
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

1 หมู 5 ซ.นวมินทร 81 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

โทรศัพท.02-3758294-6 แฟกซ.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปที่ 35 ฉบับที่ 31 ประจําวันอาทิตยที่ 1 สิงหาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 18 เทศกาลธรรมดา (วันส่ือมวลชนสากล) 

        พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน           (ยน 6: 24-35) 

    พระเยซูเจาทรงตรัสกับเขาวา “เราบอกความจริง 

แกทานทั้งหลายวา ทานแสวงหาเรา มิใชเพราะไดเห็น

เครื่องหมายอัศจรรย  แต เพราะไดกินขนมปงจนอิ่ม 

อยาขวนขวายหาอาหารที่กินแลวเสื่อมสลายไป แตจงหา

อาหารที่คงอยู และนําชีวิตนิรันดรมาให อาหารนี้บุตร 

แหงมนุษยจะประทานใหทาน เพราะพระเจาพระบิดา 

ทรงประทับตรารับรองบุตรแหงมนุษยไวแลว” 
 

“ผูที่มาหาเราจะไมหิว และผูทีเ่ชื่อในเราจะไมกระหายอีกเลย” 
”



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยนี้ เปนสัปดาหที่  18 ในเทศกาลธรรมดา บรรดาประชาชนติดตามพระเยซูเจา 
เพราะอัศจรรย โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร พวกเขาไดทานขนมปงและคิดวาการติดตาม 
พระเยซูเจาพวกเขาจะไมอดตาย ไมมีวันหิวอีก อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญพื้นฐานของมนุษย 
การที่พระเยซูเจาสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานตรงนี้ได ทําใหมีผูคนติดตามพระเยซูเจา
มากขึ้น แตสิ่งที่สําคัญมากกวานั้น ที่พระเยซูเจาปรารถนาใหทุกคนไดรับ คือ อาหารฝายวิญญาณ 
ปงแหงชีวิต อาหารสําหรับชีวิตนิรันดร เม่ือไดรับแลวจะไมกระหาย และไมตองแสวงหาอีกเลย 

 อาทิตยนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศพูดถึงกีฬาโอลิมปกบาง ขณะนี้มีการแขงขันมหกรรมกีฬา
โอลิมปกเกมส 2020 ที่ประเทศญี่ปุน คนไทยเราไดมีขาวนายินดี มีความสุขอีกครั้งหนึ่ง มีนักกีฬา
ของประเทศไทยเราไดรับเหรียญทองจากกีฬาเทควันโด ขอรวมแสดงความยินดีกับ “นองเทนนิส”
พาณิภัค วงศพัฒนกิจ สําหรับพอแลวติดตามขาว เหรียญทองเหรียญนี้ เหมือนทําใหคนไทย 
มีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทามกลางขาวไมดีเก่ียวกับการโรคระบาดไวรัสโควิด 19 สิ่งที่สําคัญคือ
ความพยายามของนองเทนนิสที่ในที่สุดไดรับเหรียญทองในกีฬาโอลิมปกหลังจากพยายามมา 
หลายครั้ง โคชเช ที่พยายามนําเหรียญทองจากกีฬาประเภทนี้ใหได ใชความพยายามจากเวลา 19 ป 
ที่สุดประสบความสําเร็จ ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่น่ัน 

 วันนี้เริ่มเดือนใหม คือ เดือนสิงหาคม วัดเราไดทํามิสซาแบบปดมาได 2 เดือนครึ่งแลว 
นับต้ังแตหลังสงกรานต พอประเมินวาสถานการณนาจะเปนแบบนี้ตอไปอีก 2 อาทิตย มีหลายๆ คน
ไดรับผลกระทบจากสถานการณนี้ คณะวินเซนตเดอปอลซึ่งโดยปกติจะมารับบริจาคสําหรับผูมีน้ําใจ
ดีเพื่อใชเงินในการสนับสนุนกิจการของคณะฯ ในการชวยเหลือผูที่ประสบความยากลําบาก ดังนั้น
พอขอถือโอกาสนี้ไดประชาสัมพันธในสารวัดฉบับนี้และจะประกาศในทุกๆ ตนเดือนเพื่อหากพี่นอง
ทานใดมีความประสงคอยากสนับสนุนกิจการของคณะฯ สามารถบริจาคมาที่บัญชีของวัดโดยแจง
ความประสงคใหกับสํานักงานวัดไดทราบ พอจะสงมอบตอปจจัยนี้ไปสูเจาหนาที่ของคณะวินเซนต 
เดอปอลตอไป ขอขอบคุณในนํ้าใจดีไว ณ โอกาสนี้ดวย 

 สถานการณ โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ในบานเรา ยังคงนาเปนหวง จํานวนผูติดเชื้อ 
มีจํานวนมากขึ้นจนถึงขั้น 20,000 คนในตลอดสัปดาหที่ผานมา มีคาทอลิกของเราหลายๆ คนไดรับ
ผลกระทบเชนกัน รวมถึงทั้งวัดของเราและวัดอื่นๆ ขอคําภาวนาสําหรับวัดคาทอลิกของเราทุกๆ วัด 

ในประเทศไทย เปนพิเศษสัตบุรุษในวัดของเราที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้ ทั้งที่ตอง
เสียชีวิต เจ็บปวยหรือถือไดรับผลทางดานเศรษฐกิจ ขอพระเจาไดบรรเทาผูที่ไดรับผลกระทบ 
ทุก ๆ ทานครับ       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                                 คุณพอประจักษ 



 

  

ห น า  3  

 

ปลัดบอกเลา 

"พระเยซูเจาผูสวมหนากากผาอนามัย" 

 พระเยซูเจาผูสวมหนากากผาอนามัย, พระสงฆสวมหนากากผาอนามัยถวายมิสซา,  
แมคาขายไกยางสวมหนากากอนามัยขายของ 

 "เมื่อชาวอิสราเอลเห็น จึงถามกันวา “นี่เปนอะไร” เพราะเขาไมรูวาเปนสิ่งใด โมเสส 
จึงบอกเขาวา “นีแ่หละอาหารที่องคพระผูเปนเจาประทานใหทานกิน" " (อพย 16:15) 

          ชนชาติอิสราเอลก็เหลือเกิน "มันนานัก" หากจะพูดกันงายงาย พวกเขาก็ไดเห็นอัศจรรย
ของพระเจายามชวยใหรอดพันจากการเปนทาสของชาวอียิปต แตก็ยังไมสามารถเชื่อมั่น 
ในพระอยากเตม็รอย 
          หากมองอีกดานหนึ่งจากมุมมองของพวกเขา มันก็หนาเห็นใจ ณ เวลานั้นมันยากลําบาก 
มันหิวโหย มันจนตรอกจนมุม มันก็ธรรมดาที่จะถูกทาทายความเชื่อวางใจ และทายสุดก็พายแพ 
กับความทาทายความเชื่อวางใจในชีวิตคริสตชนในชวงยากลําบากที่ โควิดมาจอคอเรา 
ก็นับวาใกลเคียงกัน 

 "พี่นอง ทานจงถอดสภาพมนุษยเกา เลิกประพฤติเลวทรามตามราคะตัณหาที่หลอก 
ใหหลงไป..... จงสวมใสสภาพมนุษยใหมซึ่งพระเจาทรงเนรมิตใหเหมือนพระองค มีความ 
ชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิท์ี่มาจากความจริง  (อฟ 4:22, 24) 

          ในหวงเวลาที่ชีวิตคริสตชนของเราถูกทาทายอยางหนักเชนนี้ นักบุญเปาโลแนะนําเราวา 
"จงถอดสภาพมนุษยเกา" จะใชมุมมองตามประสามนุษยเพียงอยางเดียวไมได  "จงสวมใส 
สภาพมนุษยใหมซึ่งพระเจาทรงเนรมิตใหเหมือนพระองค" จงใชสายตาแหงความเชื่อวางใจ 
พระเจามอง และใชชีวิตของเราดวย 

 "พระเยซูเจาตรัสแกเขาวา “เราเปนปงแหงชีวิต ผูที่มาหาเราจะไมหิว และผูที่เชื่อในเราจะ
ไมกระหายอีกเลย"  (ยน 6:35) 

           ในหวงเวลาที่ชีวิตของเรากําลังจนมุม เราใชสติปญญา หาทางแกปญหา เราใชสต ิ
ขณะแกปญหา เราใชความรักของพระดูแลกันและกันพนอันตรายไปดวยกัน เราใชความเชื่อวางใจ 
ในพระเปนพลังใหเราทําซ้ําแลวซ้ําอีกไมหมดแรงไมทอหรือหมดหวัง 

                 

           นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  
อาทิตยที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันสื่อมวลชนสากล, น,อั่ลฟอนโซ มารีย เดอ ลิโกวรี พระสังฆราช

และนักปราชญแหงพระศาสนจักร, น.เปโตร ตองพันธนาการ 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย เกษร 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา รุจิราพร หงสทอง รุจิราพร 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธรรมนิตย ผองพรรณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เลาหเกียรติ เกียรติ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว วรพร พุมเล็ก วรพร 

 - สขุสําราญแด ครอบครัว สายฝน ทรงเสี่ยงไชย อัญมณี 

 - สุขสําราญแด นองเณรเล็ก ยอแซฟ สามพราน+ตามประสงคผูขอ มาลี 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เกียรติ ปญจทรัพย เกียรติ 

วันที่ 1 ส.ค. 2021

เวลา. 07.00 น. 

- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแดต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารีอา เทเรซ 

สิรีธร รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม+ 

เมทากานต เลิศเกียรติรัชตะ+ตามประสงคผูขอ 

ชลธิชา 

มิสซา - สุขสําราญแด กมลพร จ.คุโนปกรณ กมลพร 

 - อุทิศแด อดุลย เลาหเกียรต ิ เกียรติ 

 - อุทิศแด ฟรังซิสโก สมพงษ สินบํารุง ชณิศญา  

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขียน+ยอหนบัปติสต ทวี+ 

แคทเธอริน ขวัญชนก+วิญญาณในไฟชําระ+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลียว เคนแกว 
เกษร 

 
- อุทิศแด ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+หลานยาย(เรมอน)+ญาติพี่นอง+

วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง 
วรพร 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ประสิทธิ์ ลิ้มวิไลรัตนา วรทัศน 

 - อุทิศแด ยอแซฟ เกรียงไกร สุวรรณพายัพ  

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+คุณตาจุง หวูดิ่ง+ 

คุณยาย จวน หนิถิ+คุณนาหรั่ง อารีย รุงเรืองวรโชติ 
ธีระพงษ 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  

 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 

 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ กมลพร 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 

มิสซา 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร น.เอวเซบิโอ แหงแวรแชลลี พระสังฆราช, น.เปโตร จูเลียน เอมารด พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว รุงตะวัน+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ ถวัลย+เฉลิมศรี พันธุมจินดา+มารีอา นงนุช สุนทรวัฒน  

วันที่ 2 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฑิมัฆพร เปลงศรีสุข  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว กรวิกา+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว กัลยา บุณยะเวศ+ตามประสงคขอ  

 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม ชลธิชา 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 18 เทศกาลธรรมดา, วันคนพบคูหาของ น.เอเตียน 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด อันตน คทาวุธ สันติพิทักษสกุล เกษร  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว วาสนา โรจนดําเกิงโชค+ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 3 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปริตร โสภา+ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว สุวิมล ชาครียเวส+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว จริยาวัฒนกุล+ตามประสงค ผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศิริวรรณ+อุไรวรรณ+ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว  

ผลอุดม+ครอบครัว สวอน 
วิจิตรา 

วันพุธ ระลึกถึง น.ยอหน มารีย เวียนเนย พระสงฆ, น.ดอมินิก ฤาษ ี

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มาลี ปญจทรัพย+ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 4 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด พลมารียเปรสิเดียมพระแมมหากรุณา+ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว รัตนา เลิศภิรมยลักษณ+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว แบรนาแด็ต ลักษณา ฉัตรคุปต+ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน

เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 - อุทิศแด เทเรซา สุคนธ ฮวดศิริ กมลพร  

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่

นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี วันถวายพระวิหารแมพระแหงหิมะ 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 5 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพรรณี ศัลกวิเศษ+ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ไพลิน จิตเจริญสมุทร+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว พัชรนรี ธนาคุณ+ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู รงอรุณไทยกุล+เมทากานต  

เลิศเกียรติรัชตะ+ตามประสงคผูขอ 
ชลธิชา 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ณัฐพงษ ธีรพรยศสรัล  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร ฉลองพระเยซูเจาทรงสําแดงพระวรกายรุงโรจนตอหนาอัครสาวก (วันศุกรตนเดือน) 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 6 ส.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ 

เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี 

กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ  

ปญจทรัพย 

 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว พีรพล กลีบบัว+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เกษร สันติพิทักษสกุล+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธัญญรัตน ตันติภัทราศิลป+ตามประสงคผูขอ  

 - อุทิศแด ยอแซฟ ณัฐพงษ ธีรพรยศสรัล  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร น.ซิกสโต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี น.กาเยตาน พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 7 ส.ค. 2021  - สุขสําราญแด ครอบครัว วิยะดา ดําเอี่ยม+ตามประสงคผูขอ  

เวลา 17.00 น.   - สุขสําราญแด ครอบครัว ชลธิชา นุมหอม+ตามประสงคผูขอ  

นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด ครอบครัว ดารา ทับดวง+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - อุทิศแด ยอแซฟ ณัฐพงษ ธีรพรยศสรัล  

 
- อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณ

ในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม 2021 : อาทิตยที่ 19 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

พระเยซูเจาประทานปงจากสวรรคแกพวกเขา 
 เราสามารถมองดูดอกไมได จากหลายมุม เชน เราอาจจะมองดูในแง 

ของนักปลูกดอกไม จ ิตรกรหรือศิลปน ซึ ่งชอบการจัดดอกไม เมื ่อเราเห็นดอกไม 
ในวัด เราเห็นเปนสัญลักษณของชีวิต เมื ่อเรามองดูดอกไมรอบหีบศพเราถือมันเปน
สัญลักษณของการรวมทุกขและเครื่องหมายของการกลับคืนชีพ ถาดอกไมถูกสงใหเรา
เปนของขวัญ ดอกไมม ีความหมายเปนสัญลักษณของความเอาใจใส ความรักและ
มิตรภาพ และดังนั้น เราจึงรักดอกไมเหลานี้ และคิดถึงบุคคลที่สงดอกไมนี้มากํานัลเรา 

เราควรพัฒนาจิตสํานึกตอสัญลักษณเหลานี ้ เพราะเปนสิ ่งที ่ม ีบทบาทสําค ัญ 
ในศาสนา น้ํา ขนมปง เหลาองุน เกลือ เชื้อแปง ไฟ แสงสวาง ฝน น้ําคาง เสียงฟารอง 
สายฟ าแลบ เหล านี ้ล วนถ ูกนํามาใช เพื ่อแจ งสาร และเมื ่อ เข าใจอย างถ ูกต อง  
มันยังสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพไดมากกวาแนวคิดทางทฤษฏีใดๆ เสียอีก 
สัญลักษณบรรจุอํานาจของญาณภายในซึ่งมีผลกระทบ มิเพียงตอภูมิปญญาแตยังมี
ผลกระทบตอตัวบุคคลทั้งความคิดและจิตใจอีกดวย 

บทอานวันนี ้ใชสัญลักษณของขนมปงเพื ่อบอกวา พระเจาตองการเลี ้ยงดูเรา 
ทรงเอาใจใสเราในทุกระดับแหงความเปนอยูของมนุษย “พระเจาประทานทิพยาหาร 
ใหเขา” 
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ตารางมิสซา  : วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.00 น. 
                 วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                 วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนมจะระบาดหนักขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐ
ขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังนี้ 

   - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง มิสซาออนไลน วันเสาร เวลา 17.00 น.  
    วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลนผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 

   - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 

   - พี่นองที่ตองการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

2. เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 11.45 น. ทุกวันจันทร-วันพฤหัสบดี วันศุกรตนเดือนจะมีการเฝาศีล 
และตั้งศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 19.00 น. สวนการสวดสายประคําออนไลน เวลา 19.00 น. ทุกวันจันทร – วันศุกร 
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ รับชมผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัด และชองยูทุปของวัด 
 
 
 
 
 
 

3. ประกาศจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การตออายุสภาภิบาลวัดชุดปจจุบันใหปฏิบัติหนาที่ตอไปอีก 1 ป จนถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2022 
 
 
 
 
 

4. ในชวงการระบาดของโควิด-19 คณะนักบุญวินเซน เดอ ปอล  มีความประสงคจะขอรับความชวยเหลือจาก 
เพื่อนพี่นอง เพื่อผูยากไร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทางคณะปฏิบัติเปนประจํา แตดวยสถานการณของโรคระบาดในปจจุบัน 
ทําใหไมสามารถรับบริจาคหลังมิสซาตนเดือนไดตามปกติ จึงใครขอความอนุเคราะหมา ณ ที่นี้ดวย   
 
 
 
 
 

 

5. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด ในสถานการณโควิด 19 นี้ สามารถติดตอได
ที่สํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ     จํานวนเงิน  108,400 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน      จํานวนเงิน      3,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออาร ี  จํานวนเงิน     10,000 บาท 
          ยอดชวยเหลือ    จํานวนเงิน    13,500 บาท 

                 รวมยอดคงเหลือ   94,900 บาท 
 
 
 


