
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 ประจําวันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 17 เทศกาลธรรมดา 

        พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน           (ยน 6: 1-15) 

    พระเยซูเจาทรงตรัสกับเขาวา “จงบอกประชาชนใหนั่งลงเถิด” ที่นั่นมีหญาขึ้นอยูทั่วไป 
เขาจึงนั่งลง นับจํานวนผูชายไดถึงหาพันคน พระเยซูเจาทรงหยิบขนมปงขึ้น ทรงขอบพระคุณ 
พระเจา แลวทรงแจกจายใหแกผูที่นั่งอยูตามที่เขาตองการ พระองคทรงกระทําเชนเดียวกันกับปลา 
เมื่อคนทั้งหลายอิ่มแลว พระองคตรัสแกบรรดาศิษยวา 

“พระเยซูเจาทรงหยิบขนมปงขึ้น ขอบคุณพระเจา แลวแจกจายใหแกผูที่นั่งอยู” 
”

   “จงเก็บเศษขนมปงที่ เหลือ อยาใหสิ่งใดสูญไป
เปลาๆ” บรรดาศิษยจึงเก็บเศษขนมปงบารเลยหากอนที่
เหลือนั้น ไดสิบสองกระบุง เมื่อคนทั้ งหลายเห็น
เครื่องหมายอัศจรรยที่ทรงทํา ก็พูดวา “ทานผูนี้เปน
ประกาศกแท ซึ่งจะตองมาในโลก”  
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยน้ีเปนสัปดาหท่ี 17 เทศกาลธรรมดา ในพระวรสารวันน้ีพระเยซูเจาทรงเลี้ยงประชาชน 
ดวยการทําอัศจรรยดวยการการทวีขนมปงบารเลย 5 กอนกับปลา 2 ตัว เพื่อเลี้ยงประชาชน 
ที่มีจํานวนมากกวาหาพันคน ความเมตตาสงสารของพระเยซูเจานํามาซึ่งการชวยเหลือประชากร 
ของพระองค และไดนํามาซึ่งความมีน้ําใจของเด็กนอยที่ไดนําอาหารของตนเองมาแบงปน 
ใหกับทุกๆ คน เปนเหตุการณที่ตรงกับสังคมไทยในปจจุบัน ความเมตตาสงสารและการแบงปนกัน 
ในสังคม จะทําใหเราทุกคนสามารถผานวิกฤตของโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ไปดวยกัน 

 สถานการณโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ในบานเราคงอยูในสถานการณคอนขางวิกฤต เราทุก
คนคงตองชวยกันโดยการทําเพื่อสังคม เพื่อชวยลดจํานวนผูติดเชื้อใหนอยลง กรุงเทพมหานคร 
เนนย้ําโดยพยายามลดการติดเชื้อลงใหมากที่สุด โดยสนับสนุนใหทุกคน work from home 100% 
ยกเวนอาชีพไหนท่ีจําเปนที่จึงคอยเดินทางออกนอกบาน ที่สําคัญขอความรวมมือพยายามอยูกับบาน 
ไมออกนอกบานถาไมจําเปน ขอพี่นองรวมมือกันจะทําใหสังคมของเราปลอดเชื้อไดไวขึ้น 

 สัปดาหที่แลว พอไดประกาศในเรื่องของการชวยเหลือพี่นองที่ไดรับความเดือดรอน 
จากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 มีพี่นองหลายทานไดติดตอกับพอหรือทางวัด 
เพ่ือรวมชวยสนับสนุน ตอนนี้ไดรับเงินมาจํานวนหน่ึง พี่นองสามารถติดตามยอดบริจาคและกิจกรรม 
ที่ทางวัดจะไดไปชวยเหลือไดจากทางเว็ปไซตของทางวัดหรือสารวัด ดังนั้น หากพี่นองทานไดรับ 
ความเดือดรอน ตองการความชวยเหลือหรือทราบวามีพี่นองทานใดตองการความชวยเหลือ 
ขอใหติดตอทางวัด เพ่ือทางวัดจะหาทางติดตอและหาทางชวยเหลือตามกําลังความสามารถครับ 

 พอคิดวาเราคงตองอยูในสถานการณแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่ง สิ่งที่สําคัญคือ ขอใหทุกคน 
มีความอดทน รวมมือกันเทาที่สามารถ และในฐานะที่เราเปนคริสตชน เชิญชวนใหเราไดรวมกัน 
สวดภาวนาเพื่อพระเจาไดทรงเมตตาและชวยบรรเทาใจผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณฯ นี ้
เวลานี้ทางวัดมีกิจศรัทธาออนไลนในทุกวัน อยากเชิญชวนพี่นองที่มี เวลาวางไดรวมมิสซา 
เฝาศีลสวดสายประคํา รวมสงคําภาวนา สงกําลังใจใหแกกันและกัน และสงคําภาวนา 
ความปรารถนาดีผานทางเว็บไซดของทางวัด ทางวัดยินดีเปนสื่อกลางในการสื่อสารใหกับทุกทาน
ครับ 

 ขอพระเจาและพระมารดานิจจานุเคราะหไดอวยพรพี่นองทุกทานใหสุขภาพแข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยและอยูในพระพรของพระเจาเสมอ     

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                               คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"เคล็ดลับที่ไมลับของการทวีอาหาร" 

 "ขาพเจาผูถูกจองจําเพราะองคพระผูเปนเจา วอนขอทานทั้งหลายใหดําเนินชีวิตสมกับการที่ทาน
ไดรับเรียก...จากพระเจา, ผูทรงเปนพระบิดาของทุกคน พระองคทรงอยูเหนือทุกคน ทรงกระทําการผาน 
ทุกคน และสถิตในทุกคน"                 (อฟ 4:1,6) 

         พี่นองที่รัก จะบอกไดไหมวาชวงเวลาตอนนี้ เราทุกคนก็มีสภาพคลายนักบุญเปาโลที่กําลังถูกจองจํา 
สถานการณหลายๆ อยางที่เปนผลมาจากภัยโควิด "ดูเหมือน" ขอใชคํานี้วา "ดูเหมือน" จะจองจําเรา ทําให 
เราจมอยูกับท่ี จมอยูกับความสูญเสีย จมอยูกับความทุกข ไมจบไมสิ้นสักที 

 แมจะยากลําบากสักเทาไร แตก็ขอเตือนใจกัน เหมือนอยางที่นักบุญเปาโลไดเตือนใจพี่นองที่เมือง 
เอเฟซัส วอนขอใหดําเนินชีวิตสมกับการที่เราไดรับเรียกจากพระ พระองคเจาเรียกเราเปนลูกของพระองค 
และพระองคทรงเปนพระบิดาของเรา และเปนพิเศษในพระเยซูคริสตเจา ที่ยอมมอบชีวิตทั้งหมดของพระองค 
ไวในศีลมหาสนิท เพื่อจะไดสถิตอยูกับเรา เปนพลังใหกับเราเสมอ 

 เอลชีาสั่งวา “จงนําไปใหทุกคนกินเถิด” แตผูรับใชของเขาแยงวา “ขาพเจาจะนําอาหารแคนี้ไปเล้ียง
คนหนึ่งรอยคนไดอยางไร” เอลีชาตอบวา “จงแจกใหทุกคนกินเถิด เพราะพระยาหเวหตรัสดังนี้  
“ทานทั้งหลายจะไดกิน แลวยังจะมีเหลืออีก” “ผูรับใชจึงจัดอาหารใหทุกคน ทุกคนกินและยังมีเหลืออยูอีก
ตามทีอ่งคพระผูเปนเจาตรัสไว                                            (2 พกษ 4:43-44) 

          ดังนั้น หากในชีวิตของเรา หากในกระเปาของเรา มีสิ่งใดเปนความรักของพระเจามีสิ่งใด 
เปนพระพรของพระองคอยารอชาเลย นําออกมาเถิดดวยใจกวาง เพื่อใชดูแลเพื่อนพี่นองของเรา ดูแลกัน 
และกันเพื่อทุกคนจะสามารถพบกับสันติสุขและความอิ่มเอิบ ในความรักของพระเจา 

 "พระเยซูเจาทรงหยิบขนมปงขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจา แลวทรงแจกจายใหแกผูที่นั่งอยูตามที่เขา
ตองการ พระองคทรงกระทําเชนเดียวกันกับปลา เมื่อคนทั้งหลายอิ่มแลว พระองคตรัสแกบรรดาศิษยวา “
จงเก็บเศษขนมปงที่เหลือ อยาใหสิ่งใดสูญไปเปลาๆ “                        (ยน 6:11-12) 

         ในสายตาของมนุษย (ทั้งผูคนในสมัยของประกาศกเอลิชา และผูคนในสมัยของพระเยซูคริสตพระเจา) 
ในสายตาของมนุษยยากท่ีจะมองเห็นได ยากเหลือเกินที่เราจะอดใจและไมรักตัวเอง 

         แตดวยสายตาแหงความเชื่อวางใจ ผูมีความเชื่อวางใจในพระเจา เขาพาทุกคนใหเชื่อมั่นในพระองค 
เขานําของเทาที่มี สิ่งแรกเขามอบใหพระเปนเจา วอนขอพระพรจากพระองค สุดทายแจกจายดวยใจกวาง 
ที่สุดเราจึงไดเห็นผลลัพธที่ทั้งประกาศกและพระเยซูเจาทรงนําพาเรา เราพบทุกคนไดกินจนอิ่มและมีเหลืออีก 
นี่แหละ "เคล็บลับที่ไมลับของการทวีอาหาร".          
                นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 17 เทศกาลธรรมดา น.ยากอบ (องคใหญ) อัครสาวก 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้งสาม+ 

แบรนาแดต็ วราลักษณ ผังรักษ 
เพ็ญวรา 

 
- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแดต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวยีร อธิภู+มารีอา เทเรซ สิรีธร  

รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม 
ชลธิชา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เสาวณี ตันประยูร+ตามประสงคผูขอ เสาวณี 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นิศรา นิศรา 

วันที่ 25 ก.ค. 2021 
- สุขสําราญแด ครอบครัว พี่ๆ นองๆ ลูกและหลานๆ ศรีเจรญิและวัชรนุรธร+ผูประสบภัย 

โควิด 19 ท่ัวโลก+ตามประสงคผูขอ 
รุงตะวัน 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ยอแซฟ ถวัลย+เฉลิมศรี พันธุมจินดา+ครอบครัว เซซีลีอา นงนุช สุนทรวัฒน นงนุช 

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว  

ผลอุดม+ครอบครัว สวอน 
 

 
- สุขสําราญแด ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู รงอรุณไทยกุล+เมทากานต  

เลิศเกียรติรัชตะ+ตามประสงคผูขอ 
ชลธิชา 

 
- อุทิศแด มารีอา เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ โงวเหวงเซียะ+เปาโล พรชัย+มารีอา  

มุยเอง ปญจทรัพย 
 

 - อุทิศแด เปโตร นิลา สมจิตร วรรณงาม+ยอแซฟ สุรศักดิ์ +อังเดร สมจิตต มีขันทอง นิศรา 

 
- อุทิศแด พายุ โรจนเมฆี+อันตน ประสงค สรนันตศรี+ญาติพีน่องที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมี

ใครคิดถึง+ในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด ญาติพี่นอง+พระสงฆ-นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 

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

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  

 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลบั+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 

 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ เสาวณี 

 - อุทิศแด วญิญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 

มิสซา 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร ระลึกถึง น.โยอากิมและอันนา บิดามารดาของพระนางมารียพรหมจารี 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา เทเรซ สิรีธร รุงอรุณไทยกุล ชลธิชา 

วันที่ 26 ก.ค. 2021 
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้งสอง+

แบรนาแดต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 
วราลักษณ 

เวลา 07.00 น.

มิสซา 

- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว  

ผลอุดม+ครอบครัว สวอน+ ครอบครัว Wong 
 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวชและ

วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง 
วราลักษณ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 17 เทศกาลธรรมดา, น.ปนตาเลอง แพทยและมรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด เซอรเซนตปอลทุกคน  

วันที่ 27 ก.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว  

ผลอุดม+ครอบครัว สวอน 
 

มิสซา - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ 
สัปดาหที่ 17 เทศกาลธรรมดา,  

น.โบทวิด, น.เปโตร โปเบดา คาสโตรเบอรด, น.นาแซรและน.แซลซ มรณสกัข ี

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 28 ก.ค. 2021

เวลา 07.00 น.

มิสซา 

- 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 

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+

ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

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

ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.มารธา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 29 ก.ค. 2021

เวลา 07.00 น.

มิสซา 

- 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 

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+

ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

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

ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร น.เปโตร คริโซโลโก พระสังฆราชและนักปราชญ, น.อับดอน และแซนแนน 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 30 ก.ค. 2021 

เวลา 07.00 น. 

มิสซา 

- 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 

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+

ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

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

ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร ระลึกถึง น.อิกญาซีโอแหงโลโยลา พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 31 ก.ค. 2021 

เวลา 17.00 น.   

นพวารพระมารดา

ฯ 

- 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 ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+

ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

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

ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 01 สิงหาคม 2021 : อาทิตยที่ 18 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

พระหัตถของพระเยซูเจาทรงเลี้ยงดูเรา 

 การรับประทานอาหารดวยกัน ไมเปนเพียงเรื่องของการอยูดวยกันเทานั้น แตยังสนับสนุน 
และสงเสริมการอยูรวมกันอีกดวย เปนวิธีการสื่อสัมพันธที่งดงามที่สุดประการหนึ่ง คนเรา 
ตองรับประทานอาหารในบรรยากาศที่เต็มไปดวยความอบอุนและมีชีวิตชีวาหลายๆ ครั้ง เพื่อเขาจะได
ลิ้มรสของการกระทําดังกลาววา เปนเครื่องหมายที่เปนแรงบันดาลใจไดดีเกี่ยวกับสัมพันธภาพ 
ระหวางบุคคล เปนบุญของครอบครัวที่ยังคงเนนย้ําถึงความสําคัญของการรับประทานอาหารรวมกัน 
อยางนอยวันละครั้งทุกวัน! ควรเปนการรับประทานที่เริ่มตนดวยการขอพร และถาเปนไปไดจบลงดวย
การอานพระคัมภีรสั้นๆ และบทภาวนารําพึงที่กลาวออกมาจากใจในขณะนั้น ครอบครัวที่ภาวนา 
(รับประทาน) พรอมกันจะอยูดวยกันยืนนาน!  

 มิตรภาพที่โตะอาหารในระดับครอบครัวเปนสิ่งจําเปน เพื่อทําใหคนเรามองเห็นคุณคา 
ของมิตรภาพที่เกิดจากการรับศีลมหาสนิท และเครื่องหมายของพระคัมภีร เกี่ยวกับงานเลี้ยง 
ซึ่งบรรยายถึงวาระสุดทาย (มธ.22:1-10) บทอานหนึ่งและพระวรสารประจําวันนี้ใชเครื่องหมาย 
ของการรับประทานเพื่อนําสาร  

“ทุกสิ่งที่มีชีวิตจิตใจอยู เฝามองดูไทดวยหวังยังอบอุน ทรงประทานอาหารใหไดเปนทุน 
ทรงเกื้อหนุนยามตองการเบิกบานทรวง” 
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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 ทางกระทรวง
สาธารณสุขและภาครัฐขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังนี้ 
 - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง 
 - วันจันทร-ศุกร มีพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด เวลา 7.00 น. (ไมมีออนไลน) 
 - วันเสาร  เวลา 17.00 น. มีนพวารฯ และมิสซาออนไลน 
 - วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน 
   พี่นองสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเกี่ยวกับการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธ์ิในกรณีจําเปน เชน  
         การสงศีลฯ ผูปวย สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
 

2. เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 11.45 น. และสวดสายประคําออนไลนเวลา 19.00 น.  
ทุกวัน จันทร – วันศุกร ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน  
เพจเฟสบุคของวัด และชองยูทุปของวัด 
 
3. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด ในสถานการณ 
โควิด 19 นี้ สามารถติดตอไดที่สํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 


