
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 47 ประจําวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564/2021 

สมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล (วันกระแสเรียก)  

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน         ยน.18 : 33ข-37 
 เวลานั้น ปลาตเรียกพระเยซูเจามาถามวา “ทานเปนกษัตริย
ของชาวยิวหรือ” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “ทานถามดังนี้ดวยตนเอง 
หรือผูอื่นบอกทานถึงเรื่องของเรา” ปลาตตอบวา “ขาพเจา 
เปนชาวยิวหรือ ชนชาติของทาน และบรรดาหัวหนาสมณะ 
มอบทานใหขาพเจา ทานทําผิดสิ่งใด”   
 พระเยซูเจาตรัสตอบวา “อาณาจักรของเรามิไดมาจากโลกนี้ 
ถาอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ ผูรับใชของเราก็คงจะตอสูเพื่อมิ
ใหเราถูกมอบใหชาวยิว แตอาณาจักรของเราไมไดเปนของโลกนี”้ 

 

“อาณาจักรของเรามิไดมาจากโลกนี้... แตอาณาจักรของเราไมไดเปนของโลกนี้” 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้พระศาสนจักรใหเราสมโภชพระคริสตเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล ตามปฏิทินพิธีกรรมถือวา
วันนี้อาทิตยเปนสัปดาหสุดทายของป คือสัปดาหที่ 34 ในเทศกาลธรรมดา สัปดาหหนาเราจะเริ่มตนปใหม 
ของพิธีกรรม โดยเขาสูสัปดาหที่ 1 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา พระวรสารของวันนี้พูดถึง 
บทสนทนาของปลาตกับพระเยซูเจา โดยปลาตถามพระองควาเปนกษัตริยหรือไม คําตอบคือ พระองค 
เปนกษัตริย แตพระองคตองการจะบอกวาพระองคไมใชกษัตริยแคบนโลกนี้แตเปนกษัตริยแหงสากลจักรวาล 
มีอํานาจที่ยิ่งใหญกวากองทัพหรืออํานาจบนโลกนี้ เราเปนประชากรของพระองคที่จะอยูในอาณาจักรสวรรค
เชนเดียวกัน  

 สถานการณของโรคไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยของเรา ถือวากลับมาอยู ในระดับที่นาพอใจ 
เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อชวงที่มีการระบาดหนักๆ ในชวงแรกๆ แตจํานวนผูติดเชื้อยังคงอยูหลักพันอยู ซ่ึงถือวา
ไมนอย จํานวนผูเสียชีวิตยังคงมีตอเนื่องทุกวัน หวังวาจํานวนผูเสียเสียชีวิตจะกลายเปน 0 คงเปนสิ่งที่ดีที่สุด 
การฉีดวัคซีนยังคงดําเนินการตอไป สถิติลาสุดที่ไดฟงจาก ศบค คือ มีคนที่ยังไมไดรับวัคซีนเลย ประมาณ  
11 ลานคน จํานวนไมใชนอย ขอใหทุกคนไดรับวัคซีนฯ เพื่อสรางภูมิคุมกันหมูใหกับสังคมและประเทศชาติตอไป 
สวนหลายประเทศในยุโรป รวมทั้งบางเมืองของประเทศจีนเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง 

 งานฉลองวัดของเราเขาใกลมาแลวเหลืออีกเพียง 2 อาทิตย  ผู รับผิดชอบไดมีการเตรียม 
พรอมกันพอสมควรแล ว  วัด เสารที่  20 พฤศจิ กายน  จะมี การประชุมสภาอภิบ าล เพื่ อปรึกษ า 
และมอบหมายงานโอกาสฉลองวัดและเตรียมตัวสําหรับคริสตมาส พี่นองที่ปรารถนาจะสนับสนุน 
การฉลองวัดในทุกๆ ดาน สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัดหรือคุณพอทุกทาน ที่สําคัญกวาทั้งหมด 
ขอคําภาวนาของพี่นองเพื่อใหการฉลองวัดของเรานั้นผานพนไปไดดวยดี  

 โรงเรียนสั งกัดกรุงเทพมหานครทยอยเปดการเรียนการสอนกันแล ว โดยเริ่ มจากเด็ กโต 
ไปจนถึงเด็กที่สามารถไปโรงเรียนได โรงเรียนพระมารดาฯ ของเรายังคงเลื่อนการเปดเรียนออกไปกอนจนกวา
จะไดขอสรุปที่นาพึงพอใจ ขอกําลังใจและคําภาวนาของพี่นองสําหรับโรงเรียนของเราและโรงเรียนอื่นๆ  
ดวยใหสามารถกลับมาเปด ใหมีการเรียน การสอนไดปกติและที่สําคัญเกิดความปลอดภัยสําหรับทุกๆ คนดวย 

 ในขณะที่พอกําลังเขียนตนฉบับสารวัด กําลังจะมีการจัดงานลอยกระทง ยังไมทราบวาผลลัพธ 
จะออกมาเป นอย างไร ถ าจัดออกมาแล ว ประสพความสํ าเร็จ ในแบบ New Normal ที่ ค าดหวัง 
คงจะกลายเปนรูปแบบในการจัดงานฉลองปใหมที่ใกลจะมาถึงนี้ดวย หลังจากที่ประเทศไทยเราเริ่มเปด
นักทองเที่ยวและผอนปรนมาตรการหลายๆ อยาง ขอให เปนไปดังที่ทุกคนคาดหวัง ที่สํ าคัญ  คือ  
“การดอยาตก” เพราะตอนนี้หลายๆ คนเริ่มการดตกเหมือนไมมีโควิด 19 อยูรอบๆ ตัวเรา ขอใหพี่นองทุกคน
พยายามรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอยางเครงครัดครับ      

         ขอพระเจาอวยพรพ่ีนองทุกทาน 
                                    คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"เราพบใคร...เขาพบใคร ใชพระเยซูหรือเปลา?? " 

 พระเยซูเจาตรัสตอบวา “อาณาจักรของเรามิไดเปนของโลกนี้ ถาอาณาจักรของเรา 
เปนของโลกนี้ผูรับใชของเราก็คงจะตอสู เพื่อมิใหเราถูกมอบใหชาวยิว แตอาณาจักรของเราไมได 
เปนของโลกนี้” .......เราเกิดมาเพื่อเปนกษัตริยเรามาในโลกนี้เพื่อ เปนพยานถึงความจริง 
ผูใดอยูฝายความจริงก็ฟงเรา” (ยน 18:36-37) 
          นานมากแลวในประวัติศาสตรของโลก ที่เราเห็นจนถึงทุกวันนี้ มีคนหลายตอหลายคน 
ที่อยากจะเปนผูนํา ปรารถนาใหคนอื่นไดติดตามเขามอบชีวิตไวกับเขา 
          บุคคลเหลานี ้บางก็เปยมดวยความเมตตา บางก็เต็มไปดวยความโหดเห้ียม โหดรายทารุณ  
ที่สุดแลว เราก็พบวาไมมีใครไมวาจะเลวราย หรือเปยมดวยความรักเมตตา สามารถยืนหยัดเปนผูนํา
ไดตลอดไป ที่สุดแลว เขาก็จําเปนตองจบชีวิตลงจบไปจากโลกนี ้  
 พระเยซูคริสตเจา องคพยานที่ซื่อสัตย และเปนบุคคลแรก ที่กลับคืนพระชนมชีพจาก
บรรดาผูตาย...พระองคทรงรักเราและทรงปลดเราใหพนจากบาปของเราดวยพระโลหิตของ 
พระองค (วว 1:5) 
          ทุกวันนี้ ก็ยังคงมีคนอยากเปนผูนํา อยากเปนที่หนึ่ง อยากใหมีคนอื่นติดตามชีวิตของ
ตนเอง  คําถามยังคงเดิม บรรดาผูนําเหลาน้ี อยากจะใหผูคนติดตามเขาไปเพื่ออะไร แลวถาหากเรา
เปนผูนําบางละ เคยถามบางไหมวา ถามีคนติดตามเราเราอยากใหเขาติดตามเราไปเพ่ืออะไร  
         สําหรับพระเยซูเจา พระองคไมไดใสใจไมไดใหความสําคัญเปนอันดับแรกวา ใครจะเดินตาม 
พระองค ใครจะติดตามพระองค ใครจะรักหรือเกลียดชังพระองค สําหรับพระเยซูเจา พระองคหวัง
เพียงแคเรื่องยอมมอบชีวิตทั้งหมดของตนให กับเรา เราท่ีเปนที่รักของพระองค นี่แหละคือความรัก
ของพระเยซูเจา  
 ในนิมิต ขาพเจาเห็นทานผูหนึ่งเหมือนบุตรแหงมนุษยมาพรอมกับหมูกอนเมฆในทองฟา  
เขามาพบผูสูงดวยวัยวุฒิและมีผูแนะนําเขาแกทานผูนั้น เขาไดรับมอบอํานาจปกครอง สิริรุงโรจน
และอาณาจักร ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใชเขา อํานาจปกครองของเขาเปนอํานาจที่คงอยู
ตลอดไปไมมีวันส้ินสุด และอาณาจักรของเขาจะไมมีวันถูกทําลายเลย (ดนล 7:13-14) 
          ชีวิตเราไดพบกับความรักของพระเยซูเจามากนอยขนาดไหน ในชีวิตของเรา เราได 
มอบชีวิตของเราไวกับพระองค และแสดงความรักของพระองคใหทุกคน เพื่อนพี่นองคนอื่น 
ไดเห็นความรักของพระเยซูจากชีวิตของเรามากนอยเพียงใด ความรักของพระเยซูเจาผูเปนกษัตริย 
ผูเปนผูนําอันดับแรกในชีวิตคริสตชนของเรา.        
           "นกขุนทอง"  



 

  

ห น า  4  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  สมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล (วันกระแสเรียก) 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา จําเนียร สันติพิทักษสกุล จําเนียร 
 - สุขสําราญแด เปโตร กิตติธรรม วงษวุฒิพงษและครอบครัว อุไรรัตน 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด เปาโล เดนพงษ สดใส 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน ปญจทรัพย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา สําราญ มุสิกา+ลูกหลาน+ผูมพีระคุณตอครอบครัว สําราญ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ สุพิทยา 
 - สุขสําราญแด แบรนาแดต สุธิสา ตุว+ครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูมพีระคุณและมีสวนในชีวิต  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว รักษสมบูรณ สมเดช 

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+
สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท เพ็ญวรา 

 - สุขสําราญแด มาเซอร สกอลัสติก สัณฐิติ เทเรซา 

 
- สุขสําราญแด แบรนาแดต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภ+ูมารีอา เทเรซ สิรีธร  
รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม+ครอบครัว เต็มสุข+ครอบครัว นุมหอม+
ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล 

 

วันที่ 21 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา จําเนียร สันติพิทักษสกุล จําเนียร 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ สะสม สังขรัตน  

มิสซา - สุขสําราญแด สกอลัสติกา ลําดวน กิจสําเร็จ 7 นิภาพร 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา มาลี แซโซว+ครอบครัว ยอแซฟ สมนึก ธํารงธรรมวงศ+
ครอบครัว เทเรซา รัสรินทร เอนกกุลพิพัฒน  

 - อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน จําเนียร 
 - อุทิศแด ตระกูล เกตุผลที่ลวงลบั ชลอ 
 - อุทิศแด เปโตร โสภา+มารีอา ทองดี สุภาวิทย+เปาโล หงวด+มารีอา เสง่ียม จุลสุคนธ เพ็ญศรี 

 - อุทิศแด เปาโล พรชัย ปญจทรัพย+มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ยอแซฟ  
โชคชัย ปญจทรัพย+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด สงา+อุนจิต ฉัตรคปต+สิริจิต โลหะรังสกุล+ญาติๆ และเพื่อนที่ลวงลับ ลักษณา 
 - อุทิศแด มารีอา มักดาเลนา มามวย+เปาโล พกุ แซเจี่ย วันทนา 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา กิมงวน แซเตียว+มารีอา โชวทิ้ง แซแต วรรณรุณ ี
 - อุทิศแด สตานิเลาส ถวิล+ลูซีอา เสนอ เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ เพ็ญศรี 
 - อุทิศแด วัชรากรณ แซตัง+บิดา มารดา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ สําราญ 
 - อุทิศแด อันตน มณี+อันนา วัฒนา+อันนา สุพิทยา+ยอแซฟ สุเมธ+ฟรังซิส สุวามิตร+ยอแซฟ สุรพล สุพิทยา 

 - อุทิศแด เปาโล วีระพันธ ตุเว+ยูดิธ วันดี ริทู+อําคา สีแสงจันทร+เอลีซาเบธ สะแบ ดึแฮ+ 
ญาติพี่นองที่ลวงลับ 

 

 - อุทิศแด เปาโล เสียง รักษสมบูรณ+ลูซีอา จําปา แซลี้+อันนา อัณณา รักษสมบูรณ สมเดช 
 - อุทิศแด อัมโบรซีโอ สิงหโต ชนวัฒน+เทเรซา สุธิอร ชนวัฒน+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ สัตยา 
 - อุทิศแด เปโตร จิรายุส ประเสริฐมั่นคงดี นภาพร 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด ยอหน อาเจา+ มารีอา ประทุม เทเรซา 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ปญจทรัพย 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด ฟรังซิส สถาพร ชมไพศาล สดใส 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ กรรณิกา 
 - อุทิศแด เปาโล จําป+กาทารีนา ตาก+ฟลิป ประทิน+เทกลา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช โยธิน 
 - อุทิศแด ไทเย้ียง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม+ญาติพี่นอง+บรรพบุรุษที่ลวงลบั  
 - อุทิศแด พรทิพย นฤปกรณ เกียรติ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน จําเนียร 
 - อุทิศแด ฟรังซิสโก สุรพล ชมไพศาล สดใส 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  สมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล (วันกระแสเรียก) 

 - อุทิศแด เทเรซา สนิทพันธ ชมไพศาล เดนพงษ 
 - อุทิศแด เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล สดใส 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 

วันที่ 21 พ.ย. 2021 - อุทิศแด มารีอา แจมใส มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  

มิสซา - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ มาลี,สมนึก,รัสรินทร  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ลักษณา, สมบัต ิ
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 

มิสซา 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร ระลึกถึง น.เซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ สุพิทยา 
วันที่ 22 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด เทเรซา วิไล เทเรซา 

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ธิดา หรินทรวรรบ+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอดุม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร น.เคลเมนต ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี, น.โคลัมบัน เจาอธิการ 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 
วันที่ 23 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น.มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว เกียรติ ปญจทรัพย  

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อทุิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ ระลึกถึง น.อันดรูว ดุง ลัก พระสงฆและเพื่อนมรณสักขี 
. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 24 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น. 

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

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี น.กาธารีนา แหงอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี 
 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที่ 25 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 34 เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

วันที่ 26 พ.ย. 2021 

เวลา 07.00 น.มสิซา 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ว.ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 34 เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 27 พ.ย. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

เวลา 17.00 น - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

มิสซา. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2021 : อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา  
(เร่ิมปพิธีกรรม ป C) 
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พระวาจานําชีวิต 
 อาณาจักรของพระเจา ในขั้นดําเนินการสถาปนา 

ทานพอใจกับความสําเร็จของพระศาสนจักรของทานหรือ กอนอื่นเราควรจะแยกแยะ
ระหวางขบวนการของพระเยซูเจา ในการสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจาแหงความยุติธรรม 
ความรักและสันติบนโลก และพระศาสนจักรในฐานะเป นสถาบันที ่อยู มาหลายศตวรรษ 
ใหเราจํากัดคําถามอยูกับขบวนการของคริสตชนและถามอีกครั้งวา ขบวนการนี้ไดบรรลุเปาหมาย
ของการสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจา ในชวงสองพันปที่ตั้งอยูแลวหรือ คําตอบนั้นชัดเจน
อยูในตัว เราอาจพูดถึงความสําเร็จไดสวนหนึ่ง เมื่อเห็นความเลวรายมากมายที่อยูรอบขางเรา 
ไมสามารถกลาวได ว า พระอาณาจักรของความรัก ความยุต ิธรรมและสันติของพระเจา 
ไดกลับเปนความจริงแลวอยางสมบูรณในโลกของเรา แตขบวนการของคริสตชนนี้จะตองพบกับ
ความสําเร็จรอยเปอรเซ็นตหรือ 

ในพระวรสารวันนี ้ เมื ่อพระเยซูเจาทรงยืนยันวาพระองคเปนกษัตริยพระองคตรัสวา 
“เราเกิดมาก็เพื่อเหตุนี้ เรามาในโลกนี้ก็เพื่อเปนพยานใหความจริง” กอนหนานี้ พระองคไดตรัสไว
กอนวา พระศาสนจักรจะเปนเหมือนกับเชื้อฟูในแปง แปงคือโลก พระเยซูเจาไมเคยสัญญาวา 
โลกทั ้งหมดต องเป นเชื ้อฟ ู พระศาสนจักร (ประชากรของพระเจ า) ในฐานะเป นเชื ้อฟู 
ในแปง จะตองมีพลังของการฟูในหมูคณะซึ่งตัวเองตั้งอยู และยืนยันถึงความจริง ถาทานมีพลัง
กระทบของการฟ นฟู ไมวาทานจะอยู ที ่ใด และยืนยันถึงความจริงดวยคําพูดและแบบอยาง 
ทานก็กําลังสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจา ซึ่งมีพระเยซูเจาเปนพระผูกอบกู เปนกษัตริย 
ที่พระเจาทรงเจิมแลวนั่นเอง. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ห น า  8  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

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. เปดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น  ผูที่มารวมมิสซา ขอใหปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ
อยางเครงครัด สวนผูที่ไมสามารถมารวมได สามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนของวัด  
 ตารางมิสซา : วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                         วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น..  
 

2. การเรียนคําสอนผูใหญ ทางวัดไดเริ่มเปดเรียนแลว โดยเริ่มเรียนหลังจบมิสซาสาย ณ ตึกสํานัก
งานวัด ชั้น 2 โดยครูทิพยวัลย กิจสกุล พี่นองทานใดสนใจเรียนคําสอน สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
หรือครูคําสอน 
 

3. กิจศรัทธาออนไลนประจําเดือนพฤศจิกายน  ทุกๆ วันอังคาร เฝาศีลมหาสนิท เวลา 11.45 น.  
วันจันทรถึงวันพฤหัสบดี จะมีการสวดสายประคําเปนพิเศษสําหรับผูลวงลับ เวลา 19.00 น. สวนทุกๆ  
วันศุกรจะมีการสวดสายประคําและตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 19.00 น.  
พี่นองสามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนทางเพจเฟสบุควัด ยุทุป และเวปไซตวัด 
 

4. ปนี้ทางวัดจะจัดฉลองวัดมิสซา 3 รอบ ดังนี้ 
 วันเสารที่ 4 ธ.ค. 2021  เวลา 17.00 น. โดยคุณพอพรชัย แกวแหวน เปนประธาน 
 วันอาทิตยท่ี 5 ธ.ค. 2021 เวลา 07.00 น. โดยคุณพอประจักษ บุญเผา เปนประธาน 
 วันอาทิตยท่ี 5 ธ.ค. 2021 เวลา 09.30 น. โดยคุณพอปยะชาติ มะกรครรภ เปนประธาน 
 สําหรับพี่นองที่ประสงคจะมีสวนรวมบริจาคชวยงานฉลองวัดดานตางๆ สามารถมอบให 
กับพระสงฆ ตูทานดานหนาวัด หรือโอนเขาบัญชีวัด แจงความประสงคไดเลยครับ 
 

5. วันเสารที่  20 พฤศจิกายน 2021 หลังมิสซาเย็น จะมีประชุมสภาภิบาลวัด ณ หองประชุม 
ยอหน ปอล  เวลา 19.00 น.  
 

6. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
  - รวมยอดรับเงินโอนเขาบัญชี “กองทุนพระมารดาสูภัยโควิด”  จํานวนเงิน  211,458 บาท 
  - รวมยอดรับเงินชวยเหลือ             จํานวนเงิน   66,700  บาท 
                รวมยอดคงเหลือ  144,758 บาท 
 
 
 


