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 ปีแหง่นกับญุยอแซฟ 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

ปีแหง่นกับุญยอแซฟ (8 ธนัวาคม 2020 – 8 ธนัวาคม 2021) 
(3) การถวายพระกุมารในพระวหิาร 

 
 

 
 

         เมือ่ครบก าหนดเวลาทีม่ารดาและบุตรจะตอ้งท าพธิชี าระมลทนิ ตามธรรมบญัญตัขิองโมเสส 
โยเซฟและพระนางมารยีไ์ดน้ าพระกมุารไปทีก่รงุเยรซูาเลม็เพือ่ถวายแด่พระเจา้  มเีขยีนไวใ้นธรรม
บญัญตัขิองพระเจา้ว่า จะตอ้งถวายบุตรชายคนแรกทกุคนแด่พระเจา้ และถวายเครือ่งบชูาคอืนกเขา
หนึ่งคูห่รอืนกพริาบสองตวัiตามทีม่กี าหนดไวใ้นธรรมบญัญตัขิองพระเจา้  
         ในเวลานัน้ ทีก่รงุเยรซูาเลม็ มชีายผูห้นึ่งชือ่สเิมโอน เป็นคนชอบธรรมและย าเกรงพระเจา้ 
เขารอคอยความรอดพน้ของอสิราเอล พระจติเจา้ทรงสถติอยูก่บัเขา และไดท้รงเปิดเผยใหเ้ขาทราบ
ว่า เขาจะไมต่ายกอ่นทีจ่ะไดเ้หน็พระครสิตข์องพระเจา้j  
         พระจติเจา้ทรงน าสเิมโอนเขา้ไปในพระวหิาร ขณะทีบ่ดิามารดาน าพระกมุารเขา้มาปฏบิตัิ
ตามทีธ่รรมบญัญตักิ าหนดไว ้ สเิมโอนไดร้บัพระกมุารมาอุม้ไว ้และกล่าวถวายพระพรแดพ่ระเจา้ว่า 
        ขา้แต่พระเจา้บดันี้ พระองคท์รงปล่อยขา้รบัใชข้องพระองคไ์ปเป็นสขุตามพระด ารสัของ
พระองค ์
        เพราะว่านยัน์ตาของขา้พเจา้ไดเ้หน็องคพ์ระผูช้ว่ยใหร้อดพน้ 
       ทีพ่ระองคไ์ดท้รงจดัเตรยีมไวส้ าหรบันานาประชาชาต ิ
       เป็นแสงสว่างเปิดเผยใหค้นต่างชาตริูจ้กัพระองค ์และเป็นสริริุง่โรจน์ส าหรบัอสิราเอลประชากร
ของพระองค ์   

 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 
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 ชีวิตมนุษยใ์นโลกน้ีเป็นเหมอืนลมเพยีงวบูเดยีว ทุกขส์ุขเจบ็ป่วยความตายลว้น
ผา่นมาและจะผา่นไป..ฉะนัน้ ดว้ยการอธษิฐานภาวนาและพนัธกจิการประกาศขา่วด ี
พระครสิตเจา้จะทรงเสรมิก าลงัเรา จบัมอื พยงุ รกัษาใหห้าย ขบัไลปี่ศาจ รว่มต่อสู้
การผจญลอ่ลวง เพื่อใหเ้รามสีว่นรว่มในพระพรจากการประกาศขา่วดน้ีีและบรรลุ
จุดหมายปลายทางความรอด 

 “เราเป็นปังซ่ึงลงมาจากสวรรค”์ 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_ba573Pf5gM
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

กว่าจะเป็น 
       กว่าจะเป็นผเีสือ้สปีีกสวย                   เวลาช่วยใหง้ามตามวถิ ี
จากหนอนเป็นดกัแด ้ถูกย ่าย ี                       กลบัดดูเีมือ่ลอกคราบ ภาพน่ายล 
       เปรยีบเรง่รดั ตดัสนิคนเพยีงแรกเหน็       ผดิประเดน็ผลลพัธจ์งึสบัสน 
เมือ่ไมไ่ดร้บัรู ้ถงึตวัตน                               ตดัสนิคนดว้ยภาพลกัษณ์…มกัพลาดไป 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )   

 ลกูหินหรือกระเป๋าสตางค ์  (Ball,  Purses )  ลกูหนิสามลกูหรอื
กระเป๋าสตางคส์ามใบ เป็นเครือ่งหมายหนึ่งของนกับุญนิโคลาสแห่งเมอืง
ไมรา ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของเงนิสามถุงซึง่มตี านานเล่าว่า นกับุญท่านน้ี
โยนเขา้ไปทางหน้าต่างของชายผูย้ากไร ้ เพื่อใหล้กูสาวทัง้สามของชายผู้
นัน้มเีงนิสนิเดมิส าหรบัแต่งงาน 

        

วนัจนัทรท์ี ่8 ก.พ.21  ระลกึถงึ น.เยโรม เอมลีานี พระสงฆ ์น.โยเซฟิน บาคตีา พรหมจาร ี                                                
วนัพุธที ่10 ก.พ.21        ระลกึถงึ น.สกอลสัตกิา พรหมจาร ี                                                                                              
วนัพฤหสัที ่11 ก.พ.21    แมพ่ระประจกัษ์ทีเ่มอืงลรูด์   
วนัอาทติยท์ี ่14 ก.พ. 21 สปัดาหท์ี ่6  เทศกาลธรรมดา  
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ชุมชนวดับางแสน 

    พีน้่องทีเ่คารพรกั ... วนัอาทติยท์ี ่14 กุมภาพนัธน์ี้ จะเป็น
วนัทีเ่รา "กลบัไปกราบแม ่และรว่มพธิมีสิซา"  เวลา 10.00น. 
โดยพระสงัฆราช ซลิวโิอ สริพิงษ์ จรสัศร ีใหเ้กยีรตเิป็น
ประธาน...และจะมมีสิซาเดยีว.... 
      14 กพ.นี้เป็นวนัฉลองวดัเราตามความตัง้ใจเดมิของเรา 
และยงัเป็นวนัตรษุจนี และวนัวาเลนไทน์ ... แต่โควดิ-19 ท าให้
เราตอ้งยกเลกิก าหนดการต่างๆ ทัง้หมด พรอ้มทัง้ตอ้งเขา้สู่
มาตรการเขม้งวดสงูสุด ในชวีติส่วนตวัและกจิกรรมทางสงัคม. 
 
 

       14 กพ.นี้ เราจะกลบัไปกราบแม ่และรว่มพธิมีสิซาดว้ยกนัครบั. 
ทัง้น้ี ใหเ้ราเขา้ใจตรงกนันะครบัว่า -ไมใ่ช่งานฉลองชุมชน-  เราจะมี
มสิซาทีเ่รยีบง่าย จะไม่มกีารแห่ ไมม่มีือ้อาหารใดๆ ไม่มสีงัสรรครบั  
เราตัง้ใจจะกลบัไปกราบแม่ฯ และรว่มพธิมีสิซา เพื่อเริม่ตน้การกลบัสู่วถิี
ชุมชนวดัเช่นทีเ่ป็นมา...  

 
 
       
       แต่..เนื่องจาก 14 กพ.นี้ตรงกบัโอกาสตรษุจนีและวาเลน
ไทน์. หากพีน้่องท่านใดประสงคจ์ะน าของฝากเลก็ๆน้อยๆใหแ้ก่
กนั กเ็ป็นสิง่ทีน่่ารกัและน่ากระท า จะจดัโต๊ะไวใ้หพ้ีน้่องน าของ
ฝาก ของแบ่งปันไปรวมกนัไว ้หลงัมสิซาแลว้ค่อยแบ่งปันกนัไป
เท่าทีเ่ราพอม ีเป็นการน ามาเพื่อใหน้ะครบั 

 
                               ...พ่อเจา้วดั 

 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13041-26jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13047-20jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%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-2021/13210-11feb21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13050-17jan21
http://graphicshunt.com/images/purses-13330.htm


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบีูชาขอบพระคณุ   ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบีูชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 
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ประชาสมัพนัธ ์

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

        วางใจในพระ 
 
     คนท่ีวางใจในมนุษย ์หมายความถงึคนทีว่างใจในโลกน้ี วางใจในความสามารถและ
ความกา้วหน้าต่างๆของโลก วางใจในทรพัยส์มบตัแิละวางใจในชวีติทางโลก ด าเนินชวีติ
เหมอืนมทีุกอยา่งบนโลกน้ีกพ็อแลว้ ท าอะไรได้ทกุอย่างตามใจและตามเน้ือหนังของ
ตนเอง จิตใจหนัเหออกจากพระ ออกจากความเช่ือเพราะไม่สามารถท าตามใจ
ตนเองได ้แต่ส าหรบัคนท่ีวางใจในพระเขาจะได้รบัพระพรอย่างแน่นอน อาจจะไมเ่ป็น
ไมม่ตีามทีต่อ้งการแต่ดว้ยความวางใจน้ีเขากลบัมทีุกสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดแลว้... 

วนัอาทติยท์ี ่14 กุมภาพนัธน์ี้ จะเป็นวนัทีเ่รา  "กลบัไปกราบแม ่ 
และรว่มพธิมีสิซา"  เวลา 10.00น. โดยพระสงัฆราช ซลิวโิอ สริพิงษ์ จรสัศร ี 

ใหเ้กยีรตเิป็นประธาน...และจะมมีสิซาเดยีว. 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พ่ีน้องทีเ่คารพรกั...วนัอาทติยท์ี ่14 กุมภาพนัธน์ี้ จะเป็นวนัทีเ่รา"กลบัไปกราบแม ่และรว่ม
พธิมีสิซา"  เวลา 10.00น. โดยพระสงัฆราช ซลิวโิอ สริพิงษ์ จรสัศร ีใหเ้กยีรตเิป็นประธาน...และ
จะมมีสิซาเดยีว....14 กพ.นี้เป็นวนัฉลองวดัเราตามความตัง้ใจเดมิของเรา และยงัเป็นวนัตรษุจนี 
และวนัวาเลนไทน์..แต่โควดิ-19 ท าใหเ้ราตอ้งยกเลกิก าหนดการต่างๆทัง้หมด พรอ้มทัง้ตอ้งเขา้สู่
มาตรการเขม้งวดสงูสุด ในชวีติส่วนตวัและกจิกรรมทางสงัคม. และ เราต่างยอมรบัว่า นี่เป็นสิง่ที่
ถูกตอ้งและจ าเป็น. เราจงึจ าตอ้งปิดวดั(สาธารณะ) และต่างตอ้งปิดกัน้ตนเองอยา่งรดักุมตาม
มาตรการฯ เราจงึตอ้งเรยีนรูแ้ละฝึกฝนตนใหร้ าพงึพระวาจาและสวดภาวนาเป็นส่วนตวัและใน
ครอบครวั  ในขณะทีม่มีสิซาทีว่ดัเสมอ แต่พีน้่องกต็อ้งรว่มพธิ ี "ออนไลน์"....14 กพ.นี้ เราจะ
กลบัไปกราบแม ่ และรว่มพธิมีสิซาดว้ยกนัครบั. ทัง้นี้ ใหเ้ราเขา้ใจตรงกนันะครบัว่า-ไมใ่ช่งาน
ฉลองชุมชน-  เราจะมมีสิซาทีเ่รยีบง่าย. ขอใหม้เีพลงสกั 3-4 เพลงในมสิซา และสกั 1-2 เพลง
สรรเสรญิแมพ่ระ. จะไมม่กีารแห่ ไม่มมีือ้อาหารใดๆ ไมม่สีงัสรรคค์รบั เราตัง้ใจจะกลบัไปกราบ
แมฯ่และรว่มพธิมีสิซา เพื่อเริม่ตน้การกลบัสู่วถิชีุมชนวดัเช่นทีเ่ป็นมา... 
 แต่..เนื่องจาก 14 กพ.นี้ตรงกบัโอกาสตรษุจนีและวาเลนไทน์. หากพีน้่องท่านใดประสงคจ์ะ
น าของฝากเลก็ๆน้อยๆใหแ้ก่กนั กเ็ป็นสิง่ทีน่่ารกัและน่ากระท า จะจดัโต๊ะไวใ้หพ้ีน้่องน าของฝาก 
ของแบ่งปันไปรวมกนัไว ้ หลงัมสิซาแลว้ค่อยแบ่งปันกนัไปเท่าทีเ่ราพอม ี เป็นการน ามาเพื่อใหน้ะ
ครบั  ...ดงันัน้ขอใหก้รรมการบรหิารสภาฯ ช่วยจดัเตรยีมอุปกรณ์จ าเป็นทุกอย่าง ส าหรบัการคดั
กรองโควดิ-19 ใหค้รบถว้น เครง่ครดั...ใหท้ดสอบเครือ่งเสยีง/แสงใหเ้รยีบรอ้ย..เตรยีมเพลง เริม่
พธิ-ีเพลงถวาย-เพลงรบัศลีฯ สกั 2 เพลง และเพลงแมพ่ระสกั 2 เพลง.... 
 ความคาดหวงัในวนัอาทติยท์ี ่ 14 กพ.นี้ อาจเปลีย่นแปลงได ้ หากสถานการณ์โควดิ-19
เลวรา้ยลง และมาตรการบา้นเมอืงเขม้งวดขึน้. ดงันัน้ใหเ้ราหวงัดว้ยกนั และภาวนาเพื่อกนันะ
ครบั อนึ่ง ส าหรบัพีน้่องทีรู่ส้กึว่า ตนยงัไมพ่รอ้ม ทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจติใจ กข็อใหร้อ
โอกาสต่อๆไป. เราหวงัว่าทุกอยา่งจะดขีึน้ ดแูลตนเอง และดแูลกนัใหเ้ครง่ครด้เสมอ ขอแมพ่ระฯ
คุม้ครอง และน าพระพรแด่พีน้่องทุกๆวนัครบั  
 
          ...พ่อเจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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คมเวลา ข้อคิดดีๆ เร่ืองเวลา และการท าให้เวลาผ่านไปช้าๆ 
เวลาของเรามอียู่จ ากดั ดงันัน้เราจงึไม่ควรใส่ใจความคดิเหน็ของคนอื่นมากนัก มคีน

เคยบอกไว้ว่า อย่ามวัเสยีเวลาใช้ชวีติในกรอบที่คนอื่นวางไว้ อย่าเอาเสยีงรบกวนจากความ
คดิเหน็ของคนอื่น มาปนกบัเสยีงของหวัใจที่บอกถงึความเป็นตวัเรา กล้าที่จะท าตามใจ กล้าที่
จะไล่ตามฝัน  

ยิง่โตขึ้นยิง่ท าให้รูว้่าชวีติคนเรามนัสัน้ เวลาที่ผ่านไปท าให้ลดความสามารถในการเดนิ 
วิง่ หรอืคดิ มนัจงึเป็นเรื่องส าคญัที่ต้องใช้เวลาที่มอียู่ในตอนน้ีให้ดทีี่สุด  ถ้ารกัชวีติก็อย่าทิ้งขว้าง
เวลา เพราะชวีติที่ดเีกิดจากการใช้เวลาอย่างเห็นคุณค่า และ ชวีติที่มคีุณค่าเกดิจากการใช้เวลา
ที่ด ี      

If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of.—Bruce 
Lee ในบทความ บรหิารเวลา ถามตวัเองว่ามวีนัหยุดเหลอือกีกี่สปัดาห์ สมมตวิ่าเรามชีวีติอยู่ได้
ถงึประมาณ 70 ปี ถ้าตอนนี้อายุ 30 ก็จะมวีนัหยุดเหลอือกีประมาณ 2000 สปัดาห์ ถ้าตอนนี้
อายุ 40 ก็จะมวีนัหยุดเหลอือกีประมาณ 1500 สปัดาห์ และถ้าใครอายุ 50  ก็จะมวีนัหยุดเหลอื
อกีประมาณ 1000 สปัดาห์       

พอนึกถงึวนัหยุดที่มนัน้อยลงเรื่อยๆ มนัก็ท าให้เราอยากมเีวลามากขึ้น เพื่อท าสิง่ส าคญั 
ทัง้ที่บ้านและที่ท างาน การได้ใช้เวลากบัครอบครวัหรอืเพื่อนๆ ให้มากขึน้    

Don’t let the fear of the time it will take to accomplish something stand in the 
way of your doing it. The time will pass anyway; we might as well put that passing to 
the best possible use.—Earl Nightingale 
   

ในบทความ ค าคม ขอ้คดิ สรา้งแรง
บนัดาลใจสู่ความส าเรจ็ มคี าพูดของคนที่
ประสบความส าเรจ็หลายๆ คน ที่เป็นแรง
บนัดาลใจให้เราลงมอืท า การสรา้งแรงจูงใจ 
การสรา้งแรงบนัดาลใจ ก็เหมอืนกบัการ
อาบน ้า ครัง้เดยีวไม่พอ แต่เราต้องท าเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ ร่างกายเราต้องการการ
ช าระล้าง จติใจเราก็ต้องการแรงกระตุ้น
เช่นกนั ส่วนในบทความนี้จะเป็นค าคมหรอืขอ้คดิดีๆ  เรื่องเวลา      
      

Either you run your day, or your day runs you.—Jim Rohn 
อยู่ทีเ่ราเลือกว่าจะจดัการเวลา หรือรอให้เวลาจดัการเรา 
Your greatest resource is your time.—Brian Tracy 
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เหรียญอีกด้าน 
 

 มี คู่รกัคู่หนึ่งนัง่รถเมลท์ีก่ าลงัตรงไปในเมอืงในหุบเขา มเีพยีงพวกเขาเท่านัน้ทีไ่ดล้งกลาง
ทาง หลงัจากทีพ่วกเขาไดล้งแลว้ รถเมลก์ว็ิง่ต่อไป แต่เพยีงไม่นานกม็หีนิก่อนขนาดมหมึาไดต้กลง
มาจากทีส่งูมาก  และ ทบัรถเมลค์นันัน้พงัยบัเยนิ ทุกคนทีอ่ยูใ่นรถในเวลานัน้ เสยีชวีติทัง้หมด 
คู่รกัคู่นัน้เมือ่ไดเ้หน็เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ กพ็ดูขึน้ว่า”ถา้พวกเรายงัอยูใ่นรถคนันัน้กด็น่ีะซ!ิ” 
คนส่วนใหญ่น่าจะคดิว่า “ยงัดนีะทีเ่ราลงจากรถก่อน!” แต่คู่รกัคู่นี้กลบัพดูสิง่ทีต่่างจากคนส่วนใหญ่ 
คุณคดิว่าเพราะอะไร??? 
 ตอบมาก่อนนะว่าคดิว่าไง เดีย๋วจะมาเฉลยทหีลงั 
  
 ถา้พวกเขายงัคงอยูแ่ละไมไ่ดล้งจากรถ รถเมลค์นัดงักล่าวกจ็ะไมต่อ้งหยดุรถเพื่อพวกเขา 
และจะขบัเลยต าแหน่งทีห่นิถล่มลงมา!! 
  
 
 ในชวีติของพวกเรานัน้ ใหล้องมองดว้ยมุมมองทีต่่างจาก
ของตวัเองและพยายามเขา้ใจและช่วยเหลอืผู ้ อื่นมากขึน้ 
อยา่ไดใ้ชช้วีติอยา่งขาดสตแิละเฉยเมย ท าเพื่อตวัเองอกีต่อไป
เลย 
 
 

http://nicetofit.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2/
http://nicetofit.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%83%e0%b8%88/
http://nicetofit.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%83%e0%b8%88/

