
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 07 ประจําวันอาทิตยที่ 13 กุมภาพันธ 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา              ลก. 6 : 17, 20-26 
พระองคทอดพระเนตรบรรดาศิษย ตรัสวา “ทานทั้งหลาย 

ที่ยากจนยอมเปนสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจาเปนของทาน  
ท านที่ หิ วในเวลานี้ ย อมเป นสุขเพราะท านจะอิ่ ม  ท านที่ รองไห 
ในเวลานี้ยอมเปนสุข เพราะทานจะหัวเราะท านทั ้ง หล าย เป น ส ุข  
เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังทาน ผลักไสทาน ดูหมิ่นทาน รังเกียจนาม
ของทานประหนึ่ง นามชั่วราย เพราะทานเปนศิษยของบุตรแหง
มนุษย จงชื ่นชมในวันนั้นเถิด จงโลดเตนยินดีเถิด เพราะบําเหน็จ
รางวัลของทานนั้นยิ่งใหญนักในสวรรค บรรดาบรรพบุรุษ ของเขาเหลานั้น
เคยกระทําเชนนี้กับบรรดาประกาศกมาแลว 
 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 
 “ความสุขแท เกิดขึ้นจากใจของเรา” อาทิตยนี้ เปนสัปดาหที่  6 ในเทศกาลธรรมดา 
พระวาจาของพระเจาในสัปดาหนี้ พระเยซูเจากลาวถึงความสุขแท 8 ประการ ในขณะเดียวกัน 
ไดกลาวตักเตือนใหระวังในสิ่งที่ทําแลวจะกลายเปนความทุกข หัวใจสําคัญของทั้ง 2 สิ่งนี้ คือ  
ผูที่ไววางใจในพระเจา ผูนั้นไดรับความสุขแท ผูใดที่มอบความไวใจใหกับสิ่งของตามประสามนุษย
ที่สุดจะพบความผิดหวัง ดังนั้น การที่ เราจะพบความสุขแทบนโลกนี้  มี เพียงสิ่งเดียว คือ  
การมอบความไววางใจและแสวงหาพระประสงคของพระเจาในชีวิตของเราเสมอ 
 ขอแสดงความเสีย ใจตอการจากไปของพระคุณ เจ ากิตติ คุณ  ยอแซฟ สั งวาลย  
ศุระศรางค ขอคําภาวนาของพี่นองสําหรับพระคุณเจาดวย พระเจาไดมารับพระคุณเจา 
ไปในค่ํ าคืนของวันที่  10 กุมภาพันธ  กอนวันระลึกแมพระประจักษที่ เมืองลู รด  จะมีพิ ธี 
บูชาขอบพระคุณและปลงศพในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ หลังจากพิธีปลงศพ
จะนํารางของทานไปบรรจุ ณ สุสานของอาสนวิหารอัสสัมชัญ ขอวิญญาณของพระคุณเจา 
ไดอยูรวมกับพระเจาในสวรรคอยางสันติสุขเทอญ 
 เมื่ อสัปดาหที่ แล ว ไดมี การเข าเงียบวัด ในเขต 2 นํ าการเทศน โดยคุณพอบัญ ชา 
ศรีประมงค พวกคุณพอไดขอดคิดดี ๆ มากมาย หลังจากนั้น ไดมีการประชุมและติดตามงาน 
ในเขตกัน วันเสารที่ 19 และวันเสารที่ 26 กุมภาพันธ ทางวัดพระมารดาฯ ของเราเปนเจาภาพ 
ของการประชุมทั้งกลุมผูสูงอายุและสงเสริมชีวิตครอบครัวของเขต 2 ขอคําภาวนาและกําลังใจ 
ของพี่ นอง เพื่ อ ใหงานในเจต 2 ของเรา ไดมีความก าวหนาและนํามาซึ่ งความรวมมือ 
ของทุกๆ ฝายดวย 
 สถานการณของการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ถือวายังอยู ในชวงที่ เฝาระวังวา 
จะกลับมาระบาดใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะจํานวนผูติดเชื้อในกรุงเทพมหานครที่เพิ่มสูงขึ้น  
เราทุกคนตองชวยกันระวัง ไมใหตนเองกลายเปนผูติดเชื้อ ไมพาตัวเราเขาไปอยู ในที่เสี่ยง 
รักษามาตรการอยางเครงครัด การดอยาตก 

 อยากฝากประโยคสั้ นๆ  เป นข อคิ ดกอนจะจบสารวัดฉบั บนี้  “จง เชื่ อ ในพระเจ า 
ทําสิ่งทีด่ีงาม หลีกเลี่ยงการประจญของโลกน้ีและเราจะสามารถมีความเชื่อในชีวิตนิรันดร” 
              
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                 คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"หัวใจของความสุขแท" 

 องคพระผู เปนเจาตรัสดังนี้วา “คนที่วางใจในองคพระผู เปนเจายอมไดรับพระพร  
องคพระผูเปนเจาทรงเปนความหวังของเขา  เขาจะเปนเหมือนตนไมที่ปลูกไวริมน้ํา ซึ่งหยั่งราก
ออกไปที่ลําน้ํา เมื่อความรอนมาถึง เขาก็ไมกลัว ใบของเขาคงเขียวอยูเสมอ เขาจะไมกังวลใจ 

ในปทีแ่หงแลง จะไมหยุดออกผล”  (ยรม 17:7-8) 

 วันจันทรที่กําลังมา คือ "14 กุมภาฯ" เราคงรูกันดีวา คือ "วันอะไร"  มีคํากลาววา  
"กุหลาบแดงแทนความรัก กุหลาบขาวแทนรักบริสุทธิ์ กุหลาบดําดังรักอมตะไมยอมเหือดหาย 

สวนกุหลาบฟากุหลาบมวง... นาจะไมมี คงเพียงปกน้ําสีใหดูดสีใหมีสีแปลกแปลก" 

 เราผานในชวงเวลาการฉลอง-ชื่นชมยินดี "เหตุการณการประจักษของแมพระที่เมืองลูรด 
ป ระ เทศฝรั่ ง เศ ส " แ ล ะกํ าลั ง จะผ าน ไป ห าวั น ที่ ผู ค น ใน โลกสน ใจ เรื่ อ งค วามรั ก กั บ  
"วันแหงความรัก วันวาเลนไทน" เราคริสตชนเราเปนลูกของพระเราเปนลูกของแมพระ เราควรจะ
ใหน้ําหนักกับเหตุการณใดมากกวากันพี่นอง..... หากเราใหน้ําหนักกับเรื่องของพระ ชีวิตเรา 

จะหยั่งรากลึกไปทําลําน้ํา เมื่อความรอนมาเราจะไมกลัว เราจะไมกังวลใจในชวงเวลาแหงแลง 

และจะไมหยุดออกผลเกิดผล 

 พระเยซูเจาทอดพระเนตรบรรดาศิษย ตรัสวา ทานทั้งหลายที่ยากจนยอมเปนสุข 

เพราะพระอาณาจักรของพระเจาเปนของทาน.....  ทานทั้งหลายเปนสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียด
ชังทาน ผลักไสทาน ดูหมิ่นทาน รังเกียจนามของทานประหนึ่งนามชั่วรายเพราะทานเปนศิษย 
ของบุตรแหงมนุษย  (ลก 6:20,22) 

 แมสอนใหหยุด-ใหกลับใจ "ใหจับคันไถ ไมเหลียวหลัง...เมื่อขับรถ ใหจํา เหยียบคันเรง
เทากับเหยียบ...อกแม" 11 กุมภาพันธ (ค.ศ.1858) ฉลองแมพระประจักษที่เมืองลูรด...แมพระ 

สอนให กลับใจ-สวดภาวนา-ดูแลรักษาผูเจ็บปวย 

          เมื่อเราใหน้ําหนักกับพระ เมื่อเราใชชีวิตหยั่งรากไปที่ลําน้ําแหงความรักเมตตาของพระ 

เมื่อเราวางใจในแมพระ เมื่อเรากลาที่จะหยุดรักตัวเองจนเกินไป เราจะมีพระพรของพระ เราจะมี
เวลาทั้งสวดภาวนาตอหนาพระ และมอบความรักเมตตาดูแลกัน เปนตนเปนหัวใจของพระที่จะรัก
และดูแลเปนพิเศษพี่นองผูเจ็บปวย  "ทานทั้งหลายยอมเปนสุข เมื่อคนทั้งหลายรังเกียจนาม 

ของทาน...เพราะทานเปนศิษยของเรา-ศิษยพระเยซู"  นี่แหละคือ "หัวใจของความสุขแท". 
   

           นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 6  เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สขุสําราญแด มารีอา กุลธิดา สุวิมล+ญาติพี่นองลูกหลาน  
 - สุขสําราญแด เทเรซา วิภา นิติรักษและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูลและครอบครัว  

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา 
เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซอีา เพ็ญวรา วจระนันท เพ็ญวรา 

 - สุขสําราญแด มารีอา กอแรตตี ศศินาฏ วีรานนท+พงษบดินทร วีรานนท พิชญานาถ  

 - สุขสําราญแด ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญ
พานิชและครอบครัว อารีย 

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

 - สุขสําราญแด เทเรซา วรรณรุณี มหามณีรัตน+แบรนาแด็ต วรรณภา มหามณีรัตน วรรณรุณี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มหามณีรัตน สุนทร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วสสุิน+วลัยพร แซอั๊ง จิตติมา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 

วันที่ 13 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด สุรางค+ภัคพงศ+ชวรา วสุสิน+มาลี ละหมาด+วีณา พรวัฒนา ภัคพงศ 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด วิศรุต พรล้ําฟา+ครอบครัว 9942+ครอบครัว สุนยี อองนาวา+ตาม
ประสงคผูขอ วิศรุต 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนซ อัครวัต เปลงศรีสุข+เทเรซา ลลิตา เปลงศรีสุข+
มารีอา ลลนา เปลงศรีสุข+คามประสงคผูขอ สมบัติ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุกัญญา ชูประเสริฐ สุกัญญา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศรวีร เอื้อนนทัช+ตามประสงคผูขอ ศรวีร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มยุรี รุงแสง มยุรี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประสพโชค สุวรรณโรจน+ตามประสงคผูขอ ประสพโชค 

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

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผล
อุดม 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน
เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตรลดา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เจียง แซเอี้ยว+มารีอา ตุย แซโปว ณัฏฐชยธร 
 - อุทิศแด เปาโล โงวเจียว แซคู+อันนา ตุ ซ้ําเจริญ อภิวันท 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา กิมเกง แซเอี้ยว+โรซา จอก แซตั้ง อภิวันท 
 - อุทิศแด เปาโล กิมบุน แซเอี้ยว+อันนา น่ํากี แซคู อภิวันท 
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 6  เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช ปยาภา 
 - อุทิศแด คุณยา Glanddy Matteosian+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ว.ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+เทเรซา จันทรา แสงวงศ ศศินาฏ  
 - อุทิศแด เอากุสติน เอกพล อาณานุการ+ยอแซฟ บุญเลิศ อาณานุการ ครอบครัว 
 - อุทิศแด บิดา-มารดา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ สนั่น 
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ จิตติมา 
 - อุทิศแด มารีอา จารุณี+ยูรีอานา กรรณิการ+ตระกูลแกวจําลอง+กิจสกุล ทิพยวัลย 
 - อุทิศแด ฟรังซิสโก ประเทือง+เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจิตร ลูก 
 - อุทิศแด เปาโล ธีระชัย ปญจทรัพย หลาน 

วันที่ 13 ก.พ. 2022 - อุทิศแด เปาโล วิสุทธิ์+โรซา สงา ชื่นวิจิตร หลาน 
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด ยวง บัปติสตา ไตกุยหนู+มารีอา กิมซุน แซเอี๊ยว หลาน 

มิสซา - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด ฟรังซิส สาทร+อังกุรัตน+ปู ยา ตา ยาย+วิญญาณในไฟชําระ สุรางค 
 - อุทิศแด ตระกูล พรล้ําฟา  

 - อุทิศแด ตระกูล อองนาวา+ตระกูล จิตม่ัน+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตาม
ประสงคผูขอ สุนีย 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ้ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง 
แซจัง+สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรรณ สุรางค 

 - อุทิศแด เปาโล โอว แซโงว+ญาติและบรรพบรุษทุกทาน+ตระกูล แซโงว+ตระกูล แซ
จึง+วิญญาณในไฟชําระ สมบัติ 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ประวิน วิวัฒนวานิชวงศ สุกัญญา 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ สุกัญญา 
 - อุทิศแด เทรซา อายติน แซลิ้ม+ยวงหยวน แซเลี้ยง+อันนา กิตติมา สุวิมล+วญิญาณในไฟชําระ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด มารีอา เฉลิมศรี เบตระกูล มยุรี 
 - อุทิศแด เปโตร ทองอินทร สุทธิพงษ ฤทธี 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่
นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

 - 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  
 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ สนั่น 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร ระลึกถึง น.ซีริล ฤาษีและน.เมโทดีโอ พระสังฆราช 

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

เกียรติ 

วันที่ 14 ก.พ. 2022
มิสซา,เวลา 06.30 น. 

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

เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร สัปดาหที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

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

วันที่ 15 ก.พ. 2022 
มิสซา,เวลา 06.30 น. 

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

เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ สัปดาหที่ 6 เทศกาลธรรมดา 
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 16 ก.พ. 2022 
มิสซา,เวลา 07.00 น. 

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

 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยทุธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี นักบุญเจ็ดองคผูตั้งคณะผูรับใชพระแมมารีย 
วันที่ 17 ก.พ. 2022 
มิสซา,เวลา 06.30 น. 

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

 

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

 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร สัปดาหที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

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

 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
วันที่ 18 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 
มิสซา,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร สัปดาหที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 19 ก.พ. 2022 - 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 .เวลา 17.00 น - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ 2022 : อาทิตยที่ 7 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
การออกแสวงหาความสุข 

 ไมมีใครในโลกที่ไมตองการความสุข จะแตกตางกันก็ตรงความเห็นที่วา ความสุขคืออะไร 
และไดมาอยางไร ความสุขสอถึงความปรารถนาที่จะไดรับการสนองตอบ และเนื่องจากความปรารถนา
ของมนุษยไมอาจไดรับการสนองตอบอยางสมบูรณ บุคคลที่มีความสุขคือ ผูที่วางใจ มีความหวัง  
ในสิ ่งด ีก ว าที ่จ ะม าถ ึง  ความส ุขที ่ม ีอ ยู เป นสิ ่งด ี แต ม ัน จะกระตุ น ให ถ ามอยู เสมอว า  
“แลวอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุงนี้” เนื่องจากวา ไมมีใครมีความสุข แตลําพัง ความหวังของเราสําหรับ
ความสุขในปจจุบันและอนาคตมีความเก่ียวของกับผูอื่น ซึ่งจะไมทําใหเราผิดหวัง 

มีบางคนตองการความสุขที่ ไดโดยทันที “ฉันมีวัยรุนเพียงครั้งเดียว ขอใหฉันมีชีวิต 
แบบนั้นเถิด” บางคนออกแสวงหาความสุขในชีวิตของความมั่งมีศรีสุข แตแลวอะไรจะเกิดขึ ้น 
เม่ือแกตัวลง และในที่สุขตองพบกับความตาย หลายคนตองการความสุข ซึ่งถาจําเปนตองทําลาย
สวัสดิการของผูอื่นก็จะทํา จําเปนตองมีปรัชญาชีวิตที่ดี เพื่อไดความสุขที่สนองความตองการ 
ของดวงใจมนุษยไดอยางบริบูรณ ซึ่งยังคงออกคนหาอยูตอไปโดยไมมีที่สิ ้นสุด คริสตศาสนา 
เปนปรัชญาชีวิตหน่ึงในแบบนั้น (ปรีชาญาณ)  

บทอานในวันน้ีเสนอความคิดบางประการแกผูท่ีกําลังออกแสวงหา 
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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.  
                      ชวนสวดสายประคําออนไลน เวลา 19.00 น.  
(ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถติดตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. มิสซาวันธรรมดา ณ วัดนอยเบเนดิกต  

 วันจันทร – วันศุกร มสิซาเวลา 06.30 น. 

 สัปดาหนี้วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ 2022 เวลา 07.00 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ) 
 

2. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก อาทิตยสุดทายของเดือนนี้ตรงกับวันอาทิตยที่ 
27 กุมภาพันธ 2022 หลังมิสซาสาย พี่นองทานใดประสงคจะใหเด็กเล็กรับ
ศีลลางบาป ติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 


