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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ภาพข่าวว ัดบางแสน

พาเด็กมาวัดบางแสนกันเถอะ ผูใ้ หญ่รบั ศีลเด็กรับพร....
วันอาทิตย์มิสซาภาษาไทยเวลา 10:30 น.

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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์
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ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1327

วันอาทิตย ์ที่

2

สิงหาคม

บางแสน

2563/2020

“เขาไม่จาเป็ นต้องไปจากที่น่ี ท่านทัง้ หลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด””
พระเยซูเจ้าทรงเศร้าพระทัยเพราะการจากไปของท่านยอห์น แต่พระองค์ทรงสงสารและทรงช่วย
ประชาชนทีม่ ีความทุกข์ ทรงรักษาคนเจ็บป่ วยให้หายจากโรค ทรงจัดงานเลี้ยงทีแ่ ตกต่างจากงานเลี้ยง
ของกษัตริยเ์ ฮโรด สาหรับผูค้ นจานวนมาก ด้วยความรักและความวางใจในพระเจ้า ด้วย "ขนมปั งเพียง
ห้าก้อนกับปลาสองตัว" ทัง้ ผูช้ าย ผูห้ ญิงและเด็กได้กินจนอิม่ พระเยซูคริสต์ทรงเลี้ยงดูเราด้วยอาหาร
ฝ่ ายกาย-จิต "ท่านทัง้ หลายทีก่ ระหาย จงมาดื่มนา้ แม้ผไู ้ ม่มีเงินจงมาเถิด" ด้วยพระพรต่างๆ และ
"ความรักแท้ของพระเจ้า ซึง่ ปรากฎในพระคริสตเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา" "ใครจะพรากเราจาก
ความรักของพระคริสตเจ้าได้" ข้าแต่พระคริสตเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้เรียนรูท้ จี่ ะมีทา่ ทีและจิตใจใหม่
รูจ้ กั แบ่งปั นสิง่ ทีม่ ีหรือเป็ นแก่ทกุ คนทีอ่ ยูร่ อบข้างตามแบบอย่างของพระองค์
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า
วันอังคารที่ 4 ส.ค.20
วันพุธที่ 5 ส.ค.20
วันพฤหัสบดีที่ 6 ส,ค,20
วันศุกร์ที่ 7 ส.ค.20
วันเสาร์ที่ 8 ส.ค.20
วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 20

ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์
วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก
ระลึกถึง น.ซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี น.กาเยตาน พระสงฆ์
ระลึกถึง น.โดมินิก พระสงฆ์
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
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ขอร่วมยินดีกบั พระอัครสังฆราช หลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรนั ดร์ โอกาสฉลอง 50 ปี แห่งชีวติ สงฆ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศลิ ป์
หมวด 7 วัตถุท่ใี ช้ในศาสนพิธี ( Religeous Objects )
กางเขนและสามเหลีย่ ม (Cross And Triangle) เป็ นสัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการ
ปั กอาภรณ์ทใี่ ช้ในพระศาสนจักรโดยกางเขนทีซ่ อ้ นกับสามเหลี่ยมหมายความว่า
พระคริสตเจ้าทรงเป็ นหนึ่งเดียวกับพระตรีเอกภาพ

ข้อคิดสะกิด

พิจารณาความตาย .....
ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่
ทรัพย์สมบัตทิ ้ งิ ไว้ให้ปวงชน
เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า
เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร

คงเหลือแต่ตน้ ทุนบุญกุศล
แม้รา่ งตนเขาก็เอาไปเผาไฟ
เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา.....

-----------------------------------------------บราแดอร์นาวในพิธรี บั ผูส้ มัครเตรียมเป็ นสังฆานุกรและพระสงฆ์ กับพื่อนร่วมชัน้ จานวน 16 คน
28 ก.ค. ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
(และพวกเราจะได้รบั พิธแี ต่งตัง้ เป็ นผูอ้ า่ นพระคัมภีร์ 12 สิงหาคมนี้)

วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

6

ั ันธ์
ประชาสมพ









วันอาทิตย์น้ ีหลังมิสซาภาษาไทย มีประชุมสภาอภิบาล เพื่อสรุป
ภาพรวมงานวันแต่งตัง้ สภาฯ
วันจันทร์ มิสซา เวลา 11.00 น. (วัดน้อย)
วันอังคาร - วันพุธ ไม่มีมิสซา - เข้าเงียบพระสงฆ์
วันพฤหัสบดี มิสซา เวลา 11.00 น. (วัดน้อย)
วันศุกร์ตน้ เดือน - ส่งศีล - มิสซา เวลา 19.30 น.
วันเสาร์ นพวาร - มิสซา เวลา 19.30 น.

วันอาทิตย์หน้า วันที่ 9 สิงหาคม ไม่มีมิสซาภาษาอังกฤษ
10.00 น. มิสซารวม - มีพิธีแต่งตัง้ กรรมการสภาฯ ในมิสซา
พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี เป็ นประธาน
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

พี่นอ้ งทีร่ กั
ขณะกาลังเขียนบทความสัน้ ของอาทิตย์น้ ี เพิ่งกลับมาจากธุระต่างจังหวัด
เหนื่อยมาก ฉบับนี้จงึ ขอนาบทความตรง ๆ จากบทอ่านที่ 2 จากจดหมายของ
นักบุญเปาโลอัครสาวก ถึงชาวโรม บทที่ 8 .....
พี่นอ้ ง ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ความทุกข์ลาเค็ญ
หรือ ความคับแค้นใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือ การขาดอาหารและ
เครือ่ งนุ่งห่มหรือ ภยันตรายและคมดาบหรือ
แต่ ในการทดลองทัง้ หมดนี้ เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผูท้ รงรักเรา เพราะ
ข้าพเจ้าเชือ่ มัน่ ว่า ไม่วา่ ความตายหรือชีวติ ไม่วา่ ทูตสวรรค์หรือผูม้ ีอานาจปกครอง
ไม่วา่ ปั จจุบนั หรืออนาคต ไม่วา่ ฤทธิ์อานาจใด หรือความสูง ความลึก ไม่มีสรรพสิง่
ใด ๆ จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึง่ ปรากฏในพระคริสตเยซู องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรา
คนจน คือคนที่ขาดแคลนทรัพย์สนิ เงินทอง ของกินของใช้
คนโชคร้ายกว่าคนจน คือคนไม่มีแ ม้ความรักเหลือในชีวิตจิตใจ
แต่ คนที่มีนนิสยั แห้งแล้งแข็งกร้าว คือคนที่ไม่เคยรับรูว้ า่ มีคนรักเขา
ห่วงใยเขา มุง่ ดีหวังดีให้เขา ...
แล้ว เราล่ะ รูม้ ย๊ั
พ่อศักดิ์

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ เวลา 19.30 น.
ทุกวันที่ 11 ของเดือน เวลาทุ่มครึง่ ขอเชิญร่วมแห่เทิดเกียรติแม่พระทีวั่ ดบางแสน
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

นรก กับ สวรรค์
ขณะทีช่ ายคนหนึ่งนอนหลับ มีนางฟ้ าลงมาทีห่ อ้ งนอนของเขา ชวน
ให้ไปเที่ยวสวรรค์กบั นรก
นางฟ้ าพาไปที่ที่หนึง่ บอกว่า...
"ถึงนรกแล้ว" ทีน่ นั้ เป็ นห้องใหญ่ๆ มีโต๊ะยาวๆ บนโต๊ะมีอาหารที่
ประณีตอร่อยทุกประเภท มีคนนัง่ อยูห่ ลายคน นางฟ้ าก็บอกว่า "นี่
สัตว์นรก" คนเหล่านัน้ นัง่ มองอาหารทีน่ ่ากินทีส่ ุดในโลก แต่ตวั เขา
ผอมเหลืองน่าสงสาร นางฟ้ าบอกว่า "ทีน่ ี่อนุญาตให้กินอาหารดีๆ
ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้ชอ้ นที่ยาวหนึ่งเมตร เวลาตักอาหารเข้า
ปาก มันก็ไม่ถึงสักที มันหกลงพื้นเขาเลยมีความวุน่ วายเดือดร้อนมากพยายามตักอาหารเท่าไรก็ไม่ถึง ปากเลยผอมพราะ
อดอาหาร อยูใ่ กล้ชิดอาหารทีอ่ ร่อยแต่ไม่สามารถเอามาถึงปากของตน"
นางฟ้ าพาไปอีกห้อง บอกว่า "นี่สวรรค์" ห้องทีส่ องนี้มีลกั ษณะเช่นเดียวกับห้องแรกทุกประการ เรามักจะคิดว่าสวรรค์
กับนรกต่างกัน แต่ความจริงสวรรค์กบั นรกนี้คล้ายๆ กัน มีโต๊ะอาหารยาวๆ อาหารประณีตหลายๆ อย่างเหมือนกันหมด
มีเก้าอี้รอบมีคนนัง่ แต่แปลกที่คนทีส่ วรรค์ย้ มิ แย้มแจ่มใสอ้วนท้วนสมบูรณ์สบาย ดูวา่ เขากินอย่างไร
เขาก็ตอ้ งใช้ชอ้ นยาวหนึ่งเมตรเหมือนกัน "เอ...ทาไมมันไม่เหมือนทีน่ รก?" พอดูดีๆ ก็เห็นวิธีของชาวสวรรค์คือ คนข้าง
หนึ่งของโต๊ะเขาตักอาหารด้วยช้อนยาวๆ เอาไปป้ อนใส่ปากของคนตรงข้าม คนอีกข้างก็ตกั อาหารมาใส่ปากของคนข้างนี้ก็
เลยได้กินกันทุกคนอยูอ่ ย่างสุข สบาย สรุปว่า ทีน่ รก คนคิดแต่จะได้อย่างเดียวคิดแต่เรื่องความสุขของตัวเอง คิดแต่วา่
เราจะได้อาหารทีเ่ ราชอบ แต่ทสี่ วรรค์นนั้ มีการช่วยเหลือกันมีความรักสามัคคีกนั คานึงถึงความสุขของคนอื่นด้วย ก็
ได้รบั ความสุขกันทุกคน

รถไฟชีวิต
ชอบมาก รถไฟ…ชีวิต !!!! อ่านแล้วอ่านอีกไม่เบือ่
ชีวติ เหมือนกับการเดินทางโดยสารรถไฟ… มีสถานีต่างๆ… มีการเปลี่ยน
เส้นทาง… มีกระทัง่ อุบตั ิเหตุ…… เราขึ้นรถไฟขบวนนี้ตอนเราถือกาเนิด…. พ่อแม่ คือ
คนทีต่ ีตวั๋ ให้เรา… เราเชื่อว่าท่านจะเดินทางด้วยรถขบวนนี้ กับเราตลอดไป…. แต่
แล้ว..ทีส่ ถานีใด สถานีหนึ่ง ท่านทัง้ สองก็ตอ้ งลงรถจากไป… ปล่อยเราไว้เพียงลาพัง
กับการเดินทางนี้…. วันเวลาผ่านไป… จะมีผโู ้ ดยสารอื่นๆขึ้นรถ มาเรื่อยๆ… หลายคน
จะเป็ นคนทีเ่ รารัก และผูกพัน.. เป็ นพี่เป็ นน้อง.. เป็ นเพื่อน.. เป็ นลูกเป็ นหลาน หรือกระทัง่ เป็ นทีร่ กั แห่งชีวติ ของเรา….
หลายคนลงรถไปกลางทาง… ทิ้งไว้แค่ความทรงจาความอ้างว้างและคิดถึงอันถาวรในชีวติ เรา.. หลายคนจากไป… อย่าง
ทีเ่ ราไม่ทนั ได้ สังเกตด้วยซา้ ว่า… เขาลุกจากทีน่ งั่ และลงรถไฟไปแล้ว ! การเดินทางโดยรถไฟชีวติ ขบวนนี้ จึงเต็มไป
ด้วยความรื่นรมย์… ความโศกเศร้า… ความมหัศจรรย์…ความสมหวัง… คาสวัสดี…คาอาลา… และคาอวยพรให้โชคดี
การเดินทางที่ดีทสี่ ุด คือ การได้ชว่ ยเหลือ… ได้รกั …ได้มีความสัมพันธ์ทดี่ ีกบั เพื่อน ผูโ้ ดยสารทุกคน …จงแน่ใจว่า
เราได้ให้ สิ่งทีด่ ีทส่ี ุด เพื่อให้การเดินทางของพวกเขา มีความราบรื่นและสะดวกสบาย
ความน่าพิศวงของการเดินทางอันวิเศษยอดเยี่ยมนี้คือ… ตัวเราเองก็ไม่รูล้ ่วงหน้า ว่าเราจะต้องลงจากรถไฟทีส่ ถานี
ไหน….. ฉะนัน้ …เราต้องมีชีวติ ให้แจ๋วทีส่ ุด…ปรับปรุงตัวเอง…รูจ้ กั ลืม…รูจ้ กั อภัย…ให้สิ่งดีทสี่ ุด ทีเ่ รามีแก่คนรอบข้าง
สาคัญเหลือเกิน ทีเ่ ราควรทาอย่างนี้…เพราะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องลุกจากทีน่ งั่ ..เพื่อลงจากรถไฟไป เราจะได้ท้ งิ ความ
ทรงจา ที่สวยงามไว้แก่ผคู ้ น ที่ตอ้ งเดินทาง โดยสาร รถไฟขบวนชีวติ นี้ตอ่ ไป ขอบคุณมากๆ ทีม่ าเป็ นผูโ้ ดยสารคน
หนึ่ง ในขบวนรถไฟชีวติ ของกันและกัน ขอให้ผรู ้ ่วมทางทุกท่านพบพานแต่ความรื่นรมย์ในการเดินทางบนขบวนรถไฟ
สายชีวติ … ทีค่ รัง้ หนึ่ง ช่วงเวลาหนึ่ง ณ สถานีใด สถานีหนึ่ง เรามีโอกาสได้เดินทางร่วมกัน
เรื่องนี้เป็ นเรื่องทีพ่ ลอยศรีได้อ่านจากการส่งต่อๆกันมา อ่านรอบแรกนานแล้ว รูส้ ึกว่า อืม ชอบจัง มันคือ ดีอะ่ ใคร
เขียนไม่รูน้ ะ แต่วา่ อ่านแล้ว ทาให้เรารักเพื่อนร่วมทางมากขึ้น พลอยศรีอา่ นนานแล้ว แต่ก็ลืมไปเช่นกันนะ รูส้ ึกดีแค่
ชัว่ ครู่ ชัว่ คราว… จนอยูม่ าเมื่อไม่นาน ก็พบอีก อ่านอีกก็ชอบใจอีก มันเหมือน ยา้ เตือนสิ่งทีเ่ รากาลังลืม
ข้อความไลน์ ส่งกันมา ส่งกันไป สุดท้ายก็ลบทิ้ง … และแล้วเช้านี้พลอยศรีก็ได้เห็นอีกจนได้ จากเฟสบุค๊ ที่เพื่อนแชร์ …
พออ่านและ ก็เลยคิดว่า ” เราควรเก็บไว้ในบันทึก” เพื่อยา้ เตือนในคราวต่อไป พลอยศรีเชื่อนะ ว่าไม่มีอะไรบังเอิญ
หรอก การที่พลอยศรีได้ พบบทความนี้บ่อยๆ แปลว่า มีบางสิ่ง อยากให้พลอยศรีได้รบั รู ้ ยา้ อ่าน ยา้ คิด ก็ยา้ เตือน
ทุกย่างก้าว ทุกจังหวะของชีวติ ล้วนมีความหมาย ถ้าวันพรุง่ นี้เป็ นต้นไป ไม่มีใครส่งมา หรือ แชร์มาเตือนอีก พลอย
ศรีก็มีอยูต่ รงนี้.. “รถ ไฟชีวติ ” เพื่อนร่วมทาง ผูโ้ ดยสาร สถานีถดั ไป และเราจะพบ จะจาก จะแยกย้ายกันที่สถานีไหน
… ขอบคุณทุกๆคน ทีแ่ ชร์บทความดีๆ และขอบคุณ นักคิด นักเขียน ทุกคนทีบ่ รรจงแต่งเรื่องราว ร้อยเรียง มา
เตือนสติ ต่อแต่น้ ี เราจะเป็ นผูโ้ ดยสารร่วมขบวนรถไฟทีด่ ีของกันและกันตลอดไป และกับทุกคนทีพ่ บเจอ ทัง้ นอกบ้าน
และในบ้าน เพราะเราก็ไม่รูว้ า่ พรุง่ นี้ใครจะก้าวลงจากรถไฟก่อนกัน เขาหรือเรา ยิ้มกว้าง

