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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
วันที่ 1 พฤศจิกายน พิธบี ชู าขอบพระคุณสมโภชนักบญทัง้ หลายทีว่ ดั บางแสน
คุณพ่อวัชรพล กูช้ าติ (คุณพ่อโบ๊ท) เป็ นประธานในพิธ ี

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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“จงตื่นเฝ้ าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่ร้วู นั และเวลา”

เรื่องเปรียบเทียบของหญิงโง่และหญิงฉลาดทีเ่ ตรียมรับเจ้าบ่าวนัน้ มักจะถูกนามาเปรียบกับ
การเตรียมพร้อมในการเผชิญกับความตาย แต่ทจ่ี ริงแล้ว เจ้าบ่าว ซึง่ สาหรับเราคริสตชน ก็คอื องค์พระ
คริสตเจ้านันเอง
่
เราไม่ได้พบกับองค์พระคริสตเจ้าในวาระสุดท้ายเท่านัน้ องค์พระผูไ้ ถ่มาหาเราเสมอ
ในชีวติ ประจาวันให้เราเตรียมพร้อมทีจ่ ะตอบสนองในความต้องการ ความขาดแคลน และมิตรภาพใน
ชีวติ ของเรา ให้ทุกคนทีเ่ ข้ามาสู่ชวี ติ ของเรานัน้ เป็ นดังองค์
่ พระผูไ้ ถ่ทม่ี าหาเรา และให้เราสร้างพระ
อาณาจักรของพระเป็ นเจ้าตัง้ แต่ในโลกนี้ ในชีวติ นี้ และด้วยท่าทีเช่นนี้เอง ทีท่ าให้เราจะพร้อมรับองค์
พระคริสตเจ้าเมือ่ วาระสุดท้ายมาถึง พระองค์จะไม่ใช่ผแู้ ปลกหน้าสาหรับเรา เพราะเราพบพระองค์อยู่
เสมอในชีวติ ประจาวัน ในผูท้ ถ่ี ูกทอดทิง้ คนยากจนและผูท้ ต่ี อ้ งการความรัก มิตรภาพและความ
ช่วยเหลือจากเรา
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 9 พ.ย.20
วันอังคารที่ 10 พ.ย.20
วันพุธที่ 11 พ.ย. 20
วันพฤหัสบดีท่ี 12 พ.ย.20
วันอาทิตย์ท่ี 15 พ.ย.20

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน
ระลึกถึง น.เลโอ พระสันตะปาปาและนักปราชญ์
ระลึกถึง น.มาร์ตนิ แห่งตูร์ พระสังฆราช
ระลึกถึง น.โยซาฟั ต พระสังฆราชและมรณสักขี
สัปดาห์ท่ี 33 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิ ธี ( Religeous Objects )

ครูเอต (Cruet ) เป็ นภาชนะขนาดเล็ก ใช้ใส่เหล้าองุน่ หรือน้าทีใ่ ช้ในพิธรี บั ศีล
มหาสนิท ครูใช้ เป็ นสัญลักษณ์ของการไถ่บาป
ถ้วย ( cup) เป็ นสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดของพระคริสต์ในสวน
เกทเซมานี
โดยมีทม่ี าจากดารัสพระองค์ว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้า
พระองค์ หากถ้วยนี้ไม่อาจเลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ และข้าพระองค์จาต้องดื่มแล้วไซร้ ทุก
สิง่ ก็จะเป็ นไปตามพระประสงค์
ในตอนนี้พระคริสต์ทรงรูแ้ ล้วว่ายูดาสทรยศต่อพระองค์
และพระองค์จะต้องสละพระชนมชีพบนไม้กางเขน
แต่ทรงยอมรับภาระทีพ่ ระเจ้าทรงมอบ

ข้อคิดสะกิดใจ
ภูมิค้มุ กัน
รูอ้ ะไร ไม่สู้ รูศ้ กึ ษา
เมือ่ เติบใหญ่ ได้รบั นับสบาย
ต้องฝึกเขียน เรียนไว้ ให้เลิศหรู
รูล้ กึ กว้าง สร้างภูม ิ คอยคุม้ กัน

เสริมคุณค่า อาชีพ รีบขวนขวาย
รูร้ อบกาย หายจน พ้นทางตัน
เป็ นประตู สู่โลก โชคดังฝั
่ น
ต้องมุง่ มัน่ ขันแข่ง แหล่งวิชา
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ข่าวกิจกรรมว ัดบางแสน
วันที่ 2 พฤศจิกายน วันภาวนาอุทศิ แด่ผลู้ ว่ งลับ ระลึกถึงบิดามารดา
ปู่ยา่ ตายาย ญาติพน่ี ้องทีล่ ว่ งลับ และวิญญาณในไฟชาระ ทีว่ ดั บางแสน
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ั ันธ์
ประชาสมพ

วันจันทร์ที่ 9
วันอังคารที่ 10

มิสซา เวลา 11.00 น.
วันศุกร์ที่ 13 ไม่ม ีมิ ส ซา
สัมมนาสงฆ์ทศ่ี นู ย์ฯ
พบแพทย์ตามนัด กทม.
วันเสาร์ที่ 14
(ไม่มมี สิ ซาเย็น 19.30น.)
10.00 น. มิสซาสมรส
14.00 น. มิสซาสมรส
18.00 น. มิสซาชมรมเทิดมารีย์
ณเจ้่อนพ้
าสินรไปจากข้
พิ งษ์ จรั
สศรี ประธาน
พระองค์ หากถ้วพระคุ
ยนี้ไม่อาจเลื
าพระองค์
และข้าพระองค์จาต้องดื่มแล้วไซร้ ทุก
ในตอนนี้พระคริสต์ทรงรูแ้ ล้วว่ายูดาสทรยศต่อพระองค์
ิ ตง่ ก็ย์จะเป็
ิ
วันอาทสิและพระองค์
ที่ น15ไปตามพระประสงค์
09.00
น.
ม
ส
ซาภาษาอั
จะต้องสละพระชนมชีพบนไม้กางเขน งกฤษ
แต่ทรงยอมรับภาระทีพ่ ระเจ้าทรงมอบ
10.30 น. มิสซาภาษาไทย
วันจันทร์ที่ 16 ไม่มมี สิ ซา - ประชุมสภาสงฆ์
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

ฟป 3: 17-4:1
พีน่ ้องทัง้ หลาย จงพร้อมใจกันประพฤติตามอย่างข้าพเจ้า ท่าน
ทัง้ หลายเห็นว่า เราเป็ นแบบฉบับอย่างไร ก็จงดาเนินตามอย่างนัน้ เถิด
ข้าพเจ้าเคยบอกให้ทา่ นรูห้ ลายครัง้ แล้ว บัดนี้กข็ อบอกซ้าด้วยน้ าตาอีกว่า
หลายคนประพฤติตนเป็ นศัตรูกบั ไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า ปลายทาง
ของพวกเขาเหล่านี้คอื ความพินาศ พระเจ้าของเขาทัง้ หลายคือท้อง เขาอ้าง
ความน่าละอายมาโอ้อวด เขาสนใจสิง่ ของของโลก แต่บา้ นเมืองของเรานัน้
อยูใ่ นสวรรค์ เราเฝ้ าคอยพระผูไ้ ถ่จากแดนนี้ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็ นเจ้า
พระองค์จะทรงเปลีย่ นรูปร่างต่าต้อยของเราให้เหมือนพระกาย
รุง่ โรจน์ของพระองค์
ด้วยพระฤทธานุภาพทีท่ าให้พระองค์ทรงบังคับ
จักรวาลทัง้ หมดให้อยูใ่ ต้อานาจของพระองค์ได้
พีน่ ้องทีร่ กั ผูเ้ ป็ นความปรารถนา เป็ นความยินดีและเป็ นประดุจ
มงกุฎของข้าพเจ้า จงยึดมันในองค์
่
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเถิด ท่านทีร่ กั ทัง้ หลาย

พ่อศักดิ ์

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

มีกบตัวหนึ่งอาศัยอยูใ่ นสระบัวบริเวณวัด กบตัวนี้ฉลาด มันชอบสังเกตุ และพิจารณา ทุกๆ
เช้ากบตัวนี้จะคอยเฝ้ าสังเกตุหลวงพ่อเจ้าอาวาส เพราะหลวงพ่อจะต้องตื่นแต่เช้าอุม้ บาตรออกบิณท
บาตได้อาหารมาทุกวัน กบก็พจิ ารณาเป็ นพระนี่ดหี นอ
ไม่ตอ้ งทางาน ตื่นแต่เช้าเดินออกนอกวัด กลับมาก็ได้
ข้าวมากิน
กบตัวนี้กค็ ดิ ว่า อยากเป็ นพระคงดีหนอ พอท่าน
ฉันเสร็จเหลือข้าว ท่านก็เอาให้ไก่ในวัดกิน กบตัวนี้กค็ ดิ
อีกว่า เป็ นไก่ดกี ว่าไหม ไม่ตอ้ งออกไปนอกวัดแค่รอ
หลวงพ่อเอาข้าวมาให้กนิ ก็มกี นิ แล้ว สักพักก็มหี มาตัว
หนึ่งวิง่ มาไล่กดั ไก่ทก่ี าลังจิกข้าวบนพืน้ กบก็คดิ ว่า เป็ น
หมาดีกว่า มีกาลังมากกว่าไก่
ต่อมามีชาวบ้านผูช้ ายคนหนึ่งวิง่ มาไล่หมาทีก่ าลังวิง่ กัดไก่เพื่อแย่งข้าว กบก็คดิ อีกว่า งัน้ เป็ น
คนดีกว่า มีกาลังและแข็งแรงกว่าหมา สักพักคนก็เดินไปกวาดลานวัด อยูด่ กี ม็ แี มลงวันบินมาตอม
หน้าคน คนก็ลาคาญคอยปั ดแมลงวันออกจากหน้าตน กบก็ได้คดิ ว่า งัน้ ขอเป็ นแมลงวันดีกว่าไหม
ตัวเล็กๆ บินได้ แต่สามารถสร้างความลาคาญให้กบั คนได้ เมือ่ คิดจบดังนัน้ แมลงวันตัวนัน้ ก็บนิ ผ่าน
มาทีก่ บกาลังนังเฝ้
่ ามองเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ กบก็ใช้ลน้ิ ตวัดแมลงวันเข้าปาก จิตก็คดิ ได้ว่า
โอ้เป็ นตัวเรานี่แหละดีทส่ี ุด เราแข็งแรงและฉลาดกว่าพระ กว่าไก่ กว่าหมา กว่าคน กว่า
แมลงวัน ไม่ตอ้ งออกไปไหน แต่นงเฉละ
ั่
อาหารก็บนิ เข้าปากตัวเอง"
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