สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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Facebook : วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น Instagram : pramandachurch

ปีที่ 36 ฉบับที่ 41 ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565/2022

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ลก 17: 11-19

พระเยซู เจ้า ทอดพระเนตรเห็ น จึ งตรัส กับ เขาว่ า “จงไปแสดงตนแก่ บ รรดา
สมณะเถิ ด ” ขณะที่ เขาก าลัง ไป เขาก็ ห ายจากโรค คนหนึ่ ง ในสิ บ คนนี้ เมื่ อ พบว่ า
ตนหายจากโรคแล้ว ก็ ก ลับ มาพลางร้อ งตะโกนสรรเสริ ญ พระเจ้ า ซบหน้า ลงแทบ
พระบาท ขอบพระคุ ณ พระองค์ เขาผู ้นี้ เป็ นชาวสะมาเรี ย พระเยซู เ จ้ า จึ ง ตรัส ว่ า
“ทั้ งสิ บ คนหายจากโรคมิ ใ ช่ ห รื อ อี ก เก้า คนอยู่ ที่ ใ ดเล่ า ไม่ มี ใ ครกลั บ มา ถวาย
พระเกี ย รติ แ ด่ พ ระเจ้า นอกจากคนต่ า งชาติ ค นนี้ หรื อ ” แล้ว พระองค์ต รัส กับ เขาว่ า
“จงลุกขึ้ นไปเถิด ความเชื่อของท่านทาให้ท่านรอดพ้นแล้ว”……

คุยกับเจ้าวัด

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน
อาทิ ต ย์ นี้ เ ป็ น สั ป ดาห์ ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ในพระวรสารวั น นี้ พ ระเยซู เ จ้ า ทรงรั ก ษา
คนโรคเรื้อนให้หาย 10 คน แต่มีเพีย งคนเดียวที่ได้กลับมาแสดงความความขอบคุณ ต่อพระเยซูเจ้า
พระวรสารเน้นว่า คนที่กลับมาคนเดียว คือ ชาวสะมาเรีย พระเยซูเจ้าจึงเน้นย้ำว่า ความเชื่อของท่าน
ช่วยให้รอดพ้นแล้ว ไม่ได้เน้นว่าเป็นใคร แต่ความเชื่อที่แท้จริง มั่นคง เข้มแข็ง จะทำให้เขาได้รับพระพร
ของพระเจ้าอย่างแท้จริง
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคมนี้ มิสซาเวลา 9.30 น. เป็น มิสซาอวยพรผู้สูงอายุเป็นพิเศษ จะมีการ
โปรดศีลเจิมคนไข้ ในโอกาสนี้พ่อได้เชิญ คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ คุณพ่ออาวุโสมาเป็นประธานมิสซา
ในโอกาสนี้พิเศษนี้ ปัจจุบันคุณพ่อเกษียณแล้ว พักอยู่ที่บ้านอับรมฮัม สามพราน นครปฐม เชิญพี่น้องทุก
ท่านที่ปรารถนามาร่วมหรือนำผู้สูงอายุที่บ้านมาร่วมมิสซาในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
พ่ อ ได้ ท ำการย้ ายรู ป พระมารดานิ จ จานุ เคราะห์ ที่ ต ามประวัติ แ ล้ วเป็ น รูป แรกที่ ได้ ท ำขึ้ น มา
เพื่ อคู่ กั บ ที่ วัด ซึ่ งปั จ จุ บั น อยู่บ ริเวณด้านหลั งวัด มาอยู่ด้ านหน้ าบริเวณข้างวัด น้ อ ยใกล้กับ ประตู 3
เพื่ อพี่น้ อ งได้ มีโอกาสสวดภาวนาและขอพร ขณะนี้ น ำไปซ่อมแซมให้ดูเหมาะสมมากยิ่งขึ้น คาดว่า
คงจะเสร็จในเดือนพฤศจิกายนก่อนการฉลองวัด
วัน ที่ 13-15 ตุ ล าคม เป็ น วั น หยุ ด ติ ด ต่ อ กั น หลาย พี่ น้ อ งอาจจะมี ก ารวางแผนไปพั ก ผ่ อ น
ตามสถานที่ต่างๆ อยากเชิญชวนให้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง อยากให้ทุกท่านเฝ้าระวังหลายๆ
สถานการณ์ โรคภัยไข้เจ็บ น้ำท่วม ฯลฯ ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย
เดื อ นพฤศจิ ก ายนน เป็ น เดื อ นระลึ ก ถึ ง ผู้ ล่ วงลั บ ในวัน เสาร์ ที่ 5 พฤศจิ ก ายน มิ ส ซาเวลา
17.00 น. ทางวัดจะจัดมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับเป็นพิเศษ เชิญชวนพี่น้องได้ส่งรายชื่อญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
(สามารถนำภาพมาประกอบด้ วย) ที่ ป รารถนาจะให้ ระลึ ก ถึ ง ในวั น นั้ น เป็ น พิ เศษได้ ที่ ส ำนั ก งานวั ด
ขอพี่น้องส่งชื่อล่วงหน้า เพื่อทางวัดจะจัดเทียนที่มีชื่อของผุ้ล่วงลับสำหรับพี่น้องได้จุดในวัด
ในขณะที่ พ่ อ เขีย นต้ น ฉบั บ สารวัด ฉบั บ นี้ ได้ ท ราบข่ าวของการเสี ย ชี วิต ของผู้ ใหญ่ แ ละเด็ ก
จำนวนมากที่ จ. หนองบัวลำภู ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต ต่อญาติๆ ด้วยเช่นกัน เป็นข่าวเศร้า
อย่างมากในประเทศไทย ขอพระเจ้าบรรเทาใจผู้สูญเสียและเมตตาต่อผู้ล่วงลับด้วย
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า
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บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง
“เราทุกคนล้วนเป็ นทีร่ ักของใครสักคนเสมอ”
ช่วงนีไ้ ด้ยินข่าวผูใ้ หญ่ ทาร้ายร่างกายเด็กบ่อยๆ พ่อแท้ๆทาร้ายลูก พ่อเลีย้ งทาร้ายลูกเลีย้ ง
ครูทาร้ายนักเรียน ผูใ้ หญ่ทาร้ายร่างกายเด็ก สามีทาร้ายร่างกายภรรยา ลูกใช้ความรุ นแรงกับพ่อแม่
และสารพัดเหตุการณ์ท่ีลงเอยกับการใช้ความรุนแรง ความรุนแรงไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึน้ ความรุนแรง
ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญ หา แต่หลายๆครัง้ ความรุ นแรงเกิดขึน้ เพราะความรุ นแรงมันช่วยสนองอารมณ์
ของคนๆ นัน้ ได้ เราจึงเห็นว่าในเหตุการณ์เ หล่านี ้ ทาไมมีผเู้ ดือดร้อนออกมาเรียกร้องมากกว่าเพียงแค่
คนที่ถกู กระทา
จาได้ว่าเคยอ่านบทความๆหนึ่ง ที่ผเู้ ขีย นกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “เราทุกคนล้วนเป็ นที่รกั ของใคร
สักคนเสมอ บางคนเป็ นพ่อแม่ บางคนเป็ นลูก บางคนเป็ นพี่เป็ นน้อง ลองนึกดูว่า ถ้าเราไปทาร้ายเขา
ไม่ว่าจะด้วยคาพูดหรือการกระทา พ่อแม่ของเขา ลูกของเขา พี่นอ้ งของเขาจะรูส้ ึกอย่างไร” การทาร้าย
คนๆ หนึ่ง
จึงไม่ใช่การทาร้ายคนเพียงคนเดียว แต่มีใครหลายคนที่รกั เขา ได้รบั ความเจ็บปวดไปด้วย
มันคือการทาร้ายหัวใจของคนที่รกั เขาด้วย เวลาที่เห็นข่าว ฟั งข่าวเหล่านีก้ ็รูส้ ึกสะเทือนใจ และก็คิด
เสมอว่า ถ้าคนๆ นั้น เป็ น คนที่ เรารู ้จัก เป็ น คนใกล้ตัว เป็ น คนในครอบครัวของเรา เราก็ค งไม่ ย อม
เราก็คงมีปฏิกริยาต่อคนที่กระทาไม่ต่างจาก ญาติพ่ีนอ้ ง หรือคนใกล้ชิดของผูถ้ ูกกระทา เพราะบุคคล
นัน้ คือคนที่เรารัก
ไม่ แปลกใจเวลาที่ พ ระเยซู ส อนให้รกั คนอื่น เหมื อนรักตนเอง มัน จึ งชัด เจนในตัว ถ้าเราน า
เหตุการณ์เหล่านีม้ าสะท้อนคิด ถ้าเรารักคนอื่นแบบที่เรารักตนเอง เราจะไม่ทาสิ่งที่เราไม่อยากได้รบั
สิ่งที่เรารูส้ ึกไม่ชอบ สิ่งที่เรารูส้ ึกไม่ถูกใจกับคนอื่น เพราะคนอื่นก็คงมีอารมณ์ความรูส้ ึกไม่ต่างจากเรา
และเราคงไม่อยากให้ใครทากับเราแบบนัน้
เราทุกคนล้วนเป็ น ที่ รัก ของใครสัก คนเสมอ ประโยคนี ้มัน บอกกับ เราว่า เวลาที่ เราปฏิ บัติ
อย่างไร กับใครทั้งคาพูดหรือการกระทา มันล้วนส่งผลกระทบต่อความรู ส้ ึกของคนอื่นๆ ด้วย และ
หลายๆ ครัง้ มันมากกว่าแค่เรื่องของคนสองคน จะระเบิดอารมณ์ใส่ใครด้วยคาพู ดแรงๆ ด้วยการ
กระทาแรงๆ ด้วยพฤติกรรมที่ไม่สมควรกับผูอ้ ่นื จึงต้องใช้สติ และมีวฒ
ุ ิภาวะให้มากกว่าอารมณ์ เพราะ
เราก็ ไม่ อยากให้ค นที่ เรารัก ต้อ งเจอกับ เรื่อ งแย่ ๆ แบบนี ้ไ ม่ ใช่ เหรอครับ กลับ กัน ท าไมเราจึ ง ท าสิ่ ง
เหล่านัน้ กับผูอ้ ่นื
ปลัดวัดคลองจั่น
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วัน / เวลา
วันอาทิตย์

วันที่ 9 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ตารางมิสซา

ผู้ขอ

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
- โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย
- สุขสำราญแด่ มารีอา อำพวรรณ ทิวไผ่งาม
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา
- สุขสำราญแด่ วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจ+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูลและครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา อาภรณ์ ขาวผ่อง+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ พ.อ.ภคภพ บุรณศิริ
- สุขสำราญแด่ ดวงตา ถีรกะจินดา
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว คมกฤช
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี
- สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ไพศาล+เทเรซา กิมฮวย
- สุขสำราญแด่ สุรางค์ วสุสิน
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ยงยศ ครองพาณิชย์
- สุขสำราญแด่ รัชนี+เปาโล วิชชา+สุกานดา หรรษกุล+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว วิจิตรศิริโสภณ
- สุขสำราญแด่ มารีอา กันยารัตน์ เนื่องพลี+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทร
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ
- สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโร กังสตาล แสงอรุณ+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ละมัย คชโกศัย
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ดรุณี จูเจริญ

ธนพล,วรรณรุณี

- สุขสำราญแด่ เลิศศักดิ์ ไทยสงวนวารากูล
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ลักษณาวดี กุสุมา ณ อยุธยา
- สุขสำราญแด่ มารีอา ปรีดา พี่ๆ หลานๆ

ชุลีกร

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

- สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญพานิชและครอบครัว

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว พัชร์นรี ธนาคุณ+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ มาร์กาเร็ต พิชญนาถ วีรานนท์+ตามประสงค์ผู้ขอ

- สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่น้อง+ตามประสงค์ผู้ขอ

- 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 อัศวนันต์ธนา
- สุขสำราญแด่ อันนา สมพิศ+อันนา สมเพชร+ครอบครัว แสงทอง
- อุทิศแด่ ญาติพี่น้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา

ธนพล

อาภรณ์
นพพินท์
พี่แดง
วิโรจน์
วรรณภา
วิชัย
จิตติมา
อรุณี
อนงลักษณ์

ไพลิน
จำลอง
กังสตาล
ดรุณี
ดรุณี
ลักษณาวดี

ปรีดา
อารีย์
สุภลักษณ์
ฑิมัฆพร
พัชร์นรี
ศศินาฏ
กิจสำเร็จ
สมบัติ
อุดม
พัสธพงษ์
ไพบูลย์
สุรัษดา
ริส
วัชรา

ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

วันที่ 9 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ตารางมิสซา

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
- อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารีอา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพี่น้อง
ที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ้นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสทุ ธิรงค์กุล
- อุทิศแด่ นพ บุรณศิริ
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ ประสิทธิ์ ถีรกะจินดา
- อุทิศแด่ สุชดาพร จันทน์เกษร
- อุทิศแด่ ยอแซฟ หยิดหมง+ยอแซฟ ไพโรจน์
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน
- อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ก้อย เหวี่ยน+มาร์ทา ตัน หมู่มี+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์
- อุทิศแด่ บิดา มารดา
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์
- อุทิศแด่ เอลีซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช
- อุทิศแด่ ลูกา ทองสา+ลูซีอา เสด็จ+เทเรซา วัชรภร+มารีอา พัชราวดี วงศ์มาแสน
- อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร
- อุทิศแด่ เอลีซาเบธ สะแว วิทยุ+เทเรซา วรรณี วิทยุ
- อุทิศแด่ มารีอา วันดี ชมเชิงแพทย์+เปโตร พิทชา ชมเชิงแพทย์
- อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาธร อังกุรัตน์ และปู่ย่า ตา ยาย
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด+มารีอา บุญหนุนุ+อันตน มนัส+เปโตร สานิตย์+คริสโตเฟอร์
ชนะ ศรีสมพงษ์
- อุทิศแด่ วินเซนต์เดอปอล สมจิตร กิจสำเร็จ
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ

- 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.ทีไ่ ม่มใี 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 วิญญาณที่ไม่มใี ครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
มิสซา เวลา 09.30 น.

ผู้ขอ
กิจสำเร็จ

ชยพล

พรหมพัฒน์

นพพินท์
สุณิสา
ลูกแดง
ครูฐา
วิชัย
จิตติมา
ดรุณี

ลักษณาวดี

ลูกหลาน

อรวรรณ
ครอบครัว
พิมพ์ณดา
สมบัติ
นิภาภรณ์
วันชัย
พิทชวัน
จำลอง
ดรุณี
สุรางค์
รัชนี
นิภาพร
จิณณ์ณวรา
ครอบครัวผลอุดม

ครอบครัวดาราพงษ์

ภาวนา
อุดม
สมบัติ
ไม่ออกนาม

สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
ห น้ า 5

วัน / เวลา

ตารางมิสซา

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์

วันที่ 10 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 18.30 น.

วันที่ 11 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 18.30 น.

วันที่ 12 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 18.30 น.

ลูกหลาน
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

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
วันที่ 13 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

น.กัลลิสตัส ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

วันศุกร์
วันที่ 14 ต.ค. 2022
มิสซา,เวลา 18.30 น.

มิสซา,เวลา 17.00 น

- 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

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ

วันที่ 15 ต.ค . 2022
นพวารพระมารดาฯ

ลูกหลาน
สนั่น
เกียรติ

น.ยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา

วันอังคาร

วันเสาร์

- 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

ผู้ขอ

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ มารีอา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ มารีอา อัญชนา คอมแพงจันทร์
- 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
อัญชนา

ครอบครัวผลอุดม

ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งอาวีลา พระหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ มาร์กาเร็ต พิชญนาถ วีรานนท์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรินทร์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+ราฟาแอล
หิรญ
ั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสขุ -ผลอุดมที่ล่วงลับ

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

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

ลูกหลาน
ศศินาฏ
ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม
จุมพล
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พระวาจานำชีวิต
“ไม่มีใครกลับมาขอบคุณหรือ”
แม้วิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปมาก ก็ยังมีบางกรณีที่แพทย์ไม่รู้ นี่เป็นเรื่อง
ที่น่าตกใจสำหรับแพทย์และญาติของผู้ป่วย ในที่ สุด คนเราย่อมปรับตัวได้ให้เข้ากับสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาและผลสุดท้ายที่จ ะ
เกิดขึ้น คนเราก็ได้แต่หวัง หรือสวดภาวนา หรือเป็นกังวล
จากกรณีเหล่านี้เราสามารถเข้าใจได้ถึงความกังวลของผู้คนในยุคก่อน วิทยาศาสตร์
เมื่อพวกเขาต้องเป็นโรค พวกเขาถือว่าความเจ็บป่วย โรคลมบ้าหมู โรคเรื้อน การเป็นไข้
มีต้นเหตุมาจากปีศาจและจิตชั่วร้าย พวกเขาจึ งไปหาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไปหาประกาศก
เพื่อขอความช่วยเหลือ ให้ทำการอธิษฐาน และขับไล่ปีศาจ พระเจ้าจะต้องเข้ามาแทรกแซง
และสำแดงพละกำลังอันทรงอานุภาพ ในความเป็นจริง คนเหล่านี้ก็ทำสิ่งเดียวกันกับที่เรา
ทำหลังจากที่แพทย์ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนั่นเอง พวกเขาหันไปหาพระเจ้า
เราต้ อ งมองดู เรื่ อ งการรั ก ษาต่ า งๆ ในพระคั ม ภี ร์ โดยมี ค วามคิ ด นี้ อ ยู่ เบื้ อ งหลั ง
การรั ก ษาเป็ น เครื่อ งหมายของการขับ ไล่ จิ ต ชั่ วช้ า ออกไป ดั งนั้ น จึ ง เป็ น เครื่อ งหมายที่
เหมาะสมสำหรับการประทับอยู่ของพระเจ้ากับประชากรด้วยพระทัยใส่ที่เต็มไปด้วยความรัก
และเอาชนะความชั่ว ในการอ่านเรื่องการรักษา เราไม่ควรที่จะถามมากกว่าสิ่งที่ผู้เขียน
เขียน พวกเขาเพียงเอาเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตามคุณค่าพื้นผิวของเรื่ อง และนำมากล่อม
เกลาเพื่อใช้สอนหลักศาสนาเท่านั้น
พระเยซู เ จ้ า ได้ ท ำอั ศ จรรย์ จ ริ ง แต่ เ รื่ อ งเล่ า ของพระคั ม ภี ร์ ไ ม่ ไ ด้ เป็ น รายงาน
การแพทย์แต่อย่างใด แต่เป็นเครื่องมือนำสารทางศาสนา ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้า
สำหรับเรา จงพยายามเข้าใจเรื่องการรักษาในบทอ่านวันนี้โดยมีข้อมู ลเหล่านี้ในความคิด
เสมอ
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์ - วันศุกร์ สวดสายประคำ-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 งแม่ 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. เยาวชนวัดจัดทำเสื้อยืด Pramanda Family จำหน่ายตัวละ 250 บาท รายได้เพื่อสนับสนุนการ
ฉลองวัดปีนี้และสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ติดต่อได้ที่หน้าวัด หรือสำนักงานวัด
3. ใกล้เทศกาลคริส ตสมภพเข้ามาทุ กที ปี นี้ ท างวัด จะมี กิจ กรรมรื่น เริงในรูป แบบที่เหมาะสม
พี่น้องสามารถสนับสนุนของรางวัล เพื่อมอบความสุขให้กัน สามารถบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4. เปิดเรียนคำสอนเด็กที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก จะเริ่มเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายน
เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง รับสมัครตั้งแต่วันเวลานี้เป็นต้นไป
5. มิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2022 และตรีวารเตรียมฉลองวัด ครั้งที่ 1
มิสซา เวลา 17.00 น. โดยคุณพ่อ ยุทธนา ศรีประภา เป็นประธาน
6. วันภาวนาเพื่ อผู้ ล่วงลับ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 17.00 น. พี่น้องสามารถ
ส่งภาพและรายชื่อญาติผู้ล่วงลับ เพื่อติดบอร์ดและจะเตรียมสำหรับจุดเทียนในวันดังกล่าว
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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