
ขา่วพระสนัตะปาปา 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

วนัอาทิตยท่ี์ 21 พ.ย. 21 พระสนัตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นประธานในพิธีมิสซา  
สมโภชพระเยซูเจ้ากษตัริยแ์ห่งสากลจกัรวาล ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร 

วนัน้ีมเียาวชนมาร่วมพธิจี านวนมากเนื่องจากเป็นวนัเยาวชนสากลระดบัสงัฆมณฑล ระหว่างพธิมีสิซาสมเดจ็พระสนัตะปาปา
ทรงเตอืนคนหนุ่มสาวในปัจจุบนั  ให ้“ลุกขึน้สูใ้นขณะทีทุ่กอย่างพงัทลายลง”   ใหก้ลา้หาญทีจ่ะ "ตา้นกระแสน ้าเชีย่ว", "โดย

ไม่หนีไปใชท้างลดั ไม่ใชค้วามคดิผดิ ๆ และใหพ้ระเยซเูจา้เป็นความใฝ่ฝันในชวีติใหก้ลา้ทีจ่ะเปิดเผยความจรงิ 
 

    
 

    
 

       
 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 
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วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 27  ฉบบัที ่ 1396    วนัอาทติยท์ี ่    28     พฤศจกิายน      2564/2021 

“จงระวงัไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานร่ืนเริง ” 

      วงจรชวีติของครสิตชนเรือ่มตน้อกีหนึ่งปีพธิกีรรม เป็นช่วงเวลาเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจา้
ประจ าปี พระวาจาทรงชวีติไมเ่คยเปลีย่นความหมาย แต่คงจะน าทางชวีติเพื่อตื่นเฝ้ารบัเสดจ็พระ
ครสิตเจา้ดว้ยค าเตอืนสอนทัง้ของพระเยซเูจา้และนกับุญเปาโลเป็นพเิศษ อยา่ลมืว่า การเตอืนสอน
กนัเป็นสื่อถงึความรกัและห่วงใย ความเปลีย่นแปลงจากสิง่ไมด่สีู่สิง่ทีด่ ีถอืเป็นพระพรทีพ่ระองค์
ทรงจดัให ้ใชเ้วลา 4 สปัดาหน้ี์ใหด้ทีีสุ่ด จติใจทีพ่รอ้มเช่นพระแม่มารยีแ์ละนกับุญโยเซฟ 

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

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

 ดีหรือร้าย          
     มองโลกนี้ ใหด้ ีเป็นสสีวย                    ฉาบไวด้ว้ย ความรกั พรอ้มศกัดิศ์ร ี
ถา้ทุกอยา่ง เรามองไป ในแงด่ ี                   โลกใบน้ี กส็ดใส ในใจเรา 
     หากเรามองทุกอย่างช่างเลวรา้ย              ดงัเอาไฟมาสุม ทรวงอบัเฉา  
ขาดความสุขทุกขร์ะทมตรมไมเ่บา                โลกกเ็ศรา้ดว้ยใจเราเท่านัน้เอง 

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 

วนัองัคารที ่30 พ.ย.21   ฉลอง น.อนัดรวู ์อคัรสาวก 
วนัศุกรท์ี ่3 ธ.ค.21        ฉลอง น.ฟรงัซสิเซเวยีร ์พระสงฆ ์องคอุ์ปถมภข์องมสิซงั    
วนัเสารท์ี ่4 ธ.ค.21       ระลกึถงึ  น.ยอหน์ ชาวดามสักสั พระสงฆแ์ละนกัปราชญ์แห่งพระศาสนจกัร 
วนัอาทติยท์ี ่ 5 ธ.ค.21   สปัดาหท์ี ่2 เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจา้  

 หมวด  8    ส่ิงประดิษฐ ์  ( Artifacts )                  
  ม้วนกระดาษ  ( Scroll)   มว้นกระดาษหรอืมว้นตน้ฉบบับางครัง้ใชแ้ทนหนงัสอื   เพื่อบอกใหรู้ถ้งึ
พรสวรรคท์างดา้นการเขยีนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง   ในงานศลิปะ  นกับุญเจมสผ์ูย้ ิง่ใหญ่จงึมกัถอืมว้น
กระดาษไวใ้นมอื    และเน่ืองจากมว้นกระดาษเป็นรปูแบบของหนงัสอืโบราณ   มว้นกระดาษจงึมกัใชเ้ป็น
เครื่องหมายของผูเ้ขยีนภาคพนัธสญัญาเดมิดว้ย 
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กจิกรรมวดับางแสนในอดตี ( ปีท ีแ่ลว้ ) 

วนัอาทติยท์ ี23 พฤศจกิายน 2014วนัสมโภชพระเยซเูจา้กษตัรยิแ์ห่งสากลจกัรวาล เป็นวนักระแสเรยีก  
ชุมนุมกระแสเรยีก ทีว่ดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน พระสงฆ ์ซสิเตอร ์เณรใหญ่ ผูฝึ้กหดั และเดก็ช่วยมสิซา  

   

   

    
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14366-2nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14338-30nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14432-3dec21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14431-4sec21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14340-28nov21
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.learnersdictionary.com/art/ld/scroll.gif&imgrefurl=http://www.learnersdictionary.com/search/scroll&usg=__UKTowrnmd6VrcrJV2Ptu1WlTxTY=&h=470&w=300&sz=26&hl=th&start=21&zoom=1&tbnid=IeMs-pKsOSenkM:&tbnh=129&tbnw=
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ประกาศวดับางแสน 

 
 

กระตุน้ตอ่มส านกึ  

                                  บตุรท่ีให้เกียรติบิดากจ็ะมีอายยืุน 
 บุตรท่ีเคารพนับถือบิดา  กใ็ช้หน้ีบาปของตน   
       บุตรท่ีให้เกียรติมารดา กเ็ท่ากบัสะสมทรพัยส์มบตัิไว ้
 ใครเคารพนับถือบิดากจ็ะสบความสุขสนัตห์รรษากบับุตรของตนเอง  ในวาระภาวนาอ้อนวอนพระเจา้
กจ็ะสดบัฟัง 
 บุตรท่ีให้เกียรติบิดาจะมีอายยุืน 
 บุตรท่ีเช่ือฟังพระเจา้  จะท าให้มารดาชื่นใจ 
 ผูเ้คารพย าเกรงพระเจา้ ย่อมให้เกียรติแก่บิดา 
 เขาจะรบัใชบ้ดิามารดาดงัรบัใชพ้ระเจา้  เหตุว่า  การมใีจเมตตาต่อบดิาจะไม่มวีนัลมื แต่จะกลบัเป็นสนิใชห้นี้
บาปของเจา้ เมื่อเวลาเจา้ตกระก าล าบาก พระเจา้จะระลกึถงึคุณงามความดขีองเจา้  และจะท าใหบ้าปของเจา้ละลาย
ไปดุจน ้าแขง็ถูกแดด 
 ใครดหูม่ินบิดา กเ็หมอืนดหูมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ใครยัว่โทสะมารดาพระเจ้าจะทรงสาปแช่ง 
ลูกเอ๋ย  จงกระท าการทุกอย่างด้วยใจสภุาพอ่อนโยน  แล้วเจ้าจะเป็นท่ีรกัใครม่ากกวา่คนใจบุญ 
 

                                                                                      (บทอ่านจากหนงัสอืบุตรสริา) 

 วนัเสารน์ี้ (27 พฤศจกิายน) เราจะมกีารสวดนพวารแม่พระฯ และมสิซาเวลา  19.30 น.   
 วนัอาทิตย ์มิสซาภาษาองักฤษ 09.00 น. และมิสซาไทย 10.30 น.  
 หลงัมิสซา หารือ เบือ้งต้น เรื่องวนัคริสตมาส และฉลองชุมชนของเราในวนัท่ี 14 

กมุภาพนัธ ์2022  
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 พีน้่องทีร่กั - วนัเสารน์ี้ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2021 เป็นวนัสดุทา้ยของปฏทินิจารตีของพระศาสนจกัรเล่ม
ปัจจบุนั ปฏทินิจารตีฯ จบไปอกี 1 เล่ม  วนัอาทติย์ที ่28 พฤศจิกายน 2021 เร่ิมปฏิทินจารีตเล่มใหม่ ซึ่ง
ถา้ดบูทท าวตัรของพระสงฆ ์กจ็ะเริม่ตัง้แต่บทท าวตัรเยน็ของวนัเสารน์ี้แหละครบั ปัจจุบนักจ็ะเป็นอดตีตัง้แต่
ค ่าวนัเสารน์ี้ และอนาคตกจ็ะเขา้มาเป็นปัจจุบนั - บทอ่านต่าง ๆ ในมสิซาชว่ง 1 – 2 สปัดาหท์ีผ่่านมา ไดพ้ดู
ถงึ วาระสดุทา้ยแหง่กาลเวลา และของโลก - และเรามกัจะคดิว่า มนัไม่เกีย่วอะไรกบัเรา - จรงิ ๆ แลว้ กไ็ม่
ควรจะกงัวลว่า โลกน้ีมนัจะจบส้ินลงเมือ่ไร ..... แต่ท่ีต้องกงัวลใจมาก ๆ ค ือ ..... เราจะอยู่ไปได้อีกสกั
เท่าไร และควรอยู่อย่างไร ต่างหาก การมีพระเจ้าในชวิีตทุก  ๆวนั จงึเป็นการเดนิไปอย่างมัน่ใจ ..วนัเสารน์ี้ 
(27 พฤศจกิายน) เราจะมกีารสวดนพวารแม่พระฯ และมสิซาเวลา  19.30 น. - วนัอาทิตย ์มิสซา
ภาษาองักฤษ 09.00 น. และมสิซาไทย 10.30 น. - หลังมิสซา หารือ เบ้ืองต้น เรื่องวนัคริสตมาส และฉลอง
ชุมชนของเราในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2022 ครบั - ขอแมพ่ระคุม้ครองและอ านวยพรทุกท่านครบั 

.... เจา้วดั 
ลก 21:25-28,34-36 

 เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาศษิยว์่า ‘จะมเีครือ่งหมายในดวงอาทติย ์ดวงจนัทรแ์ละดวงดาวต่างๆ ชน
ชาตต่ิางๆบนแผ่นดนิจะกงัวล หวาดกลวัเสยีงกกึกอ้งของทะเลทีปั่น่ป่วน มนุษยจ์ะสลบไปเพราะความกลวัและการ
สงัหรณ์ถงึเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึ้นในโลก เพราะอ านาจในทอ้งฟ้าจะสัน่สะเทอืน หลงัจากนัน้ประชาชนทัง้หลายจะเหน็
บุตรแห่งมนุษยเ์สดจ็มาในเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสริริุ่งโรจน์อนัยิง่ใหญ่ เมือ่เหตุการณ์ทัง้ปวงนี้เริม่เกดิขึ้น 
ท่านทัง้หลายจงยนืตรง เงยศรีษะขึ้นเถดิ เพราะในไม่ชา้ท่านจะไดร้บัการปลดปล่อยเป็นอสิระแลว้’ 
     ‘จงระวงัไวใ้หด้ ีอย่าปล่อยใจของท่านใหห้มกมุ่นอยูใ่นความสนุกสนานรืน่เรงิ ความเมามายและความกงัวลถงึชวีติ
นี้ มฉิะนัน้ วนันัน้จะมาถงึท่านอย่างฉบัพลนั เหมอืนบ่วงแรว้ เพราะวนันัน้จะลงมาเหนือทุกคนทีอ่าศยัอยู่บนแผ่นดนิ 
ท่านทัง้หลายจงตืน่เฝ้าอธษิฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถดิ เพือ่ทา่นจะมกี าลงัหนีพน้เหตุการณ์ทัง้ปวงทีจ่ะเกดิขึ้นน้ีไป
ยนือยู่เฉพาะพระพกัตรบ์ตุรแห่งมนุษยไ์ด’้ 

  
ข้อคิด 

     วงจรชวีติของครสิตชนเริม่ตน้อกีหนึง่ปีพธิกีรรม เป็นช่วงเวลาเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจา้ประจ าปี พระวาจาทรง
ชวีติไม่เคยเปลีย่นความหมาย แต่คงจะน าทางชวีติเพือ่ตืน่เฝ้ารบัเสดจ็พระครสิตเจา้ดว้ยค าเตอืนสอนทัง้ของพระเยซู
เจา้และนกับุญเปาโลเป็นพเิศษ อย่าลมืว่า การเตอืนสอนกนัเป็นสือ่ถงึความรกัและหว่งใย ความเปลีย่นแปลงจากสิง่
ไม่ดสีูส่ ิง่ทีด่ ีถอืเป็นพระพรทีพ่ระองคท์รงจดัให ้ใชเ้วลา 4 สปัดาหน์ี้ใหด้ทีีส่ดุ จติใจทีพ่รอ้มเช่นพระแมม่ารยีแ์ละ
นกับุญโยเซฟ 

 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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เครียดมากท าไงดี กบั 5 วิธีก่อนทีจ่ะทนไม่ไหว  ตอนที ่1 
เครียด! สิง่ไม่น่าพศิมยัหลงัจากพน้วยัเดก็มา นอกจากความเครยีดของคนเราจะต่างกนัแลว้ แต่ละความเครยีดกม็ี

ระดบัไม่เท่ากนัดว้ย ถา้มยีงัไมม่าก การจดัการความเครยีดนัน้คงไม่ยาก แต่ถา้ขึน้ชื่อว่าเริม่ทนไม่ไหวเราจะท าอย่างไรด?ี
 จะว่าไปกห็มิน่เหม่อยู่บา้งตรงที ่แบบไหนเรยีกว่าทนไม่ไหว? เพราะหากทนไม่ไหวจรงิ ๆ มนัย่อมระเบดิออกมาใน
รปูแบบหนึ่ง ซึง่ไม่ใช่เรื่องด ีการจดัการความเครยีดจงึควร “ท าในตอนท่ียงัไหว” เพราะยงัมสีตอิยู่ ก่อนทีจ่ะหนกัจนไม่
ไหวแลว้จรงิ ๆมื่อพจิารณาดจูะพบว่า ความเครยีดมกัมกีารไต่ล าดบัขึน้ไป ตัง้แต่ภาวะ สงสยั กงัวล (เริม่เครยีด) 
หวาดระแวง จติตก (หนกัขึน้มาหน่อย) รวม ๆ แลว้มกัเป็นความเครยีดต่อ “สิง่ทีย่งัไม่เกดิ” หรอื “ยงัมาไม่ถงึ” หนกัขึน้มาก็
คอืม ี“บางสิง่เกดิขึน้แลว้” จงึเครยีด บนความคดิเช่น หาสาเหตุไม่เจอ, ไม่เขา้ใจวา่ท าไมตอ้งเกดิกบัเรา, ควบคุมผลกระทบ
ไม่ได,้ แกปั้ญหาไม่ได ้หรอืหาทางออกไม่ได ้และยิง่ถา้มปัีจจยัหลายประการรวมกนั ถงึตรงนี้น่าจะถอืว่าเครยีดหนกัสดุ
แลว้ อย่างไรกต็าม ไมว่่าความเครยีดจะเป็นรปูแบบไหน ระดบัไหน มนัไม่จ าเป็นตอ้งมมีาตรฐานไปวดั หรอืไปเทยีบกบั
ใคร เพราะถา้เริม่รูส้กึว่าจดัการไม่ได ้กถ็อืว่าเราเริม่ไม่ไหวแลว้ ทีส่ าคญัจะเครยีดมากน้อยเรากไ็ม่ควรเครยีด หรอืไมค่วร
เกบ็เอาไวเ้ลย           

5 วิธี ลด ละ แก้ไข ในเวลาท่ีเครียดมาก  ชี้แจงนิดหน่ึงว่า ไม ่ใช่ต ้องท าทัง้ 5 อย่าง แต่ควรท าสกัอย่างเพือ่
หาทางระบายความเครยีดออกไปจากใจเรา             

1 โยน! (พดู). หลายความเครยีด เกิดจากการ “ไม่กลา้พดู” หรอืไม่อยากพดูกต็าม แต่หลายครัง้การพดูออกไป
คอืการโยนปัญหากลบัไปทีต่น้เหตุไดด้ไีม่น้อย โดยอย่างยิง่ในคนทีป่กตไิม่ค่อยพดู มกัม ี(Mindset) เดยีวกนัในรปูแบบ
ทีว่่า ท่ีไม่พดูเพราะคิดมามาก พอไมพ่ดูกเ็ลยต้องคิดมาก (เช่นกนั) การจะตอ้งพดูมกัคดิมากว่า อาจเกดิอะไรตามมา
แย่กว่าเดมิจงึไม่พดู ดวูนเวยีน จน สดุทา้ยกเ็อาไปคดิมากคนเดยีว การพดูคอืการไดร้ะบายออกในเบือ้งตน้ทีด่ทีีส่ดุ เพยีง
ตอ้งไม่ “คดิไปเอง” ว่าไมม่ใีครอยากฟัง หรอืพดูไปแลว้จะไม่ดไีปเสยีหมด แน่นอนว่า “วธิกีารพดู” มนัอาจมผีลต่อสิง่ทีจ่ะ
ตามมา แต่หลาย ๆ ครัง้ “โยน” ออกไปบา้ง “แม้พดูไปแลว้ไมดี่ขึน้ แต่ผลลพัธม์นัสบายใจขึน้มากกวา่แบกไว้คน
เดียว” หรอืพดูไปแลว้มนักลายเป็นดมูปัีญหาขึน้มา กจ็รงิอยู่ แต่ส่ิงทีเ่ป็นปัญหานัน้อาจจบลงได้ เพราะถูกเปิดเผย
ออกมา เสมอืนว่าตอ้งยอมเจบ็เพื่อทีเ่ปิดแผล จะไดล้า้งแผลสมบรูณ์ ไม่งัน้หากเชือ้โรคไมต่าย แผลเน่าภายหลงัตดิเชือ้
รกัษายาก รา้ยแรงกเ็ขา้กระแสเลอืดตายไดเ้ลยทเีดยีว..แต่ถา้ยงัไง ๆ กไ็ม่อยากโยน (ดว้ยค าพดู) การพดูคนเดยีว กบัหมา 
กบัแมว กบัตน้ไม ้กย็งัดกีว่าไมพ่ดูเลย โดยเราอาจคดิว่า นี่เหมอืนคนบา้ แต่เชื่อเถอะว่าจุดหนึ่งหากปล่อยจนไม่ไหว เราก็
จะกลายเป็นคนบา้จรงิ ๆ เอาได ้          

ค าแนะน าเพิม่เตมิ หากคดิจะพดู อย่าพดูอย่างกลา้ ๆ กลวั ๆ หรอื ทเีล่นทจีรงิ ในเรื่องทีเ่ราก าลงัเครยีดมาก 
ทศันคตทิ่าทมีผีลอย่างมากในการสือ่สาร ถา้เมื่อใดเราพดูและมที่าททีีอ่กีฝ่ายรบัรูว้่าเราก าลงัจรงิจงัหรอืเครยีด สว่นใหญ่ไม่
มใีครไม่อยากรบัฟัง 
 


