
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 

 พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‘ท่านคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือ มิได้ เราบอก 
ท่านทั้งหลายว่า เรานำความแตกแยกมาต่างหาก ตั้งแต่นี้ไป คนห้าคนในบ้านหนึ่ง 
จะแตกแยกกัน คนสามคนจะแตกแยกกับคนสองคน และคนสองคนจะแตกแยกกับ 
คนามคน บิดาจะแตกแยกกับบุตรชาย และบุตรชายจะ
แตกแยกกับบิดา มารดาจะแตกแยกกับบุตรหญิง และ
บุตรหญิ งจะแตกแยกกับมารดา มารดาของสามีจะ
แตกแยกกับบุตรสะใภ้  และบุตรสะใภ้จะแตกแยกกับมารดาของสามี’ 

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 33 ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565/2022 

 บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา         ลก 12:49-53 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 

 สัปดาห์นี้เป็นอาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา วันนี้พระเยซูเจ้าได้เปรียบพระวาจาของพระองค์
เป็นเหมือนไฟ ไฟมีคุณสมบัติหลายอย่าง ทำให้บางสิ่งแข็ง ทำให้บางสิ่งอ่อน ไฟให้แสงสว่าง 
สำหรับพระวาจาของพระเจ้า นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ชำระล้าง ปรับให้เรากลับกลายเป็นผู้ที่สามารถ
จะทำหน้าที่คริสตชน ที่หลายครั้งอาจจะมีความคิดและท่าที แตกต่างจากคนอื่นๆ แต่เป็นแบบที่ถูกต้อง
และพระเยซูเจ้าปรารถนาให้เราเป็น 

 ผ่านไปแล้วสำหรับวันแม่แห่งชาติ คุณแม่ทุกท่านคงได้ใช้เวลากับครอบครัว ลูกๆ หลานๆ  
อย่างมีความสุข ขอพระอวยพรให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในพระพรของพระเจ้าเสมอ 
ขอให้เราให้ความสำคัญกับแม่ของเราในทุกๆ วันนะครับ รวมถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว
เช่นเดียวกัน  

 สัปดาห์หน้าพระศาสนจักรให้เราสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ เข้าสู่สวรรค์ทั้งกาย 
และวิญญาณ สมโภชตรงวันคือวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี แต่พระศาสนจักรได้เลื่อนให้ตรงกับ 
วันอาทิตย์เพื่อพี่น้องจะได้ร่วมสมโภชร่วมกัน ทางวัดจะจัดให้มีการสวดบทถวายประเทศไทยแต่  
พระนางมารีย์และถวายดอกไม้ในมิสซาทุกรอบ เป็นพิเศษมิสซารอบ 09.30 น. จะมีการแห่รูปแม่พระ 
ในบริเวณวัด (หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย) จึงขอเชิญพี่น้องที่สามารถมาร่วมเทิดเกียรติแม่พระ 
ในโอกาสพิเศษนี้ร่วมกัน 

 เด็กๆ และเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มฯ ส่งชื่อได้ที่สำนักงานวัด พี่ ๆ เยาวชน 
หรือคุณพ่อ จะจัดให้ทุกคนมีส่วนช่วยกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ท้ังด้านพิธีกรรม งานกิจกรรม 
ฯลฯ วัดเราจะได้มีบรรยากาศของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและบรรยากาศของชุมชนคริสตชน  
อย่างแท้จริง 

 คู่สมรสแต่งงานครบ 25 และ 50 ปี ที่ปรารถนาเป็นร่วมงานฟื้นฟูกับทางเขต อย่าลืมรีบส่งชื่อ
หมดเขตสิ้นเดือนนี้ เพราะผู้รับผิดชอบต้องส่งรายชื่อในการขอใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปา  
(หากสามารถดำเนินการได้) สำหรับคู่สมรสแต่งงานครบ 1 -10 ปี ลงทะเบียนเพื่อไปร่วมงานกับ 
ทางเขต 2 จะจัดท่ีวัดแม่พระฟาติมาภายในเดือนพฤศจิกายนศกนี้     
        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
                    คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“เด็กและเยาวชนคือ อนาคตของวัดและชุมชน” 

สารวัดเดือนสิงหาคมนี ้ที่วัดของเรายกให้เป็นเดือนที่เราจะส่งเสริมและภาวนาเพื่อเด็กๆ  
และเยาวชน เป็นต้นในชุมชนวัดและโรงเรียนพระมารดาฯของเราเป็นพิเศษ พ่อจึงขอพูดถึงเรื่อง 
ของเด็กๆ ในฉบบันีส้กัหน่อย พ่อเองในสว่นที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัเด็กๆ ในวดั ไม่ว่าจะเป็นเด็กช่วยมิสซา 
เยาวชน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กๆ  ฯลฯ พ่ออยากเชิญชวนผูป้กครอง สง่เสรมิและผลกัดนั
เด็กๆ ทัง้ชายและหญิง ใหเ้ขามามีส่วนร่วมกบัวดั ในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กช่วยมิสซา ผูอ่้านฯ 
เยาวชน ฯลฯ ตามที่พวกเขาสามารถท าได ้พ่อเชิญชวนพี่นอ้งที่มีลกูๆ หลานๆ เป็นตน้เด็กๆ ที่ยงัไม่เคย
มาช่วยมิสซา พาเด็กๆ เหล่านีม้าช่วยมิสซา มาใกลช้ิดพระแท่น ใหเ้ขามีส่วนร่วมมีบทบาทในพิธีกรรม
มากขึน้ เพื่อใหก้ารมาร่วมมิสซามีความหมาย มีแรงผลกัดันส าหรบัพวกเขามากขึน้ พี่นอ้งที่อยากให้
เด็กๆ มาช่วยมิสซา สามารถพาเด็กๆ เหล่านีม้าช่วยมิสซาไดเ้ลยในรอบที่พี่นอ้งมาวดั โดยพาพวกเขา
มาดา้นหลังพระแท่นเพื่อแต่งตัว หรืออาจจะบอกกับบราเดอร ์ครูค าสอน พระสงฆ์องคห์นึ่งองคใ์ด  
ก็ยินดี เพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมเวลามาร่วมมิสซามากขึน้ ไม่ต้องกังวลว่าเด็กๆ  จะไม่เรียบรอ้ย  
(เพราะไม่เรียบรอ้ยอยู่แลว้ในช่วงแรกๆ 555) แต่ผ่านไปเขาจะเรียบรอ้ยขึน้ ผ่านทางการไดช้่วยบ่อยๆ 
จะมีรุ่นพี่ บราเดอร ์คณุพ่อ คอยแนะน า คอยสอน พี่นอ้งไม่ตอ้งห่วง พ่อเชิญชวนอีกครัง้ผ่านตวัหนงัสือ 
ใหเ้ด็กๆ ใกลว้ดั ใกลพ้ระ มีแต่ขอ้ดี และในวนัเสารท์ี่ 27  สิงหาคมนีเ้ราจะจดัอบรมและฝึกเด็กๆ เหลา่นี ้
เป็นพิเศษ และจะมีกิจกรรมของเยาวชนในวันอาทิตยท์ี่ 28 สิงหาคมดว้ยเช่นกันโอกาสเดือนส าหรบั
เด็กและเยาวชน  

อีกสิ่งหนึ่งที่เก่ียวข้องกับเด็กๆ ทุกมิสซาวันอาทิตย์ทุกรอบ ที่วัดของเราจะแจกขนม เล็กๆ 
น้อยๆ ใหก้ับเด็กๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งแลกกับการมาวัด แต่เป็นแรงจูงใจใหก้ับเด็กๆ ที่มาวัดให้เขารูส้ึกว่า  
การมาวัดเป็นความสุข เป็นความยินดี เป็นสิ่งที่พวกเขารอคอย พ่อเชิญชวนพี่นอ้งที่ปรารถนามีส่วน
ร่วมในความสุขเล็กๆ น้อยให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกๆ หลานๆ ของเรา พี่น้องสามารถน าขนม อมยิม้  
ชอคโกแลต ของขบเขี ้ยวต่างๆ มามอบให้กับทางวัด เพื่ อเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของเด็กๆ  
ถ้าพี่น้องเห็นเด็กๆ เวลามารบัขนม แม้เป็นขนมชิน้เล็กๆ แต่น าความสุขให้กับเด็กๆ  เวลาที่มารับ 
อย่างไม่น่าเชื่อ จากสีหนา้ จากแววตาของเด็กๆ พี่นอ้งที่ประสงคจ์ะร่วมในความสุขนี ้สามารถน ามา
มอบให้ที่วัด ผ่านทางพระสงฆ์หรือที่ส  านักงานวัดก็ได้ ยังรบัอยู่ตลอดครบั และพ่อขอบคุณพี่น้อง
หลายๆ ท่านที่รว่มสนบัสนนุกิจกรรมนีใ้นช่วงที่ผ่านๆ มาดว้ย 

ปัจจุบันของวัดพระมารดาฯของเราคือพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมมิสซา ที่มีส่วนในวัดไม่ว่า 
ทางหนึ่งทางใด แต่เราปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า อนาคตของวัดก็คือ เด็กๆ เหล่านี ้ซึ่งเป็นลูกๆ หลานๆ ของ
เรา ที่ก าลงัเติบโตขึน้ การสง่เสรมิเด็กๆ ไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใด จึงเป็นการสรา้งอนาคตที่เขม้แข็งใหก้บั
วดัใหก้ับชุมชนพระมารดาฯแห่งนีต่้อไป ถ้าไม่เริ่มวันนีก้็ไม่รูจ้ะเริ่มเมื่อไหร่ พ่อเชิญชวนพี่นอ้งมาร่วม
สรา้งอนาคตชมุชนความเชื่อนีไ้ปดว้ยกนัครบั    ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจรญิพานิชและครอบครัว อารยี ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ดารุณี+วรเกียรติ สนเจริญ ดารุณ ี
 - สุขสำราญแด่ พอลล่า สิตา วชิระวาปี+เซซิสวชิรา ยิ้ม ลมัย+มารอีุส พงศ์ศักด์ิ ซิมงาม สิตา 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยงยศ ครองพาณิชย ์ อรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ลาวัลย์ ลายสุวรรณ จิตติมา 
 - สุขสำราญแด่ มารอีามัซซาแรลโล กงัสตาล แสงอรุณ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ มารอีา ญาณิกา โพธิชาร ี  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จำลอง ตรนัเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สขุสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 

วันที่ 14 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ ตระกูล เกตุผล ชลอ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครวั กุลวุฒิกรนันท์+ภาสกร ธรรมวิทยากร ณัฏฐชยธร 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา สัมฤทธิ์ คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุพรรณ ภทัรพรชัยวัฒน์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สินบำรุง+ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน์+มารีอา เสาวณีย์  

วงศ์ประสิทธิ์+มารอีา สรารักษ์ สินบำรงุ+อิกญาซีโอ สราวุธ สินบำรุง เสาวณีย ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั วดี จึงสุวนันทน์  
 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพ่ีน้อง+

ผู้ป่วย+ครอบครัว กิจสำเรจ็+ตามประสงค์ผู้ขอ นิภาพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ ฑิมัฆพร 
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขสำราญแด่ เอลีซาเบธ สมใจ มีขันทอง เนตรนภิศ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - อุทิศแด่ เทเรซา นันทินี วงศ์ประสิทธิ์+ฟรังซิสโก สมพงษ์ สินบำรุง เสาวณีย ์
 - อุทิศแด่ เปาโล สมพร อุปพงศ์+อันนา คอน วิพัทนะพร+วิญญาณในไฟชำระ กรรณิกา 
 - อุทิศแด่ มานี รุ่งอรุณไทยกุล+ไทเยีย้ง แซ่ต้ัง ชัยฉัตร 
 - อุทิศแด่ มารีอา เทเรซา ประภาศรี นิปกากร  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค์+อังเยรา ปราณี สังข์รัตน์ อรทยั 
 - อุทิศแด่ บิดา มารดา+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ ณัฐธีร์ สุพรวุฒิพัฒน์+เยื้อน นนทสวัสดิ์ ขนิษฐา 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสโก ประทาน บุณยานันทน์+มารีอา เทเรซา ปราณี นวราช ขนิษฐา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สร+ิมารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพ่ิมมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เอลีซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช พิมพ์ณดา 
 - อุทิศแด่ มารีอา วันดี ชมเชิงแพทย์+เปโตร พิทชา ชมเชิงแพทย์ พิทชวัน 
 - อุทิศแด่ เปโตร เลา ตรั่นง๊อก ธัญญลักษณ ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ สดใส 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา  

วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา  
 - อุทิศแด่ มารีอา มัทนา บุญครอง สดใส 
 - อุทิศแด่ โรซา วิไลวรรณ สรรพกิจบำรุง  
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร นิภาภรณ ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
 - อุทิศแด่ พรรณพิมล เทศทอง ทิพย์วัลย ์
 - อุทิศแด่ ครอบครัว แก้วจำลอง+ครอบครัว กิจสกุล+บรรดาพระสงฆ์-ซิสเตอร์ที่ล่วงลับ ทิพย์วัลย ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย ์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ผู้ล่วงลับ+ตามประสงค์ผู้ขอ พัชรนันท์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย สุณิสา 

วันที่ 14 ส.ค. 2022 - อุทิศแด่ หย่นเยา แซ่หลก มาลี 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปโตร ทองหล่อ+อักแนส เล็ก ซิมงาม+ดช.ภูแก้ว ซิมงาม+ฉลอง+จนัที ชาววาปี สิตา 

 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด ่ซิสเตอร์ อันนา สุมาลี ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ สุรชัย สุดสวาสดิ์+อักแนส ไสว สุดสวาสดิ์+บรรพบุรุษ+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ โยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ เกียรติ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+เฮียง แซ่จัง+

สอน สุวรรณี+ลิ่วถิน แซ่จัง+วิญญาณในไฟชำระ สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด ่คุณานนต์ คำกวาว+วิญญาณในไฟชำระ  

 
- อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์+เปโตนลิา สมจติร วรรณงาม+อันเดร สมจติร+ยอแซฟ 
สุรศักดิ์ มีขันทอง+มารีอา กมล พรรณ เดชสุรโิยธิน+มารีอา โสภี ฤกษโ์สภา+ดิโอนิชโิอ ชะโลม สังข
รัตน์+เปาโล ทองอยู่+มารีอา ดารา+ซาเซลอีา จินดา มีขันทอง+อัญเยรา โสภี ทับทมิทอง 

เนตรนภิศ 

 - 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 
 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ลาวัลย ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา 

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

วันที่ 15 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 

มิสซา,เวลา 06.20 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  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอังคาร น.สเทเฟน แห่งฮังการี 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
วันที่ 16 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

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

วันพุธ สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา 

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

 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
วันที่ 17 ส.ค. 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  

วันพฤหัสบด ี สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา 

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

วันที่ 18 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ น.ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์ 

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

วันที่ 19 ส.ค. 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 ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด ฤาษีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

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

วันที่ 20 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ 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 

วันอาทิตย์ที ่21 สิงหาคม 2022 : สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 
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พระวาจานำชีวิต 
“จะยอมรับการตักเตือนได้หรือไม่” 

 “ปล่อยฉัน ! ไม่ต้องมายุ่ง !” นี่มักเป็นปฏิกิริยาเมื่อผู้อื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของเรา เราต้องการจะมีความสุขอยู่ ในโลกใบน้อย ๆ ของเราเอง 
พร้อมกับอุปนิสัยที่ดีและไม่ดีของเรา เด็กๆ ไม่ชอบให้บิดามารดาหรือครูตักเตือน 
ผู้ใหญ่มักจะขุ่นเคืองใจกับความพยายามของนายจ้างที่จะบังคับให้ใช้วิธีการทำงาน
ของพวกเขา สัตบุรุษอาจจะพอทนได้กับการที่พระสงฆ์เทศน์เรื่องบาป แต่พวกเขา
ไม่ต้องการให้เอ่ยถึงรายละเอียดที่ผู้ฟังอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ ใน “สังคมปิด” 
ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 1960 บุคคลที่เข้ามาสนับสนุน
พวกชนผิวดำ ให้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเขาได้ถูกตราหน้าว่าเป็น “มือที่สาม 
ผู้ก่อกวนความสงบ”  และพวกเขาถูกตะโกนใส่หน้าว่า  “กลับบ้านไปและปล่อย
เราไวต้ามลำพัง”  
 บทอ่านที่สองของวันนี้เปรียบเทียบชีวิตกับสนามวิ่งแข่ง เราควรพากเพียร
วิ่งต่อไปในการแข่งขันของชีวิต แต่ไม่มีทีมใดประสบความสำเร็จหากปราศจาก 
ผู้ฝึกสอน (หรือโคช) ซึ่งคอยสังเกตนักวิ่งทุกคน และแก้ไขเทคนิคของเขา  
เราสามารถรับคำแก้ไขตักเตือนที่ให้ด้วยความจริงใจได้หรือไม่ ? บทอ่านแรก 
และพระวรสารบอกเราเกี่ยวกับเยเรมีย์และพระเยซูเจ้าแห่งนาซาเร็ธ ผู้ไม่ไดป้ล่อย
ประชาชนไว้แต่ลำพัง แต่ในนามของพระเจ้า ทั้งสองท่านจะต้องพูด บทเทศน์  
ของท่านเป็นการสอนตักเตือนและมุ่งที่จะฟ้ืนฟูชีวิตให้เป็นอย่างท่ีควรจะเป็น 
 



 

  

ห น้ า  8  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ตารางมิสซา : วันจันทร-์วันศุกร์ เวลา 06.20 น., วันศุกร์(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. เดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ทางวัดส่งเสริมให้ภาวนาเพื่อเด็กๆ และเยาวชนเป็นต้นในชุมชน
วัดและโรงเรียนของเราเป็นพิเศษ เชิญชวนพี่น้องร่วมใจและภาวนาไปด้วยกันเป็นพิเศษเพื่อเด็กๆ
และเยาวชน 

 

 
 

2. วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและ
วิญญาญ ทางวัดจะจัดให้มีการสวดบทถวายประเทศไทยแต่พระนางมารีย์และถวายดอกไม้ 
ในมิสซาทุกรอบ เป็นพิเศษมิสซารอบ 09.30 น. จะมีการแห่รูปแม่พระในบริเวณวัด (หากสภาพ
อากาศเอื้ออำนวย) จึงขอเชิญพี่น้องท่ีสามารถมาร่วมเทิดเกียรติแม่พระในโอกาสพิเศษนี้ร่วมกัน 
 
3. แจ้งยอดสนับสนุนงานบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 12 
สิงหาคม 2022 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม  จำนวนเงินทั้งสิ้น 15,040 บาท  
 

4. เชิญชวนพี่น้องที่สนใจจิตตารมณ์และการเป็นสมาชิกคณะพลมารีย์ของวัด สามารถติดต่อ
และแจ้งความประสงค์ได้ท่ีสำนักงานวัด 
 
5. เชิญชวนเด็กๆทั้งชายและหญิง (ที่ช่วยมิสซาอยู่แล้วหรือผู้ที่สนใจ) จะเป็นเด็กช่วยมิสซา 
และช่วยพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่วัด เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการมีบทบาทในพิธีมิสซา  
ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
/ พิธีอวยพรเด็กช่วยมิสซา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ในรอบมิสซา 9.30น. 
 

 
 

6. การรับศีลล้างบาปเด็กเล็ก อาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022 
หลังมิสซาสาย พี่น้องท่านใดประสงค์จะให้เด็กเล็กรับศีลล้างบาป ติดต่อได้ท่ีสำนักงานวัด 
 
 

 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


