
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 36 ประจําวันอาทิตยที่ 5 กันยายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 23 เทศกาลธรรมดา  
 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก            มก 7: 31-37 

 เวลานั้ น  พระเยซู เจ าเสด็ จออกจากเขตเมืองไทระ 
ผานเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลีกลางดินแดนทศบุร ี
มีผูนํ าคนใบหูหนวกคนหนึ่ งมาเฝาพระองค  ทูลขอรองให
พระองคทรงปกพระหัตถ พระองคทรงแยกคนใบหูหนวก  
คนนั้ น ไปจากกลุ มชน ทรงใชนิ้ วพระหัตถยอนหู ของเขา 
ทรงใชพระเขฬะแตะลิ้นของเขา ทรงเงยพระพักตรขึ้นเบื้องบน
ถอนพระทัย แลวตรัสวา “เอฟฟาธา” แปลวา “จงเปดเถิด” 
ทันใดนั้นหูของเขากลับไดยิน สิ่งที่ขัดลิ้นอยูก็หลุด เขาพูดได
ชัดเจน   

“เอฟฟาธา” แปลวา “จงเปดเถิด” 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 23 ในเทศกาลธรรมดา พระเยซูเจาทรงทําอัศจรรยดวยการรักษาคนใบ 
หูหนวกใหกลับมาไดยินและพูดได พระเยซูเจาตรัสวา “เอฟฟาธา” แปลวา “จงเปดเถิด” ในชีวิตของเรา 
เราอาจจะรูสึกทอแทเพราะความยากลําบากในชีวิตเหมือนดังคนใบหูหนวกผูนี้ที่ไมสามารถไดยินและพูดได 
แตเมื่อเขาอดทนรอจนไดรับความรัก ความเมตตาจากพระเยซูเจา เขาสามารถกลับมาทําในสิ่งที่เขา
ปรารถนาอีกครั้งหนึ่ง เราสามารถมีความหวังและกลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเราเชื่อ 
ในความรักและความเมตตาของพระเจา ในขณะเดียวกัน อาจจะมีบางครั้งที่เรากลายเปนบุคคลที่หูหนวก
ไมไดยินเสียงของพระหรือกลายเปนคนใบที่ไมไดพูดหรือประกาศขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา 
ใหเราวอนขอพระเยซูเจาไดทรงเปดหูและปากของเรา ใหไดยินและพูดเรื่องของพระเจาในชีวิตของเรา
เสมอดวย 
 วันที่  1 กันยายน รัฐบาลไดประกาศใหเริ่มผอนปรนจากมาตรการล็อคดาวน สถานการณ 
ของจํานวนผูติดเชื้อฯ ลดลงบาง เราทุกคนมีความหวังวาสถานการณจะกลับมาดีขึ้นโดยเร็ววัน 
รอวันที่เราจะไดกลับมาเปดประเทศ แมไมไดเหมือนเดิม 100% แตขอใหไดกลับมาใชชีวิตแบบปกติบาง 
ที่สําคัญพอมีความหวังจะไดกลับมาเปดวัดและไดทําพิธีกรรมแบบปกติ แตขอรอดูสถานการณ 
ใหเกิดความมั่นใจวามีความปลอดภัยอยางแทจริงพอจึงจะเปดวัด จากการสอบถามคุณพอเจาอาวาส 
ในเขต 2 หรือวัดอื่นๆ โดยสวนใหญ ยังคงปดวัดเหมือนเดิมไปกอนและรอดูสถานการณเชนกันครับ 
 สัปดาหหนาพระสงฆและคณะเซอรฯ ที่วัดของเรา จะเดินทางไปฉีดวัคซีนสําหรับการปองกัน 
โรคระบาดไวรัสโควิด 19 เข็มที่ 2 พอคิดวาพี่นองหลายทานคงเหมือนกันที่ไดมีโอกาสฉีดวัคซีนฯ เข็ม 2 
กันไปบางแลวหรือบางทานอาจจะพึ่งไดรับฉีดวัคซีนเข็ม 1 ขอใหทุกทานไดมีโอกาสฉีดวัคซีนฯ กันทุกคน 
เปนการสรางภูมิคุมกันหมู เม่ือเราเดินทางไปสถานที่ใด จะไดสรางความมั่นในความปลอดภัยของผูคนที่
เราจะไปพบและสถานที่ที่เราจะไปดวย รวมไปถึงเมื่อวัดกลับมาเปดเปนปกติ การฉีดวัคซีนนํามาซึ่ง 
ความมั่นใจในการที่พี่นองจะกลับมารวมพิธีกรรมที่วัดเชนกัน 
 รวมยินดีกับคณะพลมารีย ในโอกาสมีอายุครบ 100 ป ในการกอตั้ง (ค.ศ. 1921-2021) มีมิสซา 
ในโอกาสพิเศษนี้ ในวันเสารที่ 4 กันยายน เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก พี่นองหลายทาน
เปนสมาชิกของคณะพลมารียทั้งแบบประจําการหรือสนับสนุน ขอพระเจาไดอวยพรกิจการของคณะพล
มารียใหอยูคูกับพระศาสนจักรตอไปครับ ในขณะเดียวกัน วันที่ 8 กันยายน ตรงกับวันฉลองแมพระ
บังเกิด เชิญชวนพี่ น องไดร วมภาวนาหรือรวมพิ ธีบู ชาขอบพระคุณทางออนไลน ในวัดต างๆ 
ที่มีการถายทอด 
 สัปดาหนี้เปนสัปดาหตนเดือน เชิญชวนพี่นองที่มีความประสงคจะบริจาคทุนทรัพยเขาคณะ 
วินเซนตเดอปอล เพื่อชวยเหลือผูยากไรตามจุดประสงคของคณะ ในขณะเดียวกันกองทุน “พระมารดฯ  
สูภัยโควิด” ยังคงไดรับบริจาคอยูอยางตอเนื่อง พอจะพยายามดําเนินการชวยเหลือตอไปตามจุดประสงค
ของโครงการฯ จนกวางบประมาณจะหมดครับ ขอพระเจาและพระมารดานิจจานุเคราะหตอบแทนน้ําใจดี
ของทุกทาน          
        ขอพระเจาอวยพรพ่ีนองทุกทาน  
                                  คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"ความเชื่อของคนที่ทําสิ่งใดดีทั้งนั้น" 

 พระเยซูเจา ทรงเงยพระพักตรขึ้นเบื้องบน ถอนพระทัย แลวตรัสวา “เอฟฟาธา” แปลวา  
“จงเปดเถิด”..... ประชาชนตางก็ประหลาดใจมาก กลาววา “คนคนนี้ทําสิ่งใดดีทั้งนั้น เขาทําให 
คนหูหนวกกลับไดยิน และคนใบกลับพูดได” (มก 7:34,37) 

 ขอบพระคุณพระเจา "เราจงขอบพระคุณพระเจา ในทุกกรณี" มีคําแนะนําดีดีสําหรับชีวิต 
คริสตชนของเราเชนนี้ ไมรูใครบอกจําไมไดวาใครสอน แตประโยคสอนสั้นๆนี้กองอยูในความทรงจํา  
เม่ือตอนโควิดระบาดใหมใหม ก็ขอบพระคุณพระเจา เมื่อตอนผูติดเชื้อลดเหลือศูนยก็ขอบพระคุณ 
พระเจา หากแมเมื่อการติดเชื้อระบาดรุนแรงในระรอกสาม ยังรองขอกันใหขอบพระคุณพระเจา 
มาวันนี้ตัวเลขผูติดเชื้อลดลงมาเหลือ...... ยิ่งมีเหตุใหเราขอบพระคุณพระเจา "เราจงขอบพระคุณ 
พระเจา ในทุกกรณี" 

 “เอฟฟาธา” แปลวา “จงเปดเถิด” จึงหมายถึงจิตใจของเรามากกวาเรื่องของสิ่งของ 
จับตองได อาทิเชน ประตูหนาตาง จึงหมายถึงเรียกรองเราใหเปดใจของเรา วางชีวิดวางใจเราไว 
กับพระ ใครก็ตามที่สามารถวางชีวิตทั้งหมดไวในพระหัตถของพระ จะสามารถ "ขอบพระคุณ 
พระเจา ในทุกกรณี" ได แลวเราจะสามารถมองดูและพบพระพรของพระในทุกที่ทุกสถานการณ 
เราจะสามารถพูดเหมือนผูคนในพระวรสารวา “คนคนนี้ทําสิ่งใดดทีั้งนั้น..." 

 จงกลาวกับคนที่ทอแทวา “จงมานะเถิด อยากลัวเลย” ดูซิ พระเจาของทานทั้งหลาย 
จะเสด็จมาเพื่อชวยทานใหรอดพน... แลวนัยนตาของคนตาบอดจะมองเห็น หูของคนหหูนวกจะได
ยิน...พื้นดินแหงผากจะกลายเปนสระน้ํา... (เทียบ อสย 35:4-5,7) 

 เม่ือเราเปดใจใหพระ เราจะพบเห็นพระพรของพระองค เราจะเพ่ิมพูนความเชื่อเราจะวางใจ
และขอบพระคุณพระไดในทุกเวลา และที่สําคัญเราจะสามารถสงตอความรักของพระนี้ เราจะ 
บรรเทาใจใหกับเพื่อนพี่นองตอไปไดอีกมากมาย เราจะสามารถกลาวกับคนที่ทอแทวา “จงมานะเถิด 
อยากลัวเลย”..... 

 "พี่นองทั้งหลาย อยาใหความเชื่อของทาน..... มีความลําเอียงปนอยูดวย..... พี่นองที่รัก
ทั้งหลาย จงฟงเถิด พระเจาทรงเลือกผูที่โลกตัดสินวายากจนเพื่อใหเขามั่งมีในความเชื่อ"  
(เทียบ ยก 2:1, 5) 

 ดังนั้น จงเขมแข็งเถิด อยาใหสิ่งใด ผูใด หรือสถานการณใดใด มาสั่นคลอนความเชื่อ 
ของเราได ใหเราเปดใจใหพระ ใหเรารวมมือกับพระองคสงตอความรักของพระ เพื่อวาทุกกิจการ 
ที่เราวางใจและรวมมือกับพระ จะชวยเราใหประกาศพระเมตตารักของพระ และเราจะไดยินเสียง
สรรเสริญพระไปทั่ว และนี่คือ "ความเชื่อของคนที่ทําสิง่ใดดทีั้งนัน้"        
            นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 23 เทศกาลธรรมดา, น.ลอเรนซ ยุสติเนียน พระสังฆราช 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย เกษร 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วิจิตรา ปญจทรัพย  

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

 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ลักษณาวดี กุสุมา ณ อยุธยา  
 - สุขสําราญแด มารีอา มาการีตา เสาวลักษณ สิรโยภาส+มารีอา อักแนส เสาวณี ตันประยูร  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา รุจิราพร หงษทอง รุจิราพร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด เทเรซา จิรารัตน+เปโตร สิทธิชัย  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล+แบรนาแด็ต มานี รุงอรุณไทยกุล โชติรส 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เทรซา กัลยา บุณยะเวศ กัลยา 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัวผลอุดม+ครอบครัว 
สวอน 

วิจิตรา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปุณยนีย และญาติพี่นอง ปุณยนีย 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เกษร สันติพิทักษสกุล+ตามประสงคผูขอ เกษร 

วันที่ 5 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด  เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ตามประสงคผูขอ นิภาพร 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว วรเกียรติ สนเจริญ ดารุณี 
มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ฑิมัมพร เปลงศรีสุข  

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 

 - อุทิศแด ฟรังซิสโก ใจ+มารีอา สวง+ยาโกเบ สุจินต+ยอแซฟ จลุพงษ+เทเรซา จันทรเพ็ญ+เทเรซา 
วิรัญญา+ยอแซฟ Tony Hiradate+วิญญาณในไฟชําระ 

เจียรนัย 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขียน+ยอหน บัปติสต ทวี+ 
แคทเธอริน ขวัญชนก+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลีย เคนแกว+ยอหน บัปติสต นรินทร  
ศิริวิริยานันทร+วิญญาณในไฟชําระ 

เกษร 

 
- อุทิศแด มารีอา เทื่อม อินทรบ+เปโตร เปาโล ไสว อินทรบ+พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน+วิญญาณที่ไมมี
ใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

ปุณยนีย 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+มารีอา มุยเอ็ง ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วิจิตรา 
 - อทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+ในไฟชําระ นิภาพร 
 - อุทิศแด บิดา มารดา ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ฤทัย 

 
- อุทิศแด วิตอเรีย ถมลักษณ สรกุล+ธนู กุสุมา ณ อยุธยา+โรซา ไสว สุดสวาสดิ์+สุรชัย สุดสวาท+
วิญญาณในไฟชําระ 

ลักษณาวดี 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+มารีอา มุยเอ็ง ปญจทรพัย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วิจิตรา 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร 
สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา, บุญราศีเบอรตรัน, น.เบกา,  

บุญราศีมารัก กรีชินและเพื่อนพระสงฆมรณสกัข ี

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประสพโชค สุวรรณโรจน+ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 6 ก.ย. 2021 - สขสําราญแด ครอบครัว โชติรส รุงอรุณไทยกุล โชติรส 
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ปทมา ศิริรัตน+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ปยะพร+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฤทัย คุณหิรัญ+ตามประสงคผูขอ  

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

 

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

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร 
สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา, บญุราศียอหน ดักเคตต,บุญราศีราลฟ คอรบี้, 

น.เคลาด, น.โกลโดอัลด 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 7 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว นริศรา มีขันทอง+ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น.
มิสซา 

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

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว กัลยา บุณยะเวศ+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อธิเมศร+ตามประสงคผูขอ  

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

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ ฉลองแมพระบังเกิด 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 8 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด โรซา รีน พัชรนรี ธนาคุณ พัชรนรี 

เวลา 07.00 น.
มิสซา 

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

 

 
- อุทิศแด  มารีอา ยูซื่อ กาโลโล สยาม สังขรัตน+อันเดร สมจิตร ยอแซฟ สุรศักดิ์ มี

ขันทอง 
เนตรนภิศ  

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

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี น.เปโตร คลาแวร พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เทเรซา สุพัตรา ราชกิจ สุพัตรา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ยุทธ-พรปาวีณ ปญจทรัพย+ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 9 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว โชติรส รุงอรุณไทยกุล  
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว เจียรนัย ฮิราดาเตะ+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

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

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด บรรพบุรุษ ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ สุพัตรา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สปัดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา, น.นิโคลัส แหงโตเลนติโน นักบวช 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เกียรติ ปญจทรัพย+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นิภาพร กิจสําเร็จ+ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 10 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว ดารุณี สนเจริญ+ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น.

มิสซา 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ผดุง พจนพิริยะ+มารีอา สาริน พจนพิริยะ อุไรรัตน  

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

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา,บุญราศีหลุยส แหงทูริงเกีย, บุญราศียอหน คาเบรียล แปรบวัร 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 11 ก.ย. 2021  อุทิศแด สุรชัย สุดสวาสดิ์ จันทรแจม 

เวลา 17.00 น. 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

นพวารพระ

มารดาฯมิสซา 

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

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 12 กันยายน 2021 : อาทิตยที่ 24 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
กิจกรรมดานการรักษาของพระเยซูเจา 

 คนที่ มี สุ ขภาพดี  ซึ่ งน อยครั้ งหรือ เกื อบ ไม ต องไปพบแพทย เลยนั้ น 
มักยากที่จะเขาใจ ความกังวล ความทอแทสิ้นหวังและความปรารถนาที่ไมเคยเปน
จริง ของผูที่ทุพพลภาพทางกาย ในสังคมดึกดําบรรพและกอนยุควิทยาศาสตร 
สภาพของผูทุพพลภาพยิ่งซ้ํารายไปกวาในปจจุบันมากนัก ไมมีโครงการสําหรับ 
การฟนฟูสมรรถนะของพวกเขา ไมมีรถลอเลื่อนหรือเครื่องมือที่จะใหความบรรเทา
พวกเขาไดบาง เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาถือวาสภาพนาสมเพชเหลานี้ 
เปนเรื่องเกี่ยวกับบาปและความผิดทางศีลธรรม พวกเขามักจะถูกตัดขาดออกจาก
สังคมและเปนคนที่ไมมีผูใดเอาใจใส 
 ดังนั้น เราจึงพบวาเปนเรื่องปกติที่บรรดาผูเขียนพระคัมภีรจะใชสภาพ 
อันนาสมเพชเหลานี้ของคนงอย คนตาบอด คนหูหนวก คนเปนลมบาหมู 
และคนโรคเรื้อน (ทั้งหมดนี้พวกเขาเชื่อวาอยูในอํานาจของปศาจ) เพื่อบรรยาย
ความแตกแยกของมนุษยจากพระเจา และอธิบายการรักษาคนเหลานี้ วา  
เปนเครื่องหมายของการประทับอยูของพระเจาผูทรงอํานาจและเอาใจใส 
ในแงของจริยธรรม เราอาจจะเปนเหมือนกับผูทุพพลภาพนี้ จงภาวนาเพื่อพระเจา
จะไดเปดหูของพวกทานเพื่อฟงสารของพระองคเถิด. 
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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. มิสซาออนไลนผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
   - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
   - พี่นองที่ตองการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

2. ในเดือนกันยายนนี้ ทุกๆ วันจันทรและวันพฤหัสบดี  มีเฝาศีลฯ เวลา 11.45 น. สวดสายประคํา เวลา 19.00 น.
สวนทุกๆ วันศุกรจะมีการตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท เวลา 19.00 น. เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทและ 
สวดสายประคําออนไลน รับชมผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัด และชอง 
ยูทุปของวัด 
 

3. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.’21 เรื่องอนุญาตใหรับศีลบวชเปนพระสงฆ 2 ทาน คือ  
 1. สังฆานุกร เปโตร กิตติศักดิ์ กิจสําเร็จ  สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจาเจ็ด 
 2. สังฆานุกร เปโตร สมศักดิ์ ตูสําราญ สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน 
  พิธีบวชพระสงฆจะกระทําในวันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2021 ณ อาสหวิหารอัสสัมชัญ 
 

4. ในชวงการระบาดของโควิด-19 คณะนักบุญวินเซน เดอ ปอล  มีความประสงคจะขอรับความชวยเหลือ 
จากเพื่อนพี่นอง เพื่อผูยากไร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทางคณะปฏิบัติเปนประจํา แตดวยสถานการณของโรคระบาด 
ในปจจุบัน ทําใหไมสามารถรับบริจาคหลังมิสซาตนเดือนไดตามปกติ จึงใครขอความอนุเคราะหมา ณ ท่ีนี้ดวย 
   
 

5. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถติดตอไดที่สํานักงาน คุณพอ 
และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  185,953 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน     จํานวนเงิน     18,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออาร ีจํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - ชวยเหลือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  จํานวนเงิน     11,200 บาท 
 - ชวยเหลือซิสเตอรอารามคารแมล สีลม   จํานวนเงิน     12,000 บาท 
 - แจกขาวสาร  ถุงละ 3 กิโลกรัม   23 ถุง     24 ครอบครัว 
             ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน   51,700 บาท 

                 รวมยอดคงเหลือ   134,050 บาท 
 
 
 

กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควิด 


