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ภาพข่าวว ัดบางแสน
หนูนอ้ ยผูช้ ว่ ยพิธกี รรมจะเตรียมพร้อม รอน้องๆ ทีต่ ดิ ตามพ่อแม่ออกมารับศีล จะได้รบั พรปกมือจากคุณพ่อ
และยังได้รบั ขนมเป็ นรางวัลจากพี่ ... ลองพาลูกหลานของท่านมาวัดบางแสนซีครับ วันอาทิตย์ มิสซา 10.00 น.
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“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กบั ขุมทรัพย์ท่ซี ่อนอยู่ในทุ่งนา
คนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตนิ นั้ และยินดีกลับไปขายทุกสิง่ ที่มีนาเงินมาซื้อนาแปลงนัน้ ”
พระเยซูเจ้าทรงเปรียบอาณาจักรสวรรค์เป็ นขุมทรัพย์ในทุง่ นา

เป็ นไข่มุกเม็ดงาม ผูท้ พี่ บจะยินดีขายทุกสิ่งทีม่ ี
เพื่อนามาซื้อไข่มุกและทีน่ าแปลงนัน้ ..และยังทรงเปรียบพระอาณาจักรสวรรค์กบั การหย่อนอวนลงในทะเล ติดปลา
ทุกชนิด แล้วปลาเลวก็จะถูโยนทิ้งไป เช่นเดียวกับทีท่ ูตสวรค์จะแยกคนชัว่ ออกจากคนชอบธรรมและทิ้งลงในขุมไฟ
เมื่อถึงวันสิ้นโลกบทอ่านจากหนังสือพงศ์กษัตริยฉ์ บับทีห่ นึ่ง แสดงความโปรดปรานของพระเจ้าที่ทรงมีตอ่ กษัตริยซ์ า
โลมอนผูท้ ลู ขอของประทานเป็ นความเข้าใจเพื่อจะปกครองประชากรจานวนมากของพระเจ้าอย่างยุติธรรมและรูจ้ กั
วินิจฉัยแยกความดีจากความชัว่ แทนทีจ่ ะขอชีวติ ทีย่ ืนยาว หรือความมัง่ คัง่ หรืออานาจในทางโลกพระเจ้าทรงพอ
พระทัย ทรงประทานความเข้าใจและปรีชาญาณในการตัดสินอย่างไม่เคยมีในผูใ้ ดมาก่อนหรือในภายหลัง...เช่นที่
นักบุญเปาโลเขียนไว้ในจดหมายถึงชาวโรม "พระเจ้าทรงบันดาลให้ทกุ สิ่งกลับเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ รี่ กั พระองค์...ผูท้ ี่
พระองค์ทรงเรียกนัน้ ทรงบันดาลให้เป็ นผูช้ อบธรรม และจะทรงประทานพระสิริรุง่ โรจน์ให้ดว้ ย
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ภาพข่าวว ัดบางแสน

การประชุมสภาอภิบาลวัดบางแสน ชุดใหม่ 2019-2024 ครัง้ แรก วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2020 เพื่อเลือกคณะกรรมการสภา

ในตาแหน่งต่างๆ โดยคุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสคนใหม่ (ขอบคุณภาพจากโพสต์ของปรียาพร เสมอพิทกั ษ์)

ระลึกถึง น.อัลฟองโซ เดลิกวอรี พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ในคริสต์ศลิ ป์
หมวด 7 วัตถุท่ใี ช้ในศาสนพิธี ( Religeous Objects )
กางเขนและมงกุฎ (Cross And Crown)เป็ นสัญลักษณ์แห่ง
รางวัลทีบ่ รรดาสัตบุรุษผูท้ เี่ ชือ่ ในพระผูไ้ ถ่ทถี่ ูกตรึงกางเขนจะได้รบั ใน
ชีวติ หลังความตาย “จงซือ่ สัตย์จนถึงวันตายเถิด และเราจะให้มงกุฎ
แห่งชีวติ แก่ทา่ น” (วิวรณ์ 2:10 )

ข้อคิดสะกิด

ว้ดบางแสนยังคุมเข้มต่อไป ไม่หวัน่ ไหว ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก – มิสซาวันอาทิตย์ 10.3 น.

ไร้ศลี
อันสตรีไร้ศีลก็ส้ นิ สวย
แม้ภิกษุไร้ศีลก็ส้ นิ ดี
สุขหรือทุกข์อยูท่ ใี่ จใช่สงิ่ อืน่
ถ้าทุกคนมีนา้ ใจให้ตอ่ กัน

บุรุษด้วยไร้ศีลก็ส้ นิ ศรี
ถึงเมธีไร้ศีลก็ส้ นิ งาม
ต่างหยิบยื่นนา้ ใจให้สุขสันต์
ไม่มีวนั ทีจ่ ะทุกข์ มีสุขเอย
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

1 คณะกรรมการบริหาร สภาอภิบาลวัดแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน ปี 2019 –2024
ประธานสภาอภิบาล
ผูอ้ านวยการสภาอภิบาล
รองผูอ้ านวยการสภาอภิบาล
เลขานุการ
เหรัญญิก
หัวหน้าฝ่ ายด้านอภิบาล
หัวหน้าฝ่ ายด้านธรรมทูต
หัวหน้าฝ่ ายด้านสังคม
หัวหน้าฝ่ ายด้านการศึกษาอบรม
หัวหน้าฝ่ ายด้านสือ่ สารสังคม
หัวหน้าฝ่ ายด้านการบริหารจัดการ

คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์
แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ ์
คุณวัลลดา เล้ากอบกุล
คุณสุชติ า เผือกพิพฒ
ั น์
คุณปรียาพร เสมอพิทกั ษ์
คุณศุภวรรณ ชีรานนท์
คุณพิมลรัตน์ ศิรเิ ลิศ
คุณปาณิศา หอมดารงค์ศกั ดิ์
คุณปรัชญา ไทยเจริญ
คุณบุญสิตา อานามนารถ
แพทย์หญิงมาลินี บุณยรัตพันธุ ์

2 ตารางมิสซา ประจาสัปดาห์
วันจันทร์ที่ 27 ถึง วันพฤหัสที่ 30 ก.ค. มิสซา เวลา 11.00 น. (วัดน้อย)
วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. ไม่มีมิสซา (ไปพบแพทย์)
วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. มิสซาเวลา 19.30 น. (สวดนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์)

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

พี่นอ้ งทีร่ กั
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ท่ีใด จิตใจของท่านก็อยู่ท่ีนน่ั ”

คนเราหากให้ความสาคัญ ให้คณ
ุ ค่ากับสิง่ ทีเ่ ขามีมากแค่ไหน จิตใจของเขาก็จะมุง่ มัน่
ผูกพัน พะวักพะวงกับสิง่ นัน้ มาก จริง ๆ แล้วนี่เป็ นเรื่องธรรมดานะครับ ....ทว่า... สิง่
ใดทีค่ นเราผูกพันมาก ๆ ...ก็มกั จะทาให้เรามุง่ มัน่ ทุม่ เท จนสุดตัวสุดใจ เพื่อให้ได้มา
เพื่อจะได้มีสง่ิ นัน้ มาก ๆ ขึ้น .... นี่ก็ยงั เป็ นเรื่องธรรมดาอีกใช่ไหมครับ

การดาเนินชีวติ อย่างมีเป้ าหมาย ไม่วา่ จะเป็ นเป้ าหมายระยะใกล้ หรือระยะกลาง และ
มุง่ มัน่ หนทางไปให้ถึงเป้ าหมายนัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ ี ... น่าชืน่ ชม... น่าสนับสนุน .....นี่คอื
วิถีในธรรมชาติของความเป็ นมนุษย์

ทว่า .... ในความเป็ นมนุษย์ของเรา พระเจ้ายังทรงพระเมตตาโปรดปราน ให้เราได้เป็ น
ศิษย์ของพระคริสต์ และได้รบั สิทธิความเป็ นลูกของพระเจ้าด้วย “ความเป็ นตัวตน”
ของเราทุกคนจึงเป็ นเช่นขุมทรัพย์ลา้ ค่า ทีพ่ ระเจ้าบรรจุไว้ในความเป็ นมนุษย์ท่ี
เปราะบาง เสมือนภาชนะดินเผา

พระเจ้าทรงทาให้ชวี ติ มนุษย์ทเ่ี ปราะบางของเรานี้ กลับเป็ นหนทางสูช่ วี ติ นิรนั ดร์ โดย
ทางพระเยซูคริสต์ เราทุกคนได้เข้ามาอยูใ่ นหนทางนี้แล้ว เมื่อเรารับศีลล้างบาป

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 2
เตือนใจเราว่า.... พี่นอ้ ง เรามีสมบัตนิ ้ ีเก็บไว้ในภาชนะดินเผา เพื่อแสดงว่า อานุภาพลา้
เลิศนัน้ มาจากพระเจ้า ......มิใช่มาจากตัวเรา

ฉะนัน้ .... จงระวังเถอะ ...เพราะไม่วา่ เราจะต้องบากบัน่ ดิ้นรน ทุม่ เทแค่ไหน เพื่อให้เรา
มีเพียงพอในการดารงชีพ .... เราต้องไม่ลืมว่า.... เราต้องบากบัน่ ทุ่มเทกับการเป็ น
ศิษย์พระคริสต์ ให้ปรากฏชัดเจนขึ้นทุกวัน
พ่อศั กั ดิ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

รูไ้ หม? ทาไมนา้ ตกถึงสวย
พ่อ : รูม้ ยั้ ลูกทาไมนา้ ตกถึงสวย?
ลูก : ก็เพราะมันเป็ นนา้ ตกไงคะพ่อ
พ่อ : ไม่ใช่หรอกลูก... ทีน่ า้ ตกสวยน่ะเพราะ
นา้ ตกไม่ยอมเก็บนา้ ไว้ในชัน้ ของตัวเอง
ต่างหาก
ลูก : หมายความว่าไงคะพ่อ?

พ่อ : ลูกสังเกตไหมล่ะว่า... เวลานา้ ตกตกลง
มาจากชัน้ หนึ่งแล้ว นา้ นัน้ จะถูกส่งต่อลงไปอีก
ชัน้ หนึ่งทันที
เพราะวิธีน้ ีทนี่ า้ ตกไม่เห็นแก่ตวั แต่ยอมส่งนา้ ทีต่ กลงมาจากชัน้ อืน่ แล้วส่งต่อกันไปเรือ่ ย ๆ อย่างนี้
นา้ ตกถึงสวย และนา้ ตก...จึงยังคงเป็ นนา้ ตกทีม่ ีเสน่หไ์ งล่ะ

อย่าลืมนะลูก...
ถ้าลูกอยากให้ตวั เองเป็ นคนที่น่ารัก ลูกควรจะเป็ นอย่างนา้ ตก หากมีสง่ิ ดี ๆ ตกมาถึงตัวลูก อย่าเก็บ
สิง่ ดี ๆ นัน้ ไว้คนเดียว ลูกต้องเรียนรูท้ ่จี ะ 'แบ่งปั น' ออกไปให้มากที่สดุ มีกแ็ ต่คนที่ 'ให้' ออกไปเท่านัน้
แหละลูก จึงจะเป็ นคนที่ 'ได้รบั ' อย่างแท้จริง

ทักษะการอ่าน
เกี่ยวกับอะไรบ้าง?
เรียนรูก้ ารฝึ กทักษะการอ่าน รูจ้ กั ระดับของการอ่าน การอ่านขัน้ พื้นฐาน อ่านเพือ่ ตรวจสอบ อ่าน
เพือ่ วิเคราะห์ และอ่านเพือ่ เปรียบเทียบ เวลาอ่านหนังสือ เราจะต้องตัง้ ใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน จะได้
เข้าใจเนื้อหาจากหนังสือ การอ่านเพือ่ ตรวจสอบ อ่านแบบผ่านๆ เพือ่ ให้รวู ้ ่าควรซื้อหนังสือเล่มนัน้
หรือไม่ การอ่านเพือ่ วิเคราะห์ เราต้องอ่านและเข้าใจเนื้อหาให้ละเอียด
เราควรวิจารณ์หนังสือด้วยความเป็ นกลาง ไม่ลาเอียง ไม่โน้มเอียง ไม่เข้าข้าง เราไม่ควรวิจารณ์หนังสือ
ถ้าเรายังไม่เข้าใจสิง่ ทีค่ นเขียนต้องการจะสือ่
การอ่านเพื่อเปรียบเทียบ เป็ นการอ่านข้อความบางส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับรายงานหรือบทความทีเ่ ราจะเขียน
การฝึ กทักษะการอ่าน จะช่วยให้เราเข้าใจหนังสือทีม่ ีเนื้อหายากๆ ได้
ทักษะการอ่าน การอ่านหนังสือให้ได้ดี เราจะต้องตัง้ ใจและมีสมาธิ ไม่ใช่แค่อ่านเพือ่ รับรูข้ อ้ มูล
แต่ตอ้ งเข้าใจคนเขียน ต้องวิเคราะห์ รูจ้ กั สงสัย เพราะมันจะทาให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น
การอ่านขัน้ พื้นฐาน จาและรูค้ วามหมายของคา เข้าใจโครงสร้างประโยค และเข้าใจความหมายที่
เปลีย่ นไปของคาที่อยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อมหรือเงือ่ นไขที่ต่างกัน
การอ่านเพือ่ ตรวจสอบ ช่วยให้เรารูว้ ่า หนังสือเล่มนี้เกีย่ วกับอะไร เป็ นหนังสือประเภทอะไร ทา
ให้เราซึมซับพื้นฐานเบื้องต้นได้ในเวลาที่จากัด
การอ่านเพือ่ วิเคราะห์ ค้นหาโครงสร้างและการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือ อ่านเพือ่ ให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และจาเป็ นต้องเพิม่ ความตัง้ ใจให้มากขึ้น
การอ่าน เพือ่ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบโดยการอ่านหนังสือที่คล้ายกัน หลายๆ เล่ม เวลาที่เรา
ต้องเขียนรายงานหรือบทความ เราจะไม่เขียนมันจากหนังสือเล่มเดียว แต่เราจะเลือกหลายๆ เล่ม จาก
หลายๆ ต้นทาง
ทาไมต้องฝึ กการอ่านอย่างจริงจัง ทักษะการอ่านขัน้ สูงจาเป็ นต้องใช้ความพยายามและต้องทา
ตามขัน้ ตอนต่างๆ แต่กท็ าให้เราได้เข้าใจ ได้ฝึกการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ ซึง่ จะ
เปิ ดทางให้เราเข้าใจหนังสือที่มีเนื้อหายากๆ ได้ หนังสือที่มนั จะสอนเราและสร้างแรงบันดาลใจให้กบั เรา
แทนที่เราจะเห็นด้วยกับคนเขียนทุกอย่าง เราต้องหัดตัง้ คาถาม มองหาจุดผิดที่คนเขียนอาจจะละเลย ดูว่า
แนวคิดของคนเขียนมันสอดคล้องกันตัง้ แต่ตน้ จนจบหรือเปล่า การตัง้ ใจอ่านจะช่วยให้เราวิเคราะห์และ
ประเมิินหนังสือได้อย่างฉลาด
ทีม่ า https://minimore.com/b/PE1Ra

