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วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วดับางแสนกบัมาตรการเขม้ป้องกนัโควดิ-19 

   
 

   
 

   
 
 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1360    วนัอาทติยท์ี ่    21    มนีาคม     2564/2021 

     สปัดาหห์น้าเป็นสปัดาหพ์ระมหาทรมานแลว้ พระคมัภรีอ์าทติยน์ี้จงึมุง่แนวคดิหลกัไปทีพ่ระ
เยซเูจา้ทรงยอมท าตามพระประสงคข์องพระบดิาในการเชื่อฟังรบัทรมาน บทอ่านทีส่องประโยค
สุดทา้ยสอดคลอ้งกบัพระด ารสัของพระเยซเูจา้เรือ่งเมลด็ขา้วทีย่อมตกลงดนิเป่ือยเน่าและบงัเกดิ
ผลมากมาย เยเรมยีใ์นบทอ่านแรกสะทอ้นใหเ้หน็ว่าชาวอสิราเอลไมรู่จ้กัพระเจา้ สกัวนัหน่ึงพวก
เขาจะไมต่อ้งมาสอนกนัเลยว่าพระเจา้เป็นเช่นไรเพราะสอนเท่าใดกไ็มต่รงความจรงิ คอืวนัทีพ่ระ
เจา้ทรงยอมเป็นเมลด็ขา้วตกลงดนิและบงัเกดิผลความรอดพน้แก่มนุษยท์ัง้มวล เมือ่พระเยซเูจา้
ยอมรบัทรมานสิน้พระชนมแ์ละกลบัคนืชพี เราจะรูจ้กัพระเจา้อย่างแทจ้รงิ  

“เวลาท่ีบตุรแห่งมนุษยจ์ะได้รบัพระสิริรุ่งโรจน์มาถึงแล้ว”  

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Ae6IKu71YPU
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

       บินให้ไหว 
                  ไมต่อ้งบนิใหส้งูอยา่งใครเขา…  จงบนิเอาเท่าทีเ่ราจะบนิไหว 
      ท่าทีบ่นิไมจ่ าเป็นตอ้งเหมอืนใคร               แค่บนิไปใหถ้งึฝัน เท่านัน้พอ 
     เมือ่ไมไ่ดส้ิง่ใดทีใ่จคดิ                                จะถูกผดิจงพนิิจใหแ้น่หนอ 

 หากตัง้ใจฝันคงไปไดไ้กลพอ               อยา่รัง้รอใหใ้จมัน่อย่าพรัน่พรงึ 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )   

               เหรียญ (Coins ) เหรยีญเงนิ  30  เหรยีญ  ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์หนึ่ง
ของพระทรมาน   โดยมทีีม่าจากการทรยศของจดูาสอสิคารอิอต              
(judas  Iscariot ) ดงัที ่“มทัธวิ” 26: 14,15   เล่าว่า  “จดูาส  อสิคารอิอต ไปหา
พวกสมณะแลว้เอ่ยถามว่า   ถา้ขา้ชีพ้ระองคใ์หพ้วกท่าน  ท่านจะใหข้า้เท่าใด    
พวกเขาจงึตกลงใหเ้งนิแก่ จดูาส  30 เหรยีญเงนิ”  

  บางครัง้ศลิปินใหน้กับุญลอเรนซ ์ ถอืจานใส่เหรยีญเงนิและเหรยีญทอง โดยมทีีม่าจากที่
ท่านแจกจา่ยสมบตัจขิองศาสนจกัรใหผู้ย้ากไรต้ามพระบญัชาของพระสนัตะปาปาซกิซตุ์สที ่ 2 
 

 

วนัองัคารที ่23 ม.ีค.21 ระลกึถงึ น.ตูรบีโิอ แห่งมอนโกรเวโย พระสงัฆราช                                             
วนัพฤหสับดทีี ่25 ม.ีค.21 สมโภชการแจง้สารเรือ่งพระวจนาตถท์รงรบัสภาพมนุษย ์
วนัอาทติยท์ี ่28  ม.ีค. 21 สปัดาหม์หาทรมาน (แห่ใบลาน)   
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ขา่ววดับางแสน 

ปีแห่งนักบญุยอแซฟ (8 ธนัวาคม 2020 – 8 ธนัวาคม 2021) 
วนัที ่19 มนีาคม สมโภชนกับุญโยเซฟ ภสัดาของพระนางมารยีพ์รหมจาร ี 

องคอุ์ปถมัภอ์นัดบัรองของประเทศไทย 

 
 

“โยเซฟ โอรสกษตัรยิด์าวดิ อยา่กลวัทีจ่ะรบัมารยีม์าเป็นภรรยาของทา่นเลย  
เพราะวา่ เดก็ทีป่ฏสินธใินครรภข์องนางนัน้มาจากพระจติเจา้ นางจะใหก้ าเนิดบุตรชาย  
ทา่นจงตัง้ชื่อบุตรนัน้วา่ เยซู เพราะเขาจะชว่ยประชากรของเขาใหร้อดพน้จากบาป” 

 
 



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 

นาอามาน 
      นาอามานเป็นโรคเรือ้นและตอ้งการการรกัษาเพื่อตนเองจะไดส้ะอาด หากคนบาปทุกคนมคีวาม
ตัง้ใจแบบนาอามานคอืตอ้งการรกัษาตนเองใหส้ะอาด หากเขามาหาพระเจา้และขอพระองคใ์หร้กัษา
ให ้เขากจ็ะสะอาด ถา้จะพดูถงึยคุนี้พระเยซเูจา้ใหค้นบาปไปพบผูแ้ทนพระองคแ์ละรบัการยกบาป
และการช าระลา้ง พระองคใ์หอ้ านาจพระสงฆเ์ช่นเดยีวกบัใหอ้ านาจเอลชีาช าระลา้งร่างกายของนาอา
มาน คนบาปอย่างเราจงึควรเขา้ไปขอการช าระลา้งนี้ดว้ยใจสุภาพและเราทุกคนกจ็ะสะอาดทัง้กาย
และวญิญาณ จติใจทีสุ่ภาพมคีวามส าคญัในเรือ่งนี้มาก อยา่เขา้ไปดว้ยใจหยิง่จองหองแบบนาอามาน
ตอนแรกเลย 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 
 วนัน้ี 19 มนีาคม สมโภชนกับุญยอแซฟ ภสัดาของพระนางมาร ี ไดถ้วายมสิซาในวดั

น้อยเชน่เคย หากแต่ไดน้ ารปูเซรามคินกับุญยอแซฟอุม้พระกุมาร (ทีต่ ัง้ไวท้ีห่วัเตยีง) ไป
ตัง้ไวบ้นพระแทน่ และไดถ้วายมสิซาเป็นพเิศษ เพือ่พีน้่องทุกทา่นทุกครอบครวัดว้ย
ครบั 

 ขอบคุณอาจารยว์ชิยั ทีไ่ดน้ าภาพงามมาก ๆ ของนกับุญยอแซฟอุม้พระเยซู (ทีไ่มเ่คย
เหน็ภาพในลักษณะน้ีทีไ่หนมาก่อน) ลงแบง่ปันใน ไลน์ ของวดัดว้ย …งามและมี
ความหมายมาก… 

 ตลอดสปัดาหแ์ละเสมอมา ในไลน์ของวดัเรา มกีารแบง่ปันภาพ ขอ้คดิ บทภาวนาและ
พระวาจา แก่กนัอยา่งกวา้งขวาง… ขอบคณุพ่ีน้องผูแ้บง่ปันอย่างสม า่เสมอครบั 
ชุมชนเรา มสีื่อ และมสีาระ จากสื่อถงึกนัมากมายเสมอมา ….แต่กน็ัน่แหละ หากเรามไิด้
สนใจ มไิดใ้สใ่จ อะไร ๆ ทีผ่า่นเขา้มา… เรากไ็มไ่ดเ้กบ็เกีย่วอะไร สิง่ด ีๆ กผ็า่นไป  โดย
ไมไ่ดป้ระโยชน์อะไรแก่เราเลย ประดุจดงั ฝนตกชุม่ฉ ่า…. แต่กย็งัตอ้งอยูแ่บบ …ขาด
น ้า!! 

 มหาพรต เป็นเวลา มาหาพระ หากเราเป็นภาชนะที่ร ้าว น ้าแห่งพระหรรษทานที่
จะหลอ่เลีย้ง “ชวีติจรงิ” ของเรา กจ็ะรัว่ไหลไปไมเ่หลอือะไรไว ้หลอ่เลีย้งใหเ้ตบิโต… 
พระวาจาเตอืนใจเราวา่ พระหรรษทานของพระเจา้มเีพยีงพอ เพือ่ชวีติประจ าวนั …แต่
หากเราปลอ่ยใหผ้า่นไป วนัแลว้วนัเลา่… เรากจ็ะไมไ่ดอ้ะไร ..นะครบั 

           พอ่เจา้วดั 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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แว่นตาชีวิต 
 ใครรวยกว่าใคร ลองคดิดู… 
 อภมิหาเศรษฐเีกอืบจะชราผูห้นึ่ง สุดแสนจะภูมใิจ ทีล่กูชายวนัหา้ขวบของเขา ก าลงัจะไดเ้ขา้
เรยีนในโรงเรยีนชื่อดงั ซึง่ระดบัเศรษฐอียา่งพวกเขาเท่านัน้ จงึจะมปัีญญาส่งลกูหลานเขา้เรยีนใน
โรงเรยีนนี้ได ้โดยส่วนตวัของเขาเอง กอ็ยากจะสอนใหล้กูชายรูจ้กักบัชวีติจรงิในโลก ควบคู่ไปกบั
การสอนทฤษฏใีนโรงเรยีน ในวนัหยดุเขาจะตระเวนพาลูกชายคน เดยีว ไปท่องเทีย่วในสถานทีต่่าง 
ๆ แลว้วนัหน่ึง เขากค็ดิถงึหวัขอ้การสอนเรือ่งความยากจน เพราะเขามคีวามเชื่อว่า ลกูชายของเขา
คงไมม่วีนัรูจ้กัแน่นอน เขาจงึพอลกูชายไปเยีย่มครอบครวั ชาวนาครอบครวัหนึ่ง และพกัอยูก่บั
ชาวนาเป็นเวลา 1 วนั 1 คนื กลบัถงึคฤหาสน์ของเขาในวนัต่อมา  มหาเศรษฐกีจ็ะทดสอบว่าลูก
ชายไดอ้ะไรบา้ง จากการไปพกัแรมกบัชาวนาผูย้ากจน ลกูชายตอบค าถามผูเ้ป็นบดิาว่า เขา
ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ทีไ่ดพ้าเขาไปพบกบัชาวนาและพกัแรมทีน่ัน่ ซึง่ท าใหเ้ขาไดพ้บว่า…. 
….ชาวนามทีีท่ างานเป็นทอ้งนาทีก่วา้งใหญ่ 
ในขณะทีพ่่อมเีพยีงหอ้งสีเ่หลีย่มทีว่่ากวา้ง แต่กย็งัน้อย
กว่าทอ้งท างานของชาวนา 
….อาหารทีช่าวนารบัประทาน สามารถหาไดต้ลอดเวลา
รอบๆ บรเิวณบา้นโดยไมต่้องซือ้หา 
ในขณะทีบ่า้นของเรามตีูเ้ยน็เท่านัน้ทีเ่ป็นทีเ่กบ็อาหาร 
…….เวลารบัประทานอาหารกม็เีพื่อนคุยอยา่งพรอ้มหน้า
พรอ้มตาพ่อแมล่กู 
ในขณะทีต่วัเองกต็อ้งนัง่ทานอาหารกบัโต๊ะอาหาร ทีย่าว
เกอืบสบิเมตร และมเีก้าอีว้่างเปล่าทัง้สองดา้น 
……ลกูชาวนาทีซ่อ้นทา้ยจกัรยานของพ่อเขา ตอ้งกอด
เอวพ่อใหแ้น่นเพื่อจะไดไ้มต่กจากจกัรยาน 
แต่เขาเองตอ้งนัง่ในรถทีใ่หญ่โตอยูข่า้งหลงัเพยีงล าพงั 
โดยมคีนขบัรถพาไปทุกที ่
………ชาวนามแีสงดาวแสงจนัทรเ์ป็นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคนื โดยไมข่าด
แคลน แต่เขากม็เีพยีงแสงจากโคมไฟทีต่อ้งซือ้ดว้ยเงนิ 
……..ชาวนามรีัว้บา้นเป็นแมน่ ้า ภเูขาทีก่วา้งสุดลกูหลูกูตา 
แต่เขาเองกลบัมเีพยีงแค่ก าแพงบล๊อคในพืน้ทีไ่มก่ีไ่ร่ 
………ลกูชาวนาไดม้เีพื่อนเล่นเป็นจิง้หรดี หิง่หอ้ยนบัรอ้ยนบัพนั 
แต่เขาเองกลบัไมม่ใีครเลย 
 ผูเ้ป็นพ่อฟังแลว้เงยีบงนั ลกูชายสบตาพ่อเตม็ตา แลว้จบว่า “ขอบคุณมากครบัพ่อ ทีช่่วยใหผ้ม
ไดส้ านึกว่า เราจนขนาดไหน” 
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บทเรียนชีวิต            
 In school, you’re taught a lesson and then giv-
en a test. In life, you’re given a test that teaches 
you a lesson.  เราเรยีนรู้จากบทเรยีนในโรงเรยีน 
จากนัน้จงึท าแบบทดสอบ ในชวีติจรงิเราจะต้องพบกบั
ความยากล าบากและเรยีนรูจ้ากบททดสอบที่เราได้รบั 
 แต่ก็ยงัมสีิง่หนึ่งที่เหมอืนกนัคอื เราไม่จ าเป็นต้อง
รอให้ถึงวนัทดสอบ เราสามารถทดสอบตนเองและ
เรียนรู้ได้ทนัทีทุกเวลา ศตัรูตวัส าคญัคอืความเฉื่อย คอื
สมองของเราเองที่ไม่หยุดคดิและเป่าหูตวัเองอยู่เสมอ
ว่า เรายงัไม่พร้อม งานน้ีมนัยากเกินไป เราไม่มีทุน
 ถ้าโอกาสมนัมาอยู่ข้างหน้าเรา แล้วเราจะรออะไรอยู่ 
เวลาไม่รอใคร ลงมอืท าซะตอนนี้ ท าสิง่ที่เราพอท าได้ ไม่
ต้องรอให้พรอ้ม แต่เริม่ต้นลงมอืท าได้เลยตอนนี้ ยิง่รู้สกึ
ว่าไม่พรอ้ม ก็ยิง่เป็นเวลาดทีี่จะเริม่ต้น อย่ารอให้ถึงวนั
ทดสอบ          
 Only put off until tomorrow what you are willing 
to die having left undone.— Pablo Picasso                                     
ปัญญาเพิม่ขึ้นโดยการเรยีนรู้จากประสบการณ์และความ
ผดิพลาดที่เราท าในอดตี ถ้าเราเรยีนรูอ้ยู่เสมอ เรยีนรู้ที่
จะฝึกฝนร่างกายและจติใจ มนัจะท าให้เราไม่แก่ ไม่ว่า
กายหรอืใจ ถ้าไม่ท าสิง่ใหม่ๆ ที่มนัแตกต่างจากเดมิ ถ้า
เราท าแต่สิง่ที่เราคุ้นเคย เราก็จะไม่เรยีนรูแ้ละเตบิโต 
           ทีม่า https://www.nicetofit.com 


