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บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
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พระเยซู เจ้า ตรัส กับ เขาทั้งหลายว่ า ถ้า ท่ า นมี ค วามเชื่ อ เท่ า เมล็ ด มัส ตาร์ด
และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ ว่า “จงถอนราก แล้วไปขึ้ นอยู่ในทะเลเถิด” ต้นหม่อนต้นนั้น
ก็จ ะเชื่ อฟั งท่ าน ท่ านผู ใ้ ดที่ มี คนรับ ใช้ออกไปไถนา หรื อไปเลี้ ยงแกะ เมื่ อคนรับ ใช้
กลับจากทุ่งนา ผูน้ ้นั จะพูดกับคนรับใช้หรือว่า
“เร็วเข้า มานัง่ โต๊ะเถิด” แต่จะพู ดมิใช่หรือว่า “จงเตรียมอาหาร มาให้ฉนั เถิด
จงคาดสะเอว คอยรับ ใช้ฉัน ขณะที่ ฉัน กิ น และดื่ ม หลัง จากนั้น เจ้า จึ งกิ น และดื่ ม ”
นายย่อมไม่ขอบใจผูร้ บั ใช้ที่ปฏิบตั ิตามคาสังมิ
่ ใช่หรือ......

คุยกับเจ้าวัด

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน
อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 27 ในเทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ได้กล่าวถึง
ความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้า ความเชื่อที่เล็กน้อยแต่เป็นความเชื่อแบบสุดใจ สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้
มากมาย ความเชื่อเท่าเมล็ดมั สตาร์ด สามารถเคลื่อนย้ายต้นหม่นที่ใหญ่โตไปอยู่ในทะเลได้ ขอให้เรา
มีความเชื่อที่มั่นคงเข้มแข็งต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง
เดื อ นตุ ล าคม เดื อ นแม่ พ ระแห่ งลู ก ประคำ เชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งทุ ก ท่ านได้ ร่ วมสวดสายประคำ
พร้อมไปกับการรณรงค์สวดสายประคำให้ครบ 1 ล้านสายกับคริสตชนทั่วประเทศไทย วัดพระมารดาฯ
ได้ร่วมกั บ กิ จ กรรมนี้ โดยการจั ดให้วัน จั น ทร์ ถึ งวัน ศุก ร์ต ลอดเดือนตุ ลาคมนี้ มีการสวดสายประคำ
ร่วมกัน ในเวลา 18.30 น. และพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น. เชิญพี่น้องทุกท่านได้มาร่วมในวัน
และเวลาดังกล่าว เป็นพิเศษในวันอังคารที่ 4 ตุลาคมนี้ จะมีคุ ณพ่อพรชัย แก้วแหวนมาเป็นผู้นำสวด
สายประคำและเป็นประธานในมิสซา จะมีการถ่ายทอดสดการเปิดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำในโอกาส
นี้ เ ป็ น พิ เ ศษด้ ว ย ขอพี่ น้ อ งได้ ช่ ว ยติ ด ตามตารางพิ ธี ก รรมในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคมนี้ เ ป็ น พิ เ ศษด้ ว ย
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนช่วงโรงเรียนเปิดเทอม
วั น จั น ทร์ ที่ 3 ถึ ง วั น พุ ธ ที่ 5 ตุ ล าคม จะมี ก ารเข้ าเงี ย บพระสงฆ์ เขต 2 (หากสถานการณ์
ด้านน้ ำท่วมไม่เปลี่ย นแปลง) ขอคำภาวนาของพี่น้องสำหรับ บรรดาพระสงฆ์ทุกคนด้วย หากพี่น้ อง
ท่านใด มีความประสงค์จะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ สามารถติดต่อวัดอื่นที่ใกล้เคียงหรือติ ดต่อ
ที่สำนักงานวัดเพื่อประสานให้
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม มิสซาเวลา 9.30 น. เป็นมิสซาอวยพรผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ในระหว่าง
มิสซาจะมีพิธีโปรดศีลเจิมคนไข้ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ปรารถนาจะรับฯ หลังมิสซาจะมีการอวยพร
ผู้สูงอายุเป็นพิเศษในโอกาสนี้ด้วย เดือนตุลาคมทางวัดเชิญชวนเพื่อบรรดาผู้สูงอายุในเขตวัดของเรา
เป็นพิเศษด้วย
เดือนตุลาคม โรงเรียนส่วนใหญ่ได้หยุดการเรียนการสอน หลายๆ ครอบครัววางแผนพาเด็กๆ
ในบ้ านไปเที่ ย วพั ก ผ่ อ นตามสถานที่ ต่ างๆ ขอให้ ทุ ก ท่ านเดิ น ทางปลอดภั ย วางแผนการเดิ น ทางให้
ระวังเรื่องฝนและโรคภัยต่างๆ ที่จ ะมากับฝน ตอนนี้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังเรื่องน้ำซึ่งปีนี้มามาก เนื่องจาก
มีพายุเข้าหลายลูก เชิญชวนเฝ้าระวังกันด้วย
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า
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บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง
“สูงอายุอย่างมีคุณค่า และเปี่ ยมไปด้วยความสุข”
เดื อ นตุล าคมนอกจากเป็ น เดื อ นที่ พ ระศาสนจัก รยกให้เป็ น เดื อ นของแม่ พ ระลู ก ประค า
ซึ่งพ่อเชิญชวนพี่นอ้ งได้ร่วมสวดสายประคาเป็ นพิเศษในเดือนนี ้ ตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักร
นอกจากนั้นเดือนนีเ้ ช่นเดียวกันทางวัดส่งเสริม ให้เราภาวนาเป็ นพิเศษเพื่อบรรดาผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น
ในชุ ม ชนวั ด ของเรา เพราะพวกท่ า นล้ว นเป็ นขุ ม ทรัพ ย์ท่ี มี ค่ า ของลู ก หลาน จึ ง เชิ ญ ชวนพี่ น้ อ ง
ได้ร่วมภาวนาเป็ น พิ เศษเพื่ อสุขภาพกายใจของพวกท่ าน และเชิ ญ ชวนพี่ น้องที่ ในบ้านมี ผู้สูงอายุ
อาจจะเป็ นพ่ อแม่ ปู่ ย่าตายาย ญาติผูใ้ หญ่ เราอาจจะทาอะไรให้ท่านเป็ นพิเศษในเดือนนีก้ ็เป็ นสิ่ง
ที่ทาได้ หรือถ้าพี่นอ้ งได้ทาอยู่เป็ นประจาอยู่แล้วก็เป็ นสิ่งที่ดี
ความจริง ประการนึ ง ที่ เราหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้น อกจากความตายก็ คื อ เราจะมี อ ายุ ม ากขึ น้
และวันหนึ่งเราจะเข้าสูก่ ารเป็ นผูส้ ูงอายุ(ถ้าเราอยู่ถึง) ในสารวัดฉบับนีพ้ ่อจึงขอยกแนวคิดบางประการ
เพื่อการเป็ นผูส้ ูงอายุท่ีมีคุณ ค่าและมีความสุขเผื่อเป็ นแนวทางสาหรับลูกๆหลานๆ และเป็ นแนวทาง
สาหรับผูส้ งู อายุทกุ ๆ คน
หมั่ น ท างานอยู่ เ สมอ เพราะการหมั่ น ใช้ทั้ ง กล้ า มเนื ้ อ และสมองจะยิ่ ง ท าให้ ร่ า งกาย
มีความสมบูรณ์ทงั้ กายและใจอยู่ตลอดเวลา และการทางานเป็ นกลไกสาคัญที่สดุ ที่สร้างความมีคณ
ุ ค่า
ให้กบั ชีวิตของผูอ้ าวุโสเองและผูค้ นรอบข้าง ลูกๆหลานๆจึงควรให้ผสู้ งู อายุได้ทาอะไรที่พอทาได้อยู่บา้ ง
รูจ้ กั ใช้ชีวิตสมัยใหม่ เช่น เรียนรูเ้ ทคโนโลยีท่ีพอทาได้ หรือแม้แต่การใช้งานสมาร์ทโฟน ที่ถือว่า
เป็ น สิ่ งที่ ทุก คนขาดไม่ ได้แล้วในทุก วัน นี ้ เพื่ อ ลดการพึ่ งพาลูก หลานลงให้ม ากที่ สุด เท่ าที่ เราทาได้
เพราะบริการสมัยใหม่เหล่านีเ้ ข้าถึงได้ง่าย และมีระบบอานวยความสะดวกให้ผูส้ ูงอายุเป็ นอย่างดี
แต่ตอ้ งใช้อย่างมีสติและรอบคอบ
ต้อ งรู จ้ ักความยื ด หยุ่น และหาความพอดี ในการใช้ชี วิต เพราะบางครัง้ ประสบการณ์ชี วิ ต
ที่มากกว่าผูอ้ ่ืนมักทาให้ผูส้ งู อายุหลายคนยึดเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลาง คือมีบรรทัดฐานสาหรับทุกเรื่อง
ในชี วิ ต ที่ เป็ น ของตัว เอง และก็ เอาบรรทัด ฐานเดี ย วกัน มาเป็ น กรอบตัด สิ น ลูก หลาน หรื อ คนอื่ น
ว่าสิ่งที่เขาทามันไม่ถูกต้องไม่ถูกใจ เพราะไม่ตรงกับความคิดของเรา ปั ญ หาความขัดแย้งก็เกิดขึน้
บ่อยๆ ลองมองด้วยความเข้าใจเปลี่ยนการตัดสินเป็ นกาลังใจและคาแนะนา
มีความเชื่อความศรัทธา การมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าทาให้จิตใจสงบ เกิดพลังในชีวิต
กล้าเผชิญความเป็ นจริง ไม่ว่าอดีตของเราจะยิ่งใหญ่เพียงใด มีอานาจมากเพียงใด แต่ถึงวันหนึ่งก็ตอ้ ง
เสื่ อมสลาย และแม้กระทั่ง ร่างกายก็ ยังเสื่ อมโทรมลงตามกาลเวลา เราจึ งต้อ งยอมรับ และเผชิ ญ
ความจริงอย่างมีความสุข “สูงอายุอย่างมีคุณค่า และเปี่ ยมไปด้วยความสุขครับ”
(ส่วนหนึงจากแนวคิด แจ็ค มิน อิงค์ธเนศ ผูก้ ่อตัง้ บ.SVOA)

ปลัดวัดคลองจั่น
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วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
- โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย
- สุขสำราญแด่ มารีอา ณภัสสร ชื่นวิจติ ร
- สุขสำราญแด่ เซซีลีอา สดใส สุยคง และครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ดรุณี จูเจริญ
- สุขสำราญแด่ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ+ยอแซฟ สุชารีย์+ยอแซฟ ปัณณธร+ยอแซฟ
ภัทรทร แสงหาญ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุนีย์ อ่องนาวา+ตามประสงค์ผู้ขอ

ปราณี
ณภัสสร
สดใส
ดรุณี

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปราณี พร้อมใจ
- สุขสำราญแด่ สิทธิศักดิ์ พงษ์ตระกูล
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่น้อง+ตาม
ประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันตน สมบัติ เปล่งศรีสุข
- สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา เทียม+มารีอา แป๋ง ทิวไผ่งาม
- อุทิศแด่ มารีอา สำลี มหามณีรัตน์+ยอแซฟ ภัพล(ประธาน) มหามณีรัตน์
- อุทิศแด่ มารีอา มัทนา บุญครอง
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้
- อุทิศแด่ มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์และวิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ แม่จูม ถีระพันธ์
- อุทิศแด่ หย่นเยา แซ่หลก
- อุทิศแด่ เปาโล มหณณณพ วสุสิน+เฮียง แซ่จัง+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+
สอน สุวรรณี+ลิว่ ถิน แซ่จัง+ยวงชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัต
- อุทิศแด่ ยอห์น บอสโก ประเสริฐสิน นุชนานนท์เทพ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์
- อุทิศแด่ รัตนาภรณ์ เรืองพยุงศักดิ์
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน

ปราณี

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน

วันที่ 2 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ผู้ขอ

ธันยพร
ลาวัลย์
สุนีย์

วรรณภา
กิจสำเร็จ
สมบัติ
อุดม
ฑิฆัมพร
ลูกหลาน
อำพัน
วรรณรุณี
สดใส
อรวรรณ
ลาวัลย์
ดรุณี
พิมพ์ปภัสสร
มาลี
สุรางค์
ลัดดา
ครอบครัว
เจนจิรา
จิตติมา
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

วันที่ 2 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ตารางมิสซา

อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
- อุทิศแด่ โรซา วิไลวรรณ สรรพกิจบำรุง
- อุทิศแด่ มารีอา สุรินทร์ แสงจรัสวงค์
- อุทิศแด่ เลี่ยงวิ้ง แซ่ลี้
- อุทิศแด่ มารีอา ดวงวิภา แซ่เจี่ย+เปโตร ชาญ เฮงตระกูล+ยอแซฟ นิพนธ์ เฮงตระกูล
- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกั ดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับทุกคน
- อุทิศแด่ ฟรังซิสโก พูน+เทเรซา เชงจวง สมพานิช+มารีอา กิมไน้ แซ่ลี้+บรรพบรุษที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา
- อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+มารีอา รุง่ เรือง พวงศรี
- อุทิศแด่ เอลิซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช
- อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารีอา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพี่น้อง
ที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ อันตน มนัส ศรีสมพงษ์
- อุทิศแด่ หลุย+คริสตินา ดารา โชติพงศ์
- อุทิศแด่ ญาติพี่น้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เซซีลีอา พรพิมล เมทินีพนิต+นาทาลี รำไพ แสงหิรัญ+มาการิตา มณี โลกวิทย์+
ราฟาแอล แอล โลกวิทย์
- อุทิศแด่ โยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ+โยเซฟ สมหวัง นพนันทนาพร
- อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม
- อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชำระ

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มใี ครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์

- อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอ็ง ปัญจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไม่มใี ครคิดถึง+ไฟชำระ

- อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
มิสซา เวลา 09.30 น.

สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันจันทร์

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันที่ 3 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

จารุพร
สุธาสินี
นภาพร
วสุนันท์
วรรณภา
วิไลวรรณ
สุภา
ลูกหลาน
พิมพ์ณดา
อธิก์
กิจสำเร็จ
ดรุณี
สุรัษดา
สนั่น
เกียรติ
ครอบครัวผลอุดม
ครอบครัวดาราพงษ์

ภาวนา
อุดม
สมบัติ
ลาวัลย์,เดือนเต็ม

ไม่ออกนาม

ลูกหลาน
สนั่น
เกียรติ

ห น้ า 5

วัน / เวลา

ตารางมิสซา

ระลึกถึง น.ฟรังซิสแห่งอัสซีซี

วันอังคาร
วันที่ 4 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 18.30 น.

วันที่ 5 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 18.30 น.

จุมพล

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ลูกหลาน
จุมพล

น.บรูโน พระสงฆ์

วันพฤหัสบดี
วันที่ 6 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 18.30 น.

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ยอแซฟ ธงชัย เจียไพบูลย์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ นิปกากร
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ธงชัย
อุทัย

ระลึกถึง แม่พระแห่งลูกประคำ

วันศุกร์
วันที่ 7 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 18.30 น.

วันที่ 8 ต.ค . 2022
นพวารพระมารดาฯ
มิสซา,เวลา 17.00 น

ลูกหลาน

น.เฟาสตีนา โควัลสก้า พรหมจารี

วันพุธ

วันเสาร์

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ผู้ขอ

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ มารีอา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนัน่ ผลอุดม
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+
ราฟาแอล หิรัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ

ครอบครัวผลอุดม

ลูกหลาน

ครอบครัวผลอุดม

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรินทร์

ลูกหลาน

- อุทิศแด่ มารีอา มุย่ เอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช

จุมพล

- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+ราฟาแอล
หิรญ
ั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสขุ -ผลอุดมที่ล่วงลับ

วันอาทิตย์ที่ 09 ตุลาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม

ห น้ า 6

พระวาจานำชีวิต
“โปรดเพิ่มความเชื่อของเราเถิด”
เมื่อเราตกอยู่ในความทุกข์มากๆ เรารู้ได้ว่าใครคือเพื่อนแท้ เขาคือผู้ที่อยู่กับ
เราแม้ว่าจะต้องเสียสละ พวกเขามีเวลาให้เรามีความเพียรทนที่จะฟังและมีจิตใจ
สูงพอที่จะเก็บความลับ พวกเขาเป็นคนที่เราวางใจและสามารถให้ความเชื่อมั่น
แต่เป็นที่น่าเสียดาย คนที่พบว่าเป็นอย่างนี้มีจำนวนน้อ ยมาก บรรดาผู้เจ็บป่วย
ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานต่างรู้เรื่องนี้ดี
อย่ า งไรก็ ต าม คริ ส ตชนซึ่ ง รั ก ษาสั ม พั น ธ ภาพที่ มี ชี วิ ต กั บ พระเจ้ า
เป็นคนที่โชคดี เขารู้ด้วยประสบการณ์ว่า พระเจ้าไม่เคยทำให้ผู้ที่เชื่อ ในพระองค์
ผิ ด หวั ง ความเชื่ อ เป็ น พระคุ ณ ของพระเจ้ า ซึ่ ง จะต้ อ งเจริ ญ ขึ้ น พร้ อ มกั บ
การเจริ ญ เติ บ โตของเรา เหมื อ นกั บ ความรั ก ความเชื่อ มี ช่ ว งของความสงสั ย
ความเดียวดายมักจะผ่านพ้นไปได้ด้วยมิตรภาพ และความไว้ในใน “อีกคนหนึ่ง”
ถ้ า “อี ก คนหนึ่ ง ” นี้ เ ป็ น พระเจ้ า ด้ ว ย มนุ ษ ย์ ค นนั้ น ก็ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสุ ข
บทอ่านในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์ เวลา 06.20 น., วันอังคาร-วันศุกร์ สวดสายประคำ-มิสซา เวลา 18.30 น.
วันศุกร์(ต้นเดือน) ตั้งศีล-อวยพรศีลฯ-มิสซา เวลา 18.30 น.
วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.
1. เดื อนตุ ล าคม เป็ น เดื อนแห่ ง แม่ พ ระลู ก ประคำ เชิ ญ ชวนสวดสายประคำทั้ งเดือ นและ
คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ เชิญชวนคาทอลิกทั่วไทย สวดสายประคำ 1 ล้านสาย
ตามจุ ด ประสงค์ ที่ ก ำหนดให้ 5 ข้ อ พี่ น้ อ งสามารถรั บ ใบนั บ จำนวนการสวดสายประคำได้ ที่
ด้านหน้าวัด หรือที่สำนักงานวัด
2. ตารางมิสซาในวันธรรมดา : วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. เวลา 06.20 น., (พระสงฆ์เข้าเงียบ)
ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ต.ค. – จนถึงสิ้นเดือน เริ่มสวดสายประคำ -มิสซา เวลา 18.30 น.
มิสซาวันอังคารที่ 4 ต.ค. พ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นประธาน (มีถ่ายทอดสดออนไลน์)
วันที่ 7 ต.ค.(ศุกร์ต้นเดือน) มีสวดสายประคำ – เฝ้าศีลมหาสนิทฯ- มิสซา เริ่มเวลา 18.30 น.
3. เดือนตุลาคมยังเป็นเดือนภาวนาพิเศษเพื่อผู้สูงอายุ ทางวัดจะจัดมิสซาพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2022 รอบสาย เวลา 09.30 น. โดยจะมีการโปรดศีลเจิมคนไข้
4. สั ป ดาห์ นี้ ทุ ก ๆ หลั ง มิ ส ซา คณะวิ น เซนต์ เดอปอล ขอรั บ บริ จ าคเพื่ อ ช่ วยเหลื อ ผู้ ขั ด สน
และทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ
5. แจ้งยอดกล่องรับ บริจาคสร้างวัด น้ อ ยและบ้ านเข้าเงียบ วัดคู่วิวาห์ศัก ดิ์สิท ธิ์ สังฆมณฑ
เชียงราย ยอดจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,465 บาท
6. ใกล้เทศกาลคริส ตสมภพเข้ามาทุ กที ปี นี้ ท างวัด จะมี กิจ กรรมรื่น เริงในรูป แบบที่เหมาะสม
พี่น้องสามารถสนับสนุนของรางวัล เพื่อมอบความสุขให้กัน สามารถบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
7. ประกาศแต่งงาน เปโตร วิกรม ไม้แ ก่นสาร บุตร นายวิวัฒ น์+ศิริพร ไม้แก่นสาร
และ นางสาวญาณิ ศ า วี ระธรรมนู ญ บุ ต รี นายศรีสิท ธิ์ +วรนุ ช วีระธรรมนู ญ จะสมรส
ในวั น เสาร์ ที่ 29 ตุ ล าคม 2022 เวลา 10.30 น. ณ วั ด พระมารดานิ จ จานุ เ คราะห์ คลองจั่ น
พี่น้องท่านใดทราบว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าอาวาสทราบ
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