
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 
1 หมู ่5 ซ.นวมินทร ์81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์.02-3758294-6 แฟกซ์.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 27 ประจ าวันอาทิตย์ที่ 03 กรกฎาคม 2565/2022 

 พระเยซู เจ้าตรัสว่า “ซีโมน บุตรของยอห์นท่านเป็นสุข  
เพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิต 
ในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้  
เราจะตั้ งพระศาสนจัก รของเรา  ประตู น รกจะไม่ มี วันชนะ 
พระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกส่ิงที่ท่าน
จะผูกบนแผ่นดินนี้  จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย  ทุกส่ิงที่ท่ านจะแก้ 
ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”  
 

 

 บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญมัทธิว       มธ 16:13-19 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 

 สัปดาห์นี้ เราสมโภชนักบุญ เปโตรและเปาโลอัครสาวก สองนักบุญผู้ ยิ่ งใหญ่ที่ท าให้ 
พระศาสนจักรคาทอลิกมีความมั่นคง เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า ปฏิบัติตามพันธกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพระเยซูเจ้าเพื่อประกาศพระนามของพระเยซูเจ้า และประกาศถึงพระอาณาจักร 
ของพระเจ้าให้ทุกคนได้รู้จัก ได้เห็นถึงคุณค่าและปฏิบัติตาม เพื่อจะได้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์  
บ้านแท้ของพระบิดา ข้าแต่ท่านนักบุญเปโตรและเปาโล ช่วยวิงวอนเพื่อเราทุกคนเทอญ 
 ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อใหม่ทั้ง 4 ท่านที่ ได้มาท ามิสซาที่วัดของเราด้ วยครับ 
เป็นโอกาสดีที่สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับพี่ น้ องที่ ได้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 
บางท่านได้รับพรพระสงฆ์ใหม่ พ่อเห็นพี่น้องหลายๆ ท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อใหม่ 
โดยเฉพาะคุณพ่อลูกวัดคนแรกของวัดพระมารดาฯ ของเรา ฝากคุณพ่อทั้ง 4 ไว้ในค าภาวนาของพี่น้อง 
 อีกหนึ่งกิจกรรมที่เชิญชวนพี่น้องให้มาร่วมกัน “วันครอบครัว สุขสันต์ เข้าใจเยาวชน”  
ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.00–16.30 น. โดยฝ่ายอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ร่วมกับวัดพระมารดาฯ ได้จัดกิจกรรมพิ เศษวันนี้ขึ้น เพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้มีส่วนร่วมในโอกาสนี้ 
ลงทะเบียนในช่วงเสาร์ อาทิตย์นี้ เพื่อจะได้ทราบจ านวนที่ชัดเจน เพื่อผู้รับผิดชอบจะได้เตรียมงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น. ปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.00 น.  
 โรคไวรัสโควิด 19 ตอนนี้ได้พยายามปรับเพื่อให้กลายเป็นโรคประจ าถิ่น มีการผ่อนปรนการ 
สวมหน้ากากอนามัย พ่อขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 
หรือกิจกรรมที่วัดต่อไป คิดว่าการใส่หน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันการติดเชื้อฯ ที่ส าคัญที่สุดในเวลานี้ 
มีรายงานสายพันธุ์ BA.4–BA.5 มีความอันตรายต่อสุขภาพสูง ขอทุกคนยังช่วยรักษามาตรการ 
ของกระทรวงสาธารณะสุขต่อไป 
 ยินดีต้อนรับ บราเดอร์ เปาโล ภควัต หยิกประเสริฐ ศึกษาอยู่ชั้นเทววิทยาปีที่ 4 (ปี 7)  
จะมาช่วยงานอภิบาลที่วัดของเรา ในช่วงเสาร์ อาทิตย์ ในปีการศึกษานี้ ขอพี่ น้องทักทาย พูดคุย  
ให้ก าลังใจและสวดภาวนาให้บราเดอร์ด้วย บราเดอร์จะช่วยด้านพิธีกรรม การสอนค าสอนเด็กๆ  
และงานอภิบาลอื่นๆ ที่วัดพระมารดาฯ  
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
         คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“รู้จักเรา รู้จักเขา” 

พ่อจ ำได้ว่ำครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกำรอบรมเกี่ยวกับกำรรู้จักตนเองและในกำรอบรมนั้น  
มีกิจกรรมหนึ่งให้บรรยำยควำมเป็นตัวเอง ส่วนใหญ่ ก็จะบอกว่ำคิดไม่ออก ไม่รู้จะเขียนอะไร  
ข้อดี ข้อเสียเขียนมำได้นิดหน่อยและก็ไม่รู้จะเขียนอะไรมำกกว่ำนี้ละ  พอเริ่มให้บรรยำยเพื่อนที่รัก 
คนที่ชอบ ก็เขียนได้พอสมควรทั้งลักษณะทั้งนิสัย ทั้งรูปประกอบ ยิ่งต่อมำเขียนบรรยำยคนที่ไม่ชอบ 
สักคน ยิ่งเยอะเลยทั้งข้อเสียร้อยแปดพันประกำรมำแบบจัดเต็ม  จึงมีค ำกล่ำวที่ว่ำ “ความผิดคนอื่น

เท่าภูเขา ความผิดของเราเท่าเส้นผม ” และคนเรำก็มักที่จะคิดว่ำตัวเรำรู้จักคนนั้น คนนี้ ดี  
จนหลำยครั้งดูเหมือนรู้จักดีกว่ำตัวของเรำเองด้วยซ้ ำไป 

ซ้ ำร้ำยกว่ำนั้นบำงทีเรำรู้จักคนอ่ืนในแบบที่เรำคิดว่ำเรำรู้จัก รู้จักจำกคนเขำว่ำอย่ำงนั้นว่ำ
อย่ำงนี้  ดีอย่ำงนั้นไม่ดีอย่ำงนี้ และก็สรุปว่ำคนนั้นเป็นอย่ำงนี้แน่นนอน ฉันรู้จักเขำเพรำะคนเขำว่ำมำ 
หรือรู้จักเขำจริงๆจำกตัวของเรำ จำกประสบกำรณ์ของเรำ หรือมำกกว่ำนั้นบำงทีก็เปรียบเทียบคนอ่ืน 
กับคนนั้นคนนี้ ก็เลยท ำให้เรำไม่ได้รู้จักตัวตนของคนคนนั้นจริงๆ เรำรู้จักเขำอย่ำงไรจำกเสียงลือเสียง
เล่ำอ้ำงจำกคนอ่ืนหรือรู้จักเขำอย่ำงที่เขำเป็น  

ในตอนท้ำยกิจกรรมผู้น ำก็สรุปว่ำ ทุกคนก็มีมุมดีมุมด้อย มีจุดอ่อนจุดแข็ง เรำเลือกรู้จักเขำ
แบบไหนแบบข้อด้อย แบบมีจุดอ่อน เพื่อซ้ ำเติมโจมตีหรือเพื่อช่วยเขำเพื่อพัฒนำเขำ หรือเลือก  
รู้จักแบบที่มีจุดดีแบบที่มีจุดแข็งของเขำ เพื่อเสริมสร้ำงเพื่อสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์บำงอย่ำง
ส ำหรับตน  

ทุกวันนี้สังคมก็ท ำให้เรำรู้จักตัวเรำเองแบบแต่งแต้มเพิ่มเติม จำกค่ำนิยมอ่ืนๆ จำกกระแส
สังคมต่ำงๆ จนไม่ใช่ตัวเรำจริงๆ หรือเรำก็รู้จักกันเพียงผิวเผินอำจจะโดยทำงสังคมออนไลน์  
ทำงช่องทำงต่ำงๆ จำกที่คนอ่ืนบอก จำกที่เรำคิด จนเรำก็ไม่รู้จักกันจริงๆแบบที่เรำและเขำเป็น  

บำงทีเพื่อจะรู้จักคนอ่ืนดีๆ ก็เรียกร้องกำรรู้จักตัวเองจริงๆ ยิ่งรู้จักมำกเท่ำไหร่ก็ช่วยให้เรำเห็น
คุณค่ำของตนเองและคนอ่ืนมำกขึ้น รู้จัก(ตัว)เรำ ก็รู้จักเขำ(ผู้อ่ืน) มำกขึ้น      

         ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย วดี 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์+ลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เต่ียไพบูลย์+ครอบครัว ทวยเจริญ+อุบลรัตน์ ทวยเจริญ อุบลรัตน์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั อัครวัฒน์ ช านาญวิวัฒน์+ตามประสงค์ผู้ขอ อัครวัฒน์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั วิจิตรศิริโสภณ พัทธ์ธีรา 
 - สุขส าราญแด่ มารอีา วสุนันท์ เฮงตระกูล วสุนันท์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขส าราญแด่ เปโตร สน่ัน ผลอุดมและครอบครัว วราภรณ ์
 - สุขส าราญแด่ มารอีา ประนอม พูลสวัสด์ิ ลาวัลย ์
 - สุขส าราญแด่ มารอีา ปัทมาและครอบครัว  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว ปัจทรัพย์+ครอบครัว เปลง่ศรสีุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขส าราญแด่ บริจิต อารยี์ เจริญพาณิช อารยี ์
 - สุขส าราญแด่ พทิักษ์พงษ์ ศานติพงศ์+ดอมินิก กฤชคุณ ศานติพงศ์+เทเรซา เสาวลกัษณ์ รศัมีธีรธรรม เสาวลักษณ์ 
 - สุขส าราญแด่ อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม ธัญญารัตน์,เสาวลักษณ ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั รัศมีธรีธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+

ครอบครัว ลิมปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว หรั่งเจริญ เสาวลักษณ์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั อัศวนันต์ธนา+เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขส าราญแด่ อรวรรณ+ณัฐนันท์+วีระชัย ศรีนภาวรรณ์+วดี จึงสวนันทน์+ตามประสงค์ผู้ขอ วดี 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธารณิ ี
 - สุขส าราญแด่ จันทร์แจ่ม สุดสวาสด์ิ นิภาพร 

วันที่ 3 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพ่ีน้อง+
ผู้ป่วย+ตามประสงค์ผู้ขอ นิภาพร 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

 - สุขส าราญแด่ ครอบครวัดาราพงษ์+ประณีต ดาราพงษ์และลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บป่วย+
ประสบภยัทั้งหลาย+ตามประสงค์ผู้ขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - สุขส าราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล สไว อินทรบ+มารีอา เทือ่ม อินทรบ+ลูกแกรม+วิญญาณในไฟช าระ อัครวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล หยงเกีย แซโ่ง้ว+เทเรซา ประเทือง พูลศริิ+ยอแซฟ สุรชั พลูศิริ สุภาวด ี
 - อุทิศแด่ มารีอา แจ่มใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สว่าง+เปาโล ขันธ์+เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ เจียกเฮียง แซ่ต้ัง  
 - อุทิศแด่ อังเดร ลูกา ธ ารงศักดิ์ เจรญิพานิช+มารีอา ปุ๊ ประสานไทย อารยี ์
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เย้ียง แซ่เจี่ย+ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ โรซา บญุเรือน เตี่ยไพบลูย์+เซซีลีอา หรีม่+ฉัตรรตัรนรุง้สี+วินัย เตี่ยไพบลูย์ อุบลรัตน์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ก้อย เหวี่ยน+มารทา ตัน หมูม่ี+นางเจ่า+นายคานเซ็นนิล+ว.ทีไ่มม่ีใครคิดถึง-ไฟช าระ พัทธ์ธีรา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ โภชน์+อันนา จิ๊ด บุญรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ ์
 - อุทิศแด่ เปาโล จ าปี+กาทารีนา ตาด+ฟีลปิ ประทิน+เทกา ล าจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สขุ แซแ่พ้ อรวรรณ 



 

  

ห น้ า  5  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก 

 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บญุยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ มารีอา บุญหนุน ศรสีมพงษ์+วิเชียร คชโภศัย ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ชัญธ์ธรรม ทัตตวร สรัญญา 
 - อุทิศแด่ มารีอา สิน คิ้มแหน อาภรณ ์
 - อุทิศแด่ มารีอา วันดี ชมเชงิแทพย์+เปโตร พิทขา ชมเชงิแพทย์ พิทชวัน,โอ๊ก เอฟ ปุก 

วันที่ 3 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงค์กุล พรหมพัฒน์ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ มารี ยอแซฟ ศรชีุมแสง+แบร์นาแด๊ต แสงจันทร์+ฟรงัซิสโก ประกาย+เปโตร แสงตะวัน+

ธรรมโรจน์+อาฬวี สินธุวณิก เตือนใจ 
 - อุทิศแด่ มารีอา สภุา กิจจ านง สันติ,จิราภรณ์,นัชชา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสริิทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ มารีอา ส าลี มหามณรีัตน์+ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน์ วรรณรณุ ี
 - อุทิศแด่ มารีอา ชงอิ๊ด แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด่ เทเรซา บรรจบ บุญรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เบเนดกิโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารรีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ ปรชีาศ์วัต อัศวนันต์ธนา+ 

ยอแซฟ กีรติ กรีติพูนทรัพย์+วิญญาณในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ ยวงบัปตสิตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+อากาทา ซุ่ง แซ่โค้ว+เปาโล เกง็สือ แซ่อ้ึง+ยาโกเบ เล่า
เต็ก แซเ่ตียว+มารีอา กิมเน้ย แซเ่ฮ้ง เสาวลักษณ์ 

 - อุทิศแด่ บิดา มารดา ของคุณจันทรแ์จ่ม สุดสวาสด์ิ นิภาพร 
 - อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารีอา อ าไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ นิภาพร 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทองอยู่+มารอีา ดารา+ซาเซลีอา จินดา มีขันทอง+อัญเยรา โสภี ทับทิมทอง เนตรนภิศ 
 - อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์+เปโตร นิลา สมจิตร วรรณงาม+อันเดร สม

จิตร+ยอแซฟ สุรศักด์ิ มีขันทอง+มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน+มารอีา โสภี ฤกษ์โสภา เนตรนภิศ 
 - อุทิศแด่ ปโีอ อนันต์ อุดมสิทธิพฒันา+เทเรซา จ าปา อุดมสิทธิพฒันา ปราณ ี
 - อุทิศแด่ คุณแม่จมู ถีระพันธ์ พิมพ์ปภัสสร 
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จ ารญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟช าระ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธ์ิ+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอง็ ปญัจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไมม่ใีครคดิถึง+ไฟช าระ สมบัติ 
 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ วสุนันท์,อัครวฒัน ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ เสาวลักษณ ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขส าราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ น.เอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส 

วันที่ 4 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  6  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอังคาร น.อันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์ 

วันที่ 5 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ น.มารีย์ กอเรตตี พรหมจารีและมรณสักขี 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
 - สุขส าราญแด่ เปาโล ภูริวัลย์ ลิมประพุฒิพงศ์ ธัญญารัตน์ 

วันที่ 6 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 7 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ ยวง สุวิชยั อิงค์สกุลสุข ลัดดา  
มิสซา,เวลา 19.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 8 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ มารอีา มักดาเลนา ส าราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารอีา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ช านาญ ปัญจทรัพย์+

ราฟาแอล หริัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

วันเสาร์ น.ออกัสติน เซา รง พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

 - อุทิศแด่ โรซา โรซา โดษาภิรมย์+ยอแซฟ เหรียญ โดษาภิรมย์+มารอีา บุญชุบ โดษาภิราย์  
วันที่ 9 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
มิสซา,เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปตสิต์ ช านาญ ปญัจทรัพย์+ราฟาแอล 

หิรญั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญัจทรัพย์-เปลง่ศรีสขุ-ผลอุดมที่ล่วงลับ 
ครอบครัว 
ผลอุดม 

 - อุทิศแด่ โรซา โรซา โดษาภิรมย์+ยอแซฟ เหรียญ โดษาภิรมย์+มารอีา บุญชุบ โดษาภิราย์  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยท์ี่ 10 กรกฎาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา 



 

  

ห น้ า  7  
 

พระวาจาน าชีวิต 
ท่านนักบุญเปโตรและเปาโล ... แบบอย่างที่ควรถือตาม 

แต่ละประเทศต่ างมี วีรบุ รุษ 
ของตนเอง อาจเป็นผู้ ก่อตั้งประเทศ 
ห รื อ วี ร บุ รุ ษ ผู้ น า ใ น ก า ร ต่ อ สู้ 
เพื่ อ เสรี ภาพและอ านาจอธิ ป ไตย 
ข อ ง ป ร ะ เท ศ  วี ร บุ รุ ษ เห ล่ า นี้ 
ได้ยืนหยัดต่อคุณค่าที่ประเทศหวงแหน 
พวกเขาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน นั่นเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่เด็กนักเรียนต้องเรียนรู้
เก่ียวกับวีรบุรุษเหล่านี้ และเรามีวันส าคัญเพื่อระลึกถึงชีวิตของเขา 

 
 

วีรบุรุษสองคน ที่ตราตรึงอยู่ในความคิดของเราคริสตชน ตามธรรมประเพณี
คาทอลิก เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว คืออัครสาวกเปโตรและเปาโล ผู ้ก ่อตั ้ง  
พระศาสนจักรที่กรุงโรม วันฉลองของท่านทั้งสอง เกิดขึ้นครั้งแรกที่กรุงโรมและจากที่นั่น 
ความเลื ่อมใสศร ัทธาต ่อน ักบ ุญ ผู้ ยิ่ งใหญ่ ทั้ งสองได้แผ่ ไปทั่ วพระศาสนจักรสากล 
การจาริกแสวงบุญไปยังที่ฝังศพของท่านที่กรุงโรมได้รับการจัดข้ึนเป็นประจ ามาถึงทุกวันนี้ 

 
 

มีวัดอีกจ านวนนับร้อยแห่ง ที่ได้เลือกนักบุญเปโตรและเปาโลเป็นองค์อุปถัมภ์ 
ในการฉลองระลึกถึงท่ านนักบุญทั้ งสองในวันนี้  เรารื้อฟื้ นความทรงจ าเก่ียวกับ 
การอุทิศตนและวีรกรรมที่ท่านทั้งสองได้กระท า และเรารู้ส านึ กว่าได้รับการท้าทาย 
ให้ติดตามแบบอย่างของท่านทั้งสอง ในการเป็น คริสตศาสนิกชนถึงข้ันวีรกรรม. 
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ตารางมิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น., วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลฯ เวลา 18.30 น. 
             วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 

 

1. เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ทางวัดส่งเสริมให้ภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ 
นักบวช ผู้ถวายตัวเป็นต้นในชุมชนวัดของเรา เชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันภาวนาเพื่อกระแสเรียก 
ในชุมชนวัดและโรงเรียนของเราเป็นพิเศษ 
 

2. พี่น้องที่สนใจให้ลูกหลานมามีส่วนในพิธีกรรมที่วัด ยังสามารถน าลูกหลานมาลงชื่อที่หน้าวัดที่
(ครูสุดใจ) หรือติดต่อพระสงฆ์ได้ และประมาณต้นเดือนสิงหาคมจะมีการอบรมเด็กๆกลุ่มนี้และที่
ลงช่ือไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจและมีบทบาทท่ีเหมาะสมในพิธีกรรมต่อไป /รวมท้ังขนมที่แจก
เด็กๆ ทุกอาทติย์พี่น้องก็ยังสามารถช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ได้ 
 

3. สัปดาห์นี้ ทางวัดจะมีสามเณรใหญ่ บร.เปาโล ภควัต หยึกประเสริฐ (บร.เกมส์) ปี 7 มาช่วย
และฝึกงานอภิบาลท่ีวัดในวันเสาร์และอาทิตย์ ขอพี่น้องภาวนาเพื่อสามเณรใหญ่ของเราด้วย 
 

4. สัปดาห์นี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต์ เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสน 
และทุนการศึกษาส าหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ  
 

5. ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอเชิญร่วมงาน
กิจกรรมวันครอบครัววัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ “วันครอบครัวสุขสันต์ เข้าใจเยาวชน”  
ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2022 เวลา 13.00 -16.30 น., 17.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  
พี่น้องท่ีสนใจสามารถลงชื่อได้ท่ีหน้าวัด 
 

6. สัปดาห์หน้า พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าเดือน ณ บ้านผู้หว่าน ตารางมิสซาสัปดาห์หน้า  
ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 06.20 น. ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2022 มิสซาเวลา 19.00 น. 
(ช่วงพระสงฆ์เข้าเงียบ หากพี่น้องต้องการบริการศีลศักดิ์สิทธิ์ ให้ติดต่อวัดใกล้เคียง หรือติดต่อ
เจ้าหน้าที่ส านักงานวัด) 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


