
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 

     สตรีผู้หนึ่งชื่อมารธา รับเสด็จพระองค์ที่บ้าน นางมีน้องสาวชื่อมารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบ 
พระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า คอยฟังพระวาจาของพระองค์ มารธาก าลังยุ่งอยู่กับ 
การปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่า  “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อย
ให้ดิฉันคนเดียวปรนนิบัติรับใช้ ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วย
ดิฉันบ้าง” แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “มารธา มารธา 
เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก ส่ิงที่จ าเป็นมีเพียงส่ิงเดียว 
มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”  

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 29 ประจ าวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565/2022 

 บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญลูกา         ลก 10:38-42 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 
 “มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้ ” อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 16 
เทศกาลธรรมดา พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังบ้านของมาร์ธาและมารีย์ ทั้ง 2 คน ต่างมีอุปนิสัยที่แตกต่าง 
ทั้ง 2 พยายามท าหน้าที่ของตนอย่างดี มาร์ธาบริการและรับใช้พระเยซูเจ้าเพื่อให้รู้ว่าพระองค์ 
ได้รับความสะดวกสบาย อาหาร ฯลฯ ส่วนมารีย์นั่งอยู่ใกล้ๆ เพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า พระเยซูเจ้า
บอกมาร์ธาว่าการปรนนิบัติรับใช้พระองค์เป็นเรื่องดี แต่การที่ท าแล้ว เกิดความเป็นห่วงและวุ่นวายใจ 
การอยู่ใกล้ชิดและฟังพระวาจาของพระองค์นั้นเป็นส่วนที่ดีที่สุด ขอให้เราทุกคนได้เลือกการฟัง 
พระวาจาของพระเจ้าในทุกๆ ช่วงเวลาของชีวิตของเรา เราจะได้เลือกส่วนที่ดีท่ีสุด 
 ผ่านพ้นไปส าหรับวันครอบครัวพระมารดาฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม ขอขอบคุณทุกฝ่าย 
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้ เป็นพิเศษบรรดาคุณพ่อและเจ้าหน้าที่ฝายอภิบาล 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่มาร่วมจัดกิจกรรมกับทางวัดในครั้งนี้ หวังใจว่าพี่น้องที่มีโอกาสมาร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับข้อคิดและสิ่งดีๆ กลับไปเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตคริสตชนต่อไป ทางวัดหวังจะ
ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องอีกในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป 
 เราพึ่งผ่านช่วงวันหยุดยาวกันมา ช่วงนี้ประเทศไทยเรามีความกังวลเรื่องของการกลับมา
ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อีกครั้งหนึ่ง ขอพี่น้องช่วยกันรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข 
ดูแลตัวเองด้วย คงต้องใช้ค าเดิมแต่เห็นภาพ “การ์ดอย่าตก” เราทุกคนต่างช่วยกันรักษามาตรการ 
เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้าง อย่างน้อย เราพยายามร่วม
ด้วยช่วยกัน ประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องเสียค่ารักษาส าหรับเราแต่ละคน 
 พ่อรับบัตรการกุศลส าหรับพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนกุหลาบวัฒนา 
ซึ่งเป็นโรงเรียนของวัดแม่พระลูกประค า (กาลหว่าร์) โรงเรียนพี่ของเรา พ่อรับมาทั้งหมด 10 เล่ม  
เล่มละ 20 ใบ ใบละ 50 บาท เล่มละ 1,000 บาท พี่น้องท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนฯ รวมไปถึงมีโอกาส
ลุ้ น รางวัลจากทางโรงเรียนฯ เช่น  Apple Watch S7, IPad gen 9, โทรศัพท์  Vivo Y21 ฯลฯ  
สอบถามรายละเอียดบริเวณหน้าวัดและที่ส านักงานวัดฯ ร่วมสนับสนุนได้ทุกรูปแบบ ใบเดียว มากกว่า 
1 ใบ หรือ 1 เล่ม ฯลฯ 
 ชีวิตของมนุษย์เรา ต้องการการพักผ่อนในทุกๆ คน สัปดาห์หน้าทางวัดของดมิสซาในวันอังคาร
ที่ 19 และวันพุธที่ 20 กรกฎาคมเนื่องจากพระสงฆ์เขต 2 ไปพักผ่อนร่วมกัน ส่วนในวันพฤหัสจะขอ
เลื่อนมิสซามาเป็นเวลา 19.00 น. ขอพี่น้องที่ปรารถนาจะร่วมมิสซาได้ติดตามตารางเวลาในวันและเวลา
ดังกล่าว  
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
         คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“อบอุ่น และ ผูกพัน ยารักษาครอบครัวแผนปัจจุบัน” 

 ในสัปดาห์นี้ฝ่ายงานอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาจั ดกิจกรรมที่วัดของเรา 
ในหัวข้อ “ครอบครัวสุขสันต์ เข้าใจเยาวชน” เพื่อส่งเสริมความเป็นครอบครัวและสายสัมพันธ์ 
ในครอบครัวให้ เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ดีและจะเป็นประโยชน์ส าหรับครอบครัว  
วัดพระมารดาของเรา  
 เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระองค์ออกสมณลิขิต(สาร)เตือนใจ 
เรื่อง ความปิติยินดีแห่งความรัก ซึ่งเน้นถึงเรื่องความรักในครอบครัวและการอภิบาลดูแลครอบครัวซึ่ง
เป็นหน่วยเล็กที่มีความส าคัญในพระศาสนจักร และเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสตชน พ่อได้มีโอกาส  
ลองนั่งอ่านและไตร่ตรองสิ่งที่พระสันตะปาปาน าเสนอท าให้พบว่า ครอบครัวในยุคปจจจุบันมีความ 
ท้าทายมากทีเดียว มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ครอบครัวยุคปจจจุบันก าลังประสบพบเจอพ่อจึงน าเสนอ  
ความท้าทายบางประการที่ครอบครัวยุคปจจจุบันก าลังประสบพบเจอ และเชิญชวนพี่น้องได้ลอง
ทบทวนไปด้วยกัน มีอะไรบ้างที่ก าลังสั่นคลอนครอบครัวของเราอยู่ในขณะนี้ เพื่อเราจะได้รู้เท่าทัน 
สิ่งเหล่านี้ได้ 

 แนวคิดปจจเจกนิยม (เน้นความเป็นเอกเทศของครอบครัวนั่นคือเน้นครอบครัวเด่ียว
ความสัมพันธ์ครอบครัวใหญ่ลดลง ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้อง สนิทกันน้อยลง) ท าให้สาย
สัมพันธ์ครอบครัวอ่อนแอ 

 การหมกหมุ่นในทรัพย์สินเงินทองมากเกิน จนละเลยต่อกัน 
 ขาดความอดทนอดกลั้น 
 ความเกลียดชังในครอบครัว 
 ความเร่งรีบ ความเครียด ในหน้าที่การงาน  
 ความเคลือบแคลงสงสัยต่อกัน ไม่ไว้ใจกัน (ซึ่งสาเหตุอาจมาจากความน่าเชื่อถือของกัน  

และกันลดลง) 
 การเอาตัวเองเป็นท่ีต้ัง 
 การรับมือกับปจญหาในครอบครัวที่เร่งรีบ ขาดความอดทน ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  
 เสียสละและให้อภัยกันน้อยลง 
 ความเชื่อทางศาสนาที่อ่อนแอในครอบครัว 
 มีเวลาให้กัน (ท ากิจกรรมร่วมกัน)น้อยลง พูดคุยกันน้อยลง มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน้อย 

และค าตอบที่บอกว่าเราจะต้องท าอย่างไรกับความท้าทายเหล่านี้ พ่อให้พี่น้องย้อนไปดูหัวข้อ
ของบทความที่พ่อน าเสนอสัปดาห์นี้ สองค าที่จะช่วยรักษาครอบครัวของเรา อบอุ่น และผูกพัน 
จะเป็นยารักษาครอบครัวของเราให้ต้ังมั่นอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์    ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขส าราญแด่ พิชัย เจริญพงศ์ พิชัย 
 - สุขส าราญแด่ ดารา+มณฑิตา+คุณานนท์ พรหมเสนา+ครอบครัว พรหมเสนา ดารา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั จ าลอง ตรนัเจริญ จ าลอง 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขส าราญแด่ โยนออฟอาร์ค ธิษณา วงษ์วุฒิพงษ์+โยนออฟอาร์ค ธนิตา วงษ์วุฒิพงษ์ อุไรรัตน์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจรญิพานิชและครอบครัว อารยี ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูล+ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เพ็ญศรี เกตุผล เพ็ญศรี 
 - สุขส าราญแด่ มีคาแอล ภาสกร ถายะพิงค์  

วันที่ 17 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นงนุช สังข์มณีวงศ์ นงนุช 

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

 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั อุดม เจริญพงศ์ อุดม 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข ฑิมัฆพร 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขส าราญแด่ ฟรังซิสโก วสันต์ อมรทวีรักษ์ ชฎาพร 
 - สุขส าราญแด่ อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ธนิต เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ ธนิต 
 - สุขส าราญแด่ อรวรรณ+ณัฐนันท์+วีระชัย ศรีนภาวรรณ์+วดี จึงสวนันทน์และชยุต แก้วภู่ วดี 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภาลักษณ ์
 - สุขส าราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล+มารอีา อนงค์ ชัยวิมล+ยออันนา ผัน ชัยวิมล สุพจน์ 
 - อุทิศแด่ เยราด อุดม ตรงักี่+เปโตร ภบิูรณ์ชัย ทราวนันท์+มารีอา ดุงทิวัน+โยเซฟ อรรถสทิธ์ิ ตรัง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เปาโล สุขเกษม+มารีอา ประทุม เน่ืองพลี+มารีอา รุ่งนภา+โธมัส ปรีดา เน่ืองพลี  
 - อุทิศแด่ เปาโล ฟุก+มารีอา ย่ิว แซ่โก+ยอแซฟ สุภัทร เตชะอัครเกษม+ยอแซฟ วิวัฒน์ โกสุขวฒันะ  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัดวงศ์ธนะชัย+เปาดล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร นิภาภรณ ์
 - อุทิศแด่ เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+เปาโล บัวลา พรหมเสนา+วิญญาณในไฟช าระ ดารา 
 - อุทิศแด่ มารีอา มักดาเลนา  เวิล พันธ์วิไล ประยรู 
 - อุทิศแด่ ยายเช้า+ยายน้อย ศรีสุวรรณ+พ่อลาภ+แม่ส าลี โพธิ์งาม ขวัญเรือน 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จ าลอง 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด่ ปีโอ อนันต์ อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จ าปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณ ี
 - อุทิศแด่ อันนา ล่วงเกียว แซ่ก๊วย แสงชัย 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ กุ๊ยจิ้ว แซ่โอ้ว+ยอแซฟ สุชาติ แซ่โอ้ว แสงชัย 
 - อุทิศแด่ วิเชียร คชโภศัย+อันตน มนัส ศรีสมพงษ์ วิโรจน์ 
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ มารีอา บุญชู สังขม์ณีวงศ์+ยวงบัปติสตา สันต์ สังข์มณีวงศ์ ณัฐมน 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 

วันที่ 17 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก  าเหลี่ยง+หล่ า แซ่เจียง  

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+ยวง ชวลิต ชโน
ทาหรณ์+เฮยีง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง สุรางค์ 

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

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จ ารญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟช าระ ครอบครัวดาราพงษ ์
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธ์ิ+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอง็ ปญัจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไมม่ใีครคดิถึง+ไฟช าระ สมบัติ 
 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ นงนุช 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ เพ็ญพิชชา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขส าราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 

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

 - สุขส าราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
วันที่ 18 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 19 ก.ค. 2022 งดมิสซา 
วันพุธ น.โปลลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี 

วันที่ 20 ก.ค. 2022 งดมิสซา 
วันพฤหัสบด ี น.ลอเรนซ์แห่งบรินดีซี พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

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

วันที่ 21 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 19..00 น. - สุขส าราญแด่ เซซีลีอา นพพินท์ บุรณศิร ิ นพพินท์  

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

วันศุกร์ ฉลอง น.มารีย์ ชาวมักดาลา 

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

วันที่ 22 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ มารอีา มักดาเลนา ส าราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา,เวลา 06.30 น. - สุขส าราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารอีา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ช านาญ ปัญจทรัพย์+
ราฟาแอล หริัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย-์เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ ครอบครัวผลอุดม 

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

วันเสาร์ น.บรียิต นักบวช 

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

 - สุขส าราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
วันที่ 23 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ โรซา โรซา โดษาภิรมย์+ยอแซฟ เหรียญ โดษาภิรมย์+มารอีา บุญชุบ โดษาภิราย ์  
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
มิสซา,เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรินทร์  ภาวนา 

 - อุทิศแด่ ยวง สมศักด์ิ กุลมาโนชวงศ์ วิชชุดา  

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

ครอบครัว 
ผลอุดม 

 - อุทิศแด่ โรซา โรซา โดษาภิรมย์+ยอแซฟ เหรียญ โดษาภิรมย์+มารอีา บุญชุบ โดษาภิราย ์  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจาน าชีวิต 
ความมีมิตรไมตรี 

ความคิดที่จะให้การรับรอง ให้ที่พักอาศัยแก่ผู้มาเยือนหรือแขกแปลกหน้ามีความส าคัญ
มากตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาในคริสตศตวรรษที่ 6 นักบุญเบเนดิกต์ได้เขียนไว้ในกฎระเบียบ
ของคณะว่า นักพรตจะต้องต้อนรับคนแปลกหน้าเหมือนกับพระคริสตเจ้า อารามต่างๆ  
ได้กลับเป็นสถานที่หลบภัยของนักเดินทางผู้โดดเดี่ยว เป็นเวลาหลายศตวรรษที่มีชายหญิง 
จ านวนมากอุทิศชีวิตเป็นนักบวชเพ่ือต้อนรับคนแปลกหน้า และเพ่ือนพ่ีน้องที่ทุกข์ยาก 
ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความรัก เป็น “บ้านพักรับรองแขก” ที่แท้จริง 
 แต่ในปัจจุบัน กาลเวลาแตกต่างออกไป แม้ว่ายังมี “บ้าน” บางแห่งที่นักบวชด าเนิน 
การอยู่ และยังมีคริสตศาสนานิกายต่างๆ ที่ยังด าเนินงานในโรงพยาบาลที่มีชื่อของพวกเขา 
แต่โดยทั่วไปแล้ว คนแปลกหน้าจะเข้าพักในโรงแรมและคนป่วยจะถูกน าไปรักษาในโรงพยาบาล
ท้องถิ่น โดยพวกเขาต้องจ่ายค่าบริการต่างๆ ค่อนข้างแพง 
 การให้ที่พักอาศัยเป็นรูปแบบหน่ึงของความรักแบบคริสตชน ลองคิดถึงครอบครัวของเรา  
เราต้อนรับแขกของเราอย่างไร? การมาเยี่ยมเยือนของเพื่อนยังเป็นประสบการณ์ที่ให้ประโยชน์
ทั้งส าหรับผู้มาเยือนและเจ้าของบ้าน แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีการเปิดเผยต่อกันและกัน 
มีมิตรไมตรีอันดีต่อกัน คริสตชนหลายคนหาเลี้ยงชีพด้วยการต้อนรับคนแปลกหน้าและคนป่วย 
ไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ ผู้รับใช้ แพทย์ พยาบาล ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นพวกเขาสามารถ
ให้บริการด้วยรอยยิ้ม การยิ้มนั้นสามารถท าให้การรับใช้ของเขาเป็นแบบของคริสตชนได้! 
 ลองคิดถึงการให้ที่พักอาศัยของหมู่คณะของท่านต่อคนแปลกหน้าโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ
วรรณะหรือความเชื่อถือ หลายๆ วัดมีคณะกรรมการส าหรับการต้อนรับแขกโดยเฉพาะ 
แล ะ ก าร ให้ ที่ พั ก อ าศั ย ค ว ร เ ป็ น สิ่ ง ที่ น า ม าป ฏิ บั ติ ใน สั ง ค ม วั ด  ซึ่ ง ให้ ค ว าม รู้ สึ ก 
ถึงการเป็นพวกเดียวกันซึ่งทุกคนต้องการเพ่ือรักษาชีวิตคริสตชนให้อยู่ต่อไป บทอ่านที่หนึ่ง 
และพระวรสารในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ ยวกับการให้ที่ พั กอาศัย และถือว่าคนแปลกหน้ า 
หรือแขกเป็นพระเจ้า – พระคริสตเจ้าเอง 
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ตารางมิสซา : วันจันทร,์วันศุกร์ เวลา 06.30 น., งดมิสซา วันอังคารและวันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. 
             วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 

 

1. เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ทางวัดส่งเสริมให้ภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ 
นักบวช ผู้ถวายตัวเป็นต้นในชุมชนวัดของเรา เชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันภาวนาเพื่อกระแสเรียก 
ในชุมชนวัดและโรงเรียนของเราเป็นพิเศษ 
 

2. ตารางมิสซา สัปดาห์หน้า   วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 06.30 น. 
          วันอังคาร และวันพุธ งดมิสซา 
          วันพฤหัสบดี  เวลา 19.00 น. 
 

3. พี่น้องที่สนใจให้ลูกหลานมามีส่วนในพิธีกรรมที่วัด ยังสามารถน าลูกหลานมาลงช่ือหรือติดต่อที่
หน้าวัดที่(ครูสุดใจ) บราเดอร์หรือติดต่อพระสงฆ์ได้ และประมานเดือนสิงหาคมจะมีการอบรม
เด็กๆ กลุ่มนี้และที่ลงชื่อไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจและมีบทบาทที่เหมาะสมในพิธีกรรมต่อไป 
/รวมท้ังขนมท่ีแจกเด็กๆ ทุกอาทิตย์ พี่น้องก็ยังสามารถช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ได ้
 

4. การเปิดเรียนค าสอนวันอาทิตย์หลังมิสซาสาย เวลา 10.45 น.-12.00 น. โดยเฉพาะเด็ก
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ป. 3 (เรียนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก) และ
ระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป (เรียนรับศีลก าลัง) สามารถมาลงช่ือที่หน้าวัด(คุณครูสุดใจ/หรือบราเดอร์)  
 

5. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 
2022 พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ที่ส านักงานวัด 
 
6. บัตรการกุศลส าหรับพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนกุหลาบวัฒนา ซึ่งเป็น
โรงเรียนของวัดแม่พระลูกประค า (กาลหว่าร์) โรงเรียนพี่ของเรา พ่อรับมาทั้งหมด 10 เล่ม  
เล่มละ 20 ใบ ใบละ 50 บาท เล่มละ 1,000 บาท พี่น้องท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนฯ รวมไปถึง 
มีโอกาสลุ้นรางวัลจากทางโรงเรียนฯ เช่น Apple Watch S7, IPad gen 9, โทรศัพท์ Vivo Y21 
ฯลฯ สอบถามรายละเอียดบริเวณหน้าวัดและที่ส านักงานวัดฯ ร่วมสนับสนุนได้ทุกรูปแบบ ใบเดียว 
มากกว่า 1 ใบ หรือ 1 เล่ม ฯลฯ 
 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


