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ว ัดแม่พระเมืองลู รด์ บางแสน

ข่ าวกิจกรรมว ัดบางแสน
วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
พ่อทามิสซาให้ กบั พี่น้องทุกท่ านแล้วนะ

* ประกาศ ด่ วน จากพ่ อเจ้าอาวาส ...
ของดการเข้าร่ วมพิธีมิสซาทัง้ หมด

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org

ว ัดแม่พระเมืองลูรด
์
<< OUR LADY OF LOURDES CHURCH >>
ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1350

วันอาทิตย ์ที่

10 ธันวาคม

บางแสน

2564/2021

ตัง้ แต่ ว ันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม เป็ นต้ นไป จนกว่าจะแจ้งให้ ทราบเพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การป้ องกันไวรัสโควิด 19 รัดกุม ในอีกระดับหนึ่ ง

------------------------------------จบเทศกาลพระคริสตสมภพ เข้าสู่เทศกาลธรรมดา

“เจ้าเป็ นบุตรที่ รกั ของเรา เป็ นที่โปรดปรานของเรา”
สิ่งทีท่ ่านยอห์นได้ประกาศได้ปรากฏขึ้นในวันนี้

เป็ นเหตุ การณ์ เพือ่ ยืนยันถึงตัวตนของพระเยซูเจ้า
ฐานะทีท่ รงเป็ นพระบุตรของพระเป็ นเจ้าจากเบื้องบน และยอห์นได้ช้ไี ปทีพ่ ระองค์และเป็ นบุคคลทีจ่ ะ
ช่วยให้เราได้รอดพ้นจากบาป ท่านไม่ได้ยดึ ติดกับ ความสาเร็จ ชือ่ เสียงแต่ ตรงกันข้ามท่านแสดง
ความถ่ อมตนต่ อหน้าทุกคน ท่านไม่ได้ประกาศตัวตนของท่านให้คนเชือ่ และยึดในตัวท่าน แต่ ท่าน
ประกาศถึงพระเยซูองค์พระผู ้ไถ่ ให้รอดทีเ่ ราจะต้องติดตาม
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ั
ปฏิทินสปดาห
์หน้า

วันอังคารที่ 12 ม.ค.21
วันพุธที่ 13 ม.ค.21
วันอาทิตย์ท ี่ 17 ม.ค.21

ระลึกถึง บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุ ง พระสงฆ์และมรณสักขี
ระลึกถึง น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์
สัปดาห์ท ี่ 2 เทศกาลธรรมดา

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์

หมวด 7 วัตถุที่ใช้ ในศาสนพิธี ( Religious Objects )

อาสนะ (Throne, Cathedra) อาสนะหรือเก้าอี้ประจาตาแหน่งพระสังฆราช
เรียกว่า “คาเทดรา” เป็ นสัญลักษณ์ แห่งเกียรติภูมขิ องพระสังฆราชมาตัง้ แต่ ยุคแรกๆ
อาสนะในยุคปั จจุบนั ตัง้ อยู่ทางด้านซ้ายของสักการ สถานในโบสถ์ เซนต์ ปีเตอร์ ทโรม
ี่
ซึง่ ยังคงตัง้ อยูต่ รงตาแหน่ งทีเ่ คยตัง้ ในอดีต ในสมัยโบราณ “คาเทดรา “ เป็ นทีท่ คี่ รู
ใช้นงสอนหนั
ั่
งสือ คาว่า อาสนะ ได้ชอื่ ตามนี้ คาว่า อาสนวิหาร อันเป็ นโบสถ์
ประจาตาแหน่ งของพระสังฆราช และถือกันว่าเป็ นโบสถ์ ทสี่ าคัญทีส่ ุดในสังฆมณฑลก็
มีทมี่ าจากคาว่า “คาเทดรา” เพราะอาสนวิหารเป็ นทีต่ งอาสนะ
ั้
อันเป็ นสัญลักษณ์
แห่งอานาจของพระสังฆราชในกิจการต่ างๆรวมทังอ
้ านาจในการตัดสินคดีความ

ข้อคิดสะก ิดใจ

ความหวัง
หลายปั ญหา เกิดจากคน อดทนสู้
เพราะทุกคน ต่ างความคิด ต่ างจิตใจ
อย่าท้ อแท้ กับชีวิต ที ผ่ ิ ดหวัง
แม้วนั นี้ มีปัญหา อย่างมากมาย

เกิดมาอยู่ คู่กบั คน อดทนไหว
เราอยากได้ เขาอยากเด่น เห็นมากไป
ฟ้ ามืดยัง มีสว่าง กลางคืนหาย
ใช่เลวร้าย สบายดี มีแน่ นอน
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10 ธันวาคม
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ข่าวกจ
ิ กรรมว ัดบางแสน
พิธีมิสซาแรกในปี 2021 ของพระสันตะปาปาฟรานซิส
ในวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
(พุธที่ 6 มกราคม 2021) หลังจากทีท่ ่านไม่ได้ออกมาประกอบพิธีใด ๆ
ในวันส่งท้ายปี เก่า และวันปี ใหม่ (สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า)
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ั นธ์
ประชาสมพ
ั

รักพระเจ้าสุดดวงใจ
มีสองสิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงเน้นแก่เราในฐานะผู ้ทตี่ ิดตามพระองค์คอื ประการแรกเราต้องรักพระ
เจ้าสุดดวงใจ และพร้อมทีจ่ ะหันหลังให้กบั บุคคลหรือสิง่ ต่ างๆ ทีจ่ ะเป็ นอุปสรรคในการติดตามพระองค์
ประการที ส่ อง เราต้ องพร้อมที จ่ ะแบกกางเขนติดตามพระองค์ โดยยอมรับความทุกข์ยากลาบากใน
ชีวติ ของเราเพือ่ ปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้า และบนหนทางกางเขนแห่งความรักต่ อพระเจ้าและ
เพือ่ นมนุษย์ จะนาเราไปสู่สริ ิมงคลแห่งการกลับคืนชีพและชีวติ นิรนั ดรในพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู ้เป็ น
เจ้าของเรา

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ช
ู าขอบพระคุณ เวลา 19.30

10 ธันวาคม

2564/2021
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เม็ดทรายใต้พระแท่น
6 มกราคม 2021 ตามปฏิทินจารีตคาทอลิกทั ่วโลก คื อ วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ – เป็ น
แสงสว่างนาทางสู่ความรอดพ้น

วัดเรา เช่นเดียวกับวัดอืน่ ๆ ทั ่วประเทศ จัดมิสซาไปแล้วเมือ่ วันอาทิตย์ท ี่ 3 มกราคมทีผ่ ่านมา

ข่าวสารของวันสมโภชนี้คอื เจ้าพระยาทัง้ 3 นัน้ เมือ่ ได้บากบั ่น มั ่นใจ ในการแสวงหา “องค์ความรอด”
ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย เป็ นต้น เล่ห์เหลีย่ มของเฮโรด แต่ในทีส่ ุด พวกท่านได้ พบ ได้นมัสการ ได้
ถวายบรรณาการ และทีส่ าคัญยิง่ คือ คาเตือนใจจากเบื้องบนว่า อย่ากลับไปหากษัตริย์เฮโรด…… พวก
ท่านจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอืน่
ข้อควรคิด
1. ท่านทัง้ 3 ออกจากประเทศชาติบ้านเมืองของท่าน เพราะเห็นดาวดวงหนึ่งปรากฏ – อันว่าดาวนัน้ ดูได้
เห็นได้ในยามค่าคืน เวลากลางวัน เหล่าดวงดาวก็ ยงั มีอยู่ แต่มองดูก็ไม่เห็น ดาวดวงนัน้ สุกใสพิเศษกว่า
หมู่ดาวเหลือคณานับบนฟ้ า…. ทัง้ 3 ท่านต่างเลือก ดาวดวงเดียวกัน จากสถานทีใ่ นบ้านเมืองของท่าน –
โดยไม่ลงั เลสงสัยทีจ่ ะเลือกไปติดตามดาว ดวงอืน่
2. ดาวนัน้ นาพาท่านไปพบกัน – คงมีการพูดคุย แลกเปลีย่ น – แบ่งปั นประสบการณ์ บนเส้นทาง – และตก
ลงจะร่วมทางกัน
3. ดาวนัน้ นาพาท่านไป สู่กรุงเยรูซาเล็ม – และไปจนถึงราชวังของกษัตริย์เฮโรด – อะไร ๆ ดูเหมือนใกล้จะ
สาเร็จแล้ว….. แต่ท่านก็ ยงั ไม่ได้คาตอบ ยังไม่พบบุคคลเป้ าหมายทีท่ ่านแสวงหา…. แต่ท่านได้รบั กาลังใจ
จากเฮโรด ว่าจะไปนมัสการ ‘องค์ความรอด’ ด้วยตนเองเช่นกัน – หากพวกท่านไปพบแล้ว…. กลับมา
บอกให้ทราบ…. ช่วงเวลานัน้ ดาวนัน้ หายไป ไม่ปรากฏ ท่านทังหลายอาจจะสงสั
้
ยลังเลไม่น้อย
4. หลังจากออกจากราชวังของเฮโรด ดาวดวงนัน้ ก็กลับมาปรากฏให้เห็น และนาท่านทัง้ 3 ไปสู่ เบธเลแฮม
จนได้พบ – นมัสการ – และถวายบรรณาการแด่ “องค์ความรอด”
5. ท่านปิตเิ หลือล้น และได้รบั คาเตือนว่า อย่ากลับไปหาเฮโรด เพราะเขาตังใจจะท
้
าลาย “กุ มารน้ อย” องค์น้ ี
– พวกท่านจึงเดินทางกลับ…. ด้วยเส้นทางอืน่
ข้อพิจารณา

ในโลกทีม่ ดื มนของคนเรา แสงของดาวดวงนัน้ คือ พระคริสต์ยงั ทรงอยู่ – แสงสนุ กสนานของโลก อาจบด
บังพระองค์ แต่ให้เรามั ่นใจว่า พระองค์อยู่ทนี่ ี่เอง

เส้นทางชีวติ ทีแ่ สวงหาพระองค์ มีอุปสรรค สิง่ กีดขวาง ความสงสัย ความท้อแท้ …. แต่ความมุ่งมั ่น…. จะ
นาพาเราผ่านไปได้

ความสาเร็จของโลก ( ราชวัง - เฮโรด) อาจเป็ นเป้ าหมายลวง ทีม่ เี ล่ห์เ หลีย่ ม เพือ่ กาจัด ดาวดวงนัน้ ให้ดบั
แสงไปจากชีวติ ของเรา

ราชวัง ไม่ใช่ รางวัล ของความสาเร็จ แต่ถ้าพักสัตว์ ต่าต้อยนั ่นแหละ เป็ นจุดหมายแท้จริง – เพราะ
พระองค์ “องค์ความรอด” ประสูตทิ นี่ ั ่น

พบแล้ว… พาให้ใจเป็ นสุข… นมัสการ… ถวายบรรณาการ จากพื้นทีใ่ นหัวใจของเรา ให้พระองค์มา
ประทับและนาพาเราต่อไป ในเส้นทางทีจ่ ะทาให้เรารอดพ้น – อย่ากลับไปหาเฮโรด ( เจ้าเล่ห์) แต่จงเดิน
ในเส้นทางใหม่น้ กี ับ “องค์ความรอด” เถิด

ขออย่าท าให้ปีใหม่ กลายเป็ นปีเก่ าเร็วนัก ด้วยชีวติ เก่ า (ด้านไม่ค่อยดี) ทีเ่ รายังนาเข้า นาข้ามเข้าสู่ปีใหม่
นี้ นะครับ
เจ้าวัด


อาทิตย์ชวนคิด

วันอาทิตย ์ที่
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นท
ิ าน ความคิด คติสอนใจ

กับดักหนู

หนู ตัวหนึ่งแอบมองลอดรอยแตกของกาแพง เพือ่ ดูว่าชาวนากับภรรยาของเขาแกะห่ออะไร

“จะเป็ นอาหารอะไรหนอ” เจ้าหนู สงสัย มันแทบล้มทังยื
้ น เมือรู
่ ้ว่าสิงนั
่ น้ คือ ‘กับดักหนู ’
มันจึงวิง่ หัวซุกหัวซุนไปทีท่ ุ่งนา แล้วส่งเสียงร้องเตือน “มีกบั ดักหนู อยู่ ในบ้าน! มีกบั ดักหนู อยู่ใน
บ้าน! “ แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ และคุย้ เขีย่ ไปมา มันผงกหัวขึ้นแล้วพูดว่า “คุณหนู นี่คงเป็ นเรื่องเศร้า
สาหรับเธอ แต่ มนั ไม่มผี ลอะไรกับฉันหรอกนะ อย่า
กวนใจกันเลย”
เจ้าหนู วงิ่ ไปหาหมูและบอกแก่มนั “ มีกบั ดักหนู
อยู่ในบ้าน! มีกบั ดักหนู อยู่ในบ้าน! “
หมูเห็นอกเห็นใจ แต่ กพ็ ูดว่า “ ฉันขอโทษนะคุณหนู
แต่ ฉันคงทาได้แค่สวดมนต์ เท่านัน้ ไม่ต้องห่วงฉันจะ
สวดมนต์ ให้เธอด้วย”
เจ้าหนู วงิ่ ไปหาวัว และพูดว่า “ มีกบั ดักหนู อยู่ในบ้าน!
มีกบั ดักหนู อยู่ในบ้าน! “
วัวตอบว่า “ โธ่ ! คุณหนู ฉันก็เสียใจด้วยนะ แต่ มนั ไม่
เห็นเกีย่ วอะไรกับฉันนี่”
ดังนัน้ เจ้าหนู จงึ กลับเข้าบ้าน นอนลงและเศร้าใจเหลือเกินทีจ่ ะต้องเผชิญหน้ากับกับดักหนู
เพียงลาพัง กลางดึกคืนนัน้ เสียงๆ หนึ่งดังก้องไปทังบ้
้ าน –ฟั งเหมือนเสียงกับดักหนู ได้จบั เหยือ่ ของ
มันแล้ว ภรรยาของชาวนารีบรุ ดไปดูว่าอะไรทีถ่ ู กจับ ในความมืดนัน้ เธอไม่เห็นว่ามีงู พษิ ถู กกับดัก
นัน้ หนีบหางเอาไว้ งู กดั ภรรยาของชาวนา ชาวนาจึงรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาล ตอนกลับบ้านเธอมี
ไข้สูง ใครๆ ก็รู้ว่าเราต้องพยาบาลคนป่ วยด้วยซุปไก่ ดังนัน้ ชาวนาจึงหยิบขวานเดินไปทีท่ ุ่งเพือ่ ทา
หาวัตถุ ดบิ หลักของซุป แต่ อาการป่ วยของภรรยาก็ยงั ไม่ดขี ้นึ เพือ่ นฝูงและเพือ่ นบ้านต่ างมาเยีย่ ม
ดูใจ เพือ่ เลี้ยงอาหารพวกเขา ชาวนาจึงฆ่าหมูซะ ภรรยาของชาวนาก็ยงั ไม่หาย ในทีส่ ุดเธอก็ตาย
ลง ผู ้คนมากมายต่ างมางานศพของเธอ
ชาวนาจึงฆ่าวัวเพือ่ ให้ได้เนื้อมากพอมาเลี้ยงแขก เจ้าหนู มองลอดรอยแตกของกาแพงด้วย
ความเสียใจสุดแสน
คราวหน้า หากคุณรู ้ว่าใครสักคนกาลังเผชิญปั ญหาและคิดว่าไม่เกีย่ วกับคุณสักหน่ อย
จาไว้นะว่า เมือ่ พวกเราคนใดคนหนึ่งถู กคุกคาม เราทุกคนต่ างตกอยู่ในอันตราย!
เพราะทุกคนล้วนเกีย่ วพันกันอยู่ในการเดินทางทีเ่ รียกว่า ‘ชีวติ ’
เราต้ องคอยเฝ้ าดูแลกันและกัน และพยายามให้ กาลังใจอีกคนเข้าไว้
จงบอกต่ อข้อความนี้ ให้ แก่คนที เ่ คยช่วยคุณและบอกให้ เขารู้ว่าเขาสาคัญต่ อคุณขนาดไหน
จาไว้เถอะ เราแต่ ละคนก็คือด้ ายเส้นสาคัญบนผืนพรมของผู้อนื ่
นัน่ เป็ นเหตุผลที ช่ ีวิตของเราถูกถักทอเข้าไว้ด้วยกันไงล่ะ

ชีวิต “นักศึกษา” คนหนึ่ ง (ตอน1)

ผมก็ไม่แน่ ใจว่าชีวติ การเป็ น “นักศึกษา” ของแต่ ละคนมีเรื่องราวอะไรน่ าจดจา แต่ เรื่องนักศึกษา
คนทีผ่ มจะเล่าต่ อไปนี้ อาจจะมีชวี ติ การเป็ นนักศึกษาทีไ่ ม่เหมือนคนทัวไปนั
่ ก อย่างไรก็ตาม พักเรือ่ ง
มุมคิดเขียนบทความเรื่องเล่า เบา ๆ อ่านสบาย (มัง้ ) กันบ้างก็ดี
ชีวติ นักศึกษาของ “นาย” คนนี้อาจมีความโลดโผน เหนือความ
คาดหมายอยู่บา้ ง แต่ คงไม่ได้เล่าในมุมนัน้ ย้อนไปวัยประถม เขา
ไม่ได้เป็ นเด็กตัง้ ใจเรียนเอาเสียเลย ดูเหมือนเด็กสมาธิสนั ้ ดูมคี วาม
เป็ น “โต๊ ะโตะจัง ” อยู่ไม่น้อย… (วรรณกรรมญีป่ ่ นุ เรื่องราวของ
เด็กหญิงวัย 6 ขวบที่ชอื่ โต๊ ะโตะ เธอชอบอยู่ในจินตนาการของ
ตัวเองเวลาเรียนหนังสือ จึงโดนไล่ออกจากโรงเรียนเพราะรบกวน
สมาธิเพือ่ นคนอืน่ )
เขาจะเอาแต่ วาดการ์ตูน มีสมุดเก่าทีเอาไว้
่
วาดการ์ ตูน
โดยเฉพาะเสมอ ถ้าไม่วาดการ์ตูน ก็ชวนเพือ่ นคุย โดนครู ดุบ่อย ๆ แต่ ผลการเรียนกลับไม่แย่ แม้ไม่
ถึงกับได้ท ี่ 1-2 แต่ กอ็ ยู่ราวที่ 4-5-6 ตลอด โตมาชัน้ มัธยม ก็ไม่ต่างกัน ทีย่ งั ห่วงเล่นกับเพือ่ น และไม่
ตัง้ ใจเรียน แต่ เหมือนจะหนักข้อกว่าเดิม เพราะโดนครู ไล่ออกนอกห้องบ่อย ๆ โทษฐานรบกวนเพือ่ น
คนอืน่ ซึง่ ผลการเรียนตอนนี้ไม่ได้ดเี หมือนสมัยประถมแล้ว อยู่ในระดับเอาตัวรอดจบมาได้แค่นนั ้ …
เขาอาจไม่ได้จงใจทีจ่ ะ “ไม่ตงั ้ ใจเรียน” เท่าทีจ่ าได้เขาเริ่มมีความเป็ น “นักศึกษา” ด้วยตนเองไป
แล้ว เขาทาการบ้านด้วยการดูตัวอย่างในหนังสือ เขาเข้าสอบก็จากการอ่านหนังสือเอา เพราะใน
ห้องเรียนน้อยนักทีจ่ ะฟั ง หรือสนใจสิง่ ทีค่ รู สอน และเขาไม่มคี นในครอบครัวมาคอยสอนให้อกี ด้วย…
เมือ่ ถึงวัยนักศึกษาจริง ๆ (เข้ามหาลัยฯ) คาว่า “นั กเรียน” อาจไม่เหมาะกับเขา แต่ “นักศึกษา” โดย
อย่างยิง่ ศึกษาด้วยตัวเองนัน้ มันเริม่ กลายเป็ นเรื่องถนัด การเข้ามหาลัยเปิ ด อย่างรามคาแหง จึงดู
เป็ นอะไรทีเ่ หมาะสมดี
แต่ไม่เลย เพราะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวติ นักศึกษาวิชาการ ไปเป็ น นักศึกษาวิชาชีวติ
มากกว่า และไม่ได้มชี วี ติ นักศึกษาแบบในรัว้ มหาลัยอย่างทีค่ วรจะเป็น เทีย่ วกลางคืน อบายมุข และ
ผู ้หญิง คือสิง่ ทีว่ นเวียนในวัยนัน้ แม้หลายคนจะมองว่า วัยนักศึกษาของหลายคนก็มเี รื่องนี้ แต่ สาหรับ
เขามันเรื่องนี้เสีย 90% เพราะแทบไม่เคยเข้าชันเรี
้ ยน ไม่เคยอ่านหนังสือ นอกจากก่อนสอบ 1-2 วัน
ทีเ่ ด่นชัดว่าเหมือนไม่มชี วี ติ นักศึกษาคือ การแทบไม่มเี พือ่ นใหม่ในมหาลัย แต่ สงิ่ หนึ่งทีย่ งั เป็ น
ข้อดีคอื ยังคงชอบอ่านหนังสืออืน่ ๆ ชอบคอมพิวเตอร์ และสนใจคิดวิเคราะห์เรื่องราวรอบตัว
คงไม่ลงรายละเอียดความไร้สาระในช่วงเวลานัน้ แต่ มนั ก็ใช่ว่าไม่ได้อะไรมา เขาได้ประสบการณ์
เรียนรู ้หลายสิง่ อย่าง แม้มนั จะทาให้เสียเวลาชีวติ ไปมากก็ตาม เพราะเผลอหน่ อยเดียวก็ 4 ปี เข้าไป
แล้วทีก่ ารเรียนมหาลัยฯ ไม่เข้าใกล้คาว่า “จบ” สักนิ ดเดียว
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