
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 ประจําวันอาทิตยที่ 11 กรกฎาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 15 เทศกาลธรรมดา 

        พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก          (มก 6: 7-13) 

        พระเยซูเจาทรงตรัสกับเขาวา “ถาทานเขาไปในบานใด 

จงพักอยูที่นั่นจนกวาจะออกเดินทางตอไป ถาที่ใดไมตอนรับ

ทาน หรือไมฟงทาน จงออกจากที่นั่น พลางสลัดฝุนจากเทาไว 

เปนพยานปรักปรําเขา บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศนสอน 

คนทั้งหลายใหกลับใจ ขับไลปศาจจํานวนมาก เจิมน้ํามัน 

ผูเจ็บปวยหลายคน และรักษาเขาใหหายจากโรคภัย   

 

“พระองคทรงเริ่มสงพวกเขาไป”   



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 15 เทศกาลธรรมดา พระเยซูเจาทรงเรียกอัครสาวกมาเปนคู ๆ  
เพื่อไปเทศนสอนใหทุกคนกลับใจ เชื่อพระวรสาร ขับไลปศาจ รักษาผูปวยใหหายจากโรค 
ในการเตรียมตัวในการเดินทางนั้น ไมตองมีความกังวลเกี่ยวกับสัมภาระ แตใหคิดถึงการประกาศ
พระวาจาของพระเจาเปนเปาหมายหลัก การที่พระเยซูเจาใหบรรดาศิษยไปเปนคูและพยายาม 
ไมนําสิ่งติดตัวไปจํานวนมาก เปนการเนนถึงการทํางานรวมกันและการวางใจในการดูแล 
ของพระเจา 

 สัปดาหที่ผานเกิดเหตุการณไฟไหมโรงงาน 2 ที่ สรางความเสียหายทั้งในเรื่องบุคคล 
ดานทรัพยสิน รวมไปถึงทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษทางอากาศดวย มีผูอาศัยใกลบริเวณที่เกิดเหตุ
เพลิงไหมไดรับผลกระทบ ตองเดินทางออกจากบานของตนเอง เราคงตองระวังรักษาเรื่องสุขภาพ
ใหมากขึ้น ขอแสดงความเสียใจกับผูที่ไดความสูญเสียจากเหตุการณครั้งนี้ดวยครับ  

 วันที่  11 กรกฎาคม ตรงกับวันระลึกถึงนักบุญ เบเนดิกต  ซึ่ งตรงกับพระนามของ 
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกตที่ 16 วัดนอยของเราไดใชนาม “นักบุญเบเนดิกต” เชนเดียวกัน 
รวมไปถึงคุณพอพรชัยใชศาสนนามนักบุญเบเนดิกตเชนเดียวกันครับ ทางวัดจะจัดฉลองเล็กๆ 
ภายในเนื่องดวยสถานการณ โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ในขณะนี้ ขอพวกเราทุกทานรวมใจ 
สวดภาวนาเพื่อการฉลองวัดนอยและคุณพอพรชัยของเราดวยครับ 

 เวลานี้ประเทศไทยของเรามีผู ติ ด เชื้อ ไวรัส โควิด 19 เกิน 5 ,000 คน ในแตละวัน 
สัปดาหหนา ทางผูรับผิดชอบบอกวาอาจจะเห็นจํานวนผูติดเชื้อทะลุเกิน 10,000 คน เปนสัญญาณที่
ไมดี สําหรับการที่มีผูติดเชื้อฯ จํานวนมากขนาดนี้ ในขณะที่พอเขียนตนฉบับของสารวัดฉบับนี้ 
นายกรัฐมนตรีไดออกมาตรการสั่งล็อคดาวนในเขตพื้นที่สีแดง เขมงวดเรื่องการเดินทาง 
เริ่มตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคมเปนตนไป ใชระยะเวลา 14 วัน เพื่อหวังจะทําใหจํานวนผูติดเชื้อฯ 
ในประเทศลดลงใหได เวลานี้ประเทศไทยกําลังอยูในชวงที่ยากลําบาก พอขอเปนกําลังใจให 
กับพี่นองทุกทาน ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณตางๆ ขอใหเราไดเปนกําลังใจใหกันและกัน สวด
ภาวนาและขอพระเจานําทางใหเราฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน  
 

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                               คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"ชีวิตคริสตชนที่ศักดิ์สิทธิ์ผานทางการรวมมือกับคุณหมอ" 

 เวลานั้น พระเยซูเจาทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเขามาพบ และทรงเริ่มสงเขาเปนคูๆ ประทาน
อํานาจเหนือปศาจ..... พระองคตรัสกับเขาวา “ถาทานเขาไปในบานใด จงพักอยูที่นั่นจนกวาจะออกเดินทาง
ตอไป..... บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศนสอนคนทั้งหลายใหกลับใจ ขับไลปศาจจํานวนมาก เจิมน้ํามันผูเจ็บปวย
หลายคน และรักษาเขาใหหายจากโรคภัย (มก 7,10,12-13) 
       ในชวงเวลาหนาสิ่วหนาขวานในชวงเวลา covid ที่กําลังระบาดอยางหนักอยางนี้  เราพบเห็น 
ความเหน็ดเหนื่อย ความเหนื่อยยาก ความทุกขความเจ็บปวด ความสิ้นหวัง และอีกหลายๆ อยาง 
ที่ เกิดขึ้น  โดยเฉพาะเกิดขึ้นกับผู ที่ ตกทุกข ไดยาก กับคนที่ ไมคอยจะมีทางออก กับผู คนที่ ติด เชื้ อ 
กับครอบครัวของผู ที่ติดเชื้อ ในเวลาตอมาพบเห็นมากขึ้นกับผูที่ทํางานในอาชีพคาขายเราพบเห็น 
ความเดือดรอนมากมาย 
       และในสัปดาหนี้จากพระวรสารที่เราพึ่งไดฟง เชิญชวนเราคิดถึงบรรดาผูที่เสียสละชีวิตของตนเอง 
และครอบครัวของตน ยอมสละเวลาพักผอนของตนเองเพื่อมาทํางานที่หนักอยูแลว แตก็ยังยอมทํางาน 
เพิ่มเวลามากขึ้นอีก คิดถึงบรรดาคุณหมอ พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุขที่ชวยดูแลผูเจ็บปวย ผูที่ติดเชื้อ 
และยังจําเปนตองทําในเนื้องานมากกวารักษาพยาบาลอีกมากมาย 
 สมณะอามาซิยาหกลาวแกประกาศกอาโมสวา “ทานผูทํานายไปเสียเถอะ จงกลับไปอยูในแผนดิน 
ยูดาห ไปทํามาหากินที่นั่น และประกาศพระวาจาที่นั่นเถิด... อาโมสจึงตอบวา "องคพระผูเปนเจาทรงให
ขาพเจาเลิกตอนฝูงแพะแกะ พระยาหเวหตรัสกับขาพเจาวา ‘ไปเถอะ จงไปประกาศพระวาจาแกอิสราเอล 
ประชากรของเรา‘ "  (เทียบ อมส 7: 12-15) 
         พระเยซูเจาทรงสงบรรดาอัครสาวกออกไปประกาศขาวดี ออกไปชวยเหลือเพื่อนพี่นองคนอื่น ออกไป
รักษาความเจ็บทุกขเจ็บปวย แตก็มีเหมือนกันที่ผูคนบางสวนจะฟงเสียงของพวกเขา มีเหมือนกันที่อาจจะ
ตอตานพวกเขา ทั้งๆ ที่พวกเขาพยายามมอบสิ่งดีๆ มีความตั้งใจดีตั้งใจที่จะฟงเสียงของพระเปนเจา 
ตั้งใจทําภารกิจที่เปนเจามอบหมายให ตั้งใจทีจ่ะรักษาเพื่อนพี่นองที่ไดพบเจอ 
 พระเจาทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจาแลว ตั้งแตกอนการเนรมิตสรางโลก เพื่อใหเราศักดิ์สิทธิ์
และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตรพระองคดวยความรัก  (อฟ. 1:4) 
         หากเราพูดถึงเรื่องของการรักษา ยอมหมายถึงการใหชีวิต การปกปองชีวิต การมอบคุณคามอบสิ่งดีๆ 
ที่เปนพระพรของพระใหแกกันและกัน เราไมจําเปนตองทําทุกอยางเหมือนกับคุณหมอที่มีความรู ความสามารถ
รักษาโรคราย เพียงแคเรารวมมือ สงเสริมใหโอกาสที่จะรักษาเปนไปไดงายขึ้น  ใหความรวมมือที่จะหยุดจะปด
โอกาสที่จะทําใหโรคราย ขยายตัวขยายความรุนแรง เราก็กําลังทําหนาที่คุณหมอแลว เรากําลังรวมมือไป 
กับบรรดาคุณหมอแลว 
         การที่เราใหความรวมมือไปกับสิ่งที่ดีในสังคม เรากําลังทําชีวิตของเราใหเปนชีวิตที่ "ศักดิ์สิทธิ์และ
ปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตรพระเจา" แลว จึงเชิญชวนพี่นอง รวมมือกัน ทําใหชีวิตของเราเปน  
"ชีวิตคริสตชนที่ศักดิ์สิทธิ์ผานทางการรวมมือกับคุณหมอ" เชิญชวนเรารวมมือกับบรรดาคุณหมอรวมมือกับ
แผนงานของพระเปนเจาในสถานการณปจจุบันนี้.      นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วนัอาทิตย  อาทิตยที่ 15 เทศกาลธรรมดา น.ปโอ ที่ 1 พระสันตะปาปา, น.เบเนดิกต อธิการ 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ 
ญาติพี่นอง+ผูเจ็บปวย+ตามประสงคผูขอ 

กิจสําเร็จ 

 - สุขสําราญแด คณะครู นักเรียน ผูปกครองและผูรวมงานในโรงเรียนพระมารดาฯ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน 

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เทเรซา วราภรณ เซ็นเสถียร วราภรณ 
วันที่ 11 ก.ค. 2021

เวลา. 07.00 น. 
- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแด็ต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารีอา เทเรซ 
สิรีธร รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม 

ชลธิชา 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 
- สขุสําราญแด รอกกี้ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้ง
สอง+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัวและญาติพีน่อง ปุณยนีย 

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

ครอบครัวดารา
พงษ 

 - อุทิศแด อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ําเหล่ียง แซเจียง+หล่ํา แซเจียง วันทนา 
 - อุทิศแด มนูญ คุณอเนก สําเร็จ 
 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม ชลธิชา 

 
- อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนต เดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+
ญาติพี่นอง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 

กิจสําเร็จ 

 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 

 
- อุทิศแด มารีอา เทือ่ม อินทรบ+เปโตร เปาโล ไสว อินทรบ+พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน+
วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 

ปุณยนีย 

 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอั๊ง+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ 

วลัยพร 

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

เวลา 09.30 น. 
มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 15 เทศกาลธรรมดา, น.ยอหน เกาลแบรต ฤาษี 

วันที่ 12 ก.ค. 2021 - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่
นอง+ผูเจ็บปวย+ตามประสงคผูขอ กิจสําเร็จ 

มิสซา - สุขสําราญแด เซอร ไอรีน ชํานาญธรรม  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อดิษฐา+เทเรซา วราภรณ เซ็นเสถียร วริษฐา 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร สัปดาหที่ 15 เทศกาลธรรมดา, น.ยอหน เกาลแบรต ฤาษี 

 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้งสาม+

แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ 
เพ็ญวรา 

วันที่ 12 ก.ค. 2021 
- อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนต เดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+

ญาติพี่นอง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
กิจสําเร็จ 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง ญาตพิี่นอง พระสงฆ นักบวช เพ็ญวรา 

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร น.เฮนรี,่ น.อานาเกลต พระสันตะปาปา 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เซอรเซนตปอลทุกคน  

วันที่ 13 ก.ค. 2021 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน 
 

เวลา 07.00 น.

มิสซา 

- อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอั๊ง+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+

ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ 
วลัยพร 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

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

และวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง 
วราลักษณ 

 - อุทิศแด วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ, บุญราศีคาเตริก เตกักวิธา 

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 14 ก.ค. 
2021เวลา 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 ญาติ 

พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.โบนาเวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 15 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 ญาติ 
พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร พระนางมารียพรหมจารีแหงภูเขาคารแมล 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 16 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 ญาติ 
พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทศิแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 15 เทศกาลธรรมดา, น.เลโอ ที่ 4 พระสันตะปาปา, น.อเล็กซิส 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 17 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 
- 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 ญาติ 
พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2021 : อาทิตยที่ 16 เทศกาลธรรมดา 
 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

การไดรับการยอมรับและการปฏิเสธ 

ทานคาดหวังอะไรจากพระศาสนจักร ซึ่งไมหมายความเพียงแตฐานันดรสงฆ 

(ผูนํา) แตหมายถึงประชากรของพระเจา ซึ่งรวมทั้งหมดเขาดวยกัน อะไรคือภารกิจ

ของพระศาสนจักรนี้? 

แนนอน หลังสังคายนาวาติกันที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน พระศาสนจักร

กําลังปลดเปลื้องตัวเองออกจากภาระที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งไดสะสมมาเปนเวลาหลาย

ศตวรรษ  และวางแผน เพื่ อกลั บ ไปยั งรูปแบบพระวรสารแรกเริ่ ม ให ได 

การเปลี่ยนแปลงไดกอให เกิดความขัดแยง นี่ เปนสิ่งจําเปนและดีดวยซ้ํ าไป 

ทั้ง “พวกหัวกาวหนา” และ “พวกอนุรักษนิยม” ในพระศาสนจักรจําเปนตองมีทาที

ของการแกไขซึ่งกันและกัน สายสัมพันธของความรักและความเคารพตอกันและกัน 

ทําใหเราอยูดวยกันได 
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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 
 - วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน 
   พีน่องสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเก่ียวกับการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน เชน  
         การสงศีลฯ ผูปวย สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
 

2. เชิญชวนพ่ีนองสวดสายประคําออนไลนพรอมกันในชวงนี้ เวลา 19.00 น. ทุกวัน จันทร อังคาร 
และวันพฤหัสบดี ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน และเพจเฟสบุคของวัด 
 
3. วันอาทิตยที่ 11 ก.ค. 2021 ซึ่งเปนวันฉลองนักบุญเบเนดิกต ซึ่งเปนนามนักบุญชื่อวัดนอย 
ของวัดเรา ซึ่งมีอายุครบ 10 ป (30 เม.ย. 2011-ปจจุบัน) และยังเปนนามศาสนนามของคุณพอ
ปลัดวัดเราดวย คือ คุณพอพรชัย แกวแหวน และจะมีพิธีมิสซาฉลองวัดนอย ในวันจันทรที่ 12 
ก.ค.2021 ในโอกาสนี้ใหเราภาวนาพิเศษสําหรับกิจการของวัดเรา และคุณพอดวย พี่นองสามารถ
รวมใจในวันฉลองวัดของเรา ดวยคําภาวนาและสนับสนุนดานตางๆ ได พี่นองสามารถติดตอไดที่
สํานักงานวัด 
 

 

 


