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พ ระเยซู เจ้ า ทรงเล่ า เรื่ อ งอุ ป มาเรื่ อ งหนึ่ ง แก่ บ รรดาศิ ษย์ เ พื่ อ สอนว่ า
จ าเป็ นต้อ งอธิ ษ ฐานภาวนาอยู่ เ สมอโดยไม่ ท ้อ ถอย และทรงตรัส อี ก ว่ า “จงฟั ง
ค าที่ ผู ้พิ พ ากษาอธรรม คนนั้น พู ด ซิ แล้ว พระเจ้ า จะไม่ ป ระทานความยุ ติ ธ รรม
แก่ผูเ้ ลือกสรรที่รอ้ งหาพระองค์ท้ งั วันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ
เราบอกท่ า นทั้ง หลายว่ า พระองค์จ ะประทานความยุ ติ ธ รรมแก่ เขาโดยเร็ ว แต่ เมื่ อ
พระบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้ หรือ”……

คุยกับเจ้าวัด
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน
อาทิตย์นี้ เป็นสัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาเพื่อสอนให้ศิษย์
ได้รู้จักการภาวนาแบบสม่ำเสมอ โดยไม่ย่อท้อ เป็นเครื่องเตือนใจว่า การภาวนานั้นต้องพยายามอย่าง
ไม่หยุดหย่อน วอนขอพระเจ้าให้ช่วยเหลือเรา ในสิ่งที่เราปรารถนา ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของ
พระเจ้ า เชิ ญ ชวนเราได้ ภ าวนาในทุ ก ๆ วั น ให้ เราอยู่ ในสายพระเนตรของพระองค์ ขอพระองค์
ทรงช่วยเหลือเราทุกๆ คนด้วย
สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยค่อนข้างน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่ พี่น้องหลายท่านคงได้รับ
ผลกระทบจากน้ ำท่วมเช่นกั น ขอให้เราได้ภาวนาเพื่อบรรดาผู้ที่ ได้รับ ความยากลำบากในช่วงเวลานี้
เป็ น กำลั ง ใจให้ ทุ ก คนด้ ว ย ขอให้ เ หตุ ก ารณ์ ไม่ ซ้ ำ รอยปี 54 วั ด คาทอลิ ก ของสั ง ฆมณฑลของเรา
โดยเฉพาะในจังหวัดอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำที่มีมากในปีนี้
มิสซาอวยพรบรรดาผู้สูงอายุเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ได้มาร่วมจำนวนมาก
หลายคนได้พาผู้สูงอายุที่บ้านร่วมในมิสซาครั้งนี้ ขอให้พวกเราทุกคนได้ภาวนาต่อไปสำหรับผู้สูงอายุ
ในวัดของเรา ขอให้มีพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม สุขภาพแข็งแรง ขอผู้สุงอายุเป็นแบบอย่าง
ด้านความเชื่อให้กับเราทุกคน
เชิญชวนพี่น้องได้ซื้อเสื้อเพื่อสนับสนุนกลุ่ มเยาวชนและร่วมสมทบทุนในการฉลองวัด เสื้อชุดนี้
เชิญชวนทุกท่านได้ใส่มาในโอกาสฉลองวัดของเรา และโอกาสต่อไปในอนาคต หากทางวัดจัดงานต่างๆ
อาจจะเชิญชวนให้ทุกท่านใส่มาเพื่อบรรยากาศของวัดเรา ราคา 250 บาท ผลิตมาเพียง 300 ตัวเท่านั้น
(Limited Edition) โอกาสฉลองวัดครบรอบ 35 ปี
เดื อ นตุ ล าคม เดื อ นแห่ ง แม่ พ ระลู ก ประคำ มาถึ ง กลางเดื อ นแล้ ว การสวดสายประคำ
ในทุ ก ๆ วั น ของเดื อ นนี้ รวมจิ ต ใจกั น เป็ น พิ เศษในโอกาสนี้ ต ามจุ ด ประสงค์ ข องโครงการรณรงค์
สวดสายประคำล้านสาย เชิญ ชวนเราภาวนาเป็ น พิ เศษเพื่ อสถานการณ์ สงครามที่เกิ ดขึ้น ในขณะนี้
ระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ขอให้เกิดแนวทางสันติโดยเร็ว การยืดเยื้อมาถึง 8 เดือน อาจจะทำ
ให้สงครามขยายวงกว้างและรุนแรง ขอแม่พระช่วยให้การสันติภาพในโลกอย่างแท้จริง
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า
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บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง
“ความรุ นแรงไม่ใช่ทางออกของปั ญหา”
ช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมาเราอยู่ในช่วงเวลาของการสูญเสียและอยู่ในความหดหู่จากข่าว อดีตตารวจ
กราดยิงเด็กๆ และผูบ้ ริสทุ ธ์ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลาพู เป็ นข่าวน่า สลดและเศร้าใจที่สุด
ที่ไม่น่าเกิดขึน้ กับใครเลย พ่อเชื่อว่าเวลาที่เรารับฟั งข่าว ได้ยินเรื่องราวเราก็มกั มีความรูส้ ึกร่วม โกรธ โมโห
อาจถึ งขั้น เคี ยดแค้น ต่อ ผู้ก ระท า ซ า้ ไปกว่านั้น อาจจะเริ่ม กล่าวโทษ เริ่ม หาคนผิ ด เริ่ม หาผู้รา้ ย ให้กับ
เหตุก ารณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ ในขณะที่ สั ง คมออกมากล่าวโทษ บุ ค คลนั้น บุ ค คลนี ้ หน่ ว ยงานนั้น หน่ วยงานนี ้
เพื่อหาผูร้ บั ผิดชอบ
จริงๆปัญหาความรุนแรงมีอยู่ทกุ วันในสังคมไทย ทัง้ เป็ นข่าว ไม่เป็ นข่าว ความรุนแรงในครอบครัว
ที่ ผู้ถู ก กระท าบอบช ้า ไม่ แ พ้เหตุก ารณ์ ท่ี เกิ ด ขึ น้ และยัง คงเกิ ด ขึ น้ ซ า้ ๆอยู่ทุ ก วัน การท าร้ า ยร่า งกาย
จิ ต ใจ บัง คับ ข่ ม เหง จากบุ ค คลรอบตัว หรือ กระทั่ ง บุ ค คลในครอบครัว อัน เกิ ด มาจาก หลายสาเหตุ
ไม่ ว่าจะเป็ น สภาพแวดล้อม การติ ด การพนัน สุรา ยาเสพติด หรือความเครียดจากปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ทาให้ก่อความรุ นแรง สร้างความเจ็ บปวด ทุกข์ทรมานต่อร่างกายและจิ ตใจของผู้ท่ีถูกกระทา ปั ญ หา
ความรุ นแรงในประเทศไทย ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึน้ แต่เป็ นปั ญหาที่มี มานาน และคนในสังคมอาจจะ
เพิกเฉยต่อความรุ นแรงเหล่านี ้ เราจะตื่นตัวเราจะรู ส้ ึกตระหนกก็เมื่ อเหตุการณ์นั้นเป็ นข่าว เป็ นที่รบั รู ้
แต่ในความเป็ นจริงมีเหตุการณ์ความรุ นแรงที่เกิดกับเด็กๆกับผู้บริสุทธิ์ทุกวันและซา้ ร้าย เด็กๆ หลายคน
ก็ยงั คงถูกกระทาแบบนัน้ โดยที่อาจยังไม่มีใครรับรู ้ นี่คือความจริงที่เกิดขึน้
พูดมาถึงตรงนีก้ ็รูส้ ึกว่าเราเองก็อาจไม่สามารถทาอะไรได้มากไปกว่ารับรู ้ รูส้ ึกร่วมและส่งกาลังใจ
ให้กั บ ญาติ ผู้สู ญ เสี ย ร่ ว มภาวนาให้กั บ ผู้สู ญ เสี ย และผู้ท่ี ก าลัง ทนทุ ก ข์อ ยู่ ใ นสถานการณ์ เหล่ า นี ้
ในขณะเดียวกันเมื่อเรารู ว้ ่าความรุนแรงไม่ ใช่ทางออกของปั ญหา เราก็คงต้องเตือนตนเองอยู่เสมอๆ ว่า
เราจะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทัง้ ด้วยคาพูด หรือการกระทา เพราะมันไม่ได้ช่วยทาให้อะไรดีขึน้
ตรงข้า มมั น สร้า งบาดแผลให้ กั บ ผู้ถู ก กระท า อย่ า งที่ บ างที ไ ม่ ส ามารถเยี ย วยาความรู ้สึ ก ที่ เสี ย ไป
ให้กลับมาใหม่ได้
ขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญ เสียครัง้ นีแ้ ละอยากให้เหตุการณ์นีเ้ ป็ นเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึน้
จริงๆ(ได้ยิน ประโยคแบบนี ้ทุกครัง้ เวลาที่มี เหตุการณ์ท านองนี ้เกิด ขึน้ ) และเชิ ญ ชวนพี่ น้องได้ร่วม
ภาวนาเพื่อให้การใช้ความรุนแรงต่อกันลดน้อยลงหรือหมดไปจากสังคมและโลกของเรา เพราะความ
รุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหา ภาวนาและร่วมส่งกาลังใจไปด้วยกันครับ
ปลัดวัดคลองจั่น
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วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา

ผู้ขอ

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

- โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย
- สุขสำราญแด่ ยูดา ฮัวเดว เฌอพัฒน์+ฌรอนทัศน์ ลีมหารุ่งเรือง
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา
- สุขสำราญแด่ เซซีลีอา สดใส สุยคง
- สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโร กังสตาล แสงอรุณ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ
- สุขสำราญแด่ Kidbuakhaus 59/39
- สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด๊ต วราลักษณ์ ผังรักษ์ +อันนา เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา
เพ็ญวรา วจระนันท์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี
- สุขสำราญแด่ ละมัย คชโกศัย+วิโรจน์ คชโกศัย
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิตติมา เชิดชูชาติ+สุรางค์ วสุสิน
- สุขสำราญแด่ มารีอา สุนทรี ดลนิธิทวีสุข
- สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+รัชนี โพธิปัสสา+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ โพธิ์ปัสสา+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ดรุณี จูเจริญ
- สุขสำราญแด่ ยวงบัปติสตา นัฐพงษ์ อำนวยพร
วันที่ 16 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เซซีลีอา ชนุตพร ชินะผา+ครอบครัว เปโตร สมชัย ชินะผา+ครอบครัว ยอห์น ต้มชนะ ชินะผา
มิสซา
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ทองแถม สุมนนัฏ
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ คริสโตเฟอร์ พิชัย เจริญพงศ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์
- สุขสำราญแด่ มาเซอร์ สกอลัสติก สัณฐิต+ิ เทเรซา วิไล
- สุขสำราญแด่ เปาโล ภีมวจน์ สมพานิช+คาเบรียล ภูสิทธิ์+มารีอา สุภาพร
- สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรุณี มหามณีรัตน์+แบร์นาแด๊ต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน
- สุขสำราญแด่ นนทรัตน์ กิจเต่ง
- สุขสำราญแด่ อันตน พิชา มีเพียร
- สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ฉัตรชัย ขาวผ่อง
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เพ็ญศรี เกตุผล
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว กุลวุฒิกรนันท์+ภาสกร ธรรมวิทยากร
- สุขสำราญแด่ เทเรซา เพ็ญศรี โชคมณีชัย+เปโตร เฉลิมชัย รัศมีธีรธรรม
- สุขสำราญแด่ สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุธิสา ตุเว+ลูกๆ+อุดมลักษณ์ เรือนงาม
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+ครอบครัว
ลิมปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ประสพโชค สุวรรณโรจน์+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 เปโตร กิตติธรรม วงษ์วุฒิพงษ์+มารีอา อุไรรัตน์ พจน์พิริยะ+โยนออฟอาร์ค
ธิษรา วงษ์วุฒิพงษ์+โยนออฟอาร์คธนิตา วงษ์วุฒิพงษ์+อากาทา ธนัชพร วงษ์วุฒิพงษ์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วสิ ุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน
- อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล
- อุทิศแด่ มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+เปาโล ขันธ์
- อุทิศแด่ เด็กๆ ที่ไม่มีใครคิดถึง
- อุทิศแด่ มารีอา มัทนา บุญครอง

รรณา
พัสธพงษ์
สดใส
กังสตาล
จำลอง
นภัสวรรณ
เพ็ญวรา
วรรณภา
ดรุณี
จิตติมา
สุนทรี
วิชชา
ดรุณี
นัฐพงษ์
แมรี่ พาสนา
สรัญญา
พิชัย
ลาวัลย์
เทเรซา
ภูสิทธิ์
วรรณรุณี
อิทธิพัทธ์
ริส
อาภรณ์
เพ็ญศรี
พรพรรณ
ณัฏฐ์ชยธร
เสาวลักษณ์
วัชราภรณ์
เสาวลักษณ์
สุภลักษณ์
ฑิมัฆพร
ประสพโชค
กิจสำเร็จ
สมบัติ
อุดม
อุไรรัตน์
ลูกหลาน
จิตติมา
วิชชา
ลาวัลย์
พรพรรณ
เดือนเต็ม
สดใส
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

- อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+ยวง
ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์
- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

วันที่ 16 ต.ค. 2022
มิสซา
เวลา 07.00 น.

ผู้ขอ
จำลอง
สุรางค์
วรรณภา
วสุนันท์
ทัชชา
ครอบครัว
สรัญญา
รรณา
นภัสวรรณ
จิตติมา
ดรุณี
อรวรรณ
ครอบครัว
ศศิวัณย์
พิมพ์ปภัสสร
ลูกหลาน
ธิดารัตน์
อิทธิพัทธ์
ครอบครัว
ชยพล
นงนุช
รุ่งรัตน์

- อุทิศแด่ มารีอา ดวงวิภา แซ่เจีย+เปโตร ชาญ เฮงตระกูล+นิพนธ์ เฮงตระกูล
- อุทิศแด่ เปโตร อาคม+ประณต ศุระศรางศุ์
- อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+บุญชัย+ประภาศรี+กัญรัตน์+พลอยฉัตร
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ธัญธ์ธรรม ทัตตวร
- อุทิศแด่ อักแนส กรรณิการ์+พีแอฟ ศุภวงศ์+มาการิตา ละออ+ป้าต๋อย+รอ.ฉัตร เรืองไหรัญ
- อุทิศแด่ ธนวัฒน์ มุ่งอิน
- อุทิศแด่ วิเชียร+กิ้มมั้ง+ยุคชิวะ แซ่ใช้
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้
- อุทิศแด่ เทเรซา มินตรา ทิวไผ่งาม
- อุทิศแด่ อมร ลิ้มปิวงค์+ยงยุทธ แก้วอุ่นเรียน
- อุทิศแด่ คุณแม่จูม ถีระพันธ์
- อุทิศแด่ โร่ซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+ยอแซฟ ถาวร พจน์อนันต์
- อุทิศแด่ เด็กๆ ครูที่ล่วงลับ ที่หนองบัวลำภู
- อุทิศแด่ ประวิทย์ กิจเต่ง+ใหญ่ กิจเต่ง
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา สันต์+มารีอา บุญชู สังข์มณีวงศ์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา
- อุทิศแด่ อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ำเหลี่ยง+หล่ำ แซ่เจียง
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน
ริส
- อุทิศแด่ หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพชร
โอภาส
- อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงค์กุล
พรหมพัฒน์
- อุทิศแด่ อักแนส เกษร เศวตรัตน์
ลูกชายทั้ง 4
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+อากาทา ซุ่ง แซ่โค้ว+เปาโล เก็งสือ แซ่อึ้ง+มารีอา กิมเน้ย
เสาวลักษณ์
แซ่เฮ้ง+ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เตียว
- อุทิศแด่ อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม
ครอบครัวลูกหลาน
- อุทิศแด่ เสรี เพิ่มเพ็ชร์
เกียรติ
- อุทิศแด่ เปาโล ทองอยู่+มารีอา ดารา+เซซีลีอา จินดา มีขันทอง+อัญเยรา โสภี ทับทิมทอง+อันเดร สมจิตร+
เนตรนภิศ
ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ้นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชาศิวัช
อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
ชยพล
- อุทิศแด่ นพ บุรณศิริ
นพพินท์
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
สุณิสา
- อุทิศแด่ ประสิทธิ์ ถีรกะจินดา
ลูกแดง
- อุทิศแด่ สุชดาพร จันทน์เกษร
ครูฐา
- อุทิศแด่ ยอแซฟ หยิดหมง+ยอแซฟ ไพโรจน์
วิชัย
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน
จิตติมา
- อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ก้อย เหวี่ยน+มาร์ทา ตัน หมู่มี+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์
ดรุณี
- อุทิศแด่ บิดา มารดา
ลักษณาวดี
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชาศิวตั
จิณณ์ณวรา
อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม
ครอบครัวผลอุดม
- 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
ภาวนา
- อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ+์ มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
อุดม
ห น้ า 5

วัน / เวลา

ตารางมิสซา

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์

- อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอ็ง ปัญจทรัพย์+ญาติพี่นอ้ งล่วงลับ+ว.ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ

วันที่ 16 ต.ค. 2022
มิสซา
เวลา 07.00 น.

มิสซา เวลา 09.30 น.

วันจันทร์

สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

เสาวลักษณ์
ไม่ออกนาม

ลูกหลาน
สนั่น
เกียรติ

ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

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

วันที่ 18 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
มิสซา,เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

วันพุธ

สมบัติ

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอแห่งอันทิโอก พระสังฆราชและมรณสักขี

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

วันที่ 17 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
มิสซา,เวลา 18.30 น. - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

วันอังคาร

ผู้ขอ

ลูกหลาน
จุมพล

น.ยอห์นแห่งเบรเบิฟ, น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพือ่ นมรณสักขี, น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์

วันที่ 19 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
มิสซา,เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

วันพฤหัสบดี

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

ลูกหลาน
จุมพล

วันที่ 20 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
มิสซา,เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ทีไ่ ม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์

วันที่ 21 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ มารีอา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
มิสซา,เวลา 18.30 น. - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+ราฟาแอล หิรัญ+ยอ
แซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสขุ -ผลอุดม ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ

วันเสาร์

วันที่ 22 ต.ค . 2022
นพวารพระมารดาฯ
มิสซา,เวลา 17.00 น

ครอบครัวผลอุดม

ลูกหลาน
ครอบครัวผล
อุดม

น.ยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

- 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 หิรัญ ผล
อุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดมที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

ลูกหลาน
ศศินาฏ
ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม
จุมพล
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พระวาจานำชีวิต
“พระคัมภีร์ แหล่งที่มาของปรีชาญาณ”
โดยทางสื่อสารมวลชน เราสามารถติดต่อกับผู้คนได้ เนื่องจากการสังคมกับคนอื่น
ช่วยเราให้เป็นคนอย่างที่เราเป็น เราจึงควรจะรู้จักเลือกใช้โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และหนังสือ
หนังสือที่ท่านอ่านและรายการต่าง ๆ ที่ท่านชมบ่งบอกถึงตัวท่าน มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ขายดี
ที่สุด คือพระคัมภีร์ เป็นหนังสือที่อาจจะขายดีที่สุด แต่มักจะไม่ใช่หนังสือที่อ่านมากที่สุด
และแน่นอนไม่ใช่หนังสือที่เข้าใจกันมากที่สุดแต่อย่างใด
ในฐานะผู้ มี ค วามเชื่ อ เราทราบว่ า โดยทางพระคั ม ภี ร์ เราได้ พ บปะกั บ พระเจ้ า
แต่ควรจะตระหนักว่า พระคัมภีร์เป็นถ้อยคำมนุษย์ ซึ่งถูก เขียนขึ้นในยุคสมัยและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างไปจากของเรา ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ความพยายามเพื่อทำความเข้าใจ สิ่งนี้คุ้มค่า
หรือไม่ที่จะออกแรงพยายาม ? แน่นอน เพราะโดยทางถ้อยคำของมนุษย์นี้เองที่เราค้นพบ
กับพระวาจาของพระเจ้า พระเจ้าทรงดลใจและนำทางผู้เขียน
ในการอ่ า นพระคั ม ภี ร์ เราติ ด ต่ อ กั บ พระเจ้ า ถ้ า เราอ่ า นอย่ า งที่ ส มควรนั่ น คื อ
ด้วยท่าที ของการภาวนาและการรำพึง การอ่านพระคัมภีร์จะทำให้ท่านเป็นคนที่แตกต่าง
ออกไป พิธีกรรมในวันนี้พูดถึงการภาวนาและการอ่านพระคัมภีร์
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์ - วันศุกร์ สวดสายประคำ-มิสซา เวลา 18.30 น. วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯมิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. (เดือนตุลาคมเป็นเดือนแม่พระลูกประคำ
เชิญสวดสวดสายประคำเป็นพิเศษ)
1. เยาวชนวัดจัดทำเสื้อยืด Pramanda Family จำหน่ายตัวละ 250 บาท รายได้เพื่อสนับสนุนการ
ฉลองวัดปีนี้และสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ติดต่อได้ที่หน้าวัด หรือสำนักงานวัด
2. ใกล้เทศกาลคริส ตสมภพเข้ามาทุ กที ปี นี้ ท างวัด จะมี กิจ กรรมรื่น เริงในรูป แบบที่เหมาะสม
พี่น้องสามารถสนับสนุนของรางวัล เพื่อมอบความสุขให้กัน สามารถบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3. เปิดเรียนคำสอนเด็กที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก จะเริ่มเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายน
เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง รับสมัครตั้งแต่วันเวลานี้เป็นต้นไป
4. มิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2022 และตรีวารเตรียมฉลองวัด ครั้งที่ 1
มิสซา เวลา 17.00 น. โดยคุณพ่อ ยุทธนา ศรีประภา เป็นประธาน
5. วันภาวนาเพื่ อผู้ ล่วงลับ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 17.00 น. พี่น้องสามารถ
ส่งภาพและรายชื่อญาติผู้ล่วงลับ เพื่อติดบอร์ดและจะเตรียมสำหรับจุดเทียนในวันดังกล่าว
6. ประกาศแต่งงาน

2 คู่ คือ

เปโตร วิกรม ไม้ แ ก่นสาร บุตร วิวัฒ น์+ศิริพ ร ไม้แก่นสาร และ นางสาว

ญ าณิ ศ า วี ร ะธรรมนู ญ บุ ต รี ศรี สิ ท ธิ์ + วรนุ ช วี ร ะธรรมนู ญ จะสมรสในวั น เสาร์ ที่
29 ตุลาคม 2022 เวลา 10.30 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

มารี อ า นพรั ต น ศรี ศุ ภ ภั ค บุ ต รี ยอแซฟ พั ฒ นพงษ์ + ศิ ว พร ศรี ศุ ภ ภั ค

และ นายวิญ ญู น้อยโสภา บุตร ร.ต.สมเจตน์ +สุวรรณา น้อยโสภา จะสมรสในวันเสาร์ที่
5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
ทั้ง 2 คู่นี้ หากพี่น้องท่านใดทราบว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าอาวาสทราบ
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