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บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ลก 12:49-53

พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‘ท่านคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือ มิได้ เราบอก
ท่านทั้งหลายว่า เรานำความแตกแยกมาต่างหาก ตั้งแต่นี้ไป คนห้าคนในบ้านหนึ่ง
จะแตกแยกกัน คนสามคนจะแตกแยกกับคนสองคน และคนสองคนจะแตกแยกกับ
คนามคน บิ ดาจะแตกแยกกั บ บุ ตรชาย และบุ ตรชายจะ
แตกแยกกั บ บิ ดา มารดาจะแตกแยกกั บ บุ ต รหญิ ง และ
บุ ต รหญิ ง จะแตกแยกกั บ มารดา มารดาของสามี จ ะ
แตกแยกกับบุตรสะใภ้ และบุตรสะใภ้จะแตกแยกกับมารดาของสามี’

คุยกับเจ้าวัด
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน
สัปดาห์นี้เป็นอาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา วันนี้พระเยซูเจ้าได้เปรียบพระวาจาของพระองค์
เป็ น เหมื อ นไฟ ไฟมี คุ ณ สมบั ติ ห ลายอย่ า ง ทำให้ บ างสิ่ ง แข็ ง ทำให้ บ างสิ่ ง อ่ อ น ไฟให้ แ สงสว่ า ง
สำหรับพระวาจาของพระเจ้า นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ชำระล้าง ปรับให้เรากลับกลายเป็นผู้ที่สามารถ
จะทำหน้าที่คริสตชน ที่หลายครั้งอาจจะมีความคิดและท่าที แตกต่างจากคนอื่นๆ แต่เป็นแบบที่ถูกต้อง
และพระเยซูเจ้าปรารถนาให้เราเป็น
ผ่ านไปแล้ วสำหรั บ วัน แม่ แ ห่ งชาติ คุ ณ แม่ทุ กท่ านคงได้ ใช้เวลากับ ครอบครัว ลู กๆ หลานๆ
อย่างมีความสุข ขอพระอวยพรให้คุณ แม่ทุก ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในพระพรของพระเจ้าเสมอ
ขอให้ เ ราให้ ค วามสำคั ญ กั บ แม่ ข องเราในทุ ก ๆ วั น นะครั บ รวมถึ ง สมาชิ ก คนอื่ น ๆ ในครอบครั ว
เช่นเดียวกัน
สั ป ดาห์ ห น้ า พระศาสนจั ก รให้ เ ราสมโภชพระนางมารี ย์ รั บ เกี ย รติ เ ข้ า สู่ ส วรรค์ ทั้ ง กาย
และวิญ ญาณ สมโภชตรงวัน คื อ วั น ที่ 15 สิ ง หาคมของทุ ก ปี แต่ พ ระศาสนจั ก รได้ เลื่ อ นให้ ต รงกั บ
วัน อาทิ ต ย์ เพื่ อ พี่ น้ อ งจะได้ ร่ ว มสมโภชร่ วมกั น ทางวัด จะจั ด ให้ มี ก ารสวดบทถวายประเทศไทยแต่
พระนางมารีย์และถวายดอกไม้ในมิสซาทุกรอบ เป็นพิเศษมิสซารอบ 09.30 น. จะมีการแห่รูปแม่พระ
ในบริเวณวัด (หากสภาพอากาศเอื้ อ อำนวย) จึ งขอเชิญ พี่ น้ อ งที่สามารถมาร่วมเทิด เกี ย รติแ ม่พ ระ
ในโอกาสพิเศษนี้ร่วมกัน
เด็กๆ และเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มฯ ส่งชื่อได้ที่สำนักงานวัด พี่ ๆ เยาวชน
หรือคุณพ่อ จะจัดให้ทุกคนมีส่วนช่วยกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ทั้งด้านพิธีกรรม งานกิจกรรม
ฯลฯ วัดเราจะได้มี บ รรยากาศของความเป็ น น้ ำหนึ่ งใจเดีย วกัน และบรรยากาศของชุมชนคริสตชน
อย่างแท้จริง
คู่สมรสแต่งงานครบ 25 และ 50 ปี ที่ปรารถนาเป็นร่วมงานฟื้นฟูกับ ทางเขต อย่าลืมรีบส่งชื่อ
หมดเขตสิ้ น เดื อ นนี้ เพราะผู้ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งส่ ง รายชื่อ ในการขอใบพรจากสมเด็ จ พระสั น ตะปาปา
(หากสามารถดำเนิ น การได้ ) สำหรั บ คู่ ส มรสแต่ ง งานครบ 1-10 ปี ลงทะเบี ย นเพื่ อ ไปร่ว มงานกั บ
ทางเขต 2 จะจัดที่วัดแม่พระฟาติมาภายในเดือนพฤศจิกายนศกนี้
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า
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บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง

“เด็กและเยาวชนคือ อนาคตของวัดและชุมชน”

สารวัด เดื อ นสิ ง หาคมนี ้ท่ี วัด ของเรายกให้เป็ น เดื อนที่ เราจะส่ง เสริม และภาวนาเพื่ อ เด็ ก ๆ
และเยาวชน เป็ น ต้น ในชุม ชนวัด และโรงเรียนพระมารดาฯของเราเป็ น พิ เศษ พ่ อจึ ง ขอพูดถึ งเรื่อ ง
ของเด็กๆ ในฉบับนีส้ กั หน่อย พ่อเองในส่วนที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเด็กๆ ในวัด ไม่ว่าจะเป็ นเด็กช่วยมิสซา
เยาวชน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ฯลฯ พ่ออยากเชิญชวนผูป้ กครอง ส่งเสริมและผลักดัน
เด็กๆ ทัง้ ชายและหญิง ให้เขามามีส่วนร่วมกับวัด ในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเด็กช่วยมิสซา ผูอ้ ่านฯ
เยาวชน ฯลฯ ตามที่พวกเขาสามารถทาได้ พ่อเชิญชวนพี่นอ้ งที่มีลกู ๆ หลานๆ เป็ นต้นเด็กๆ ที่ยงั ไม่เคย
มาช่วยมิสซา พาเด็กๆ เหล่านีม้ าช่วยมิสซา มาใกล้ชิดพระแท่น ให้เขามีส่วนร่วมมีบทบาทในพิธีกรรม
มากขึน้ เพื่อให้การมาร่วมมิสซามีความหมาย มีแรงผลักดันสาหรับพวกเขามากขึน้ พี่นอ้ งที่อยากให้
เด็กๆ มาช่วยมิสซา สามารถพาเด็ กๆ เหล่านีม้ าช่วยมิสซาได้เลยในรอบที่พ่ีนอ้ งมาวัด โดยพาพวกเขา
มาด้านหลังพระแท่นเพื่อแต่งตัว หรืออาจจะบอกกับบราเดอร์ ครู คาสอน พระสงฆ์องค์หนึ่งองค์ใด
ก็ยิ น ดี เพื่ อ ให้เด็ ก ๆ ได้มี ส่ว นร่วมเวลามาร่วมมิ ส ซามากขึน้ ไม่ ต้องกัง วลว่าเด็ ก ๆ จะไม่ เรีย บร้อ ย
(เพราะไม่เรียบร้อยอยู่แล้วในช่วงแรกๆ 555) แต่ผ่านไปเขาจะเรียบร้อยขึน้ ผ่านทางการได้ช่วยบ่อยๆ
จะมีรุ่นพี่ บราเดอร์ คุณพ่อ คอยแนะนา คอยสอน พี่นอ้ งไม่ตอ้ งห่วง พ่อเชิญชวนอีกครัง้ ผ่านตัวหนังสือ
ให้เด็กๆ ใกล้วดั ใกล้พระ มีแต่ขอ้ ดี และในวันเสาร์ท่ี 27 สิงหาคมนีเ้ ราจะจัดอบรมและฝึ กเด็กๆ เหล่านี ้
เป็ นพิเศษ และจะมีกิจกรรมของเยาวชนในวันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคมด้วยเช่นกันโอกาสเดือนสาหรับ
เด็กและเยาวชน
อีก สิ่ งหนึ่ งที่เกี่ ยวข้องกับเด็ กๆ ทุกมิ ส ซาวัน อาทิ ตย์ทุกรอบ ที่วัดของเราจะแจกขนม เล็ก ๆ
น้อยๆ ให้กับเด็กๆ ไม่ใ ช่เป็ นสิ่งแลกกับ การมาวัด แต่เป็ นแรงจูง ใจให้กับเด็กๆ ที่ม าวัดให้เขารู ส้ ึกว่า
การมาวัดเป็ นความสุข เป็ นความยินดี เป็ นสิ่งที่พวกเขารอคอย พ่อเชิญชวนพี่นอ้ งที่ปรารถนามีส่วน
ร่วมในความสุ ขเล็ กๆ น้อยให้กับ เด็ กๆ ซึ่งเป็ นลูก ๆ หลานๆ ของเรา พี่ น้องสามารถนาขนม อมยิ ม้
ชอคโกแลต ของขบเขี ้ย วต่ า งๆ มามอบให้กั บ ทางวัด เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในความสุ ข ของเด็ ก ๆ
ถ้าพี่ น้องเห็ น เด็ กๆ เวลามารับ ขนม แม้เป็ นขนมชิ น้ เล็ก ๆ แต่ น าความสุขให้กับ เด็ ก ๆ เวลาที่ม ารับ
อย่างไม่น่าเชื่อ จากสีหน้า จากแววตาของเด็กๆ พี่นอ้ งที่ประสงค์จะร่วมในความสุขนี ้ สามารถนามา
มอบให้ท่ีวัด ผ่ านทางพระสงฆ์ห รือที่ ส านักงานวั ดก็ได้ ยังรับ อยู่ตลอดครับ และพ่อขอบคุณ พี่น้อง
หลายๆ ท่านที่รว่ มสนับสนุนกิจกรรมนีใ้ นช่วงที่ผ่านๆ มาด้วย
ปั จ จุบัน ของวัด พระมารดาฯของเราคื อ พี่ น้อ งสัต บุ รุ ษ ที่ ม าร่วมมิ ส ซา ที่ มี ส่ วนในวัด ไม่ ว่ า
ทางหนึ่งทางใด แต่เราปฏิ เสธไม่ได้เลยว่า อนาคตของวัดก็คือ เด็กๆ เหล่านี ้ ซึ่งเป็ นลูกๆ หลานๆ ของ
เรา ที่กาลังเติบโตขึน้ การส่งเสริมเด็กๆ ไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใด จึงเป็ นการสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กบั
วัดให้กับชุมชนพระมารดาฯแห่ งนีต้ ่อไป ถ้าไม่เริ่มวันนีก้ ็ไม่รูจ้ ะเริ่มเมื่อไหร่ พ่อเชิญชวนพี่นอ้ งมาร่วม
สร้างอนาคตชุมชนความเชื่อนีไ้ ปด้วยกันครับ
ปลัดวัดคลองจั่น
ห น้ า 3

วัน / เวลา

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์

- โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย

- สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญพานิชและครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน

อารีย์

- สุขสำราญแด่ ลาวัลย์ ลายสุวรรณ

อรุณี
พรพรรณ
จิตติมา
กังสตาล
ลาวัลย์

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดารุณี+วรเกียรติ สนเจริญ
- สุขสำราญแด่ พอลล่า สิตา วชิระวาปี+เซซิสวชิรา ยิ้ม ลมัย+มารีอุส พงศ์ศักดิ์ ซิมงาม
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ยงยศ ครองพาณิชย์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิรวิ งศ์และลูกหลาน

วันที่ 14 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ผู้ขอ

- สุขสำราญแด่ มารีอามัซซาแรลโล กังสตาล แสงอรุณ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์
- สุขสำราญแด่ มารีอา ญาณิกา โพธิชารี
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี
- สุขสำราญแด่ ตระกูล เกตุผล
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว กุลวุฒิกรนันท์+ภาสกร ธรรมวิทยากร
- สุขสำราญแด่ เทเรซา สัมฤทธิ์ คอมแพงจันทร์
- สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สินบำรุง+ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน์+มารีอา เสาวณีย์
วงศ์ประสิทธิ์+มารีอา สรารักษ์ สินบำรุง+อิกญาซีโอ สราวุธ สินบำรุง
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว วดี จึงสุวนันทน์
- สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่น้อง+
ผู้ป่วย+ครอบครัว กิจสำเร็จ+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ เอลีซาเบธ สมใจ มีขันทอง
- สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ เทเรซา นันทินี วงศ์ประสิทธิ์+ฟรังซิสโก สมพงษ์ สินบำรุง
- อุทิศแด่ เปาโล สมพร อุปพงศ์+อันนา คอน วิพัทนะพร+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มานี รุ่งอรุณไทยกุล+ไทเยีย้ ง แซ่ตั้ง
- อุทิศแด่ มารีอา เทเรซา ประภาศรี นิปกากร
- อุทิศแด่ ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค์+อังเยรา ปราณี สังข์รัตน์
- อุทิศแด่ บิดา มารดา+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ ณัฐธีร์ สุพรวุฒิพัฒน์+เยื้อน นนทสวัสดิ์
- อุทิศแด่ ฟรังซิสโก ประทาน บุณยานันทน์+มารีอา เทเรซา ปราณี นวราช
- อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพิ่มมาศ
- อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง
- อุทิศแด่ เอลีซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช
- อุทิศแด่ มารีอา วันดี ชมเชิงแพทย์+เปโตร พิทชา ชมเชิงแพทย์
- อุทิศแด่ เปโตร เลา ตรั่นง๊อก
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้
- อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ

ดารุณี
สิตา

จำลอง
วรรณภา
ชลอ
ณัฏฐชยธร
อัญชนา
สุภลักษณ์
สุพรรณ
เสาวณีย์
นิภาพร
ฑิมัฆพร
ลูกหลาน
เนตรนภิศ
อุดม
เสาวณีย์
กรรณิกา
ชัยฉัตร
อรทัย
ลักษณาวดี
ขนิษฐา
ขนิษฐา
วรวัฒน์
ลูกหลาน
พิมพ์ณดา
พิทชวัน
ธัญญลักษณ์
อรวรรณ
สดใส
จำลอง
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

วันที่ 14 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

- อุทิศแด่ มารีอา มัทนา บุญครอง
- อุทิศแด่ โรซา วิไลวรรณ สรรพกิจบำรุง
- อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิ ะมงคล
- อุทิศแด่ พรรณพิมล เทศทอง
- อุทิศแด่ ครอบครัว แก้วจำลอง+ครอบครัว กิจสกุล+บรรดาพระสงฆ์-ซิสเตอร์ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์
- อุทิศแด่ ผู้ล่วงลับ+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ หย่นเยา แซ่หลก
- อุทิศแด่ เปโตร ทองหล่อ+อักแนส เล็ก ซิมงาม+ดช.ภูแก้ว ซิมงาม+ฉลอง+จันที ชาววาปี
- อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน
- อุทิศแด่ ซิสเตอร์ อันนา สุมาลี ชลหาญ
- อุทิศแด่ สุรชัย สุดสวาสดิ์+อักแนส ไสว สุดสวาสดิ์+บรรพบุรุษ+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ โยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ +เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ลิ่วถิน แซ่จัง+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกั ดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ คุณานนต์ คำกวาว+วิญญาณในไฟชำระ

ทิพย์วัลย์
ทิพย์วัลย์
ริส
ครอบครัว
พัชรนันท์
สุณิสา
มาลี
สิตา
พรพรรณ
จิตติมา
เกียรติ
สุรางค์
วรรณภา
เนตรนภิศ

- อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชำระ

ครอบครัวดาราพงษ์

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+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

- ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
มิสซา เวลา 09.30 น.

สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันจันทร์

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

มิสซา,เวลา 06.20 น.

นิภาภรณ์

- อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์+เปโตนิลา สมจิตร วรรณงาม+อันเดร สมจิตร+ยอแซฟ
สุรศักดิ์ มีขันทอง+มารีอา กมล พรรณ เดชสุรโิ ยธิน+มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา+ดิโอนิชโิ อ ชะโลม สังข
รัตน์+เปาโล ทองอยู่+มารีอา ดารา+ซาเซลีอา จินดา มีขันทอง+อัญเยรา โสภี ทับทิมทอง

- อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม

วันที่ 15 ส.ค. 2022

สดใส

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ครอบครัวผลอุดม

ภาวนา
อุดม
สมบัติ
ลาวัลย์
ไม่ออกนาม

ลูกหลาน
ชยพล
สนั่น
เกียรติ

ห น้ า 5

วัน / เวลา

ตารางมิสซา

น.สเทเฟน แห่งฮังการี

วันอังคาร
วันที่ 16 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- 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

สนั่น
ลูกหลาน
จุมพล

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สนั่น
ลูกหลาน
จุมพล

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สนั่น

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
วันที่ 17 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

น.ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

วันศุกร์
วันที่ 19 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันเสาร์
วันที่ 20 ส.ค. 2022
นพวารพระมารดาฯ
มิสซา,เวลา 17.00 น

เกียรติ

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
วันที่ 18 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

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
- 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

ครอบครัวผลอุดม

ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด ฤาษีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- 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 เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022 :

ลูกหลาน
ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม
จุมพล

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
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พระวาจานำชีวิต
“จะยอมรับการตักเตือนได้หรือไม่”
“ปล่อยฉัน ! ไม่ต้องมายุ่ง !” นี่มักเป็นปฏิกิริยาเมื่อผู้อื่นเข้ามายุ่งเกี่ ยวกับ
วิ ถี ชี วิ ต ของเรา เราต้ อ งการจะมี ค วามสุ ข อยู่ ใ นโลกใบน้ อ ย ๆ ของเราเอง
พร้อมกับอุปนิสัยที่ดีและไม่ดีของเรา เด็กๆ ไม่ชอบให้บิดามารดาหรือครูตักเตือน
ผู้ใหญ่มักจะขุ่นเคืองใจกับความพยายามของนายจ้างที่จะบังคับให้ใช้วิธีการทำงาน
ของพวกเขา สัตบุรุษอาจจะพอทนได้กับการที่พระสงฆ์เทศน์เรื่องบาป แต่พวกเขา
ไม่ต้องการให้เอ่ยถึงรายละเอียดที่ผู้ฟังอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ ใน “สังคมปิด”
ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 1960 บุคคลที่เข้ามาสนับสนุน
พวกชนผิวดำ ให้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเขาได้ถูกตราหน้าว่าเป็น “มือที่สาม
ผู้ก่อกวนความสงบ” และพวกเขาถูกตะโกนใส่หน้าว่า “กลับบ้านไปและปล่อย
เราไว้ตามลำพัง”
บทอ่านที่สองของวันนี้เปรียบเทียบชีวิตกับสนามวิ่งแข่ง เราควรพากเพียร
วิ่งต่อไปในการแข่งขัน ของชีวิต แต่ไม่มีทีมใดประสบความสำเร็จหากปราศจาก
ผู้ ฝึ ก สอน (หรื อ โคช) ซึ่ ง คอยสั ง เกตนั ก วิ่ ง ทุ ก คน และแก้ ไขเทคนิ ค ของเขา
เราสามารถรั บ คำแก้ ไขตั ก เตื อ นที่ ให้ ด้ ว ยความจริ งใจได้ ห รื อ ไม่ ? บทอ่ านแรก
และพระวรสารบอกเราเกี่ยวกับเยเรมีย์และพระเยซูเจ้าแห่งนาซาเร็ธ ผู้ไม่ได้ปล่อย
ประชาชนไว้แ ต่ล ำพัง แต่ในนามของพระเจ้า ทั้ งสองท่านจะต้ อ งพู ด บทเทศน์
ของท่านเป็นการสอนตักเตือนและมุ่งที่จะฟื้นฟูชีวิตให้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์-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. วัน อาทิต ย์ที่ 21 สิงหาคม 2022 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่ส วรรค์ทั้งกายและ
วิญ ญาญ ทางวัดจะจัดให้มีก ารสวดบทถวายประเทศไทยแต่ พ ระนางมารีย์แ ละถวายดอกไม้
ในมิสซาทุกรอบ เป็นพิเศษมิสซารอบ 09.30 น. จะมีการแห่รูปแม่พระในบริเวณวัด (หากสภาพ
อากาศเอื้ออำนวย) จึงขอเชิญพี่น้องที่สามารถมาร่วมเทิดเกียรติแม่พระในโอกาสพิเศษนี้ร่วมกัน
3. แจ้งยอดสนับสนุน งานบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 12
สิงหาคม 2022 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวนเงินทั้งสิ้น 15,040 บาท
4. เชิญ ชวนพี่น้องที่สนใจจิตตารมณ์และการเป็นสมาชิก คณะพลมารีย์ของวัด สามารถติดต่อ
และแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด
5. เชิ ญ ชวนเด็ ก ๆทั้ งชายและหญิ ง (ที่ช่ วยมิส ซาอยู่แ ล้ วหรือผู้ ที่ส นใจ) จะเป็ น เด็ กช่วยมิ สซา
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 ติดต่อได้ที่สำนักงานวัด
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