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วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

กิจกรรมว ัดบางแสน
วันอาทิ ตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 วันอาทิ ตย์มหาทรมาน และแห่ใบลาน
เมือ่ พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้ามาใกล้
กรุงเยรูซาเล็ม ทีห่ มู่บา้ นเบธฟายีและเบธานีใกล้กบั ภูเขา
มะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้ศษิ ย์สองคนไป 'จงเข้าไปใน
หมูบ่ า้ นข้างหน้า เมือ่ เข้าไปแล้ว ท่านจะพบลูกลาตัวหนึ่ง
ผูกอยู่ ยังไม่มใี ครเคยขีล่ าตัวนัน้ เลย จงแก้เชือกและจูง
มันมาเถิด” ศิษย์ทงั ้ สองออกไป แล้วพบลูกลาตัวหนึ่ง
ผูกอยูท่ ป่ี ระตูดา้ นนอก ในถนน ศิษย์ทงั ้ สองจึงจูงลูกลา
มาถวายพระเยซูเจ้า แล้วเอาเสือ้ คลุมของตนปูบนหลังลา
พระองค์จงึ ทรงลูกลาตัวนัน้
คนจานวนมากเอาเสือ้
คลุมของตนปูตามทาง บางคนเอากิง่ ไม้ซง่ึ ตัดจากทุ่งนา
มาปูดว้ ยพวกทีเ่ ดินไปข้างหน้า และผูท้ ต่ี ามมาข้างหลัง
ต่างโห่รอ้ งว่า "โฮซานนา! ขอถวายพระพรแด่ผมู้ าใน
พระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า!ขอพระพรจงมีแด่พระอาณาจักรทีก่ าลังจะมาถึงของกษัตริยด์ าวิด บรรพ
บุรษุ ของเรา! โฮซานนา! ณ สวรรค์สงู สุด! (ลก.11 : 1-10)
เบธานี (Bethany) และเบธฟายี ( Bethphage) ปั จจุบนั เป็ นหมู่บา้ นของชาวอาหรับ
ชื่อ เอลอาซาริเอห์ (El Azarieh แปลว่า
หมูบ่ า้ นลาซารัส) เป็ นหมูบ่ า้ นอยูน่ อกกรุง
เยรูซาเล็ม อยูท่ างตะวันออกของทีล่ าดเชิงเขา
มะกอก จากเบธฟายี มีทางลาดไปสู่เบธานี ซึง่
อยูห่ ่างกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 3 ก.ม. และเป็ น
เส้นทางไปสู่เมืองเยริโค
วัดคณะฟรังซิสกัน ทีเ่ บธฟายี มีภาพวาด
ภายในวัดสวยงาม ในวัดมีก้อนหินใหญ่ เชื่อว่าพระเยซูเจ้าใช้เหยียบเพื่อขึน้ หลังลา แกะสลักเรือ่ งราว
ตามพระวรสาร
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นักบุญเปาโลสรุปพระธรรมชาติ พระภารกิจ พระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระเยซูเจ้าหมดจด
ครบถ้วนทุกประการไว้ได้ใน1 ย่อหน้า พระเยซูเจ้าทรงเป็ นพระบุตรแต่มไิ ด้ทรงรูส้ กึ ว่าศักดิ ์ศรีของ
พระบุตรทีเ่ ท่าเสมอพระบิดาเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งหวงแหนยึดติด พระบิดาทรงให้พระองค์ลงมาเกิดเป็ น
มนุษย์อย่างยากลาบากพระองค์กท็ รงมาบังเกิด ให้พระองค์ทรงรับทรมานและขึน้ ไปบนไม้กางเขน
พระองค์กท็ รงยอมรับ พระเยซูเจ้าไม่ทรงทาอะไรตามใจตนเองเลยมีแต่ทาตามพระประสงค์ของ
พระบิดาเพราะรักมนุษย์ บทอ่านที่ 1 เราเริม่ ต้นอ่านพระบุคลิกของผูร้ บั ใช้พระยาห์เวห์แล้วพบว่า
พระเยซูเจ้ายอมรับใช้พระบิดาเช่นเดียวกันนี้เลย ทุกเช้าอย่าลืมเงีย่ หูฟังว่าพระเจ้าจะตรัสสิง่ ใหม่
อะไรแก่เรา อย่าจมปลักอยู่กบั แนวคิดลบเก่าๆในชีวติ ทีเ่ คยชิน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันศุกร์ท่ี 2 เม.ย.21
วันเสาร์ท่ี 3 เม.ย.21
วันอาทิตย์ท่ี 4 เม.ย.21

วันศุกร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์
วันเสาร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์
สมโภชปั สกา สมโภชพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
ไม้ยนั รักแร้ ( Crutch ) มักใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญแอนโทนี่ เพื่อ
บอกถึงวัยและร่างกายอันทรุดโทรมของท่าน หลังจากใช้ชวี ติ แบบนักพรต
ในทะเลทรายเป็ นเวลานานหลายปี บางครัง้ มีระฆังห้อยอยูก่ บั ไม้ยนั รักแร้
ของท่านเป็ นสัญลักษณ์แห่งอานาจในการขับไล่วญ
ิ ญาณทีช่ วร้
ั ่ าย

ข้อคิดสะกิดใจ

ดีได้ถ้าใจสู้
เกิดในที่ ทีด่ ี นัน้ ดีแน่
เกิดทีด่ ี แล้วแย่ มีถมไป
คนเราทาอะไร ใจอย่าท้อ
ถ้าแม้ถอย ก็ขออย่า ถอนฤดี

เกิดในที่ ทีแ่ ย่ ก็ดไี ด้
เกิดทีไ่ หน ก็ดไี ด้ ถ้าใฝ่ ดี
แม้ถา้ ท้อ ก็ขออย่า ได้ถอยหนี
ทาใหม่ซี สาเร็จได้ ในสักวัน
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เสกใบลานทีบ่ า้ นเบธานี แล้วแห่เข้าวัด เมือ่ เดือนมีนาคม 2014 เมือ่ 7 ปี ทแ่ี ล้ว
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ในมรรคาศักดิ์ สิทธ์ สถานที่ 5 ซีโมน ช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขน “ลูกรัก… เราคือผูส้ ร้างโลก
เป็ นพระเป็ นเจ้าทรงสรรพานุภาพและทรงพลังใหญ่ยงิ่ เราจะแบกกางเขนผูเ้ ดียวถึงเขากัลวารีโอก็ได้ แต่ท่ี
เราให้มคี นช่วยแบก ก็เพือ่ สอนให้ลกู รูจ้ กั ทนลาบากร่วมกับเรา“
ในทางกางเขน สถานที่ 5 ได้ให้ขอ้ คิดอะไรกับเราบ้าง…..ในสถานะคริสตชนและในสภาวะบ้านเมือง
ทีแ่ สนจะฝืดเคืองเช่นนี้ พีน่ ้องหลายคนตกอยูใ่ นสภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก บ้างไปคา้ ประกัน บ้างไป
กูย้ มื บ้างไปจานอง และอีกหลายๆบ้าง… ล้วนแต่เป็ นผูป้ ระสพชะตากรรมกับพายุเศรษฐกิจ ไม่มผี ใู้ ดสัก
คนตัง้ ใจเดิ นลงเหว ท่า นเคยคิ ด หรือ เคยประสพบ้า งไหมที่ ทัง้ ที่ ต ้อ งเป็ น ที่ อารีช่วยเหลือ หรือ ผู้ที่
ถูกช่วยเหลือ ล้ว นแต่ได้ถกู ก าหนดขึน้ เพื่อ การเดิ น ทางในมรรคนี้ เพีย งแต่ว่า กางแขนที่ ท่า นต้อ งถูก
กาหนดให้แบก หรือ เป็ นผูช้ ว่ ยแบก ล้วนแล้วแต่เป็ นพระพรของพระทัง้ สิน้ ถ้าท่านยินดีกเ็ ป็ นพระพรของ
ท่าน แต่ถ้าท่านไม่ต้องการแบก หรือ ช่วยแบกแล้ว ก็ขอจงคืนกางเขนให้กบั พระท่ านเถิ ด อะไรจะ

เกิ ดเป็ นเรื่องข้อความเชื่อระหว่างท่านกับพระ เท่ านัน้ เองครับ... พี่น้อง

วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น


อาทิตย์ชวนคิด
เมื่อท่านอารี (ต่อพี่น้อง)

วันอาทิตย ์ที่











พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก สัปดาห์น้ี เป็ นช่วงเวลาทีส่ าคัญ “สูงสุด” ในปี จารีตของพระศาสนจักรคาทอลิก
ครับ นับได้ว่าเป็ นเวลาสมโภช ชัยชนะและสิรริ งุ่ โรจน์ของคริสตมาส ...ของพระคริสตเจ้า เพื่อ ...
มอบไว้ให้เป็ นชัยชนะ และสิรริ งุ่ โรจน์...ของ “เรา”
ช่วงเวลาสาคัญยิง่ นี้ เริม่ ต้นด้วยวันอาทิตย์ใบลาน หรือวันอาทิตย์พระทรมานของพระคริสต์ ...ทีว่ ดั
ของเรา จะมีมสิ ซาภาษาอังกฤษเวลา 09.00 น. - เริม่ ด้วยการเสกใบลาน และแห่เข้าวัดสู่บชู ามิสซา
(เสกใบลาน ทีบ่ ริเวณลานหน้าวัด) เวลา 10.30 น. เป็ นมิสซาภาษาไทย ...เริม่ ด้วยการเสกใบลาน
ในสนามหญ้า หน้าอนุสาวรียแ์ ม่พระด้านหลังวัด แล้วแห่ใบลานเข้าวัดเพื่อถวายบูชามิสซา
วันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 31 มีนาคม เป็ นช่วงเวลาเข้าเงียบประจาปี ของคณะสงฆ์มสิ ซัง
จันทบุร ี (เลื่อนมาจาก มกราคม เพราะโควิด-19) ... ค่าวันพุธ มีพธิ มี สิ ซา - เสกน้ ามันศักดิ ์สิทธิ ์
ประจาปี ...ทีว่ ดั พระหฤทัย ศรีราชา
วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน วันพฤหัสศักดิ ์สิทธิ ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตัง้ ศีลมหาสนิทฯ ไม่มพี ธิ ี
ล้างเท้า (เพราะมาตรการโควิด-19) : หลังรับศีลมหาสนิท มีนมัสการโมทนาคุณศีลมหาสนิท
ร่วมกันประมาณ 10-15 นาที - พิธอี ญ
ั เชิญศีลฯ สู่วดั น้อย
วันศุกร์ท่ี 2 เมษายน วันศุกร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิน้ พระชนม์ฯ บน
กางเขน (วันถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ) ...พิธนี มัสการกางเขน
วันเสาร์ท่ี 3 เมษายน วันเสาร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ พิธคี ่าคืนตื่นเฝ้ าปั สกา .....พิธกี รรมเริม่ ที่ ลานหน้าวัด - เสก
ไฟใหม่ - เจิมเทียนปั สกา - เสกน้า
หมายเหตุ พิ ธีกรรมศักดิ์ สิทธิ์ วัน พฤหัส ฯ ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ - วันศุกร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ - และวันเสาร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์
จะเริม่ เวลา 19.30 น.
วันอาทิตย์ท่ี 4 เมษายน วันสมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
09.00 น. มิสซาภาษาอังกฤษ
10.30 น. มิสซาภาษาไทย

พีน่ ้องทีเ่ คารพรัก พระศาสนจักรให้ความสาคัญสูงสุด กับ “การสมโภชปั สกา” เพราะปั สกา เป็ น
ทีส่ ุดของทุกสิง่ ทีพ่ ระเยซูคริสต์ อุทศิ เพื่อ “เรา” ด้วยความรัก แต่รกั ดูเหมือนจะเป็ นสิง่ เดียวที่จะ
บังคับเอา ไม่ได้ อิ ส ระจากใจของเรา ที่จ ะรับรู้ และรักตอบ จึงเป็ น เรื่อ งส่ว นตัว ของเราแต่ล ะ
คน ... จริง ๆ นะ
พ่อเจ้าวัด
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กับดักหนู

หนูตวั หนึ่งแอบมองลอดรอยแตกของกาแพง เพื่อดูว่าชาวนากับภรรยาของเขาแกะห่ออะไร “จะ

เป็ นอาหารอะไรหนอ” เจ้าหนูสงสัย มันแทบล้มทัง้ ยืน เมือ่ รูว้ ่าสิง่ นัน้ คือ ‘กับดักหนู’
มันจึงวิง่ หัวซุกหัวซุนไปทีท่ ุ่งนา แล้วส่งเสียงร้องเตือน “มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! “
แม่ไก่รอ้ งกุ๊กๆ และคุย้ เขีย่ ไปมา มันผงกหัวขึน้ แล้วพูดว่า “คุณหนู นี่คงเป็ นเรือ่ งเศร้าสาหรับเธอ แต่มนั
ไม่มผี ลอะไรกับฉันหรอกนะ อย่ากวนใจกันเลย”
เจ้าหนูวงิ่ ไปหาหมูและบอกแก่มนั “ มีกบั ดักหนูอยู่
ในบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! “
หมูเห็นอกเห็นใจ แต่กพ็ ดู ว่า“ ฉันขอโทษนะคุณหนู แต่
ฉันคงทาได้แค่สวดมนต์เท่านัน้ ไม่ตอ้ งห่วงฉันจะสวด
มนต์ให้เธอด้วย” เจ้าหนูวงิ่ ไปหาวัว และพูดว่า“ มีกบั
ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! มีกบั ดักหนูอยูใ่ นบ้าน! “
วัวตอบว่า “ โธ่! คุณหนู ฉันก็เสียใจด้วยนะ แต่มนั ไม่เห็น
เกีย่ วอะไรกับฉันนี่” ดังนัน้ เจ้าหนูจงึ กลับเข้าบ้าน นอน
ลงและเศร้าใจเหลือเกินทีจ่ ะต้องเผชิญหน้ากับกับดักหนู
เพียงลาพัง กลางดึกคืนนัน้ เสียงๆ หนึ่งดังก้องไปทัง้ บ้าน
–ฟั งเหมือนเสียงกับดักหนูได้จบั เหยือ่ ของมันแล้ว
ภรรยาของชาวนารีบรุดไปดูว่าอะไรทีถ่ ูกจับ ในความมืดนัน้ เธอไม่เห็นว่ามีงพู ษิ ถูกกับดักนัน้ หนีบหาง
เอาไว้ งูกดั ภรรยาของชาวนา ชาวนาจึงรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาล ตอนกลับบ้านเธอมีไข้สงู
ใครๆ ก็รวู้ ่าเราต้องพยาบาลคนป่ วยด้วยซุปไก่ ดังนัน้ ชาวนาจึงหยิบขวานเดินไปทีท่ ุ่งเพื่อทาหา
วัตถุดบิ หลักของซุป แต่อาการป่ วยของภรรยาก็ยงั ไม่ดขี น้ึ เพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านต่างมาเยีย่ มดูใจ เพื่อ
เลีย้ งอาหารพวกเขา ชาวนาจึงฆ่าหมูซะ ภรรยาของชาวนาก็ยงั ไม่หาย ในทีส่ ุดเธอก็ตายลง ผูค้ น
มากมายต่างมางานศพของเธอ ชาวนาจึงฆ่าวัวเพื่อให้ได้เนื้อมากพอมาเลีย้ งแขก เจ้าหนูมองลอดรอย
แตกของกาแพงด้วยความเสียใจสุดแสน
คราวหน้า หากคุณรูว้ ่าใครสักคนกาลังเผชิญปั ญหาและคิดว่าไม่เกีย่ วกับคุณสักหน่ อย
จาไว้นะว่า เมือ่ พวกเราคนใดคนหนึ่งถูกคุกคาม เราทุกคนต่างตกอยูใ่ นอันตราย!
เพราะทุกคนล้วนเกีย่ วพันกันอยูใ่ นการเดินทางทีเ่ รียกว่า ‘ชีวติ ’
เราต้องคอยเฝ้ าดูแลกันและกัน และพยายามให้กาลังใจอีกคนเข้าไว้
จงบอกต่อข้อความนี้ให้แก่คนทีเ่ คยช่วยคุณและบอกให้เขารูว้ ่าเขาสาคัญต่อคุณขนาดไหน
จาไว้เถอะ เราแต่ละคนก็คอื ด้ายเส้นสาคัญบนผืนพรมของผูอ้ ่นื
นันเป็
่ นเหตุผลทีช่ วี ติ ของเราถูกถักทอเข้าไว้ดว้ ยกันไงล่ะ

ความผิดพลาด ความพยายาม
ล้มเลิกเป็ นเรื่องง่ายๆ ที่เราทาได้ โดยเฉพาะเวลาที่
เกิดความคิดในหัว เราคงทาไม่สาเร็จหรอก ทาไมไม่
เลิ กซะตัง้ แต่ ตอนนี้ พอๆ หยุด ไม่ทาต่ อแล้ ว
ในชีวติ เราจะมีช่วงเวลาที่ยากลาบาก มันจะมี
อุปสรรค จนบางครัง้ ทาให้เราคิดว่า ทาไมไม่เลิ ก? แต่
บางครัง้ เราก็ต่นื เต้นที่จะทาต่อไป และพิสูจน์ว่าความคิด
ในแง่ลบของเรานัน้ ผิด ไม่ว่าใครก็ต้องทนทุกข์บ้าง ไม่ว่า
เล็กหรือใหญ่ แต่เราก็ต้องสู้ต่อไป ต้องเชื่อว่าเราทาได้
ภาพรวมชีวติ ของเราแต่ละคนคล้ายคลึงกัน คือ
ต้องการความสุขและความสาเร็จ มันเป็ นไอเดียที่ทุกคน
ต้องคิดถึง ไม่มใี ครอยากจะทนทุกข์อยู่ตลอดเวลา เพราะ
ความสุขสบายมันดีต่อใจมากกว่าความทุกข์ และ
ความสาเร็จก็เป็ นสิง่ ที่เราต้องการ ไม่มใี ครอยากล้มเหลว
ไปตลอด ความสุขและความสาเร็จ อาจส่งผลต่อมุมมอง
การใช้ชวี ติ ของเรา เพราะถ้าเรามองว่าเราต้องการ
ความสุข เราก็จะหลีกเลี่ยงสิง่ ที่ทาให้เกิดความทุกข์ และ
ถ้าเรามองหาความสาเร็จ เราก็จะหลีกเลี่ยงการทา
ผิดพลาดหรือพยายามหาทางลัดไปสู่ความสาเร็จ
บางครัง้ เราก็นึกไม่ถงึ ว่า ความสาเร็จเกิดจากการทา
ผิดพลาด โดยการเรียนรู้จากความผิดพลาด
ความผิดพลาดที่เราทา ไม่ได้บอกว่าเราเป็ นคน
ล้มเหลว แต่มนั คือการที่เราลองทาบางอย่าง แล้วพบว่า
วิธนี ัน้ ใช้ไม่ได้ พอเรารูเ้ หตุผล ก็ค้นหาวิธใี หม่ๆ แล้วลอง
อีกครัง้ My great concern is not whether you have
failed, but whether you are content with your failure.—Abraham Lincoln
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