
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 

     พ ระ เย ซู เจ้ า ต รั ส เรื่ อ ง อุ ป ม านี้ ให้ เข าฟั ง  
“ท่ าน ใดที่ มี แ กะหนึ่ ง ร้ อ ย ตั ว  ตั วหนึ่ งพ ลั ด หลง  
จะ ไม่ ล ะ แ ก ะ เก้ า สิ บ เก้ าตั ว ไว้ ใน ถิ่ น ทุ ร กั น ด าร  
ออกไปตามหาแกะที่พลัดหลงจนพบหรือเมื่อพบแล้ว เขา
จะยกมันใส่บ่าด้วยความยินดีกลับบ้านเรียกมิตรสหาย
และเพื่ อนบ้ านมา พูดว่า “จงร่วมยินดีกับฉัน เถิด  
ฉันพบแกะตัวที่พลัดหลงนั้นแล้ว” 

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 37 ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565/2022 

 บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา         ลก 15:1-32 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน 
 อาทิ ต ย์ นี้ เ ป็ นสั ปด าห์ ที่  24  เทศกาลธรรมดา อ งค์ พ ระ เยซู เจ้ าผู้ พ ระทั ยดี  
ตามหาและพยายามให้โอกาสกับลูกๆ ของพระองค์ทุกคน โดยเฉพาะกับบุคคลเป็นคนบาป 
คนผลัดหลง คนที่ไม่อาจจะใช้ชีวิตในสังคมแบบปกติได้ แต่พระเจ้าพร้อมเปิดให้ทุกคนได้มีโอกาส
อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเสมอ พระเจ้า คือ บิดาผู้ใจดี และพระองค์ปรารถนาให้ลูกๆ ทุกคนมีเมตตา
ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วย 

 สัปดาห์หน้ามีวันฉลองที่สำคัญ คือ 14 กันยายน วันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน 15 กันยายน 
ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์ นับเป็นวันสำคัญ 2 วัน สำหรับเราคริสตชน ความหมายของกางเขน 
ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของเราคริสตชน พระนางมารีย์ผู้ที่เดินทางในด้านฝ่ายจิตใกล้ชิดพระเยซูเจ้า
เสมอ พ่ีน้องจึงควรได้ใช้โอกาสนี้ในการระลึกถึงความหมายของกางเขนและชีวิตของพระนาง 
มารีย์สำหรับเราคริสตชนทุกคน  
 ช่วงนี้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน พ่ีน้องคงต้องวางแผนในการเดินทางให้ดี   
ปัญหาเรื่องน้ำท่วมในหลายๆ ที่ โรคที่มากับน้ำ อาจจะกลายเป็นปัญหาสำหรับคนกรุงเทพฯ 
และจัดหวัดอื่นๆ ที่จะประสพภัยน้ำท่วม ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง ดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้ 
เป็นพิเศษด้วย 
 เดือนกันยายนทางวัดเน้นการภาวนาเพ่ือครอบครัว ทางวัดจึงมีความคิดอยากเชิญเชวน
ให้พ่ีน้องที่ปรารถนาอยากจะทำการสมรสให้ถูกต้องหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับด้านครอบครัว 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัด พ่อยินดีให้คำแนะนำปรึกษากับทุกๆ ท่าน 
 ขณะนี้ทางวัดกลับมาปรับปรุงบริเวณรอบวัดให้ดูสะอาด สวยงาม เหมาะสม เมื่อพ่ีน้อง
ได้มาเข้ามาในบริเวณวัดจะได้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความศรัทธา สวดภาวนา ได้อย่างดี  
และเหมาะสม พ่ีน้องท่านใดมีข้อเสนอแนะ สามารถบอกกับทางวัดได้เสมอเพื่อช่วยกันปรับปรุง 
ให้บรรยากาศของวัดดีและเหมาะสมขึ้น  
       ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกท่าน 
           คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“ชีวิตมีคุณค่า เมื่อใช้อย่างคุ้มค่า”  

ช่วงนี้มีภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีก่อนและเป็นข่าวดัง
ระดับโลกออกฉาย ผ่านสตรีมมิ่งเห็นๆ อยู่ก็น่าจะสองเรื่อง นั่นคือกรณี โค้ชและเด็ก 13 คน 
จากทีมฟุตบอลหมูป่า อคาเดมี่ ติดถ้ำ ที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เห็นภาพยนตร์ก็นึกถึง
เรื่องราวในเวลานั้นขึ้นมาเชื่อว่าพี่น้องก็ยังคงจำได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรของการเข้าไปไม่สำคัญ
เท่ากับการทำอย่างไรก็ได้เพื่อรักษาชีวิตทั้ง13 ชีวิตนี้ให้รอดปลอดภัยออกมา เราจึงเห็นการระดม 
สรรพกำลังมากมายมหาศาลจากทั่วโลกเพื่อช่วยกันรักษาชีวิตทั้ง 13 นี้  แม้ไม่ ใช่ญาติพี่น้อง 
ร่วมสายเลือด แม้ไม่ใช่ชนชาติเดียวกัน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดของการช่วยเหลือ เพราะสิ่งที่
สำคัญกว่าหมดคือ ชีวิต (13 ชีวิตต้องรอดจึงเป็นวลีฮิตติดปากของหลายสำนักข่าวในเวลานั้น)  
พ่อคิดว่ามีหลายบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์นี้ และบทเรียนสำคัญประการหนึ่งนั่นคือ  
ทำให้เราเข้าใจคุณค่าและความหมายของชีวิตจริงๆ   ชีวิตที่มีค่าอย่างหาอะไรมาทดแทนไม่ได้  
จะต้องลงทุนลงแรงขนาดไหนแต่เพื่อรักษาชีวิตไว้ให้ได้ ทุกคนพร้อม ทุกคนยินดี และในสถานการณ์
แห่งความยากลำบากนี้ เราจึงเห็นมุมที่งดงามที่ให้ความหมายแท้จริงของการมีชีวิต  ไม่นานมานี้ 
พ่อได้มีโอกาสอ่านบทความหนึ่งที่เขียนโดยนักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตาเรื่องชีวิต เมื่ออ่านและคิดถึง
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นนี้  จึงได้คำตอบว่าไม่ ใช่ เรื่องแปลกใจเลยว่าทำไมชีวิตทุกชีวิตจึงมี คุณค่า 
และมีความสำคัญ ลองพิจารณาไปด้วยกัน 

 ชีวิตคือโอกาส, จงสร้างประโยชน์จากมัน   ชีวิตคือความงาม, จงรู้จักชื่นชม 
 ชีวติคือความสุขสม, จงลิ้มรส    ชีวิตคือความใฝ่ฝัน, จงตระหนักถึงมัน 
 ชีวิตคือความท้าทาย, จงมุ่งหน้าไป    ชีวิตคือหน้าที,่ จงทำให้เสร็จสมบูรณ์ 
 ชีวิตคือเกม, จงเล่นให้สนุก    ชีวิตมีราคา, จงใส่ใจ 

 ชีวิตคือความม่ังคั่ง, จงรักษาเอาไว้  ชีวิตคือความรัก, จงสนุกกับมัน 
 ชีวิตคือความลึกลับ, จงรับรู้   ชีวิตคือคำสัญญา, จงทำให้เป็นจริง 
 ชีวิตคือความโศกเศร้า, จงก้าวข้ามมันไป   ชีวิตคือบทเพลง, จงร้องรำ 
 ชีวิตคือการต่อสู,้ จงยอมรับมัน    ชีวิตคือโศกนาฏกรรม, จงเผชิญหน้ากับมัน 

 ชีวิตคือการผจญภัย, จงกล้าหาญ   ชีวิตคือโชค, จงสร้างมันขึ้นมา 
 ชีวิตนั้นมีค่าอย่างยิ่ง, จงอย่าทำลายมัน    ชีวิตคือชีวิต, จงสู้เพื่อชีวิต! -นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา 

       ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา พรธิภัสร์ รัศมธีีรธรรม พรธิภัสร ์
 - สุขสำราญแด่ เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันต์ธนา+มารีอา 

จิณณณ์วรา อัศวนันต์ธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ์  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา ประนอม พูลสวัสด์ิ+ครอบครัว เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สำเนียง ประราศร ี สำเนียง 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา ธันยพร ศศิสุวรรณ+ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ+ยอแซฟ ปัณณธร  

แสงหาญ+ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ ธันยพร 
 - สขุสำราญแด่ วลัยพร แซ่อั๊ง จิตติมา 
 - สุขสำราญแด่ สุกานดา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา มัซซาแรลโร กงัสตาล แสงอรุณ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ นริศรา ไชยสมบูรณ ์ นริศรา 
 - สขุสำราญแด่ ครอบครวั อัญชลี เมธรีัตนกุล อัญชล ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ทัศนีย์ เมธรีัตนกุล ทัศนีย์ 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา กาญจนา ศรีวรกุล กาญจนา 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  

วันที่ 11 ก.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจรญิพานิชและครอบครัว อารยี ์

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา จันทนา จิระวนัชัยกุล+อันนา สมพร จิระวันชยักุล จารุวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั “รุ่งอรุณไทยกุล” โชติรส 
 - สุขสำราญแด่ แบร์นาแด๊ต วรรณภา มหามณรีัตน์+ครอบครัว Kay Apperson สุนทร 
 - สุขสำราญแด่ อักแนส วรดา ไชยสุโพธิ์ วนิดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั พัฒนมงคล+ครอบครัว รุ่งอรุณไทยกุล ปาริฉัตร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั มารอีา ดรุณี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สขุสำราญแด่ ครอบครวั ฤทัย+ธงชาติ+ลูกหลาน กิมเส็ง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั มารอีา อันโตเนีย สรัญญา สรัญญา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร เฉลิมชยั รัศมธีีรธรรม+ชุตมิา กิ่งแก้ว+เทเรซา พรธิภัสร์ รัศมีธรีธรรม เฉลิมชัย 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพ่ีน้อง+ 

ตามประสงค์ผู้ขอ กิจสำเร็จ 
 - สขุสำราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เกกิง เอนกพีระศักด์ิ เกกิง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั อันตน สมบัติ เปล่งศรีสุข สมบัติ 
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ฑิฆัมพร  
 - อุทิศแด่ เอลีซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช พิมพ์ณดา 
 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติพูนทรัพย์+ 

ยอแซฟ ปรีชาศวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ จรัส ประราศร ี สำเนียง 
 - อุทิศแด ่คุณแม่จูม ถีระพันธ ์ พิมพ์ปภัสสร 
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราฌอม ปูควะนิช ปิยาภา 
 - อุทิศแด่ โรซา วิไลวรรณ สรรพกิจบำรุง  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา รุ่งรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา พัชราพร ภานุกาญจน์  อัญชล ี
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 



 

  

ห น้ า  5  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา  

วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา 
 - อุทิศแด่ มารีอา มัทนา บุญครอง สดใส 
 - อุทิศแด่ มีคาแอล อำนาจ เมธรีัตนกุล อัญชล ี
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ จรัสพันธ์ เต็มสุข โชติรส 
 - อุทิศแด ่ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สร+ิมารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพ่ิมมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ เลาเรนเต เซียมเฮง เลาหบุตร+วิกตอร์อา สมพร เลาหบุตร วนิดา 
 - อุทิศแด่ มารีอา เสาวนีย์ สกุลทอง ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ บิดา-มารดา+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลักษณวดี 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย สุณิสา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย ์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ หลุยส์ มนตรี แก่นพลอย+ยอแซฟ ถาวร พจน์อนันต์ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เปาโล วิชัย วรพนิต บุญเสริมศรี 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 

วันที่ 11 ก.ย. 2022 - อุทิศแด่ ณรงค์+วาสนา พัฒนมงคล+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ปาริฉัตร 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ เต้ียม+มารอีา ละมยั+เปโตร จักรกล+เทเรซา วิไล+ยอแซฟ ประสิทธิ์+อักแนส ละออ+ยอห์นบัปติสตา ทรัพยส์ิริ กิมเส็ง 

 - อุทิศแด่ มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ์+วิเชียร คชโกศัย ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ เปาโล เจี๊ยบ แซ่เฮ้า+กาทาลีนา สิน ภานุกาญจน์+มีคาแอล อำนาจ เมธีรัตนกุล+ มารีอา สุนีย์ กจิทวี+ยวงบอสโก วิกร ภานุกาญจน์+เทเรซา พัชราพร ภานุกาญจน์ ทัศนีย์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสสุิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อ้ึง+มารีอา ชงอิก แซแ่พ้+เฮียง แซ่จงั+สอน+

สุวรรณี+ลิ่วถิน แซ่จัง+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังวิส สาทร องักุรตัน์+วิญญาณในไฟชำระ สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสโก สุรพล+เทเรซา สนิทพันธ์ ชมไพศาล สดใส 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+อันนา เพ็ญพิม รัศมีธีรธรรม+เปาโล เก็งสือ แซ่อึ๊ง+อากาทา ซุ้ง แซ่โค้ว+มารีอา กิ้มเน้ย แซ่เฮ้ง+ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่โค้ว+ในไฟชำระ เฉลิมชัย 
 - อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารอีา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ กิจสำเร็จ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ผดุง พจน์พิริยะ+มารีอา สาริน พจน์พิริยะ อุไรรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เปโตร ถวิล กายแก้ว สุบิน 
 - อุทิศแด่ โยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ+โยเซฟ สมหวัง นพนันทนาพร เกียรติ 
 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชำระ ครอบครัวดาราพงษ ์
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอ็ง ปญัจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไมม่ใีครคดิถึง+ไฟชำระ สมบัติ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ลาวัลย ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ พระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระนางมารีย์พรหมจารี 

 - สขุสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 12 ก.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา,เวลา 06.00 น. - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส เกียรติ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอังคาร ระลึกถึง น.ยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 13 ก.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา รุ่งนภา อนุวัติมงคลชัย  

วันที่ 14 ก.ย. 2022 - สขุสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส เกียรติ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์ 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 15 ก.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+

ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ ระลึกถึง น.คอร์เนเลียส พระสันตะปาปา และ น.ซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักข ี

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 16 ก.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ มารอีา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารอีา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+
ราฟาแอล หริัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอดุม ที่ล่วงลับ ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

วันเสาร์ น.โรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราชและนักปราชญ์ฯ,  
น.ฮิลเดการ์ดแห่งบินเก็น พรหมจารีและนักปราชญ์ฯ 

 - สขุสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปญัจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 17 ก.ย. 2022 - สขุสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
มิสซา,เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรินทร์  ภาวนา 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปตสิต์ ชำนาญ ปญัจทรัพย์+ราฟาแอล 
หิรญั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญัจทรัพย์-เปลง่ศรีสขุ-ผลอุดมที่ล่วงลับ 

ครอบครัว 
ผลอุดม 

 - อุทิศแด ่เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022 : อาทิตย์ที ่25 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานำชีวิต 
“ชายผู้นี้ต้อนรับคนบาป” 

 บิดามารดาของเด็กวัยรุ่นต่างรู้สึกความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และความจำเป็น 
ที่จะต้องมีความเข้าอกเข้าใจและรู้จักยกโทษ มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 
การเจริญเติบโตสำหรับเด็ก  ที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาด ปัญหาที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเด็ก
เหล่านั้นไม่รู้สึกเสียใจสำหรับความผิดของเขา และต้องการทำตามที่เขาต้องการ  
ไม่ว่าจะถูกหรือผิด ลองนึกภาพของเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียน เพราะติดยาเสพติด
หรือหนีออกจากบ้าน แม้ว่าบิดามารดาจะต้องเป็นทุกข์เสียใจ แต่ก็พร้อมที่จะยกโทษ 
แต่บิดามารดาจะทำอะไรได้ถ้าลูกยังดื้อรั้นและไม่เต็มใจที่จะแก้ไขความประพฤติ ?  

 เมื่อนำเรื่องนี้มาโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระบิดาในสวรรค์ 
เรามักจะพบสถานการณ์แบบเดียวกัน ถ้าเราทราบว่าสิ่งใดเป็นบาปและไม่ดำเนิน
ชีวิตตามที่พระเจ้าทรงคิด เราก็ตกอยู่ ในสภาพที่ย่ำแย่ เราได้หยุดแสวงหา 
ความครบครันด้วยความขยันขันแข็งแล้วหรือ เรากำลังจะไม่เป็นคนที่เราควรจะเป็น
ในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือ เราเป็นคนที่เฉยเมยหรือ บทอ่านในวันนี้พูดถึง
ความกรุณาปรานีของพระเจ้า และความพร้อมของมนุษย์ที่จะยอมรับผิดว่า  
เป็นเงื่อนไขสำหรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ขาดสะบ้ันไป 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-์วันศุกร์  เวลา 06.20 น.,   วันศกุร์(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 อนกั นยายนนี้  เป็ น เดื อนแห่ งการภาวนาเพื่ อครอบครั วคริสตชน  
ทุกๆ ครอบครัว เป็นพิเศษครอบครัวคริสตชนวัดพระมารดาฯ เชิญชวนภาวนา 
เป็นพิเศษ เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
     พี่น้องที่ปรารถนาอยากจะประกอบพิธีแต่งงานให้ถูกต้อง สามารถแจ้ง 
ความประสงค์หรือติดต่อกับทางคุณพ่อ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัด 
 
 

 
 

2. สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนคำสอนเด็ก  และเด็กๆ กลุ่มนี้ 
ได้รับศีลกำลังเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่วัดแม่พระมหา
การุณย์ ทางวัดจะเปิดรับสมัครและเริ่มเรียนคำสอนเด็กสำหรับเตรียมรับศีลมหาสนิท
และศีลกำลังสำหรับเด็กที่ ไม่ ได้ เรียนในโรงเรียนคาทอลิกอีกครั้งในช่วงเดือน
พฤศจิกายน  
 
 
 

3. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ 
ที่ 25 กันยายน 2022 พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อ 
ได้ท่ีสำนักงานวัด 
 
4. การโครงการของเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนี้ 
 - รื้อฟื้นคำสัญญาแต่งงาน 1-10 ปี วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2022 ที่วัดแม่พระฟาติมา  
ดินแดง พี่น้องน้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูคู่แต่งงาน สามารถติดต่อได้ที่หน้าวัด
หรือสำนักงานวัด 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


