
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 36 ฉบับที่ 06 ประจําวันอาทิตยที่ 06 กุมภาพันธ 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา                ลก. 5 : 1-11 
พระองคตรัสแกซีโมนวา “จงแลนเรือออกไปที่ลึก 

แ ล ะห ย อ น อ วน ล งจั บ ป ล า เถิ ด ” ซี โม น ทู ล ต อบ ว า  
“พระอาจารย พวกเราทํางานหนักมาทั้งคืนแลว จับปลา
ไม ได เลย  แต เมื ่อพ ระองค มีพระดํารัส ขาพเจาก็จะ 
ลงอวน”  

พระเยซูเจาจึงตรัสแกซีโมนวา “อยากลัวเลย ตั้งแตนี้
ไปทานจะเปนชาวประมงหามนุษย” เมื่อพวกเขานําเรือกลับ 
ถึงฝง แลวละทิ้งทุกสิ่ง ติดตามพระองค 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 5 เทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจาในวันนี้ พระองคทรงสั่งสอน
ประชาชนมี ม าเข า เฝ าพ ระองค  หลั งจ ากนั้ น  พ ระองค ท รงสั่ ง ให เป โตรและบรรดาศิ ษ ย 
ออกเรือ เพื่อไปจับปลาในทะเลสาบ นักบุญเปโตรทัดทานเพราะพวกเขาจับปลากันตามตลอดทั้งคืนแลว 
แตจับปลาไมไดเลย พวกเขาไมอยากจะออกไปที่ทะเลสาบอีก แตเมื่อพระอาจารย พวกเขาก็ออกไป  
ในที่สุดพวกเขาสามารถจับปลาไดเปนจํานวนมาก ความเชื่อในพระองคจะสามารถทําใหเราประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ สิ่ง พระเยซูเจาบอกพวกศิษยวา พวกทานจะกลายเปนชาวประมงจับมนุษย  
พันธกิจของพระองคจะตองดําเนินตอไป  

 วันอังคารที่ 8 - วันพฤหัสที่ 10 พระสงฆในเขตปกครองวัดที่ 2 จะเดินทางไปเขาเงียบพรอมกัน 
ที่  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ขอคําภาวนาสําหรับพี่นองทุกทาน เพื่อใหการเขาเงียบของพวกคุณพอ 
ไดดําเนินไปไดอยางดี และสืบเนื่องการเขาเงียบนี้ ทางวัดจึงของดมิสซาในวันพุธที่ 9 และในวันพฤหัสที่ 
10 นี้ ดวย พอทั้ง 2 จะไปถวายมิสซาตามจุดประสงคของผูที่ขอ ณ สถานที่เขาเงียบ 

 วันเสารที่ 12 กุมภาพันธ มิสซาบริเวณหนาถ้ําแมพระเมืองลูรดของวัดเรา เชิญชวนพี่นอง 
ที่ปรารถนาอยากมารวมรับพรจากแมพระในโอกาสพิเศษนี้ดวย ขณะนี้กําลังดูเรื่องของความสวาง  
เครื่องเสียง เก าอี้  ขอใหบรรยากาศออกมาดี  เพื่ อสงเสริมความศรัทธาใหกับพี่นองทุกทาน 
เชิญ ชวนจุด เที ยนอธิษฐาน สวดภาวนากอนมิสซา หลังมิสซาจุด เที ยนที่ โคม (ไมมีการแห )  
และถวายดอกไมแดแมพระ เชิญชวนสรางบรรยากาศความศรัทธารวมกัน 

 โรงเรียนพระมารดาฯ เปดการเรียน การสอนแบบ On Site นักเรียนเริ่มทยอยมาเรียน 
ระดับหนึ่ง ในสัปดาหนี้ มาประมาณ 500-600 คน ขอคําภาวนาสําหรับการดําเนินกิจการของโรงเรียน 
ของเราดวย ขอใหไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงโรงเรียนอื่นของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อดําเนิน
กิ จการ ไป ไดอย างดี ด วย อี กหลายโรงเรี ยน ในขณ ะนี้ ต อ งประสบวิกฤตในช วงการระบาด 
ของโรคโควิด 19 นี้ ขอเปนกําลังใจใหทุกทานดวย 

 สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ขณะนี้ดูสถานการณยังไมยิ่ง ยอดผูติดเชื้อ 
ยังพุงสูงอยู แตสิ่งที่เห็นชัดคือ จํานวนผูเสียชีวิตนองลง คนที่ติดเชื้อก็ไมไดอยูในอาการหนักจนถึงหองไป
เข าหอง ICU กันมาก สามารถรักษาตั วที่ บ าน ได  ระยะเวลาในการกักตั วก็น อยลง สถานที่ 
ในหลาย ๆ แหง เริ่มพยายามเปดดําเนินการใหเปนปกติเทาที่จะทําได มีความหวังวาทุกอยางกลับสูสภาวะ
ปกติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ภาวนาสําหรับทุกๆ ทาน ทุกๆ กิจการดวย     
           
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                 คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"จะตอบรับพระได จําเปนตองตัดสละบางส่ิง และเติมบางอยาง" 

 "เมื่อตรัสสอนเสร็จแลว พระองคตรัสแกซีโมนวา “จงแลนเรือออกไปที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิด” 
(ลก 5:4) 
         หากเปนเรา หากพระเยซูเจาเดินเขามาหาเรางายงาย พูดกับเราเรียบเรียบ เหมือนที่พระองคตรัสกับ
นักบุญเปโตรและเพี่อนพวก เราจะตอบพระองคไดไหม และจะตอบอยางไร มาลองดูคําตอบของนักบุญ 
เปโตรกันกอน เขาตอบพระองคดวยประสบการณทั้งชีวิต ประสบการณอยางคนเปนมืออาชีพดวย ไมใชไกกา
อาละเลห ตอบพระองคดวยการลงมือทํางานจริง ทํางานจนเหน็ดเหนื่อยและลามาทั้งคืน   
         จนที่สุดเขาจะไดคําตอบกับตัวเองถึงบางสิ่งที่ตนจําตองตัดออก และจําเปนตองเติมบางอยาง 
เพื่อจะสามารถตอบรับคําเชิญของพระได 

      "แตขาพเจาเปนอยางที่เปนอยูนี้ ดวยเดชะพระหรรษทานของพระเจา.. ขาพเจาทํางานหนักกวาคนอื่น 
แตมิใชขาพเจา เปนเพราะพระหรรษทานของพระเจาซึ่งอยูกับขาพเจาที่ทํางาน (1คร 15:10) 

         สําหรับตัวเรา ตองยอมรับกันเลย หลายตอหลายคนมากลนพันดวยความสามารถมากมาย หลากหลาย
ดานมุม ยอมรับจริงๆเมื่อมองดูพี่นองรอบดานพออดอิจฉาในความสามรถของหลายคน รวมทั้งยกหลายคนนั้น
เปนตนแบบเพื่อจะพยายามพัฒนาตนใหใกลเคียงสมกับตนแบบ ทําไดบางไมไดบาง สวนใหญทําไมไดครับ. 
          มุมมองของนักบุญ เปาโล มองวาพระพรความสามารถที่ เรามี  "เปนเพราะพระหรรษทาน 

ของพระเจาซึ่งอยูกับขาพเจาที่ทํางาน" และบรรดานักบุญพรอมจะนําออกมาใช นําออกมาแบงปนเพื่อตอบรับ
เสียงเรียกของพระเยซู เจ า “พระอาจารย  พวกเราทํ างานหนักมาทั้ งคืนแลว จับปลาไม ได เลย 

แตเมื่อพระองคมีพระดํารัส ขาพเจาก็จะลงอวน” (ลก 5:5) และพบวา "เพื่อจะสามารถตอบรับคําเชิญของ
พระได" จําเปนตองตัดสละบางสิ่ง และเติมบางอยาง 

 เสราฟตนนั้นสัมผัสปากขาพเจา พูดวา “ดูซิ สิ่งนี้สัมผัสริมฝปากของทานแลว ความผิดของทานก็ถูก
ลบลางแลว บาปของทานก็ไดรับการอภัยแลว” แลวขาพเจาไดยินเสียงขององคพระผูเปนเจาตรัสวา  
“เราจะสงใคร ใครจะไปแทนเรา” ขาพเจาทูลตอบวา “ขาพเจาอยูที่นี่ โปรดสงขาพเจาไปเถิด” (อสย 6:7-8) 

        เราพบอีกครั้งพบผูตอบรับเสียงเรียกของพระ พบประกาศกตอบรับพระขอใหพระองคสงทานไป 
เพื่องานของพระองค และเราพบวาตัวเราเองก็ตอบรับเสียงเรียกของพระไดเชนกัน โดยจําเปนตองตัดสละ
บางสิ่ง และเติมบางอยางใหชีวิตของเรา 

          ตัดสละน้ําใจตนเอง ตัดสละความภาคภูมิใจอันยาวนานและมากมาย หรือแมแตตัดความรูสึกผิด 
จากความพลาดผิดที่ผานมา และหันมาเติมความวางใจเชื่อมั่นในพระองคตอบรับดวยหัวใจซื่อซ่ือ และเราจะพบ
ผลลัพธที่วา "เมื่อทําดังนี้แลว พวกเขาจับปลาไดจํานวนมากจนอวนเกือบขาด". (ลก 5:6)  

            

           นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 5  เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วงศธนะชัย+ตามประสงคผูขอ อรวรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - สุขสําราญแด  มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธิตศักดิ์  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด อันตน ปาลรัฐ+เทเรซา วิธมน นิปกากร+ตามประสงคผูขอ อุทัย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียร นันทิกา 

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

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เพ็ญศรี เหตุผล เพ็ญศรี 
 - สุขสําราญแด มารีอา กุลธิดา สุวิมล+ญาติพี่นอง ลูก หลาน  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฑิฆัมพร เปลงศรีสุข  
 - สุขสําราญแด เซซีลีอา ณัฐนันท+ลูซีอา ลาภสิรา ทิพยประเสริฐ+ฟรังซิส พีรัชชัย ทราวุธ ณัฐนันท 

 - สุขสําราญแด อันนา จรรยา+มารีอา จิตติมา+อัญจลา กีรติกา+สวัสดิ์ บุญคํา+ณัฐพงษ  ปานทอง+
ธีระพงษ ตั้นจาด+สวัสดิ์+เกียรติศักด์ิ+จิตโสภา+จิรกริช บญุคํา+อนุสรณ บุญคํา จรรยา,สวัสดิ์ 

วันที่ 6 ก.พ. 2022
เวลา. 07.00 น.

มิสซา 

- สุขสําราญแด ครอบครัว บุญคํา+ครอบครัว ทิพยประเสริฐ+ครอบครัว โสภาษิต+
ครอบครัว บันลือวงษ+ครอบครัว ปานทอง+ครอบครัว บันลือวงษ+ครอบครัว ทราวุธ+
ครอบครัว จารุเวทตระกูล+ ครอบครัว บุญคํา+มารีอา จิติมา บุญคํา+มารีอา จารุณี 
บุญคํา+เทเรซา แหงพระกุมารเยซู แอนน ี

จิติมา,แอนนี 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแดต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา 
เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท วราลักษณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อินทรบ ปุณยนีย 
 - สขุสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน สุนทร 

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแดต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา 
เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท วราลักษณ 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ์  
 - สุขสําราญแด อิทธิพัทธ กิจเตง อิทธิพัทธ 
 -  สุขสําราญแด ครอบครัว วดี จึงสวนันทนและครอบครัว ศรีนภาวรรณ วด ี
 -  สุขสําราญแด ครอบครัว ยอแซฟ ธงชัย+อันนา สงวน เจียไพบูลย ธงชัย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธวัชชัย-สุดา เจียรวุฑฒิ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ถาวร+วราภรณ+ครอบครัว แมนศักดิ์-เบเลน+ครอบครัว 
กาญจนาและลูกๆ ถาวร 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ สุภลักษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ สชุีรา 
 - อุทิศแด มารีอา เทื่อม อินทรบ+เปาโล ไสว อินทรบ+พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน ปุณยนีย 
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  

 - อุทิศแด เปโตร ไหล+มารีอา วาแรนด โสภาษิต+มารีอา สันต บันลือวงษ+เปโตร มนัส 
เรนาโต บํารุง+ยวงบัปติสตา มานิตย โสภาษิต+ญาติพี่นองที่ลวงลับ จิติมา 

 - อุทิศแด ตระกูล ทับปงที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ วรรณดี 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด ยอหนบัปติสต ทวี ศรีนภาวรรณ+สุนทร จึงสวนันทน+เปาโล ฮั้งเซง แซเตียว วด ี



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 5  เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ ถาวร,สนั่น 
 - อุทิศแด โรซา พันทิพย สองจา ดวงใจ 
 - อุทิศแด อันนา โสม+มารีอา สด+มารีอา ฟน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ อุทัย 
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ญาติพี่นอง  
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด เปาโล ยิ่งสูน แซเอา+มารีอา เหวงหมวย แซแต ณัฏฐชยธร 
 - อุทิศแด เปโตร สีทา สิงหา+ยอแซฟ พลธิวงษ สิงหา วิไลวรรณ 

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

 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
วันที่ 6 ก.พ. 2022 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด มารีอา เทเรซา ประภาศรี นิปกากร ชุติมา 

มิสซา - อุทิศแด Fay Garcia+Epafra Zabala Anthonia 

 - อุทิศแด ลูกา เจียกเจียง+อันนา นันทนา+กิมเอง-กิจมจู ก่ําเทง+มารีอา อารีรัตน+ 
ดอมินิก เชื้อ+มารี เทเรส หี้+บุญชัย-ประภาศรี  

 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ สนั่น 
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด ยอหน อาเจา+มารีอา ประทุม เทเรซา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค+อังเยลา ปราณี สังขรัตน อรทัย 
 - อุทิศแด ซิสเตอร อังเยลา ดวงเดือน ปญจทรัพย+วิญญาณในไฟชําระ สมบัติ 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 

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

 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ท่ีลวงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไชยเผือก 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 5 เทศกาลธรรมดา 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรต ิ

 ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
 

 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล  
 - สุขสําราญแด มารีอา วดี จึงสวนันทน วด ี

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ 
ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
วันที่ 7 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด เซซีลีอา ณัฐนนัท+ลูซีอา ลาภิสรา ทิพยประเสริฐ+ฟรังซิส พีรัชชัย ทราวุธ พีรัชชัย 

เวลา 06.30 น. - สุขสําราญแด อันนา จรรยา+มารีอา จิตติมา+อัญจลา กีรติกา+สวัสดิ์ บุญคํา+ 
ณัฐพงษ ปานทอง+ธีระพงษ ตั้นจาด จิติมา 

มิสซา - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ นิภาพร 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร น.เยโรม เอมีลีอานี, น.โยเซฟนา บาคีดา พรหมจาร ี

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

 

 - สุขสําราญแด เซซีลีอา ณัฐนนัท+ลูซีอา ลาภิสรา ทิพยประเสริฐ+ฟรังซิส พีรัชชัย ทราวุธ ลาภิสรา 

วันที่ 8 ก.พ. 2022 
มิสซา,เวลา 09.30 

น. 

- สุขสําราญแด อันนา จรรยา+มารีอา จิตติมา+อัญจลา กีรติกา+สวัสดิ์ บุญคํา+ณัฐ
พงษ ปานทอง+ธีระพงษ ตั้นจาด+ครอบครัว สวัสดิ์+ครอบครัว เกียรติศักดิ์+ครอบครัว 
จิตโสภา+ครอบครัว จิรกริช+ครอบครัว สมนึก+ครอบครัว บุญคํา+ครอบครัว บรรลือ
วงษ+ครอบครัว ทราวุธ+ครอบครัว จารุเวทตระกูล+ ครอบครัว บุญคํา 

จิติมา,สวัสด์ิ,
จารุณี 

 - สุขสําราญแด มารีอา จิติมา บุญคํา+มารีอา จารุณี บุญคํา+เทเรซา แหงพระกุมาร
เยซู แอนน ี จิติมา 

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

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ สัปดาหที่ 5 เทศกาลธรรมดา 
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วนัที่ 9 ก.พ. 2022 
เวลา 06.30 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรต ิ
 ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย  

มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคดิถึง+ใน
ไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.สโกลัสติกา พรหมจาร ี

วันที่ 10 ก.พ. 2022 
เวลา 06.30 น. 

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

 

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร แมพระประจักษที่เมืองลูรด 

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

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
วันที่ 11 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

เวลา 06.30 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร สัปดาหที่ 5 เทศกาลธรรมดา 
วันที่ 12 ก.พ. 2022 

เวลา17.00 น 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
มิสซา  - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 13 กุมภาพันธ 2022 : อาทิตยที่ 6 เทศกาลธรรมดา 
 

 



 

  

ห น า  7  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

พระวาจานําชีวิต 
การตระหนักรูถึงการประทับอยูของพระเจา 

ในความรูสึกของคนในสังคมเทคโนโลยี เปนการดีกวาที่จะแยกเรื่องศักดิ์สิทธิ์ออกจากเรื่องทาง
โลก ปรากฏการณในอดีตถือเปนเรื่องลึกลับอาจอธิบายไดในตอนนี้ดวยวิทยาศาสตรเมื่อเราเจ็บปวยเรา
ไมไปหาพระสงฆใหขับไลปศาจ แตเราไปหาแพทยเพื่อหายารับประทาน ผูใหคําปรึกษาจะเจาะลึกลงใน
โครงสรางทางจิตวิทยาของเยาวชน และแนะนําวา เขาควรเลือกทางชีวิตในทิศทางใดดูเหมือนวา ความ
กลัวลึก ๆ ในใจที่มีตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการประทับอยูอยางลึกลับของพระเจาในชีวิตไดหายไป จนถึง
ขั้นที่จิตวิทยากาวเขามาแทน 

 ยังมีแตศิลปน จิตรกรและกวี เทานั้นหรือที่ตระหนักดวยญาณภายในถึงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 
ในความเปนจริงของชีวิต แตผูมีความเชื่อทุกคนมีความรูสึกนั้นในชวงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต เราควรจะ
รักษาความรูสึกนั้นไว ในความเช่ือเราควรสํานึกถึงการประทับอยูของพระเจา ในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรดังที่เราตระหนักถึงการประทับอยูของพระองคในความงามของธรรมชาติและในทุกสิ่ง 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา 

 พระคัมภีรตอนนี้พูดถึงกระแสเรียกของประกาศกอิสยาห นักบุญเปาโลและนักบุญเปโตร 
ทั้งสามทวมทนดวยความรูสึกถึงความไมคูควรของตัวเองอยางสิ้นเชิง ตอหนาการประทับอยูของ 
พระผูสูงสุด เมื่อพวกเขาไดมีประสบการณถึงพระองค และไดยินพระสุรเสี่ยงเรียกของพระองค 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศุกร เวลา 06.30 น. วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                   วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 
กิจศรัทธาออนไลน : เฝาศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 11.45 น. (ของด วันที่ 8, 11 ก.พ. 2022) 
                      ชวนสวดสายประคําออนไลน เวลา 19.00 น. (ของด วันที่ 8, 11 ก.พ. 2022)     
(ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถติดตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. ของดมิสซาวันธรรมดา วันพุธที่ 9 และวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ 2022  
เวลา 06.30 น. เนื่องจากพระสงฆในเขตปกครอง 2 มีการเขาเงียบ และคุณพอทั้ง
สอง ยังคงถวายมิสซาตามจุดประสงคของผูที่ขอ ณ สถานที่เขาเงียบ 
 

 

2. ฉลองแมพระประจักษเมืองลูรด วันเสารที่ 12 กุมภาพันธ 2022 เวลา 17.00 น.  
มิสซาดานหนาถ้ําแมพระประจักษเมืองลูรด หนาวัดใหญ 
 

 

3. ยอดไดรับเงินบริจาคชวยเหลือมูลนิธิเซนตมารติน ทั้งตั้งกลองและโอนเขาบัญชี
วัด รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,800 บาท  
 

 

4. สัปดาหนี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนตเดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อชวยเหลือ 
ผูขัดสนและทุนการศึกษาสําหรับเด็กๆ พี่นองสามารถชวยเหลือตามความสามารถ 
 
 
 
 
 


