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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
มาวัดบางแสนกันเถอะ... วันอาทิ ตย์มิสซาภาษาไทยเวลา 10:30 น.
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“ท่านช่างมีความเชื่อน้ อยจริง สงสัยทาไมเล่า”
ประกาศกเอลียาห์มปี ระสบการณ์กบั พระเจ้าในความสงบเสียงกระซิบเบาๆ

บรรดาศิษย์ของพระ
เยซูเจ้ามีประสบการณ์กบั พระเจ้าในทะเล สาหรับชาวยิว ทะเลเป็ นทีอ่ ยูข่ องความชัวร้
่ าย การคุกคาม
และการเบียดเบียน พระเยซูเจ้าทรงมีอานาจเหนือทะเล ทรงดาเนินบนผิวน้าทะเล พระองค์ตรัสแก่
บรรดาศิษย์ว่า "ทาใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย" เปโตรเป็ นตัวแทนศิษย์ผชู้ นะความกลัว ก้าวเดินกับพระ
เยซูเจ้าบนผิวน้าด้วยความเชื่อ พระองค์ทรงช่วยเปโตรทีม่ คี วามเชื่อน้อยและมีความสงสัยคนทีอ่ ยูใ่ นเรือ
มีความเชื่อทูลว่า "พระองค์เป็ นบุตรพระเจ้าอย่างแท้จริง" ชีวติ เป็ นการผจญภัย ทุกวันเราได้รบั การเรียก
ให้มปี ระสบการณ์กบั พระเจ้าในชีวติ ของเราแต่ละคน
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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน

วันจันทร์ท่ี 10 ส.ค.20
ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี
วันอังคารที่ 11 ส.ค.20
ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี
วันพุธที่ 12 ส.ค.20
ระลึกถึง น.ฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ชังตาล นักบวช
วันพฤหัสบดีท่ี 13 ส,ค,20 ระลึกถึงน.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี
วันศุกร์ท่ี 14 ส.ค.20
ระลึกถึง น.มักซีมเี ลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาอภิบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธมี อบใบแต่งตัง้ แก่สมาชิกสภาอภิบาลชุดใหม่ในวันอาทิตย์ท่ี 9 ส.ค. 2563

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิธี ( Religeous Objects )

กางเขนแห่งแคว้นลอร์เรน( Cross Of Lorraine) เป็ นกางเขนประจ าแคว้น โดยประกอบด้ว ย
เส้นแนวตัง้ ทีม่ เี ส้นแนวนอนสองเส้นตัดอยูโ่ ดยเส้นแนวนอนทัง้ สองเส้นมีระยะห่างจากด้านบนและด้านล่าง
เท่ากันในรูปแบบทีใ่ ช้ในยุคก่อน เส้นแนวนอนทัง้ สองเส้นมีความยาวเท่ากันแต่ในศตวรรษทีย่ ส่ี บิ เส้นล่างยาว
กว่าเส้นบน ซึง่ คล้ายกับกางเขนแห่งพระสังฆบิดร (Patriarchal Cross)แต่ต่างกันตรงที่ เส้นแนวนอนของ
กางเขนแห่งสังฆบิดรจะอยูช่ ดิ ไปทางด้านบน กางเขนแห่งแคว้นลอร์เรน เป็ นส่วนหนึ่งของตราประจา
แคว้นลอร์เรนในภาคตะวันออกของประเทศฝรังเศส
่
แรกเริม่ ทีเดียวกางเชนนี้เป็ นสัญลักษณ์ของท่านนักบุญ
โยน ออฟ อาร์คซึง่ เป็ นผูต้ ่อต้านการบุกรุกฝรังเศสโดยอั
่
งกฤษ ต่อมาในระหว่างปี ค.ศ. 1871 – 1918 และ
1940 - 1944 พืน้ ทีต่ อนเหนือของแคว้นลอร์เรนได้ถูกประเทศเยอรมันยึดครองในระหว่างนัน้ กางเขนนี้ได้
กลายเป็ นศูนย์รวมแห่งการกอบกูแ้ คว้นนี้คนื มากางเขนนี้จงึ เป็ นสัญลักษณ์แห่งความรักชาติของฝรังเศส
่

ข้อคิดสะกิด
กระจกเงา
กระจกเงาสะท้อนความเป็ นจริง
ไม่มใี ครหลอกได้ใต้แววตา
หลอกใครใครหลอกได้หลอกไปเถิด
หลอกใครใครหลอกได้เว้นใจตน

เรื่องทุกสิง่ ชัดเจนเด่นตรงหน้า
เลวชัวช้
่ าต่าทรามตามใจตน
อย่าเตลิดหลอกตัวมัวหมองหม่น
เกิดเป็ นคนเลวดีอยูท่ ใ่ี จ
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วันเทิดเกียรติแม่พระ (อังคารที่ 11)






วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

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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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

วันจันทร์ที ่ 10 ถึงวันศุกร์ที ่ 14 มิสซา เวลา 11.00 น. (วัดน้อย)
วันพฤหัสบดีท่ี 13 ส,ค,20 ระลึกถึงน.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี
วันเสาร์ นพวาร - มิสซา เวลา 19.30 น.

เลือ่ นไปวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
คือวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม (อาทิตย์หน้าครับ)

วันอาทิตย ์ที่

วันอาทิ ตย์นี้ มีความสาคัญ และเป็ นความยินดีของพวกเราเป็ นพิเศษ เพราะเป็ นวันที่
พระสังฆราช ซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรขี องเรา ให้เกียรติมา
เป็ นประธานในพิธบี ูชาขอบพระคุณ พร้อมทัง้ ประกาศแต่งตัง้ กรรมการสภาอภิบาลวัดของเรา
ด้วย
เราทราบอย่างชัดเจนในพระวรสารแล้วว่า พระเยซูเจ้าได้ตตรัสกับซีมอนเปโตรว่า “ซีมอน (เป
โตร) เจ้าเป็ นศิลา และบนศิลานี้ เราจะตัง้ พระศาสนจักรของเรา -ประตูนรก จะไม่มวี นั เอาชนะ
พระศาสนจักรได้เลย...” นี่เป็ นคาประกาศซึง่ พระเยซูเจ้ายืนยันเป็ นแม่นมันเช่
่ นนัน้
พระศาสนจักร เป็ นองค์กรทีพ่ ระเยซูเจ้าสร้างขึน้ ให้เป็ น พระกายทิพย์ของพระองค์ โดยมี
นักบุญเปโตร พระสัน ตะปาปาองค์แ รก รับมอบอานาจการบริ หารปกครอง จัด การและ
ดาเนินการเผยแผ่ขยายพระศาสนจักรนี้ ไปจนสุดปลายแผ่นดิน และอานาจนี้ถูกส่งผ่าน
ถ่ายทอดมาถึงบรรดาพระสังฆราช จนข่า วดีนี้ คือ ข่าวดีแห่งความรอดพ้น มาถึงเรา เรา
ทุกคนจึงมีบุญทีเ่ ราได้เข้ามาเป็ นสมาชิกในพระศาสนจักรนี้ เรามีอนาคตทีแ่ น่ นอนสาหรับชีวติ นิ
รันดร์ ในพระคริ สตเจ้า
วันนี้ ขออย่าให้เราเพียงแต่ยนิ ดีทเ่ี รามีผแู้ ทนนักบุญเปโตร ผูร้ บั มอบอานาจจากพระเยซูเจ้า คือ
พระสังฆราชของเรามาอยูท่ ่ามกลางเรา ..... แต่ขอให้เราร่วมใจกันกับสมาชิกสภาอภิบาลชุดใหม่
ของวัดเรา สรรเสริญโมทนาพระคุณพระเป็ นเจ้า อีกทัง้ ขอพระพรเพื่อกันและกัน ให้เราร้อนรน
ยิง่ ขึน้ ในการเป็ นศิษย์ตดิ ตามพระเยซูเจ้า ภายใต้การนาของพระสังฆราชของเรา ผูเ้ ป็ นเสมือน
นายชุมพาบาล ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบในนามของพระองค์
ให้เราร่วมใจกันวอนขอพระพรพระจิ ตเจ้าอย่างอุดมบริ บรู ณ์ เพื่อพระสังฆราชของเรา
ให้เราขอพระพรเพื่อตัวเราเอง ครอบครัว และเพื่อชุมชนความเชื่อของเรา ให้มจี ติ ใจ เคารพรัก
น้อมนอบเชื่อฟั ง ร่วมมือร่วมใจ ในกิจการต่าง ๆ อีกทัง้ ภาวนาให้พระสังฆราชของเราเสมอ ใน
ชีวติ ประจาวัน เพื่อให้เป็ นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันมันคงที
่
่ลกู ๆ พึงมีต่อพ่อที่
รักเรา
พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

ลิง กับ ลา
หญิงชาวบ้านคนหนึ่งอาศัยอยูค่ นเดียวในกระท่อม ด้วยความเหงานางจึงหาสัตว์มาเลีย้ งไว้เป็ นเพื่อน
สองตัว คือ ลิงและลา วันหนึ่งหญิงชาวบ้านคนนี้ตอ้ งออกไปตลาดเพื่อซือ้ อาหาร ก่อนออกจากบ้านเธอได้เอา
เชือกมาผูกคอลิง แล้วมัดขาของลาเอาไว้ทงั ้ สองข้าง เพื่อป้ องกันไม่ให้สตั ว์เลีย้ งทัง้ สองตัวเดินย่าไปมาใน
กระท่อมจนทาให้ขา้ ว ของ ต่างๆ ได้รบั ความเสียหาย
สักครูห่ นึ่ง หญิงชาวบ้านคนนี้กก็ ลับมาจากตลาด เจ้าลิงมองเห็นเจ้าของเดินมาแต่ไกลจากทางหน้าต่าง
ก็รบี เอาเชือกมาผูกคอตนไว้ อย่างเดิมและอยูอ่ ย่างสงบนิ่ง

ฝ่ ายหญิงชาวบ้านเมือ่ เปิ ด ประตูกระท่อมเข้ามาเห็นข้าวของของตนถูกรือ้ ค้น กระจุยกระจายเช่นนัน้ ก็
เกิดโทสะ ขึน้ ทันที หันมองลิงและลาเพื่อดูว่าใครเป็ นผูก้ ่อเรือ่ ง และเห็นว่าลาไม่มเี ชือกผูกขาดังเดิม เธอก็คดิ
เอาเองว่าเจ้าลานี่เอง คือตัวปั ญหา ทาให้กระท่อมของเธอมีสภาพไม่ต่างจากโรงเก็บขยะ ดังนัน้ หญิง
ชาวบ้านจึงวิง่ ไปหยิบท่อนไม้นอกบ้านมาทุบตีลาอย่าง
รุนแรง ซึง่ เจ้าลาผูน้ ่าสงสารก็ได้แต่ส่งเสียงร้องด้วยความ
เจ็บปวดจนสิน้ ใจโดยไม่ สามารถทา อะไรได้เลย
เธอทัง้ หลาย...
เธอหลายคนคงไม่ค่อยชอบ ตอนจบของนิทานเรือ่ งนี้นกั
เพราะสงสารเจ้าลาทีไ่ ม่ได้ทาความผิดอะไรแต่กลับถูกเจ้าของทา
โทษจนตาย ส่วนเจ้าลิงซึง่ เป็ นต้นเหตุแท้ๆ กลับรอดพ้น และไม่ได้รบั ผลกรรมใดๆ แต่แท้ทจ่ี ริงแล้วนิทาน
เรือ่ งนี้ตอ้ งการชีใ้ ห้เห็นถึง ความเป็ นผูน้ า ของหญิงชาวบ้านทีไ่ ม่พจิ ารณาเหตุการณ์ให้ถ่องแท้ เชื่อแค่สงิ่ ที่
ตนเห็นแล้วลงโทษไปตามความรูส้ กึ และประสพการณ์ส่วนตัว เธอมองเห็นข้าวของเสียหายและมองเห็นลาที่
หลุดออกมาจากเชือก แล้วตัดสินว่าลาคงเป็ นผูก้ ระทา แต่ไม่ได้มองว่าลาไม่มปี ั ญญาจะแก้เชือก และไม่ม ี
นิสยั ชอบรือ้ ทาลาย เธอมองเห็นลิงยังถูกเชือกล่ามอยูก่ ค็ ดิ ว่าลิงคงไม่ใช่ผกู้ ระทา แต่มองไม่ออกว่าผูน้ ่าจะแก้
ปมเชือกได้และมีนิสยั ชอบรือ้ ทาลายนัน้ คือ ลิง ความจริงถ้าเธอรูจ้ กั สารวจร่องรอยความเสียหายเสียสัก
เล็กน้อย เธอก็จะพบรอยเท้าและฟั นของลิงกระจายไปทัวห้
่ อง แต่ไม่พบรอยเท้าของลาเลยเพราะลาไม่ได้
เคลื่อนทีไ่ ปไหน

คุณค่าทีซ่ อ่ นอยู่
ในตลาดขายของเก่าแห่งหนึ่ง เจ้าของร้านชายได้หยิบไวโอลินเก่าๆตัวหนึ่งขึน้ มาประกาศขาย
“ไวโอลินเก่าตัวนี้ ราคา 1,000 บาทขาดตัว ลูกค้าท่านใดสนใจ เดินตรงเข้ามาเลยครับ” ชายคนหนึ่งเดิน
เข้ามาและหยิบไวโอลินทัง้ เก่าทัง้ โทรมตัวนัน้ ขึน้ มาดู เขาลองสีดู ปรากฏ
ว่าเสียงของมันน่ าเกลียดและบาดหูมาก เขาจึงตัดสินใจวางมันลงไว้ทเ่ี ดิม
เมือ่ ผ่านเวลาไปได้ครึง่ ชัวโมง
่ เจ้าของร้านก็ได้ประกาศขึน้ อีกครัง้
ว่า “ไวโอลินเก่าตัวนี้ ราคา 500 บาทขาดตัว ลูกค้าท่านใดสนใจ เดินตรง
เข้ามาเลยครับ” แต่กย็ งั ไรวีแ่ ววคนสนใจ จนเจ้าของร้านได้ประกาศเป็ น
รอบที่ 3 ว่า “ไวโอลินเก่าตัวนี้ ราคา 100 บาทขาดตัว ลูกค้าท่านใดสนใจ
เดินตรงเข้ามาเลยครับ”
ชายชราผมขาวคนหนึ่งเดินมาหยุดหน้าร้าน จากนัน้ ก็หยิบ
ไวโอลินขึน้ มาดู เขาใช้ผา้ ทีอ่ ยูใ่ นมือของเขาบรรจงเช็ดลงไปทีไ่ วโอลินเครือ่ งนัน้ ด้วยความถนอม ครูต่ ่อมา
ไวโอลินตัวนัน้ ก็มสี สี นั มันวาวขึน้ มา มันดูดขี น้ึ มาในทันที ชายชราทาการปรับสายของไวโอลินแต่ละเส้น
ด้วยความตัง้ ใจ จากนัน้ ก็นามันทาบขึน้ ทีค่ างของตัวเอง แล้วบรรจงสีไวโอลินนัน้ เสียงของไวโอลินกังวาน
ก้องจนเจ้าของร้านประหลาดใจ “คุณทาได้ยงั ไง?” เขาเอ่ยถามชายชรา “ทุกสิง่ ในโลกใบนี้ลว้ นมีคุณค่าใน
ตัวของมันเอง อยูท่ ว่ี ่าใครจะเห็นคุณค่าของมันก็เท่านัน้ เอง” ชายชราตอบ “คุณลุงช่วยสีไวโอลินนี้ให้ผมอีก
ครัง้ ได้ไหมครับ” ชายชราพยักหน้า จากนัน้ ก็สไี วโอลินให้ผคู้ นทีเ่ ดินเลือกซือ้ ของเก่าในตลาดฟั ง “ผม
ให้ราคาหนึ่งพันบาทตามทีค่ ุณประกาศตอนแรก” ลูกค้าชายคนหนึ่งเสนอขึน้ “ผมให้ราคาสองพันบาท
มากกว่าทีค่ ุณประกาศตอนแรก” ลูกค้าชายคนทีส่ องเอ่ยขึน้
“ฉันให้ราคาสามพันบาทสามีของฉันต้องชอบมันแน่ๆ” ลูกค้าสาวคนหนึ่งเสนอ จนสุดท้าย ราคา
ไวโอลินตัวนี้ถูกขายในราคา 5,999 บาท จากราคาเดิมที่ 100 บาท
คนทุกคนเปรียบเสมือนไวโอลิน อารมณ์ของคุณเสมือนสายไวโอลิน หากคุณปรับอารมณ์ของคุณ
ได้ดี ก็ไม่มใี ครกล้าดูแคลนคุณค่าของคุณได้ ไวโอลินเก่าตัวหนึ่ง เมือ่ มันอยูใ่ นมือของนักเล่นทีม่ ชี ่อื เสียง
มันกลายเป็ นไวโอลินทีท่ รงคุณค่าและมีราคา กลับกัน หากมันอยูใ่ นร้านขายของเก่า มันก็ไม่ต่างอะไรจาก
ไวโอลินเก่าๆธรรมดาตัวหนึ่งทีห่ าราคาค่างวดอะไรไม่ได้ ม้าตัวหนึ่ง เมือ่ มันอยูก่ บั ชาวไร่ คุณค่าของมันก็
คือพาหนะทีช่ ่วยขนย้ายพืชผล แต่หากมันอยูก่ บั แม่ทพั มันก็กลายเป็ นม้าศึกคู่ใจแม่ทพั คุณค่าของมันก็
คือม้านักรบ ของทีม่ คี ุณค่า ต้องอยูก่ บั คนทีเ่ ห็นคุณค่า เช่นนี้จงึ ก่อเกิดคุณค่าอันมหาศาล
ทีม่ า http://www.bejame.com/article/3027

