
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 38 ประจําวันอาทิตยที่ 19 กันยายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 25 เทศกาลธรรมดา  
 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก            มก 9: 30-37 
 พระเยซูเจาตรัสวา “ถาผูใดอยากเปนคนที่หนึ่งก็ใหผูนั้น 

ทําตนเปนคนสุดทาย และเปนผูรับใชของทุกคน” ครั้นแลว 

พระองคทรงจูงเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมายืนกลางกลุมพวกเขา 

ทรงโอบเด็กนั้นไว ตรัสวา “ผูใดที่ตอนรับเด็กเล็กๆ เชนนี้ในนาม

ของเรา ก็ตอนรับเรา และผู ใดที่ตอนรับเรา ก็มิใชตอนรับ 

เพียงเราเทานั้น แตตอนรับผูที่ทรงสงเรามาดวย”  

 

“ผูใดที่ตอนรับเด็กเล็กๆ เชนนี้ในนามของเรา ก็ตอนรับเรา” 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 25 เทศกาลธรรมดา พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจาไดทํานายถึงอนาคต 
ของตัวเองที่จะตองรับทรมาน ถูกประหารชีวิตและจะกลับคืนพระชนมชีพ เปนธรรมล้ําลึกที่บรรดาศิษย 
ในเวลานั้นยังไมเขาใจ ไมมีใครกลาทูลถามพระเยซูเจาเพราะนักบุญเปโตรเองเคยโดนตําหนิมาแลว 
ในขณะที่พระเยซูเจาไดอธิบายถึงความเปนพระคริสตเจาของพระองคที่ไมใชเปนแบบผูมีอํานาจอยาง 
ที่พวกอัครสาวกคาดหวัง ระหวางการเดินทางดวยกันนั้นเองพวกอัครสาวกกลับตางถกเถียงกันเรื่องวา 
ใครจะเปนใหญกวากัน พระเยซูเจาเองปรารถนาใหเราเปนผูรับใช เปนคนสุดทาย ไมใชเปนเจานาย 
หรือสั่งผูอื่น และใหตอนรับบุคคลที่ไมสามารถใหผลประโยชนอะไรกับเราได นั่นคือ เด็กเล็กๆ ขอใหเรา
เปนผูรับใชผูอื่นและพรอมตอนรับบรรดาเด็กเล็กๆ และผูดอยโอกาสดวย 

 เจาหนาที่และพนักงานของทางวัดและโรงเรียนทุกคนไดรับการฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุนกันฯ  
เข็ม 2 ในวันศุกรและวันเสารที่ผานมานี้  แสดงใหเห็นถึงความพรอมในการเปดวัดและโรงเรียน 
อีกขั้นหนึ่ง ทุกโรงเรียนไดมีการจายเงินเยียวยาและรวมถึงการคืนเงินบางสวนซึ่งนักเรียนไมไดใช 
ซึ่งขึ้นอยูกับแตละโรงเรียน ซึ่งนํามาซึ่งความคาดหวังในการที่โรงเรียนจะกลับมาเปดไดแบบปกติอีก 
ครั้งหนึ่งของพวกเราทุกคน 

 วันที่ 20 กันยายนของทุกปเปนวันเยาวชนแหงชาติ อยากใหเราทุกคนคิดวาถึงบรรดาเยาวชน 
ในโอกาสนี้ดวย พระศาสนจักร พยายามใหความสําคัญและเอาใจใสเยาวชนเปนพิเศษดวยเชนเดียวกัน 
พระศาสนจักรในประเทศไทยไดประกาศใหปนี้เปนปของเยาวชน เนื่องจากสถานการณของโรคระบาด
ไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้น ทําใหทั้งทางสังฆมณฑลและที่วัดไมไดจัดกิจกรรมอะไรมาก มีเพียงกิจกรรม
ออนไลนเทานั้นที่สามารถใหเยาวชนรวมไดมากที่สุด ขอคําภาวนาพี่นองสําหรับบรรดาเยาวชนของเรา 
ทุกคน ใหเปนบุคคลที่ทําหนาที่ของพวกเขาอยางดีเพื่อประเทศชาติและสังคมดวย 

 วันพุธที่ผานมา พอไดไปเปนประธานพิธีมิสซาศพของอามา (แมของแม) ของพอเองที่วัด 
พระวิสุทธิวงศ ลําไทร ชื่อ โปลี สี แซโอว อายุ 106  ป ฝากไวในคําภาวนาของพี่นองดวย อามาของพอ
ปวยเปนโรคอัลไซเมอร นอนติดเตียง เปนเวลา 10 กวาป เนื่องจากที่บานไมสะดวกในการดูแลไดนํามา 
ใหทางบานผูสูงอายุที่ลําไทรเปนผูดูแล ที่สุดพระไดยกไป เนื่องดวยสถานการณโควิด จึงไดจัดพิธ ี
แบบเรียบงายและทําพิธีฝงเลย อามาไดเสียชีวิตดวยอาการสงบเพราะอายุมาก หลับไปแบบสบาย 
ขอพระเจาประทานพักผอนตลอดนิรันดรแกทานดวย 

 หลังจากไดมีมาตรการผอนคลายจากการล็อคดาวนในเดือนกันยายนที่ผานมา ผานไป 2 อาทิตย 
การเปลี่ยนแปลงคือ จํานวนผูติดเชื้อฯ ลดลงบาง แตไมใชเปนการบอกวาเราจะปลอดภัย มีหลายคนพูด
ถึงการระบาดระลอก 5 ที่จะมา ไมทราบวาเมื่อไหร หลายประเทศที่ฉีดวัคซีนฯ 2 เข็มใหกับประชาชน
จํานวนมาก จึงเริ่มผอนปรน คือ เริ่มไมใสหนากากอนามัย จํานวนผูติดเชื้อจึงกลับมาพุงขึ้นสูงอีกครั้ง 
การรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข จึงควรทําตอไปอยางตอเนื่อง  

         ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                                   คุณพอประจักษ 



 

  

ห น า  3  

 

ปลัดบอกเลา 
"บุตรพระเจาผูชอบธรรม หรือจอมขี้วีน" 

 "เราจงดักซุมทํารายผูชอบธรรม เพราะเขาทําใหเรารําคาญใจ  เขาตอตานกิจการของเรา  
เขาตําหนิเราวาฝาฝนธรรมบัญญัติ กลาวหาวาเราไมปฏิบัติตามการอบรมที่ไดรับ..... เราจงดูเถิด
วาคําพูดของเขาจะจริงหรือไม..... เราจงตัดสินลงโทษใหเขาตายอยางอัปยศ ถาเปนจริงอยางที่
เขาพูด พระเจาจะทรงคอยดูแลเขา"  (ปชญ 2:12, 17, 20) 

        "ปรีชาญาณเปนเรื่องของพระ สรางความลําบากระรานเปนเรื่องของคนพาล" เปนเรื่องปกติ
ทั่วไปที่มาพบเห็นได แทบจะบอกไดวาตามไหลทางเหมือนกับพบเห็นดอกไมเลย เพียงแตนี่เปน 
ความรุนแรง เปนการทํารายทําลายระรานกัน หาใชดอกไมสีสรรสวยงามหรือความดีงาม 

 "ที่ ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่นั่นยอมมีแตความวุนวายและ 
ความชั่วรายนานาชนิด  สวนปรีชาญาณที่มาจากเบื้องบน ประการแรกเปนสิ่งบริสุทธิ์  
แลวจึงกอใหเกิดสันติ เห็นอกเห็นใจ ออนนอม เปยมดวยความเมตตากรุณา บังเกิดผลที่ดีงาม 
ไมลําเอียง ไม เสแสรง  ผูที่สรางสันติยอมเปนผูหวานในสันติ และจะเก็บเกี่ยวผลเปน 
ความชอบธรรม"  (ยก 3:16-18) 

         "ปรีชาญาณเปนเรื่องของพระ สรางความลําบากระรานเปนเรื่องของคนพาล" ความดี
งาม ความงดงามที่ออกมาจากใจบริสุทธิ์ ที่จริงเราพบไดมากมายเชนกันในชีวิต ในสังคม สิ่งสําคัญ  
คนที่พบความดีงามน้ัน สวนใหญแลวจะเริ่มจากเปนผูเริ่มแบงปนใหออกไปกอน ขอความในจดหมาย
นักบุญยากอบจึงเปนความจริง "ปรีชาญาณมากจากพระ บริสุทธิ์ สวยงาม และกอใหเกิดใหพบ
สันติ" 
 พระเยซูเจาทรงสั่งสอนบรรดาศิษย และตรัสวา “บุตรแหงมนุษยจะถูกมอบในเงื้อมมือ 
ของคนทั้งหลาย เขาจะประหารชีวิตพระองค แตเมื่อถูกประหารแลว ในวันที่สามพระองค 
จะกลับคืนชีพ".....  พระองคจึงประทับน่ัง แลวทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเขามา ตรัสวา “ถาผูใด
อยากเปนคนที่หนึ่ง ก็ใหผูนั้นทําตนเปนคนสุดทาย และเปนผูรับใชของทุกคน”  (มก 9:31,35) 

       คําสอนของพระเยซูเจา ที่วา "ถาผูใดอยากเปนคนที่หนึ่ง ก็ใหผูนั้นทําตนเปนคนสุดทาย 
และเปนผูรับใชของทุกคน” จึงเปนรูปธรรมที่เราพบไดชัดเจนวาเปนปรีชาญาณ เปนพระพรที่มา 
จากพระ และจะใหความสุข-สันติสุขแกกัน  แนนอนวาใครก็ตามที่ไดพบเห็นความสุภาพออนโยน 
และความใจกวางจากเรา ยอมจะมีรอยยิ้มมีความสุข  ซึ่งตรงกันขามหากใจของเราเปนคนพาล 
มีจิตใจระราน ทุกคนที่พบเราคงเอาแตหลบหลีกหนีหายไป "ปรีชาญาณ เปนเรื่องของ 
พระสรางความลําบากระรานเปนเรื่องของคนพาล" นี่แหละเปนเสนตรงที่แยกแยะเราวา 
เราเปน "บุตรพระเจาผูชอบธรรม หรือจอมข้ีวีน" 

          นกขุนทอง 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 25 เทศกาลธรรมดา, น.ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักข ี

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย อําพัน ทิวไผงาม 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา จิรอร มีเจริญ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อารยา จันทรมานะเจริญ อารยา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุนีย อองนาวา+พนิดา พรล้ําฟา+ปญจรัศม  
กนกรักษธนพร+วรัตนพล วรัทยวรกุล+วิศรุต พรล้ําฟา สนุีย 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว โชติรส รุงอรุณไทยกุล+ตามประสงคผูขอ โชติรส 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สรัญญา ทัตตวร สรัญญา 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เกษร สันติพิทักษสกลุ เกษร 

 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซตั้ง+จรัสพันธ เต็มสุข+ญาติผูใหญ+เพื่อนๆ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ โชติรส 

วันที่ 19 ก.ย. 2021 - อุทิศแด เปโตร สุชัน ชางเรือ สุรัษดา 
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด หลุยส บุญเลิศ ยังนึก+มารีอา ทองสุก ยังนึก  

มิสซา 
- อุทิศแด ยวงบอสโก สมจิต+เทเรซา เสริม+อันตน ชุมสาย+ลูกา เจริญ+มารีอา  
อองนาวา+ยอแซฟ บุญแทน+ลูซีอา สายหยุด จิตมั่น+เพิ่มชัย พรล้ําฟา+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง 

สนุีย 

 - อุทิศแด ผูลวงลับจากโรคระบาดโควิด 19+ตามประสงคผูขอ สุนีย 
 - อุทิศแด เทเรซา ประภัสสร สรรพัญุติ รุจิราพร 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงคในไทยที่ลวงลับ เสาวณี  
 - อุทิศแด อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม+โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด รอก เมือง+มารีอา กุหลาบดี สุดจิต+หลาน(เรมอน)+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+
วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง ชุมศรี 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ ธีระพงษ 

 - อุทิศแด มารีอา หลวงเฮียง แซลี้+ยวงเกียใช แซตั้ง+ยอแซฟ เท็งฮุย แซตั้ง+มารีอา 
ลั่งเชง แซจัง นิภา 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขียน+ยอหน บัปติสต ทวี+ 
แคทเธอริน ขวัญชนก+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลีย เคนแกว+คุณพอยอหน บัปติสต 
นรินทร ศิริวิริยานันทร+วิญญาณในไฟชําระ 

เกษร 

 - อุทิศแด มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+ 
เปาโล ขันธ 

พรพรรณ 

 - อุทิศแด ฟรานซิสโก ทศเทพ ทัตตวร สรัญญา 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ  

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร 
ระลึกถึง น.อันดรูว กิม เต ก็อน พระสงฆและเปาโล จง ฮา ซัง  

และเพื่อนมรณสักขี 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรต ิ 

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว รุจิพราพร หงษทอง+ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 20 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว เยาวดี ปนทอง  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว สุนีย อองนาวา+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด ยอแซฟ วีรพงษ คําผา ณัฏฐวี 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวก ผูนพินธพระวรสาร 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

วันที่ 21 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ ตามประงคผูขอ  
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญฉด ครอบครัว ระวีวรรณ คุณหิรัญ+ตามประสงคผูขอ  

มสิซา - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชาดา+ตามประสงคผูขอ  

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ สัปดาหที่ 25 เทศกาลธรรมดา, น.โทมัส แหงวิลลาโนวา , น.อิกญาซีโอ แหงซันเธีย 

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 22 ก.ย. 2021

เวลา 07.00 น. 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ
ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว เสาวณี ตันประยูร  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นิภา+ตามประสงคผูขอ  

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.ปโอ แหงเปยเตรลชีนา พระสงฆ, น.เทกลา มรณสักขีสตรีคนแรก, น.ปาเด ปโอ 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 23 ก.ย. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม+โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 25 เทศกาลธรรมดา, ฉลองแมพระไถทาส, น.ปาซิฟส พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 24 ก.ย. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+ตามประสงคผูขอ  

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 25 เทศกาลธรรมดา, น.แซรเกียส ฤาษี, น.วินเซนต สตรัมบี, น.ฟรมีน พระสังฆราช 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 25 ก.ย. 2021  

เวลา 17.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรต ิ

 ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชุมศรี พุมเล็ก+ตามประสงคผูขอ ชุมศรี 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ ธีระพงษ 

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2021 : อาทิตยที่ 26 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 

การจัดการของพระศาสนจักรคือการรับใช 

 ที่ใดก็ตามที่ผูคนกอตั้งกลุมขึ้น ความจําเปนที่จะตองมีการจัดการยอมเกิดตามมา 
ไมมีกิจการใดสามารถดําเนินไปโดยปราศจากการจัดการ และผูบริหารของแตละกลุม 
ก็ เปนมนุษย ดังนั้น ยอมอยูภายใตความจํากัดและความออนแอแบบมนุษย เชน  
ความอิจฉาและการทะเลาะเบาะแวง ยิ่งกวานั้น พวกเขาจะ “จัดการ” ตามแบบแผนซึ่ง
พวกเขาเคยทําในสมัยวัฒนธรรมของเขา ขบวนการคริสตชนเริ่มมีขึ้นในยุคอาณาจักรโรมัน 
ดังนั้นการสรางสถาบันก็เปนไปตามแบบแผนของสังคมซึ่งตนมีสวนอยู และนั่นคือกฎหมาย
และระบบของชาวโรมัน ในสมัยกลางอันเปนยุคศักดินาที่ผูมีอํานาจ มีความฟุงเฟอและ
หรูหรา การจัดการของพระศาสนจักรก็เปนไปตามระบบนั้น 

 ตั้งแตแรก ผูกอตั้งพระศาสนจักร คือพระเยซูเจา ไดทรงคิดถึงผูรวมงานที่เปนมนุษย
ของพระองควา ขบวนการนี้ซึ่งจะสถาปนาอาณาจักรของพระเจาบนแผนดิน ไมควรถูกจัด
ตามมาตรฐานของมนุษยเทานั้น  

 พระวรสารของวันนี้บอกเราวา อัครสาวกสิบสององคไดถกเถียงกันเกี่ยวกับวา 
ใครเปนคนที่สํ าคัญที่ สุด พระวาจาของพระเยซู เจาที่ตรัสแกพวกเขาในโอกาสนี้ 
ใหความคิดแก เราวา พระองคทรงวาดภาพการจัดการพระศาสนจักรไวอยางไร 
ตั้งแตระดับสภาอภิบาลไปจนถึงระดับสังฆมณฑล จวบจนถึงระดับสูงหรือวาติกันเอง 

 ลักษณะสําคัญ ของรูปแบบการจัดการของพระศาสนจักร คือ การรับใช เราทุกคน
เปนพระศาสนจักร เราทุกคนควรมีบทบาทจริงจังในกิจกรรมของวัด แตทุกอยางจะตองมี
การชี้นํามาจากความปรารถนาที่จะรับใช. 
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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 ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังนี้ 
   - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง มิสซาออนไลน วันเสาร  
     เวลา 17.00 น. วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลนผานทางเว็บไซตของวัดและ    
      ชองยูทุป 
   - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
   - พี่นองที่ตองการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธ์ิในกรณีจําเปน สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

2. ในเดือนกันยายนนี้ ทุกๆ วันจันทรและวันพฤหัสบดี  มีเฝาศีลฯ เวลา 11.45 น. สวดสายประคํา  
เวลา 19.00 น.สวนทุกๆ วันศุกรจะมีการตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท เวลา 19.00 น. เชิญชวนพี่นอง
เฝาศีลมหาสนิทและสวดสายประคําออนไลน รับชมผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน 
เพจเฟสบุคของวัด และชองยูทุปของวัด 
 
 

   
 

3. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  195,958 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน     จํานวนเงิน     18,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออารี จํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - ชวยเหลือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  จํานวนเงิน     11,200 บาท 
 - ชวยเหลือซิสเตอรอารามคารแมล สีลม   จํานวนเงิน     12,000 บาท 
 - ชวยวัดนักบุญยอหนบัปติสต บานแมมอญ  เชียงราย จํานวนเงิน     15,000 บาท 
   วัดพระหฤทัย บานหวยไรและวัดครอบครัวศักดิส์ิทธ์ิ ผาหมี   
          แมสาย เชียงราย  
 - แจกขาวสาร  ถุงละ 3 กิโลกรัม   31 ถุง     28 ครอบครัว 
                 ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน   66,700 บาท 
                         รวมยอดคงเหลือ  129,258 บาท 
 
 
 

 

กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควิด 


