
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 ประจําวันอาทิตยที่ 07 กรกฎาคม 2564/2021 

สมโภช น.เปโตรและน.เปาโล อัครสาวก 
 

        พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว         (มธ 16:13-19) 

        พระเยซูเจาทรงตรัสกับเขาวา “ทานละคิดวาเราเปนใคร” 
ซีโมน เปโตรทูลตอบวา “พระองคคือพระคริสตเจา พระบุตรของ
พระเจาผูทรงชีวิต” พระเยซูเจาตรัสตอบเขาวา “ซีโมน บุตรของ
ยอห น  ท าน เป น สุ ข  เพ ราะ ไม ใช ม นุ ษ ย ที่ เป ด เผ ย ให ท าน รู 
แตพระบิดาเจาของเราผูสถิตในสวรรคทรงเปดเผย เราบอกทานวา 
ท านคือศิลา และบนศิลานี้  เราจะตั้ งพระศาสนจักรของเรา  
ประตูนรกจะไมมีวันชนะพระศาสนจักรได  เราจะมอบกุญแจ
อาณาจักรสวรรคให ทุกสิ่งที่ทานจะผูกบนแผนดินนี้ จะผูกไวใน
สวรรคดวย 

“ทานคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให”   



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้พระศาสนจักรใหเราสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล โดยปกติจะตรงกับวันที่ 29 
มิถุนายนของทุกป แตพระศาสนจักรไดเลื่อนมาเปนวันอาทิตยนี้ เพื่อใหพี่นองคริสตชนทุกคน 
ไดมีโอกาสมารวมสมโภชความยิ่งใหญของทานนักบุญทั้ง 2 รวมกัน ทานนักบุญทั้งสองเปรียบ 
เปนรากฐานสําคัญของพระศาสนจักรที่ทําใหมีความเขมแข็งและเจริญกาวหนาจนถึงปจจุบันนี ้
และตลอดไป 

 นายกฯ ประกาศคุมเขม กรุงเทพฯ ปริมณฑลและ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ใชคําวา  
“ล็อคดาวน” แตดูจากสิ่งที่ปฏิบัติบางคนคิดวาไมถึงขนาดนั้น หามการเคลื่อนยายแคมปคนงาน 
ซึ่งเปนเหมือนคลัสเตอรใหญของกรุงเทพฯ ในขณะนี้ แตอยางไรก็ตามคําประกาศนี้มีผลกระทบตอ
ดานเศรษฐกิจอยางแนนอน โดยเฉพาะกับผูประกอบการดานรานอาหารที่ถูกสั่งไมใหเปดไปหนึ่ง
เดือน พอดูขาวแลว มีผูกระทบกับการประกาศนี้คอนขางเยอะ พี่นองที่มีกิจการรานอาหาร 
พอขอเปนกําลังใจใหทุกทานดวย 

 คําสั่งประกาศยังหามจัด ประชุม สัมมนา ฯลฯ หามรวมตัวเกิน 20 คน ทําใหความหวัง 
ที่จะเปดวัดของเรา แลวกลับมาทํามิสซาแบบปกติในเดือนกรกฎาคมนี้คงตองเลื่อนออกไป 
พอรูสึกเสียดายแต เพื่ อความดีของสวนรวม เราคงตองชวยกันรักษามาตรการปองกัน 
การแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 นี้กันตอไป พอมีความหวังวาสถานการณจะกลับมาสูปกติ
โดยเร็ว 

 วันอาทิตยหนาตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม ตามปฏิทินพิธีกรรมทุกปจะตรงกับวันฉลองนักบุญ
เบเนดิกต แตเนื่องจากตรงกับวันอาทิตยจึงไมไดมีการฉลองในวันนี้ นามนักบุญเบเนดิกตเปนชื่อ 
วัดนอยของเรา รวมทั้งเปนนามนักบุญของคุณพอพรชัย แกวแหวน พระสงฆที่วัดของเรา  
จึงขอพี่นองรวมใจสวดภาวนา ขอพระเจาอวยพรคุณพอในการทําหนาที่สงฆและหนาที่อภิบาล 
ที่วัดของเราดวย 

 

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                               คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล เสาหลักพระศาสนจักร หลักใหกับชีวิตเรา" 

 เม่ือกษัตริยเฮโรดทรงเห็นวาชาวยิวพอใจ จึงทรงจับกุมเปโตรดวย ขณะนั้น อยูในระหวางเทศกาลขนมปง
ไรเชื้อ... ขณะที่เปโตรถูกจองจําอยูในคุก พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาตอพระเจาเพื่อเขาตลอดเวลา..... เปโตร
รูสึกตัว พูดวา “บัดนี้ ขาพเจารูแนแลววา องคพระผูเปนเจาทรงสงทูตสวรรคมาชวยขาพเจาใหพนจากเงื้อมมือ 
ของกษัตริยเฮโรดและจากความมุงรายทั้งหลายของประชาชนชาวยิว” (กจ 12:3,5,11) 
        ตื่นเชามาวันนี้ อันที่จริงเปนเชาวันเสาร เปนเชาวันที่เตรียมเทศนสําหรับสัปดาหนี้, สมโภชนักบุญเปโตรและ 
เปาโล เสาหลักของพระศาสนจักร ตื่นเชามาแลวรูสึกหดหูแปลกๆ รูสึกไมคอยสบายเนื้อสบายตัวเอาเสียเลย เมื่อได
ยินไดฟงผลกระทบของโควิดที่มีตอพี่นองทั่วๆ ไป ไมวาจะเปนพี่นองทั่วไป หรือพี่นองคริสตชนดวยกันเอง พี่นองที่รูจัก
ใกลชิดที่ไดรับผลกระทบจากภัยโควิด 
 รอจนเมื่อไดตั้งสติดีดี ไดเริ่มตนหนาที่ของคริสตชนคนหนึ่ง หนาที่ของพระสงฆคนหนึ่ง พอก็คอยๆปรับตัวได 
กลับมารูตัวมีสติอีกครั้งหนึ่ง พ่ีนองชีวิตของเราคนหนึ่งก็เปนแบบนี้แหละครับ เมื่อยามที่เราเผชิญหนากับความมึนงง 
กับความทุกข กับความยากลําบาก กับคําวา "ฉันจนมุม" เราทุกคนตางก็ตองการเสาหลัก แลวพอก็คิดถึงนักบุญเปโตร
และนักบุญเปาโล เสาหลักพระศาสนจักร เสาหลักใหกับชีวิตของเรา 
 พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “ทานละคิดวาเราเปนใคร”..... พระองคตรัสตอบเขาวา “ซีโมนบุตรของยอหน 
ทานเปนสุขเพราะไมใชมนุษย ที่เปดเผยใหทานรู แตพระบิดาเจาของเราผูสถิตในสวรรคทรงเปดเผย เราบอก 
ทานวา ทานเปนศิลา และบนศิลานี้ เราจะสรางพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไมมีวันชนะพระศาสนจักรได  
(มธ 16:15,17-18) 
 เอาเขาจริงจริง มองดูเพลินเพลินเผินเผิน มองดูทั่วไป นักบุญเปโตร ก็ไมไดมีดีอะไรเลย ไมไดมีความเกง
ความดี หรืออะไรที่นาชื่นชมเลย แตทําไมพระเยซูเจาจึงยังมอบใหทาน เปนเสาหลักเปนศิลาซึ่งจะเปนฐานใหกับชีวิต
ของเราทุกคน เปนศิลาที่แข็งแกรงใหกับพระศาสนจักรไดตั้งมั่นแข็งแรง อยางที่ "ประตูนรกจะมีวันชนะไดเลย" 
           นักบุญเปโตรยอม ยอมใหพระเยซูคริสตเจาทําอะไรก็ไดบนชีวิตของทาน และเมื่อพระเจาทําได 
ทุกอยางบนชีวิตของเรา พระองคก็เปดชีวิตของนักบุญเปโตรเปดชีวิตของเรา เปนทอธารพระพรพระหรรษทาน 
ของพระบิดา ที่มอบใหกับเพื่อนพ่ีนองทุกคนไดรับ 
 ชีวิตของขาพเจากําลังจะถูกถวายเปนเครื่องบูชาอยูแลว ถึงเวลาแลวที่ขาพเจาจะตองจากไปขาพเจาตอสู
มาอยางดี วิ่งมาถึงเสนชัย และรักษาความเชื่อไวแลว...  องคพระผูเปนเจาจะทรงชวยขาพเจาใหพนจาก 
การประทุษรายทั้งสิ้น และจะทรงนําขาพเจาไปสูพระอาณาจักรสวรรคของพระองคอยางปลอดภัย ขอพระสิริ
รุงโรจนจงมแีดพระองคตลอดนิรันดรเทอญ อาเมน.  (2ทธ 4:6-7,18) 
          ชีวิตของนักบุญเปาโล ก็เปนเชนเดียวกัน เปนเชนเดียวกับชีวิตของนักบุญเปโตร ทานยอม ยอมให 
พระเยซูเจาทําอะไรก็ไดบนชีวิตของทาน ทานบอกวาทานทําอยางดีที่สุดแลว ทานวิ่งจนถึงเสนชัย ทานรักษาความเชื่อ 
ทานยอมใหพระเยซูเจาทําไดทุกอยางบนชีวิตของทาน หมดจนหยดสุดทายแลว 
          พี่นองที่รัก และตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราแตละคนแลว ที่จะทําเหมือนกับชีวิตของนักบุญเปโตรนักบุญเปาโล 
เสาหลักของพระศาสนจักร ใหเรายอมใหพระเยซูคริสตพระเจา ทําอะไรก็ไดบนชีวิตของเรา ใหเราจะไดเปนเสาหลัก
ใหกับเพื่อนพี่นองของเรา เปนหลักใหกับชีวิตของกันและกัน เปนรอยยิ้ม เปนสันติสุข เปนพระพรของพระ.           
 นับแตนี้ไมมีที่วางอีกแลว สําหรับความหวาดกลัว สําหรับความรูสึกผิดหวัง หรือแมแตสําหรับโควิค นับแตนี้มี
แตเราที่ยอมมอบชีวิตใหกับพระเยซู และสันติสุขของพระองคเทาน้ัน.      
           นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  สมโภช น.เปโตรและน.เปาโล อัครสาวก, น.เอลิซาเบธ แหงโปรตุเกส พระราชินี 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุทัย ละการชั่ว อุทัย 

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

สิรีธร รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม 
ชลธิชา 

 - สุขสําราญแด มารีอา กอแรตตี สรอยมุกข ทรัพยเย็น ดวงใจ 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน

เจ็บปวย+ประสบภัยทัง้หลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

วันที่ 4 ก.ค. 2021

เวลา. 07.00 น. 

- สขุสําราญแด รอกกี้ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้ง

สอง+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 
วราลักษณ 

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 

 

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

และวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง 
วราลักษณ 

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

ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 

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

 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ คนึงนิจ 

 
- อุทิศแด มารีอา ทองฟู+ลูกา สะทอน+อันนา โสม+มารีอา สด+มารีอา ฟน+เปโตร 

สมชาย 
อุทัย 

 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 

 - อุทิศแด อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

 - 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 น.อันตน มารีย ซักกาเรีย พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา มัสซาแรลโล ดวงใจ ทัพศาสตร ดวงใจ 

วันที่ 5 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 ยทุธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ  

ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร น.มารีย กอเรตตี พรหมจารีและมรณสักขี, น.มาธิลดา อธิการิณ ี

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้งสาม+

แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ 
เพ็ญวรา 

วันที่ 6 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 

 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ 
สัปดาหที่ 14 เทศกาลธรรมดา, น.อิลลิดอโอ, น.ซีริล สังฆราช-น.เมธ็อด อัตรสังฆราช พี่นอง, บุญราศี 

โรเจอร ดิกเคนสัน,บุญราศีราลฟ มิลเนอร, บุญราศีลอเรนซ ฮัมหรีย มรณสักข ี

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 7 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 

 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง ญาติพี่นอง พระสงฆ นักบวช เพ็ญวรา 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 14 เทศกาลธรรมดา, บุญราศียูกิน ที่ 3 , น.แอนเดรียนที่ 3 พระสันตะปาปา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 8 ก.ค. 2021

เวลา 07.00 น.

มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ 

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

มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ 

ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร 
น.ออกัสติน เซา รง พระสงฆและเพื่อนมรณสักข,ี มรณสักขีแหงออลังก ซิสเตอร 32 องค,  

มรณสักขี 19 องค แหงกอรกุม 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 9 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 

 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 14 เทศกาลธรรมดา, น,เฟลิซิตัส และบุตร 7 คน มรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 10 ก.ค. 2021 

เวลา 17.00 น.   

นพวารพระ

มารดาฯ 

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 11 กรกฎาคม 2021 : อาทิตยที่ 15 เทศกาลธรรมดา 
 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

ทานนักบุญเปโตรและเปาโล ... แบบอยางที่ควรถือตาม 

แตละประเทศตางมีวีรบุรุษของตนเอง อาจเปนผูกอตั้งประเทศ หรือวีรบุรุษ

ผูนําในการตอสู เพื่อเสรีภาพและอํานาจอธิปไตยของประเทศ วีรบุรุษเหลานี้ 

ไดยืนหยัดตอคุณคาที่ประเทศหวงแหน พวกเขาเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน  

นั่นเปนเหตุผลขอหนึ่งที่เด็กนักเรียนตองเรียนรูเกี่ยวกับวีรบุรุษเหลานี้ และเรามี 

วันสําคัญเพื่อระลึกถึงชีวิตของเขา 

วีรบุรุษสองคน ที ่ตราตรึงอยู ในความคิดของเราคริสตชน ตามธรรม

ประเพณีคาทอลิก เปนเวลาหลายศตวรรษมาแลว คืออัครสาวกเปโตรและเปาโล 

ผู ก อตั ้งพระศาสนจักรที ่กรุงโรม วันฉลองของทานทั ้งสอง เกิดขึ ้นครั ้งแรก 

ที ่กร ุงโรมและจากที ่นั ่น ความเลื ่อมใสศร ัทธาต อน ักบ ุญ  ผูยิ่งใหญทั้ งสอง 

ไดแผไปทั่วพระศาสนจักรสากล การจาริกแสวงบุญไปยังที่ฝงศพของทานที่กรุงโรม

ไดรับการจัดขึ้นเปนประจํามาถึงทกุวันนี ้

มีวัดอีกจํานวนนับรอยแหง ที่ไดเลือกนักบุญเปโตรและเปาโลเปนองคอุปถัมภ 

ในการฉลองระลึกถึงทานนักบุญทั้งสองในวันนี้ เรารื้อฟนความทรงจําเกี่ยวกับ 

การอุทิศตนและวีรกรรมที่ทานทั้งสองไดกระทํา และเรารูสํานึกวาไดรับการทาทาย

ใหติดตามแบบอยางของทานทั้งสอง ในการเปนคริสตศาสนิกชนถึงขั้นวีรกรรม. 
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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. เน่ืองดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนมจะระบาดหนักขึ้น ทางกระทรวง
สาธารณสุขและภาครัฐขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติ
ตามดังน้ี 
 - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง 
 - วันจันทร-ศุกร มีพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด เวลา 7.00 น. (ไมมีออนไลน) 
 - วันเสาร  เวลา 17.00 น. มีนพวารฯ และมิสซาออนไลน 
 - วันอาทติย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน 
   พีน่องสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการตดิตอเกี่ยวกับการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน เชน  
         การสงศีลฯ ผูปวย สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
 
2. เชิญชวนพ่ีนองสวดสายประคําออนไลนพรอมกันในชวงนี้ เวลา 19.00 น. ทุกวัน จันทร อังคาร 
และวันพฤหัสบดี ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน และเพจเฟสบุคของวัด 
 
 


