
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 43 ประจําวันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 30 เทศกาลธรรมดา  
 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก          มก.10 : 46-52 
 พระเยซู เจ าท รงตรัส ว า “ไป เรี ยก เข าม าซิ ”  
เขาก็เรียกคนตาบอด พลางกลาววา “ทําใจดีๆ ไว ลุกขึ้น 
พระองคกําลังเรียกเจาแลว” คนตาบอดสลัดเสื้อคลุมทิ้ง 
กระ โดด เข า ไป เฝ าพ ระ เยซู เจ า  พ ระองค ต รั ส ว า  
“ท าน อ ย าก ให เร าทํ าอ ะ ไร ให ” ค น ต าบ อดทู ล ว า  
“รับโบนี ใหขาพเจาแลเห็นเถิด” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา 
“ไปเถิด ความเชื่อของทานไดชวยทานใหรอดพนแลว” 
ทันใดนั้น เขากลับแลเห็น และเดินทางติดตามพระองคไป       

“ขาแตพระเยซูโอรสของกษัตริยดาวิดเจาขา โปรดเมตตาขาพเจาเถิด” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้ เปนสัปดาหที่  30 ในเทศกาลธรรมดา พระวรสารวันนี้ ไดพูดถึงเหตุการณที ่
พระเยซูเจาเสด็จเขาไปเมืองเยรีโค พระองคไดพบกับบารทิเมอัสผูเปนชายตาบอดและขอทาน 
พระองคทรงรักษาเขาใหหายจากอาการตาบอด ความเชื่อของเขาชวยใหเขากลับมามองเห็นไดอีก
ครั้ งหนึ่ ง บารทิ เมอัสตองพยายามฝาวงลอมผูคนจํานวนมากเพื่ อ ให เข าถึงพระเยซู เจ า 
โดยมีความหวังวาพระเยซูเจาจะเปนผูรักษาเขาใหหายได ที่สุดวามหวังของเขาเปนจริง เราแตละคน
ตองมีความหวังและขอใหพระเยซูเจาเพิ่มพูนความเช่ือใหกับเราในทุก ๆ วันดวย  

 ชวงสุดสัปดาหนี้มีการประชุมซีนอดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อยางเปนทางการ 
ที่บานผูหวาน อ. สามพราน จ. นครปฐม คุณพอทั้ง 2 เปนสมาชิก จะตองเดินทางไปรวมการประชุม 
ครั้งนี้ มิสซาที่วัดยังคงเปนแบบปด แตมีความตั้งใจวาจะกลับมาเปดแบบปกติอีกครั้ง ในวันเสารที่ 
30 ตุลาคม มิสซารอบ 17.00 น. จะประกาศใหพี่นองทราบอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง ในสัปดาห
หนาหากไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน ขอเชิญพี่นองที่ปรารถนาอยากจะมารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ
เตรียมตัวใหพรอม ณ เวลานี้ การรวมพิธีกรรมยังคงเปนครั้งละไมเกิน 50 คน โดยใหปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการเขารวมจารีตพิธีกรรมที่สภาบิชอปคาทอลิกแหงประเทศไทยไดแนะนํา (ติดตาม
ไดจากการประกาศของทางวัด) 

 วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม เวลา 17.00 น. จะมีการสวดสายประคําและปดเดือนแมพระ
ลูกประคําที่วัดของเรา บริเวณถ้ําแมพระเมืองลูรด เชิญชวนพี่นองไดสวดภาวนารวมกันโดยจะม ี
การถายทอดออนไลนผานทางชองทางประจําของทางวัด กิจกรรมนี้นําโดยคุณพอพรชัยซึ่งได
พยายามจัดการสวดสายประคําตลอดเดือนตุลาคมที่ผานมา ตองขอขอบคุณคุณพอและทีมงาน 
ที่สรางสรรบรรยากาศความศรัทธาตลอดเดือนตุลาคมท่ีผานมาน้ีดวย 

 สถานการณของโรคไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยกําลังอยู ในชวงเฝาสังเกตการณ 
ทุกคนมีความหวังวาสถานการณจะดีขึ้น เด็กอายุ 12–18 ป ไดมีการฉีดวัคซีนที่ทางผูรับผิดชอบจัดให 
เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ โรงเรียนเตรียมกลับมาเปดในเดือนพฤศจิกายน แตจะเปดวันไหน
อยางไร คงตองรอใหทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศนํารองกอน 

 สถานการณน้ําทวมยังนาเปนหวงในหลายจังหวัด หลายพื้นที่เริ่มเตรียมรับมือกับน้ําทวม 
บางที่เริ่มประสพภัยน้ําทวมแลว กรุงเทพฯ มีความใกลเคียงที่จะไดรับผลกระทบจากน้ําทวม
เชนเดียวกัน ขอใหทุกคนที่ไดรับผลกระทบไดรับการบรรเทาและขอใหทุกอยางผานพนไปไดดวยดี
         

        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน  
                             คุณพอประจักษ บุญเผา 



 

  

ห น า  3  

 

ปลัดบอกเลา 

“ขาแตพระเจา ทรงเมตตาเทอญ” 
 บารทิเมอัสเรียกพระเยซูเจาวา “บุตรดาวิด” เปนคําที่คนนิยมเรียกพระเยซูเจา 
ในฐานะที่ทรงเปนพระเมสสิยาห เพราะเปนที่รูมาวาพระเมสสิยาหจะเปนเชื้อสาย 
ของกษัตริยดาวิด และการที่บารทิเมอัสเรียกพระเยซูเจาวา “บุตรดาวิด” เปนการ
แสดงออกถึงสิ่งที่เขายอมรับจากกนบึ้งหัวใจวา “พระเยซูเจาทรงเปนพระเมสสิยาห 
และการยอมรับ การแสดงความเชื่อนี่เอง เขาไดรับการรัษาใหหาย                 
               (ท่ีมา อมตธรรมรวมสมัย ฉบับอธิบาย) 

 พอชวนพวกเราไตรตรอง ทาทีของบารทิเมอัสในการยอมรับและการแสดงความเชื่อ 
นํามาสูการไดรับการรักษาจากพระเยซูเจา เมื่อบารทิเมอัสรองหาพระเจา แลวเราคริสตชน
ละรองหาใครตอนนี้เปนพิเศษในชวงเวลาที่ทุกขยาก ประสบปญหา ใชพระองคหรือไม 
ที่เราเรียกหา  

“ขาแตพระคริสตเจา ทรงเมตตาเทอญ” 

 ทาทีของบารทิ เมอัส ที่ กระทํ าตอหลังจากแมแตถูกคนรอบขางตอวาดุด า 
แตเมื่อไดยินเสียงของพระเยซูเจาทรงเรียก ก็กระโจงออกมา สลัดเสื้อคลุมเกา พี่นองที่รัก 
เมื่อเราไดยินเสียงของพระในชีวิตประจําวัน ผานทางคนรอบขาง ผานทางสื่อตางๆ  
และมากกวานั้นวันนี้ เราไดยินเสียงของพระองค เรารองเรียกหาพระองคหรือไม  
เรากระโจนไปหาพระองคหรือเปลา ถอดตัวตนเกาเราไป รับสภาพใหม สวมใสเสื้อคลุม 
พระคริสตเจาใหมาประทับในชีวิตเรา 

  อยาลืม ...ภาวนา อยาลืม ...รองหาพระเจา อยาลืม ...แสดงความเชื่อของเรา 
ใหประจักษในสายตาของพระองคดวยการยืนยันความเชื่อใหกับเพื่อนพี่นอง เพียงเรารักษา
ใจกันและกัน หัวใจเราก็ไดรับการบรรเทาจากพระเยซูเจาดวยเชนกัน 

“…ขาแตพระเจา ทรงเมตตาเทอญ” 
 

        ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ  

          คัดลอกจากบทความคุณพอวิทวัฒน แกวแหวน
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 30 เทศกาลธรรมดา 
 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย เกษร,จําเนียร 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด  มารีอา หทัยทิพย ดวงรัตน ชแลม 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม สนั่น 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อินทรบและครอบครัว ชํานาญวิวัฒนและญาติพี่นอง ปุณยนีย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เนตรนภิศ+ตามประสงคผูขอ เนตรนภิศ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อ วีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศิริวัฒน+ตามประสงคผูขอ ศิริวัฒน 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปรีชา+อรนารถ ประกอบกิจ+ตามประสงคผูขอ ปรีชา,อรนารถ 

 - สุขสําราญแด ยวง ชยุตพงศ บุตรสุทธิวงศและครอบครัว+ประจักร ยอดกลิ่น ประจักร 

วันที่ 24 ต.ค. 2021 - สุขสําราญแด อันนา ปยะพร อัครบวรและครอบครัว+ตามประสงคผูขอ เกษร, จําเนียร 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

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

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศ+ลูกหลาน พรพรรณ 

 
- อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร  

อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ 
อุดม 

 - อุทิศแด มารีอา เทื่อม อินทรบ+เปาโล ไสว อินทรบ+พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน+วิญญาณท่ี
ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

ปุณยนีย 

 - อุทิศแด  ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด Joseph Kong Wan Long ธัญญธนัท 
 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

 
- อุทิศแด เปาโล สรวิชญ หงษทอง+ยอแซฟ พลอย หงษทอง+ยอแซฟ ฟรังซิสโก  
อ.บุญถม หงษทอง+อันนา รําเพียร สลับเชื้อ 

รุจิราพร 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขียน+ยอหน บัปติสต ทวี+ 
แคทเธอรีน ขวัญชนก+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลียว เคนแกว+คุณพอยอหนบัปติสต 
นรินทร ศิริวิริยานันทร 

 

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

 

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

เปาโล ขันธ 
พรพรรณ 

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

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 25 ต.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ธิดา หรินทรวรรบ+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน
เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด  ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 26 ต.ค. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว เกียรติ ปญจทรัพย  

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

 

 - อุทิศแด  ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 27 ต.ค. 2021

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

 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด  ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติ 
พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดา อัครสาวก 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 28 ต.ค. 2021

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

 

มิสซา - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม 
ครอบครัวผล
อุดม 

 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

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

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

วันที่ 29 ต.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

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

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

วันที่ 30 ต.ค. 2021  

เวลา 17.00 น 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

.นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 

 - อุทิศแด  ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

ครอบครัวดาราพงษ 

 
- อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ 

อุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม 2021 : อาทิตยที่ 31 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
“พระอาจารย ขาพเจาอยากมองเห็น”  

 “ฉันไมเคยเห็นอยางนั้น” เราอาจกลาวคํานี้ เมื่อเพื่อนคนหนึ่งทําใหเราเห็นสิ่งที่
เราไมเคยเห็นมากอน “ฉันไมไดรูจักเขาดีแบบนั้นมากอนเลย” นั่นเปนคําที่เราอาจจะ
พึมพํา เมื ่อสถานการณ  ได แสดงให เห ็นแงม ุมที ่งดงาม ในบุคลิกภาพของเขาหรือ 
เธอซึ่งเราไดมองขามไปตลอดหลายปของการติดตอสัมพันธกัน การพบปะกับบุคคลที่ดี 
อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได บุคคลเหลานี้ อาจเปดตาเราสูคุณคาที่เราไดมองขามไป 
เขาอาจจะขยายวิธีทําใหเรามองสิ่งตางๆ ใหกวางขวางขึ้น และใหกําลังใจเราเมื่อเรา  
“จมอยูในความเศราซึม” เขาอาจชี้ใหเราเห็นอันตรายที่เรามองไมเห็น 

เรื่องเลาอัศจรรยในพระวรสาร บอกเราเกี่ยวกับผูคนที่ยากไร และไมมีความสุข 
ซึ่งเริ่มตนชีวิตใหม เมื่อพวกเขาไดพบกับพระเยซูเจาแลว ทานได “พบ” กับพระเยซูเจาแลว 
จนถึงขั้นที่พระองคทําใหทานหลงใหลหรือไม จนทานแนใจวาการทําสิ่งตางๆ ในวิถีทาง 
ของพระองค จะทําใหชีวิตของทานสดใสหรือไม จงภาวนาเพื่อตาของทานจะไดเปดออก
เห็นความจริงขอนี้ ความมืดบอดของจิตใจ อาจสมควรไดรับการติเตียน ถามันมีตนเหตุ 
มาจากความเฉยเมย และการขาดความเอาใจใสของเรา. 

 

 

 

 

 

. 
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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. มิสซาออนไลนผานทางเว็บไซตของวัด 
     และชองยูทุป 
   - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
   - พี่นองที่ตองการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธ์ิในกรณีจําเปน สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

2. ในวันจันทร ถึงวันพฤหัสบดี ชวนเฝาศีลมหาสนิท เวลา 11.45 น. สวนการสวดสายประคํา ยังคง 
มีเหมือนเดิม เวลา 19.00 น. สวนทุกๆ วันศุกรจะมีการสวดสายประคํา และตั้งศีลอวยพรศีลมหาสนิท 
เวลา 19.00 น. เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทและสวดสายประคําออนไลน รับชมผานทางเพจเฟสบุค
ของคุณพอพรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัด และชองยูทุปของวัด 
 

3 เชิญพี่นองคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมใจเปนหนึ่งเดียวกันในกิจกรรม “รวมมิสซา  
สวดสายประคํา และทํากิจศรัทธา เพื่อการเตรียมและการประชุมซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” 
โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2021 จนจบซีนอดสังฆมณฑลวันที่ 31 มีนาคม 2022  ทั้งนี้  
เพื่อเสริมสรางพระศาสนจักรที่พรอมจะกาวเดินไปดวยกัน กลาวคือ การเปนเอกภาพ การมีสวนรวม 
การทําพันธกิจ ตามเจตนารมณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
 

4. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  208,458 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน     จํานวนเงิน     18,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออาร ี จํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - ชวยเหลือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน   จํานวนเงิน     11,200 บาท 
 - ชวยเหลือซิสเตอรอารามคารแมล สีลม    จํานวนเงิน     12,000 บาท 
 - ชวยวัดนักบุญยอหนบัปติสต บานแมมอญ  เชียงราย  จํานวนเงิน     15,000 บาท 
   วัดพระหฤทัย บานหวยไรและวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ผาหมี   
           แมสาย เชียงราย  
 - แจกขาวสาร  ถุงละ 3 กิโลกรัม และถุงละ 5 กิโลกรัม   50 ถุง      
               ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน   66,700 บาท 
                   รวมยอดคงเหลือ  141,758 บาท 
 

กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควิด 


