนือ้ คอื 

 ก. อดเนือ้ 

 ข. ปฏบิตักิจิศรทัธานอกเหนือไปจากทีเ่คยปฏบิตั ิเชน่ เดนิรปู 14 ภาค เฝ้าศลีฯ สวดสายประค า ฯลฯ 

 ค. ปฏบิตักิจิเมตตาปราณี เชน่ ใหท้านคนจน เยีย่มคนเจ็บป่วย ฯลฯ 

 ง. งดเวน้อาหาร หรอืสิง่ฟุ่ มเฟือยทีเ่คยปฏบิตัเิป็นประจ า อาท ิงดเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์งดสบูบุหร ี ่

 จ. รูจ้กัอดออม และละเวน้จากความฟุ้ งเฟ้อตา่งๆ. 

 

3.  การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธสิงเคราะห ์

เด็ก พทัยา” และ “ผูท้พุพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี ขอพีน่อ้งน ากระปุก

มหาพรตกลบัไปหยอดปัจจยัฯ และน ามาสง่คนืใหก้บัทีว่ดัในวนัอาทติยปั์สกา 12 เมษายน เพือ่ทางวดั

จะไดร้วบรวม และน าสง่ใหก้บัสงัฆมณฑลตอ่ไปครบั. 

 

4.  วนัพุธที ่11 มนีาคม ขอเชญิพีน่อ้งรว่มมสิซาฯ – แห่เทดิเกยีรตแิม่พระเมอืงลรูด์ (คณุพ่อยอแซฟ 

ประธาน ตนัเจรญิ เป็นประธานฯ) โดยมกี าหนดการดงันี ้

 

 19:00 น. ตัง้ศลีฯ – เฝ้าศลีฯ 

 19:30 น. อวยพรศลีฯ – มสิซา – แห่แม่พระฯ – รบัประทานอาหารรว่มกนั. 

  

5.  ขอ “งด” การเรยีนค าสอนภาคฤดรูอ้น วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) ยงัคงน่าวติก และ จ.ชลบุร ีเป็นเขตพืน้ทีท่ีต่อ้งเฝ้าระวงั

เป็นพเิศษ โดยหากสถานการณก์ลบัเขา้สูภ่าวะปกตแิลว้ คณุพ่อและทมีงานฯ จะจดัเวลาใหเ้ด็กๆ ได ้

เรยีนค าสอนตามความเหมาะสมตอ่ไปครบั. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

"พระเจา้ขา้ ทีน่ี่สบายน่าอยูจ่รงิๆ ...” (มธ 17,4) 
 

 พีน่อ้งทีร่กั เหตกุารณใ์นพระวรสารวนันี ้(มธ 17, 1-9) ไดใ้หข้อ้คดิ และแบบอย่างทีช่ดัเจนแก่

เรา ส าหรบัการด าเนินชวีติครสิตชน เป็นพเิศษ ส าหรบัชว่งเทศกาลมหาพรตนี.้ 

 

 นักบุญเปโตร พรอ้มกบันักบุญยากอบและนักบุญยอหน์ ไดม้ปีระสบการณพ์เิศษ ทัง้สามได ้

เห็นพระเยซเูจา้ทรงส าแดงพระองคอ์ย่างรุง่โรจนบ์นเนินเขาแห่งหน่ึง และนักบุญเปโตรก็มี

ความรูส้กึวา่บนเนินเขาน้ันชา่งสบายน่าอยู่จรงิๆ (เทยีบ มธ 17,4) ท่านจงึอยากจะสรา้งเพงิขึน้มา

เพือ่จะไดอ้ยู่ทีน่ั่นอย่างสบายๆ ตอ่ไปอกีนานๆ. 

 

 อย่างไรก็ตาม พระเยซเูจา้ไม่ไดปั้กหลกัอยู่ในทีท่ีม่คีวามสบายบนเนินเขาแห่งการส าแดง

พระองคน้ั์น อนัทีจ่รงิ ต ัง้แตแ่รก พระเยซเูจา้ไดเ้สยีสละความเป็นพระเจา้ มารบัสภาพมนุษย ์ยิง่ไป

กวา่น้ัน ทรงยอมรบัความทรมาน จนสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน (เทยีบ ฟป 2,6-11) เพือ่ชดเชย

บาปแทนเราบนเนินเขากลัวารโีอ และบนไมก้างเขนน่ันเอง ทีพ่ระเยซเูจา้ไดท้รงส าแดงพระสริ ิ

รุง่โรจนอ์นัยิง่ใหญ่ทีส่ดุของพระองค ์คอืพระสริริุง่โรจนแ์ห่งความรกั ซ ึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นแบบอย่างแก่

เรา “ศษิยพ์ระครสิต”์ ดงัทีม่เีสยีงหน่ึงดงัออกมาจากเมฆวา่ “ท่านผูนี้เ้ป็นบุตรสุดทีร่กัของเรา เราพงึ

พอใจยิง่นัก จงฟังท่านเถดิ” (มธ 17,5). 

 

 พีน่อ้งครบั ผูค้นในสงัคมยุคปัจจุบนันี ้บ่อยคร ัง้ก็หลงลมืและเขา้ใจผดิว่า “ความสบาย” คอื 

“ความสขุ” หลายๆ คนจงึเลอืก “ความสบาย” กอ่นเป็นอนัดบัแรก แตเ่ขาคดิผดิ เพราะแทจ้รงิแลว้ 

“ความสขุ” จะเกดิขึน้ได ้ก็ตอ่เมือ่มกีาร “เสยีสละ” ดงัน้ัน ในชว่งเทศกาลมหาพรตนีเ้ป็นพเิศษ 

ขอใหเ้ราละทิง้ความ “สบาย” แลว้รบัแบกกางเขนของเราแต่ละคน ปฏบิตัหินา้ทีใ่นชวีติประจ าวนั

ตามสถานภาพของเรา ยอมรบัความทุกขย์ากล าบากดว้ยความยนิด ีมอบใหเ้ป็นการมสีว่นรว่มใน

งานไถ่บาปมนุษยชาตขิองพระเยซเูจา้ และทีสุ่ด เราทุกคนก็จะไดร้บัพระสริริุง่โรจนแ์ห่งความรกั

และเสยีสละ และไดก้ลบัคนืชพี มชีวีติใหม่ในพระครสิตเจา้ผูท้รงกลบัคนืชพีในวนัปัสกาดว้ย. 

 

 ขอพระเป็นเจา้ทรงอวยพระพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 

 

         ดว้ยความรกัและเคารพ. 

 

           พ่อไกอ่.ู 



 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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ภาพสะทอ้น (ของตัวเรา) 
 

           ม ีสามภีรรยาคูห่น่ึง อาศยัอยูบ่า้นหลงัหน่ึงทุก ๆ เชา้ ภรรยาจะแอบมองดเูพือ่นบา้น

จากหนา้ตา่งช ัน้บนบา้น และวิง่กลบัมารายงานใหส้ามฟัีง  "เพือ่นบา้นเราน่ีซกัผา้ไม่เป็นเลย 

เสือ้ผา้สกปรกเหลอืเกนิ ไม่รูเ้ขาใชผ้งซกัฟอกยีห่อ้อะไร หรอืใชว้ธิซีกัอยา่งไร"  สามก็ีตอบวา่ 

"อยา่ไปสนใจคนอืน่เขาเลย เราซกัผา้ของเราใหส้ะอาดก็แลว้กนั"  แตภ่รรยาก็ยงัไปแอบดเูพือ่น

บา้นอยูทุ่กเชา้ จากหนา้ตา่งขา้งบนบา้น 

และวิง่กลบัมารายงานสามทุีกเชา้ "เสือ้ผา้

ของเขาสกปรกอกีแลว้" ตอ่มาวนัหน่ึง 

ภรรยาวิง่ลงมารายงานสามดีว้ยความแปลก

ประหลาดใจ  "ไม่เขา้ใจจรงิ ๆ วา่วนันีเ้กดิ

อะไรขึน้ เสือ้ผา้ของเขาขาวสะอาดอยากจะ

รูเ้หลอืเกนิวา่เขาเปลีย่นมาใชผ้งซกัฟอก

ยีห่อ้ อะไร หรอืท าอยา่งไร"  สามหีวัเราะและ

กลา่ววา่ 

     "น่ี...ฉันร าคาญเธอเหลอืเกนิ เมือ่เชา้

ฉันตืน่แตเ่ชา้มดื และไปเชด็กระจกหนา้ตา่ง

ใหใ้สสะอาด กอ่นหนา้นีก้ระจกมนัสกปรก เธอมองออกไปก็เห็นแตค่วามสกปรกน่ะซ"ี 

มนุษย ์เราชอบมองคนอืน่โดยผ่านจติใจของเราออกไป เมือ่จติใจของเราสะอาด เราก็จะ

เห็นแตค่วามดงีามรอบ ๆ ตวั แตถ่า้จติใจของเราสกปรก เราก็จะเห็นแตค่วามสกปรกรอบตวั      

       การทีเ่ราเห็นแตค่วามเลวรา้ยรอบ ๆ ตวัเรา เราตอ้งเขา้ใจวา่แทท้ีจ่รงิแลว้ สิง่ทีเ่ราเห็นมนั

เกดิขึน้จากจติใจของเรา และเราจะตอ้งหาทางฝึกจติใจใหส้ะอาดบรสิทุธิ ์ถา้เราเห็นแตส่ิง่ทีเ่ลวรา้ย

จติใจก็ไม่สงบ เราก็จะกลุม้อกกลุม้ใจ มคีวามทุกข ์แตถ่า้เราหดัมองในแงด่เีราก็จะคดิแตส่ิง่ทีด่ ี

จติใจก็จะเบกิบานและมคีวามสขุ 
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        ความสขุคอือะไร 
ขอ้คดิดีๆ  3 อยา่ง ทีจ่ะท าใหเ้รามคีวามสขุ 

สรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีละหลกีเลีย่งการใชช้วีติโดดเดีย่ว 

ความสมัพนัธท์ีด่แีละใกลช้ดิจะชว่ยยดืเวลาใหเ้ราแกช่า้ลง กลุม่คนทีใ่ชช้วีติอยูอ่ยา่งโดด

เดีย่วจะท าใหส้ขุภาพเร ิม่แยล่งในวยักลางคน ท าใหส้มองท างานผดิปกตแิละท างานแยล่ง

และมชีวีติทีส่ ัน้กวา่คนทัว่ไป 

ความสมัพนัธแ์ละการมสีว่นรว่มในสงัคมเป็นสิง่ที่

จ าเป็นส าหรบัการมชีวีติทีย่นืยาวและมสีขุภาพด ีคน

ทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิและกวา้งขวางรูจ้กัคนรอบ

ขา้งมากมาย จะมคีณุภาพชวีติทีด่กีวา่คนทีอ่ยูอ่ยา่ง

โดดเดีย่วและหงา 

 คณุภาพของความสมัพนัธส์ าคญักวา่ปรมิาณ 

 ในสงัคมทีม่คีนเยอะมากมายแตก็่ยงัเหงาและรูส้กึโดดเดีย่ว ถงึแมว้า่จะมเีพือ่นเยอะ ก็

ไม่ส าคญัเท่าความใกลช้ดิและคณุภาพของความสมัพนัธ ์คนทีใ่ชช้วีติอยูใ่นครอบครวัที่

รกัและชว่ยเหลอืซ ึง่กนัและกนั จะมชีวีติยนืยาวกวา่คนทีอ่ยูใ่นครอบครวัทีข่ดัแยง้และ

บาดหมางกนั ถงึแมว้า่คนเหลา่น้ันไม่เคยนอกใจและอยูด่ว้ยกนันานแคไ่หนก็ตาม 

ความสมัพนัธท์ีด่ชีว่ยป้องกนัโรคทางสมอง 

 คนทีอ่ยูใ่นครอบครวัทีช่ว่ยเหลอืซ ึง่กนัและกนัจะมโีอกาสนอ้ยกวา่ทีจ่ะเป็นโรคความจ า

เสือ่ม ในเวลาทีรู่ส้กึวา่มทีีพ่ึง่ สามารถพึง่พาอาศยัคนอืน่ๆ ได ้ ถงึแมว้า่จะมคีวามทุกขย์าก 

คนกลุม่นีก็้ยงัมสีขุภาพจติทีด่แีละจ าไดแ้ม่น 
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