
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 ประจําวันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 16 เทศกาลธรรมดา 

        พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก          (มก 6: 30-34) 

     พระเยซูเจาทรงตรัสกับเขาวา “ทานทั้งหลาย จงมาพักผอนกับเรา
ตามลําพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมา จนเขาไมมีเวลา
แมกระทั่งจะกินอาหาร  พระเยซูเจาจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพรอมกับ
บรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจากับบรรดาอัครสาวก
แลนเรือออกไป ก็คาดคะเนไดวา พระองคจะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเทา
ออกจากเมืองตางๆ ไปที่นั่น และไปถึงกอน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ 
ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหลานั้น เปนดังฝูง
แกะไมมีคนเลี้ยง พระองคจึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเร่ือง 

“เขาเหลานั้น เปนดังฝูงแกะไมมีคนเลี้ยง” 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้ เปนสัปดาหที่ 16 เทศกาลธรรมดา พระวรสารในสัปดาหนี้ เมื่อพระเยซูเจา 
และบรรดาอัครสาวกไดไปปฏิบัติหนาที่ของตนเองมาแลว ทุกคนมีความเหน็ดเหนื่อย และสิ่งที ่
พระเยซูเจาเห็นวาทุกคนตองการ คือ การพักผอน หลายครั้งในทํางาน เราทํางานดวยความเหน็ด
เหนื่อย ทุกคนตางตองการพักผอน พระเยซูเจาเองก็ใหบรรดาศิษย เมื่อทําหนาที่ในการประกาศ 
พระอาณาจักรของพระเจาแลว ทุกคนควรไดรับการพักผอนเชนเดียวกัน การพักผอนจะชวยฟนฟ ู
ใหเรากลับมาสามารถทําหนาที่ของเราไดอยางดี ทําใหเรามีพลัง มีความคิดท่ีดีมากขึ้น  

 ผานไปแลวสําหรับการฉลองวัดนอย “นักบุญเบเนดิกต” โอกาสครบรอบ 11 ป ขอขอบคุณ 
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ทําใหการฉลองวัดนอยฯ แบบปดของเราผานไปดวยดี ทางวัดไดม ี
การถายทอดสดผานเว็ปไซต คุณพอพรชัยเปนประธานในพิธีฯ เพราะมีนามนักบุญเบเนดิกตเชนเดียว 

กับวัดนอยของเรา หวังวาปหนาเราคงไดกลับมาฉลองวัดกันแบบปกตินะครับ  

 ขณะนี้กรุงเทพมหานครฯ จัดอยูในเขตคุมเขมสีแดงและอยูในอันดับหนึ่งของการมีจํานวน 
ผูติดเชื้อฯ การล็อคดาวนเริ่มจึงไดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม ทุกคนมีความหวังวาเราจะสามารถ
ควบคุมจํานวนผูติดเชื้อฯ ใหลดลงได และขอใหแผนในการที่จะฉีดวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันหมู 
ในสังคมน้ันไดสําเร็จดังที่ผูรับผิดชอบไดตั้งใจไว 

 ในชวงระยะเวลาที่ผานมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไดทรงเขารักษาอาการเจ็บปวย 
ที่โรงพยาบาลในกรุงโรม พระองคจึงทรงเห็นความสําคัญของสาธารณะสุข ทรงขอบคุณบรรดา
บุคลากรการแพทยที่ชวยดูแลและรักษาพระองค เชิญชวนพวกเราไดภาวนาเพื่อสุขภาพของสมเด็จ
พระสันตะปาปาขอใหมีพระพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพวกเราไดภาวนา 
เพ่ือบรรดาบุคลากรการแพทยท้ังในประเทศไทยและทั่วโลกที่ขณะน้ีกําลังเผชิญกับวิกฤตหนักในเรื่อง
ของโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ขอใหทุกทานไดมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
ของทุกทาน 

 ขณะนี้ วัดของเราไดปดแบบไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขามาเปนเวลา 2 สัปดาห 
เพ่ือตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาล พอมีความหวังวาอีก 1 อาทิตยขางหนาคงมีมาตรการผอน
ปรนและไดกลับมาเปดวัดแบบปกติ แมจะอนุญาตใหมีจํานวน 20 คนก็ตาม แตบรรดาคุณพอจะไดมี
โอกาสไดพบปะพ่ีนองบาง พอก็รูสึกยินดี เชิญชวนภาวนาขอใหสถานการณดีขึ้นโดยเร็ววัน  

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                               คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"คิดถึงนายชุมพาบาล" 

 พระคริสตเจา, พระองคคือสันติของเรา ทรงกระทําใหทั้งสองฝายเปนหนึ่งเดียว โดยทรงรับสภาพ
มนุษย ทรงทําลายการเปนศัตรูกันซึ่งเปนเหมือนกําแพงที่แบงแยก..... เดชะพระองคเราทั้งสองฝาย 
จึงเขาไปเฝาพระบิดาเจาไดในพระจิตเจาองคเดียวกัน  (อฟ 2:14,18) 
 ไดอานบทอานทั้ง 3 บท สําหรับเตรียมมิสซาในสัปดาหนี้ ทีแรกนึกเขาใจวา "เอ...หรือนี่เปนสัปดาหฉลอง 
พระเยซูคริสตเจาเปนนายชุมภาบาลที่ดี แตก็ไมใช" เพราะเราสมโภชพระเยซูเจานายชุมพาบาลที่ดี ในสัปดาหที่ 
4 เทศกาลปสกา แตสัปดาหนี้ไมใช เพียงแตบทอานก็พาใหคิดถึงพระเยซูพระเจานายชุมพาบาลของเราจริงจริง 
 บทอานสัปดาหนี้ ยังชวนเราใหคิดถึง "วันสันติภาพสากล" แตก็ไมใช สัปดาหนี้เปนเพียงอาทิตยสัปดาห 
ที่ 16 เทศกาลธรรมดา เพียงแตพระวาจาใหมุมมองสันติสุขในชีวิตคริสตชนของเราจะเกิดขึ้นได ก็เมื่อเรา 
ใชหนทางสันติ เราพยายามหาทางออกรวมกัน 
 “วิบัติแกบรรดาผูเลี้ยงที่ทําลายและทําใหฝูงแกะที่เราเลี้ยงไวกระจัดกระจายไป” พระเจาตรัส  
“เราจะรวบรวมแกะที่รอดชีวิตของเราจากแผนดินทุกแหงที่เราเคยขับไลใหเขาไปอาศัยอยู เราจะนํา 
เขาทั้งหลายกลับมายังทุงหญาของเขาอีก เขาจะมีลูกดกและทวีจํานวนมาก เราจะแตงตั้งผูเลี้ยงให 
เลี้ยงดูเขา เขาจะไมตองกลัวและตกใจอีกตอไป จะไมมีแกะขาดไปแมแตตัวเดียว” พระยาหเวหตรัส  
(เทียบ ยรม 23:1,3-4) 
 ยอนกลับไปเมื่อสักสองสัปดาหที่มา พอรูสึกมากกับความยากลําบากของบรรดาพอคาแมขาย 
ในชวงโควิดผูโหดรายควิดเขาไปเสียทุกคนทุกที่ แตสัปดาหนี้รูสึกมากรูสึกสงสารพี่นองที่ตองอยูในเงามืด 
ในความสิ้นหวัง พี่นองที่ดูเหมือนเฝารอความตายท้ังของตัวเองและของสมาชิกในครอบครัว 
 หลายครั้ งเราก็รูสึกแย  หรือรูสึกสิ้ นหวังทั้ งกับความทุกขที่กองสุมเราอยูตรงหนา ไม ใชแค 
กองสุมเทานั้น แตยังถูกจุดไฟเผาเราเขาไปอีก รูสึกแยหรือสิ้นหวังกับผูที่นาจะมีทางออกมีความสามารถ 
ที่เราปรารถนาขอความเมตตาชวยเหลือ 
 พ ระองค จึ งต รั ส กั บ เข าว า  “ท าน ทั้ ง ห ล าย จงม าพั ก ผ อ น กั บ เร าต าม ลํ าพั ง ใน ที่ ส งั ด 
ระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไมมีเวลาแมกระทั่งจะกินอาหาร....  เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ 
ทรงแลเห็นประชาชนจํานวนมากก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหลานั้นเปนดังฝูงแกะไมมีคนเลี้ยง พระองคจึง
ทรงเร่ิมสั่งสอนเขาหลายเร่ือง  (มก 6:31,34) 
 แตหากพอคิดเพียงดานเดียวคงจะไมสามารถพบแสงสวาง  พอหันมองอีกดานหนึ่งเทานั้น  "เอานะ 
ยังพอมีแสงสวางจริง ยังพอมีคนที่ยื่นมือใหความหวังใหชีวิตกันจริงๆ 
 อยางนอยตอนนี้แมทางออกจะยังไมชัดเจน โควิดจะจบจะอยูกันอยางไรยังไมรู แตก็มีหลายคน  
หลายหมูคณะ ทั้งบุคคลสวนตัว หรือกลุมกอนงายๆหลวมๆ หรือหนวยงานภาคเอกชน ภาครัฐที่แสดงตน 
มอบสันติสุข มอบความชวยเหลือเทาท่ีตนทําได 
 พอเอง มีของอะไรก็พยายามดึงมาใชเพื่อมอบความรักสันติสุขที่พอจะชวยกันในยามนี้ คงถึงเวลาแลว 
ที่เราจะคิดถึงพระเยซูเจานายชุมพาบาลของเรา และยื่นมือของเราออกมา เพื่อ "เปนนายชุมพาบาล"  
เหมือนพระองค.             นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 16 เทศกาลธรรมดา น.เฟรเดอริก พระสังฆราชและมรณสักขี 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  

 - ตามประสงคผูขอ  

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

ทั้งสาม+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ 
เพ็ญวรา 

 

- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแดต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+ 

มารีอา เทเรซ สิรีธร รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา  

นุมหอม 

ชลธิชา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อดิษฐา+เทเรซา วราภรณ เซ็นเสถียร วริษฐา 

 
- สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและ

ครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูเจ็บปวย+ผูเดือดรอน+สันติสุขในโลก 
กิจสําเร็จ 

 - สุขสําราญแด เปาโล ปติพงษ อัครบวร  จําเนียร 

 - สุขสําราญแด ยอหน บัปติสตา ทรัพยสิริ มหารัตนวงศ รุงรัช 

วันที่ 18 ก.ค. 2021 - สุขสําราญแด เซซีลีอา สมใจ สันธนะวิทย สมใจ 

เวลา. 07.00 น.

มิสซา 

- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว  

ผลอุดม+ครอบครัว สวอน 
 

 
- อุทิศแด มารีอา เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ โงวเหวงเซียะ+เปาโล  

พรชัย+มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย 
 

 
- อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ ปู ยา 

ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 
กิจสําเร็จ 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน+วญิญาณในไฟชําระ จําเนียร 

 - อุทิศแด ยอแซฟ สิทธิพร จันทรัดตะ สมใจ 

 - อุทิศแด ญาติพี่นอง+พระสงฆ-นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 

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

 - 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 16 เทศกาลธรรมดา, น.มาครินา ภคินี 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา รุงรัช คุณหิรัญ รุงรัช 

วันที่ 19 ก.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว จําเนียร สันติพิทักษกุล จําเนียร 
เวลา 07.00 น.

มิสซา 
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง
สอง+แบรนาแดต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

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

 

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

วราลักษณ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร 
น.อโปลลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี, น.ยอแซฟ บารซับบัส สาวก 1 ใน 72 คนของ 

พระเยซูเจา, น.เยโรม เอมิเลียน นักบวช 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เซอรเซนตปอลทุกคน  

วันที่ 20 ก.ค. 2021 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน 

 

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด วรฤทัย เซ็นเสถียร+ตามประสงคผูขอ วรฤทัย 

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

วลัยพร 

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

วันพุธ น.ลอเรนซแหงบรินดีซี พระสงฆและนักปราชญ, น.วิกเตอร มรณสักขี 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 21 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 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบด ี ฉลอง น.มารีย ชาวมักดาลา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 22 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 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร น.บรียิต นักบวช 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 23 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 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร น.ซารเบล มาคลุฟ พระสงฆ, น.คริสตินา ภคินี 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 24 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  
ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 25 กรกฎาคม 2021 : อาทิตยที่ 17 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

ดังชุมพาบาลที่เฝาดูฝูงแกะ 

ขณะที่ครูในโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา กําลังถกปญหาเกี่ยวกับ 
การเอาใจใสตอกันและกันในครอบครัว ในรายการโทรทัศนตอนหน่ึง เขาถามวา “ทานทราบหรือไมวา 
ขณะนี้บุตรของพวกทานอยูที่ไหน” นักเรียนชั้นปสุดทายคนหนึ่งสอดแทรกขึ้นมาวา “พวกเขาควรจะ
ถามวา ทานทราบหรือไมวาบิดามารดาของพวกทานอยูที่ไหนจะถูกตองกวา” ดังนั้น เด็กวัยรุน 
จํานวนมาก ไดละทิ้งสังคมที่ไมมีความเปนบุคคลและไมมีชื่อเพื่อไปรวมอยูในคอมมูนตางๆ ครอบครัว 
ที่แตกแยกและบานที่บิดามารดาไมมี เวลาใหกับลูก เปนตน เหตุ ให เกิดปรากฎการณนี้และ 
ตองรับผิดชอบ 

ไมมีใครสามารถดํารงชีวิตอยูในความวางเปลาเดียวดายได เราตองการความเอาใจใสดูแล 
บิดามารดาตองเปนผู ใหสิ่งนี้แกลูก เมื่อเปนไปไดเราควรพยายามทําใหมีสภาพความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล โดยทีเ่ราคบหากันในฐานะที่เปนมนุษย ไมวาจะเปนที่โรงเรียน ที่ทํางาน วัด 

โดยการใชภาพชุมพาบาลและฝูงแกะที่คุนเคยสําหรับชาวยิว บทอานประจําวันนี้เนนถึง 
ความจําเปนของการเอาใจใสดูแลแบบบุคคลตอบุคคลซึ่งเราทุกคนตองการ. 
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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 สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเก่ียวกับการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน เชน  
         การสงศีลฯ ผูปวย สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
 

2. เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 11.45 น. และสวดสายประคําออนไลน 
เวลา 19.00 น. ทุกวัน จันทร – วันศุกร ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอ
พรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัด และชองยูทุปของวัด 
 


