
8 

ขา่วพระสนัตะปาปา 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิส เสรจ็ส้ินการเยือนประเทศอิรกั  
เชา้ของวนัที ่8 ม.ีค. 21 พระสนัตะปาปาฟรานซสิเสดจ็ออกจากอริกัเพื่อเดนิทางกลบัวาตกินัแลว้  

    
 

   
 

   
 

   

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1359    วนัอาทติยท์ี ่   14    มนีาคม     2564/2021 

     ความเมตตา ทีส่งูค่า..ไมเ่ลอืกผูร้บั ไรข้อบเขต พระวรสารนกับุญยอหน์บนัทกึ บทสนทนา 

ระหว่างพระเยซเูจา้และนิโคเมสั แมน้ว่า มนุษยจ์ะตอ้งถูกลงโทษ เพราะ การไมใ่ส่ใจในคุณค่าของ
ความสว่าง ตตีวัออกห่าง ดว้ยการประพฤตผิดิ ใชช้วีติในความมดื แต่ความรกั ความเมตตาของ
พระเจา้ ทรงปรากฎใหเ้หน็ โดยการมอบพระบุตรเป็นแสงสว่าง เพื่อช่วย ผูท้ีม่คีวามเชื่อใหร้อดพน้
จากบาปผดิทีต่ดิยดึในชวีติ จดหมายนกับุญเปาโล ย า้เตอืนถงึ.. ความเมตตาของพระเจา้ ทีโ่ปรด
ประทานพระหรรษทานใหก้บัผูม้คีวามเชื่อ มใิช่เพราะความเก่งกลา้ สามารถของมนุษยใ์นการเขา้
หาพระเจา้ แต่เป็นเพราะ ความรกัของพระเจา้ ทีป่รารถนา  ใหม้นุษยท์ุกคนท าสิง่ทีด่งีาม   

“โมเสสได้ยกรปูงขึูน้ในถ่ินทรุกนัดารฉันใด บตุรแห่งมนุษยก์จ็ะต้องถกูยกขึน้ฉันนัน้” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

    ปลง  
                อนัคนืวนั พลนัดบั ลงลบัล่วง        ท่านทัง้ปวง อุตส่าหส์รา้ง ทางกุศล 
    แก่ลงแลว้ ร าพงึ ถงึตวัตน                       อายคุน นัน้สัน้นกั  ประจกัษ์ใจ 
    อยา่ปล่อยให ้วนัวาน ทีผ่่านพน้                ท าใหเ้รา ทุกขท์น จนหมน่ไหม ้
    มวัครุน่คดิ อาจท าผดิ ซ ้าลงไป                 กเ็พิม่วนั เสยีใจ ไปอกีวนั 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  8  ส่ิงประดิษฐ ์( Artifacts )   

    ไม้กระบอง ( Club, Bat )  เป็นสญัลกัษณ์ของการทรยศต่อพระครสิต ์ 
นอกจากนี้ไมก้ระบองยงัเป็นเครือ่งหมายของนกับุญเจมสน้์อย เพราะเป็นเครือ่งมอืที่
ใชล้งทณัฑท์่าน ตามต านาน  นกับุญท่านน้ีถูกโยนลงมาจากยอดวหิาร  แต่รอดตาย  
จงึถูกตจีนตายดว้ยไมก้ระบอง  ขณะพยายามลุกขึน้มาคุกเขา่สวดมนต์ 

        หวี ( Comb )  หวเีหลก็เป็นเครือ่งหมายหนึ่งของนกับุญแบลส  เนื่องจาก
ท่านถูกททรมานดว้ยการเอาหวเีหลก็ ซึง่มลีกัษณะเหมอืนหวทีีใ่ชส้างขนแกะ ครดู
ไปตามเน้ือตวัตามพระบญัชาของจกัรพรรดิล์ชีนีีอุส 
 

วนัพุธที ่17 ม.ีค.21                ระลกึถงึ น.ปาตรกิ พระสงัฆราช 
วนัพฤหสับดทีี ่18 ม.ีค.21           ระลกึถงึ  น.ซรีลิแห่งกรุงเยรซูาเลม็ พระสงัฆราชนกัปราชญ ์แหง่พระศาสนจกัร 
วนัศกุรท่ี์ 19 มี.ค.21                    สมโภชนักบญุโยเซฟ ภสัดาของพระนางพรหมจารีมารีย ์
วนัอาทติยท์ี ่21  ม.ีค. 21           สปัดาหท์ี ่5 เทศกาลมหาพรต  
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ขา่ววดับางแสน 

ท่ีน่ี ... วดับางแสน 

      
 

      
 

    
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13253-17mar21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13252-18mar21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13251-19mar21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13256-14apr21


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 

บญัญติัแห่งความรกั 
     จงกลบัมาเฝ้าองคพ์ระเจ้า เราจะรกัษาเขาให้หาย เราจะรกัเขา ไม่ว่ามนุษยจ์ะเป็นอย่างไร
พระเจา้กย็งัคงหวงแหนเราเสมอ พระองคต์อ้งการเราเป็นลกูและมอบสิง่ทีด่ทีีสุ่ดให ้เราเขา้ใจความรกั
ทีพ่ระมต่ีอเราไดโ้ดยง่าย พระเยซเูจา้จงึมอบบญัญตัทิีส่ าคญัทีสุ่ดนี้คอืบญัญตัแิห่งความรกัใหแ้ก่เรา 
รกัพระเจา้นัน้งา่ย บางทกีารรกัเพื่อนพีน้่องเรา รกัมนุษยด์ว้ยกนัเองนี่แหละทีย่ากกว่า แต่กเ็ป็นความ
รกัทีพ่ระเจา้ตอ้งการจากเรามากกว่าเช่นเดยีวกนั ทุกครัง้ทีเ่รารกัเพื่อนมนุษย์จงึมีค่าเสมอในสายพระ
เนตรของพระเจ้าเพราะเท่ากบัเรารกัพระเจ้าเองด้วย เมื่อเราได้รบัการรกัษาด้วยความรกั
ของพระ เรากส็ามารถใหก้ารรกัษาดว้ยความรกัต่อเพื่อนมนุษย์ 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

  ลก. 18 : 9-14   เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรสัเล ่าเร ื่องอปุมาน้ีให้บางคนที่ภมูิใจว่าตนเป็นผ ู้
ชอบธรรมและดหูมิน่ผูอ้ืน่ฟังว่า “มชีายสองคนขึน้ไปอธษิฐานภาวนาในพระวหิาร คนหนึง่เป็นชาวฟารสิ ี
อกีคนหนึง่เป็นคนเกบ็ภาษ ีชาวฟารสิยีนือธษิฐานภาวนาในใจว่า ‘ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้ขอบพระคุณ
พระองคท์ีข่า้พเจา้ไมเ่ป็นเหมอืนมนุษยค์นอืน่ ทีเ่ป็นขโมย อยตุธิรรม ล่วงประเวณ ีหรอืเหมอืนคนเกบ็ภาษี
คนนี้ ขา้พเจา้จ าศลีอดอาหารสปัดาหล์ะสองวนั และถวายหนึง่ในสบิของรายไดท้ัง้หมดของขา้พเจา้’ ส่วน
คนเกบ็ภาษยีนือยูห่่างออกไป ไมก่ลา้แมแ้ต่จะเงยหน้าขึ้นมองทอ้งฟ้า ไดแ้ต่ขอ้นอก พดูว่า ‘ขา้แต่พระเจา้ 
โปรดทรงพระกรณุาต่อขา้พเจา้คนบาปดว้ยเถดิ’ เราบอกท่านทัง้หลายว่าคนเกบ็ภาษกีลบัไปบา้น ไดร้บั
ความชอบธรรม แต่ชาวฟารสิไีมไ่ดร้บั เพราะว่าผูใ้ดทีย่กตนขึน้จะถูกกดใหต้ า่ลง ผูใ้ดทีถ่่อมตนลง จะไดร้บั
การยกยอ่งใหส้งูขึน้” 

 หวัใจ ของ มหาพรต  คือ  มาหาพระ 
      มาหาพระ  คือ  หนัหน้ามาหาพระ 
      แล้วพระเจ้า  จะ  เหน็หน้าตา ของเรา 
    พระองค ์ จะ  เหน็ใจ ของเรา 
     เม่ือ เรา  กลบัใจ  และเช่ือในพระวรสาร 
     เรา  จะ  เดิน  ใน  ความสว่างของพระคริสต์ 
 อ่านพระวรสารตอนน้ี  สกั 2 – 3 รอบ  ร าพึงเงียบ ๆ ชัว่ครู่  
      เราจะ  รู้  ว่า   เราเป็นคนแบบไหน 
          เราจะ  รู้  ว่า   เราควรจะภาวนาอย่างไร. 
  การภาวนา  จะไม่ใช่  ภาระ 
  แต่เป็นการ  กลบัมาหาพระ. 

 
                                                                พอ่เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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15 ข้อ ฝึกหาความสขุแบบตดัตรง (ไม่หรหูราแต่ไดผ้ลจรงิ ) 
8. ฝึกให้ตวัเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ หมายความว่า การท่ีคนๆ หน่ึงยอมเสียเปรียบผ ู้อ ื่น
บา้ง เป็นเรือ่งจ าเป็น ใครกต็ามทีบ่า้ความถกูตอ้ง บา้เหตุบา้ผล ไมย่อมเสยีเปรยีบอะไรเลย ไมช่า้ คนๆ 
นัน้กจ็ะเป็นบา้สตแิตก กลายเป็นคนทีถ่กูทุกอยา่งแต่ไมม่คีวามสขุ เพราะตอ้งสูร้บกบัคนรอบขา้งเตม็ไป
หมดเพือ่ความถกูตอ้งทีต่นเองยดึมัน่ถอืมัน่ ซึง่สว่นใหญ่มนักเ็ป็นเพยีงความถกูตอ้งทีก่เิลสของตวัเองลาก
ไป ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งทีถู่กตอ้งตรงธรรมอยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้ การยอมเสยีเปรยีบ 
การใหผู้อ้ ืน่ดว้ยความเบกิบานจงึเป็นสิง่จ าเป็นมากกว่าทีเ่ราคดิกนั มแีรงให้
เอาแรงชว่ย มเีงนิใหเ้อาเงนิชว่ย มคีวามรูก้เ็อาความรูเ้ขา้ไปชว่ย ในหนึ่งวนั 
เราควรถามตวัเองว่า วนันี้เราไดช้ว่ยใครไปแลว้หรอืยงั เราไดเ้สยีเปรยีบใคร
หรอืยงั ถา้ค าตอบคอื “ยงั” ใหรู้เ้อาไวเ้ลยว่า เราเป็นอกีคนทีม่แีนวโน้มจะหา
ความสขุไดย้ากเตม็ท ี
 
9. ฝึกตวัเองให้เป็นแสงสว่างในท่ีมืด  หมายความว่า ตรงไหนท่ีมนัมืด 
เราควรไปเป็นดวงไฟสอ่งทางใหเ้ขา ตรงไหนทีไ่มม่คีนชว่ย เราควรไปท า เชน่ ลองหาเวลาไปรบัประทาน
อาหารรา้นทีไ่มม่ลีกูคา้เขา้ อยา่มุง่แต่เรือ่งกนิ ใหก้ารกนิของเรามนัเป็นการชว่ยเหลอืผูอ้ืน่บา้ง รา้นเขาไมม่ี
ลกูคา้ แลว้เราเขา้ไปนัง่ มนัไมใ่ชแ่คเ่งนิ แต่มนัหมายถงึก าลงัใจ อยา่คดิถงึการบรกิารทีด่ทีีส่ดุ อยา่คดิถงึ
รสชาตขิองอาหารใหม้าก นกั ใหค้ดิว่า เราก าลงัเป็นผูใ้ห ้เดนิเขา้รา้นหนงัสอื หนงัสอืเล่มไหน เกา่ทีส่ดุ 
เราอา่นเนื้อหาแลว้สนใจ หยบิมนัขึน้มาแลว้จา่ยเงนิ น ามนักลบับา้น เหลอืหนงัสอืเล่มสวยๆ ไวใ้หค้นอืน่ๆ 
ไดซ้ือ้ไดอ้า่น อยา่ไปบา้กบัการเกบ็สิง่ทีด่ทีีส่ดุ อยา่ไปบา้กบัการปรนเปรอสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหต้นเอง แต่ใหเ้น้น
จติใจทีด่ทีีส่ดุ ใชว้ตัถุ ใชเ้งนิเป็นเครือ่งมอืในการซือ้จติใจดีๆ  สงูๆ สะอาดๆ ของเรากลบัคนืมา วตัถุเป็น
เรือ่งไมจ่รีงั แต่จติใจดีๆ  นัน้เป็นทัง้หมดของชวีติ เป็นสิง่ส าคญัทีเ่ราตอ้งรูจ้กัรกัษาดแูลเอาไวไ้มใ่หเ้กดิ
ความเสยีหาย 
 
10. ฝึกให้ตวัเองไม่ไหลไปตามอ านาจวตัถนิุยม หมายความว่า ต้องร ู้จกัยบัย ัง้ช่างใจ และมีปัญญา
ในการมองเหน็ว่า อะไรคอืสิง่จ าเป็น อะไรคอืสิง่ทีเ่ราถกูโฆษณาหลอก เราก าลงัเป็นตวัของตวัเอง หรอืเรา
ก าลงับา้กระแสสงัคมอยา่งไม่ลมืหลูมืตา ลดความจ าเป็นเรือ่งแฟชัน่ ลดความจ าเป็นเรือ่งโทรศพัท ์ลด
ความจ าเป็นเรือ่งสิง่ของเครือ่ งใช ้กอ่นจะซือ้ กอ่นจะอยากได ้ใหล้องถามตวัเองว่า เราอยากไดเ้พราะ
อะไร เพราะมนัจ าเป็น เพราะอยากเท ่อยากดดูใีนสายตาของอืน่ หรอืเพราะอะไรกนัแน่ๆ ตอบตวัเองใหไ้ด้
ชดัๆ ในเรือ่งของความจ าเป็นนี้ พดูไดเ้ลยว่า ของในชวีติสว่นใหญ่ทีเ่ราครอบครองกนัอยู่มไีวโ้ชว ์มากกว่า
มไีวใ้ช ้
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   คาํคมภาษาองักฤษ คาํคมชีวิต ความสขุ การเรียนรู้ ความผิดพลาดและความพยายาม 
รวมค าคมชวีติ ค าคมภาษาองักฤษพรอ้มค าแปลไทย ที่จะช่วยสะกดิและกระตุ้นให้คดิ เป็นแรง

บนัดาลใจให้เราลงมอืท า ในแต่ละวนัที่เราต้องเจอปัญหา ความคดิแง่
ลบที่เกดิขึ้น มนัจะท าให้อารมณ์ไม่ด ีมนัรบกวนจติใจ และการใช้ค าคม
หรอืขอ้คดิเพื่อจุดประกาย มนัจะเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นบวก ท าให้เรา
คดิบวกได้ 

ต่อจากบทความ ค าคม ขอ้คดิ สรา้งแรงบนัดาลใจสู่
ความส าเรจ็ และ ค าคมเวลา ขอ้คดิดีๆ  เรื่องเวลา และการท าให้เวลา
ผ่านไปช้าๆ ในบทความนี้จะเป็นค าคมเกี่ยวกบัความสุข  

การเรียนรู้ และความพยายาม คิดอย่างคนมีความสุข 
People are just as happy as they make up their minds to be.—Abraham Lincoln ค าคมนี้ฟังดูเขา้ใจ
ได้ง่าย แต่พอคดิดูดีๆ  แล้วก็เกดิค าถาม คนเราจะมีความสุขได้ง่ายๆ เพียงแค่คิดว่าต วัเองมีความสุข
อย่างงัน้เลยหรอ?   

Learn how to be happy with what you have while you pursue all what you want.—Jim 
Rohn   ถ้าเราอยากจะมคีวามสุขวนันี้ ในวนัที่ถงึแมฝ้นจะตกหรอืแดดจะออก ถงึแมว้่ามนัจะรอ้นหรอืหนาว 
หรอืรถตดิสกัแค่ไหน ความสุขก็ยงัเป็นสิง่ที่เราเลอืกได้เสมอ   

Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose 
our response. In our response lies our growth and our freedom.—Viktor Frankl ไม่ว่าจะตกอยู่ใน
สถานการณ์อะไร หลายอย่างอาจพรากไปจากเราได้ แต่สิง่ที่ยงัหลงเหลอือยู่คอือสิรภาพ เรายงัมอีสิระทาง
ความคดิและทศันคต ิที่จะเลอืกทางของเราเอง มนัจะส่งผลถงึสิง่ที่เราท าและผลลพัธ์ที่เกดิขึน้  ไม่ว่าจะอยู่
ในสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหน ก็ขอให้รูส้กึขอบคุณในความโชคด ีที่เรายงัมชีวีติอยู่ในตอนนี้ ขอบคุณในสิง่ที่
เราพอมอียู่ รกัในสิง่ที่เราท า และฝันถงึสิง่ที่เราต้องการ  

When one door of happiness closes, another opens, but when often we look so long at 
the closed door that we do not see the one that has been opened for us.—Helen Keller อย่ามวัแต่
ยดึตดิกบัความหลงัเก่าๆ ถ้าเรายงัจมอยู่กบัความคดิ ยดึตดิอยู่กบัประตูความสุขที่ปิดไปแล้ว ก็จะท าให้มอง
ไม่เหน็ประตูความสุขบานใหม่ที่เปิดรอเราอยู่ คนที่มคีวามสุข ก็จะมคีวามสุข ไม่ว่าจะเป็นวนัที่รถตดิหนัก
แล้วต้องนัง่อยู่ในรถเมล หรอืในระหว่างที่ต้องยนืรอควิยาวเหยยีด หรอืจบิกาแฟหวานๆ ข้างทาง ส าหรบัคน
เหล่านี้ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะมคีวามสุข ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ท าอะไรก็มคีวามสุข   

การถามว่า อะไรท่ีท าให้เรามีความสุข? เป็นการชี้น า ท าให้เข้าใจว่าความสุขเกดิจากปัจจยั
ภายนอก ที่ต้องไขว่คว้าหาเงนิไปซื้อมา ต้องใช้ชวีติรอบๆ สิง่ที่จะท าให้มคีวามสุข  ในขณะที่ความสุขที่
แท้จรงิเกดิจากภายใน เป็นสิง่ที่เราเลอืกได้ เป็นทางเลอืกที่ตดิตวัมาแต่เกดิ  
               ทีม่า https://www.nicetofit.com 

https://nicetofit.com/%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5/
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/
http://nicetofit.com/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a1%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%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2/
http://nicetofit.com/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82/

