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ว ัดแม่พระเมืองลู รด์ บางแสน

ข่ าวกิจกรรมว ัดบางแสน
ว ันอาทิตย์ท ี่ 27 ธ.ค. ว ันฉลองครอบคร ัวศ ักดิสิ์ ทธิ ์ มีพ ี่นอ้ งบางท่านทีพ
่ ร้อม (ตามมาตรการเข้มข้นป้องกันโควิด 19)
พาครอบคร ัวไปร่วมพิธ ีมสิ ซาเรียบง่าย และเคารพพระกุม าร

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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เยรูซาเล็มเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด จงฉายแสงเจิดจ้า เพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว”

วันสมโภชนี้เป็นข่าวดีที่พระคริสตเจ้า ทรงเผยแสดงพระองค์ เพื่อนาความ
รอดมาสูม่ นุษยชาติทุกคน ไม่ใช่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือชนชาติใดชน
ชาติหนึ่ง พระองค์มาในประวัติศาสตร์มนุษย์ ทรงเป็ นกษัตริยท์ ี่ครอบครองจิตใจ
เราทุกคนจนกระทัง่ ทุกวันนี้ และทาให้เราได้กลับมาคืนดีกับพระองค์ ขจัด
ความเห็นแก่ตัวออกไป นอกจากนี้ชว่ ยให้เราได้สมั ผัสความรักของพระองค์ผ่าน
ทางการบังเกิดของพระองค์ทกุ ๆ วัน ในชีวติ เราตลอดไป
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ั
ปฏิทินสปดาห
์หน้า

วันพฤหัสที่ 7 ม.ค.21
วันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค.21

ระลึกถึง น.เรมอนด์ แห่ งเปญาฟอร์ต พระสงฆ์
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธลี า้ ง
เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ ในศาสนพิธี ( Religeous Objects )
ตู้ศีล ( Tabernacle) มีการกล่าวถึงตู้ศีลครัง้ แรกใน “อพยพ” ว่า เป็ น
กระโจมทีช่ าวอิสราแอลนาติดตัวไประหว่างเดินทางเร่ ร่อนอยู่ในแถบทุรกันดาร
ตู้ศีลใช้เป็ นที่ประกอบพิธีบวงสรวงสังเวย ในศาสนาคริสต์ ตูศ้ ีลหมายถึงตูท้ ี่ใช้
วางตลับศีลหรือผอบศีลซึง่ มีแผ่นศีลที่เสกแล้วอยู่ขา้ งใน ตูศ้ ีลสามอันใช้เป็ น
สัญลักษณ์ของการจาแลงพระองค์ของพระคริสต์
ข้อคิดสะก ิดใจ
ปี ใหม่ 2021
ศุ ภฤกษ์ ดิถ ี ขึ้นปี ใหม่
มอบแด่กัน ด้วยใจรัก และภักดี
ปี ใหม่นี้ ขอให้ด ี กว่ าปี เก่ า
ทาแต่ด ี ย่ อมนาสุข ทุ กคืนวัน

พรอันใด เป็ นมงคล ดลสุขี
ได้ปราณี เมตตา เผื่อแผ่กัน
เรื่องทุ กข์เศร้า โศกใด ให้เปลีย่ นผัน
ขอท่ านนัน้ นิรทุ กข์ สุขเปรมปรีด ิ ์
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ข่าวกจ
ิ กรรมว ัดบางแสน
* สืบเนือ่ งจากการระบาดของไวร ัสโควิด 19
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ว ัดของเราจะย งั คงมีมสิ ซาทุกว ัน พี่นอ้ งไม่ตอ้ งไปร่วมพิธที ี่ว ัด
สวดภาวนาที่บ้าน หรือร่วมพิธ ีออนไลน์ ท่านทีพ
่ ร้อมไปร่วมพิธม
ี ิสซา มีมาตรการคุมเข้ม 5 ข้อ
1 ลงชือ่ 2 ว ัดอุณหภูมิ 3 ล้างมือด้วยเยลแอลกอฮอล์ 4 สวมหน้ากากอนาม ัย 5 เว้นระยะห่าง

6

ว ัดแม่พระเมืองลู รด์ บางแสน

ั นธ์
ประชาสมพ
ั

วันนี้วนั ที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย์ มารดาพระเจ้า และวันปี ใหม่ คุณพ่อเจ้าวัด
แจ้งไว้ว่า .... วัดแม่พระฯของเราก็อยู่ในประกาศเป็ นเขตพืน้ ที่ควบคุ มด้วย จึงขอแจ้ง
แนวทางให้พนี่ ้องทราบและปฏิบตั ิดังนี้...
1.จะยังคงมีมสิ ซาทุ กวัน ตามจุ ดประสงค์ที่ขอไว้ เพื่อพีน่ ้อง เพื่อพระศาสนจักรและสังคมโลก
ทว่า..ขอให้พนี่ ้องไม่ต้องไปร่ วมพิธที ี่วดั นะครับ สวดภาวนาที่บา้ น หรือร่ วมพิธี ออนไลน์...
มิสซาวันธรรมดา เวลา 11.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น (มิสซาเดียว)...วันส่งท้ายฯ
(19.00 น.) วันปี ใหม่(10.00 น.)...

อาทิตย์ชวนคิด
แค่คิดไม่ดีกผ็ ิ ดแล้ว
การกระทาผิด ทาให้ความคิดนั ้นสาเร็จ
มธ5:21-26 ท่านได้ยนิ คากล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ผู ้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล แต่ เรากล่าวแก่
ท่านว่า ทุกคนทีโ่ กรธเคืองพีน่ ้อง จะต้องขึ้นศาล ผู ้ใดกล่าวแก่พนี่ ้องว่า ‘ไอ้โง่ ' ผู ้นนั ้ จะต้องขึ้นศาลสูงl ผู ้ใด
กล่าวแก่พนี่ ้องว่า ‘ไอ้โง่ บดั ซบ' ผู ้นนั ้ จะต้องถู กปรับโทษถึงไฟนรก ดังนัน้ ขณะทีท่ ่านนาเครือ่ งบูชาไป
ถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพีน่ ้องของท่านมีขอ้ บาดหมางกับท่านแล้ว "จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระ
แท่น กลับไปคืน ดีกบั พีน่ ้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานัน้ จงคืนดีกบั คู่ ความของท่าน
ขณะทีก่ าลังเดินทางไปศาลด้วยกัน มิฉะนัน้ คู่ความจะมอบท่านแก่ผู้พพิ ากษา และผู ้พพิ ากษาจะมอบ
ท่านให้ผู้คุม ซึง่ จะขังท่านในคุก เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได้ จนกว่าท่านจะ
ชาระหนี้จนเศษสตางค์สุดท้าย

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
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เม็ดทรายใต้พระแท่น

พีน่ ้องที่รกั วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2020 ..เมื่อเช้าตื่นขึน้ มาสู่วนั ใหม่
วันนี้เป็ นวันใหม่ของวันวาน แต่ ในอีก 1 ชัว่ โมง วันนี้ก็จะเป็ นวันวานของวันมะรืน
ยิง่ กว่านัน้ ยังเป็ นปี กลาย ปี เก่ า ของปี ใหม่...วันเวลา เป็ นทรัพยากรที่คนเราใช้
ฟุ่มเฟื อยที่สุด ได้ประโยชน์น้อยที่สุด วันใหม่จึงมักไม่ได้ช่วยให้เราแตกต่างจาก
วันวานเท่ าไรนัก
เช่ นเดียวกับเดือนและปี ผ่านเข้ามาในชีวติ แล้วก็ผ่านพ้นไป แล้วเรา ก็ยงั คง
เป็ น "แบบเดิม" หรืออาจด้อยกว่าเดิม น่ าเสียดายจัง ...ส่งท้ายปี เก่ า..ต้อนรับปี ใหม่
ครานี้ไม่เหมือนเดิม ทัว่ โลกเลยครับ แล้วเราจะยังคงเป็ น"คนแบบเดิม"หรือด้อย
กว่าเดิมอีกวาระหนึ่งหรือ ...ใหม่ ย่อมไม่ใช่ เก่า และ เก่ า ก็ย่อมมีความหวังว่าจะ
ใหม่ ได้ ขอให้ความหวังนี้เป็ นจริงได้ในชีวติ ของทุกท่ าน....พลวัตรสาคัญประการ
หนึ่งในชีวติ ของคนเราคือ ความรัก...คริสตมาสแล้ว เข้าสู่ปีใหม่อกี แล้ว ขอให้
ของขวัญที่ดีทสี่ ุดที่เราได้รับคือ .ความรัก..พระเจ้าเป็ นความรัก..God is Love..และ
พระองค์รกั เรา(ไม่วา่ เราจะเป็ นคนเช่ นไร) นี่คือปรีชาญาณ..Wisdom..กล่าวคือ พระ
เจ้าประทานพระองค์ให้เป็ นของขวัญแก่ เรา..
ขอให้เปิ ดใจรับ. "ของขวัญลา้ คุณค่า"นี้ไว้ด้วยยินดีเถิด แล้วจะพบว่าเราเป็ นคน
มีจิตใจใหม่ได้จริงในปี ใหม่นี้...ขอพระพรให้พนี่ ้องทุกท่ านเข้าสู่ปีใหม่ที่สงบสุขและ
เปี่ ยมปี ติครับ...Peaceful and Prosperous New Year 2021 to All.
พ่อเจ้าวัด
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นท
ิ าน ความคิด คติสอนใจ
นิทานเซน : มิอาจปล่อยวาง
ยังมีอุบาสกผูห้ นึ่ง ไปปรึกษาอาจารย์
เซนถึงวิถีแห่ งเซนที่เขายังมีอาจข้ามผ่าน
โดยเอ่ยถึงปัญหาของตนเองว่า
“ท่ านอาจารย์ จะทาอย่างไรดี กระผมมิ
อาจปล่อยวางเรื่องบางเรื่อง มิอาจปล่อยวาง
จากคนบางคน”
อาจารย์เซนตอบว่า "ทุกสิง่ ล้วน
สามารถปล่อยวาง"
อุบาสกแย้งว่า "ไม่ว่าจะทาอย่างไร ก็ยงั คงมีสงิ่ ทีก่ ระผมปล่อยวางไม้ได้"
อาจารย์เซนจึงบอกให้อุบาสกผูน้ ถี้ ือถ้วยชาใบหนึ่งไว้ในมือ จากนัน้ อาจารย์เซนจึง
รินน้าชาร้อนๆ ลงไปในถ้วย รินลงไปจน นา้ ชาล้นถ้วยออกมารดมือของอุบาสกที่ถืออยู่
เมื่อโดนน้าชาร้อนลวกมือ อุบาสกจึงต้องปล่อยถ้วยชาลงพืน้
ยามนัน้ อาจารย์เซนจึงสอนว่า "ในโลกนี้ไม่มสี งิ่ ใดทีไ่ ม่อาจละวางได้ เมื่อเกิดทุ กข์
ย่อมยอมปล่อยวางโดยธรรมชาติ"
“ละวางได้จึงไร้ ทุกข์ ”

สาส์นอวยพร
จากพระสันตะปาปาฟรังซิส - ภาษา
แสนสละสลวย งดงาม อ่านแล้วมี
ความสุข มีขอ้ คิดมากมาย ทาให้ม ี
กาลังใจสูต้ ่ อไป ชีวติ ไม่มคี าว่าสิน้ หวัง:“แม่น้ำไม่ดมื ่ น้ ำของตัวเอง, ต้นไม้ไม่กิน
ผลของมันเอง, พระอำทิตย์ไม่ส่องแสง
ให้ตัวเอง และดอกไม้ก็ไม่ส่งกลิน่ เพือ่
ตัวเองเช่ นกัน; กำรมีชีวติ เพือ่ ผูอ้ นื ่ เป็น
กฎธรรมชำติ เรำล้วนเกิดมำเพือ่
ช่ วยเหลือผูอ้ นื ่ ไม่ว่ำจะยำกลำบำกแค่
ไหน ชีวติ ดีเมือ่ เรำมีควำมสุขก็จริง แต่
จะดีกว่ำนัน้ เมือ่ คนอืน่ มีควำมสุขเพรำะ
เรำ; จำไว้ว่ำ ทุ กครัง้ ทีใ่ บไม้เปลีย่ นสีจะ
สวยงำม และทุ กสถำนกำรณ์ทเี ่ ปลีย่ นแปลงของชีวติ ล้วนมีควำมหมำย เพียงแต่ ต้องมี
วิสยั ทัศน์ทชี ่ ดั เจน; ดังนัน้ จงอย่ำบ่นครำ่ ครวญ แต่จงจำไว้ว่ำ ควำมเจ็บปวดคือ
เครือ่ งหมำยว่ำเรำยังมีชีวติ อยู่ ปัญหำคือเครือ่ งหมำยว่ำเรำยังแข็งแรง และคำภำวนำคือ
เครือ่ งหมำยว่ำเรำไม่อยู่โดดเดีย่ ว; ถ้ำเรำยังรับรูค้ วำมจริงและเงือ่ นไขเหล่ำนี้ ใจเรำ จิต
วิญญำณและชีวติ เรำจะมีควำมหมำย มีควำมแตกต่ ำง และมีคุณค่ำ ”
*ชีวติ ดีเมื่อเรามีความสุข แต่ชีวติ จะดีกว่าเมื่อคนอื่นมีความสุขเพราะเรา” (Life is good
when you are happy; but much better when others are happy because of you)
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