
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 

     เราบอกท่านทั้งหลายว่า “ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทอง 
ของโลกอธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่า 
ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ผู้ใดจะให้ทรัพย์
สมบัติของท่านแก่ท่าน ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้  
เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อ
นายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติ
รับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้” 

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 38 ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565/2022 

 บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา         ลก 16:1-13 



 

  

ห น้ า  2  
 

คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน 
 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้เน้นเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะสำคัญที่เราคริสตชนควรมีในชีวิต เมื่อเป็นผู้นำหรือมีโอกาส
ในการรับใช้ผุ้อื่นได้ดี ขอให้เราได้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดคุณค่า อย่าปล่อยโอกาสหลุดลอยไป 
เป็นโอกาสดีที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเอง ทำให้สิ่งนั้นเกิดคุณค่า 
กับบุคคลอื่นและตัวเราเองให้มากที่สุด 
 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน มีประชุมสภาอภิบาลฯ การประชุมครั้งนี้จะมีการพูดคุยกัน 
หลายเรื่อง เดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแม่พระแห่งลูกประคำ ทางวัดภาวนาเป็นพิเศษ 
สำหรับผู้สูงอายุ เยาวชนจะมาจัดกิจกรรมเป็นพิเศษเพ่ือเตรียมตัวฉลองวัดของเราในปีนี้ ฯลฯ  
ขอคำภาวนาพ่ีน้องสำหรับการเตรียมตัวของสภาอภิบาลฯ ด้วย พ่อได้เคยแจ้งให้ทราบไปแล้ว 
ว่ามีการต่ออายุของสภาอภิบาลฯ ชุดนี้ออกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 ช่วงนี้มี/ฝนตกมากมาก ขอให้พ่ีน้องได้วางแผนในการเดินทาง ตรวจสอบสภาพอากาศ 
กันด้วย พ่อกำลังติดต่อเพ่ือจะหาวิธีดำเนินการเพ่ือช่วยให้พ่ีน้องสามารถมาร่วมพิธีกรรมที่วัด 
ได้สะดวกมากขึ้นกว่าที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันได้เห็นหลายพ้ืนที่พบกับปัญหา 
น้ำท่วมแล้ว ดังน้ัน ขอให้พ่ีน้องเตรียมรับในการเผชิญกับทุกๆ สถานการณ์ 
 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายนนี้ มิสซา 9.30 น. คุณพ่อ บุญชรัสม์ สุขสว่าง มาเป็นประธาน 
คุณ พ่อเป็นผู้ประสานงานแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของสังฆมณฑลฯ คุณพ่อจะมาแบ่งปัน 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของแผนกฯ และร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่มเยาวชนจะมีการเล่นดนตรี 
เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับพ่ีน้องที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัด   
 คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ (สติ๊กมาร์ติน) ทำงาน
อภิบาลอยู่ที่สังฆมณฑลเชียงรายได้ติดต่อกับพ่อ เพื่อบอกบุญสำหรับพ่ีน้องที่ปรารถนาอยากจะ
ทำบุญสร้างวัด บ้านพักของพระสงฆ์ที่ทำงานที่นั่น สามารถบริจาคผ่านทางวัดพระมารดาฯ  
หรือติดต่อโดยตรงกับคุณพ่อ สามารถขอรายละเอียดได้จากสำนักงานวัด   
       ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกท่าน 
           คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“เสียดาย ถ้าไมไ่ด้อา่น”  

เมื่อเดือนที่ผ่านมาพ่อไดแ้บ่งปันหนังสือเล่มหนึ่งในบทเทศนช์ื่อว่า The top five regrets of dying  
คงจะแปลเป็นภาษาไทยประมานว่า 5 เรื่องที่น่าเสียดายเมื่อความตายก าลังจะมาเยือนของนักเขียน 
ชาวออสเตรเลียคนหนึ่งชื่อ Bronnie Ware ซึ่งเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพซึ่งท างานกับผูป่้วยในระยะสดุทา้ย เธอ
มีโอกาสพูดคุยกับผูป่้วยในระยะสุดทา้ยหลายๆ คนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีหลายๆ เรื่องที่ผูป่้วยระยะสุดทา้ย
รูส้ึกเสียดายเมื่อเขาและเธอก าลังจะจากไปในระยะเวลาอันใกลน้ี ้ ซึ่งเธอได้รวบรวมและสรุปเป็น 5 เรื่อง 
ที่ส  าคญัและเป็นที่มาของหนงัสือเล่มนี ้  หลงัจากจบมิสซา ก็มีคนมาขอใหพ้่อช่วยเขียนสิ่งที่พ่อไดแ้บ่งปันไป
สักครู่นีใ้หเ้ขา พ่อก็เลยบอกไวเ้ดี๋ยวเขียนลงสารวัดให ้พ่อจึงถือโอกาสน าสิ่งนีม้าแบ่งปันกับพี่น้องอีกครัง้ 
น่าจะเป็นประโยชนส์  าหรบัเราทุกๆคน แมเ้ราอาจจะบอกว่าเรายงัมีเวลาอยู่บนโลกพอสมควร แต่คงพูดไม่ได้
ทีเดียวนกัว่าจะอยู่กันไปอีกนานแค่ไหน เพราะเราไม่สามารถรูเ้วลานัน้ไดเ้ลย แต่พ่อคิดว่า 5 เรื่องที่แบ่งปันนี ้
น่าจะช่วยให้เราแต่ละคนย้อนมองชีวิตของเราได้บ้างว่า เราใช้เวลากับเรื่องเหล่านีด้ีหรือยัง ถ้ายังก็อาจ  
พอมีเวลา เราจะไดไ้ม่เสียดายกบัเรื่องเหลา่นีใ้นช่วงสดุทา้ยของชีวิตเราแต่ละคน  

เสียดายแรก เสียดายที่ไม่ไดใ้ชช้ีวิตในแบบที่ตนเองอยากเป็น เราอาจจะใชช้ีวิตตามความคาดหวัง
ของคนอื่น จนลืมความฝัน หรือความตัง้ใจที่เรามี และก็ท าใหค้วามสขุในชีวิตที่ควรมีมนันอ้ยลงไป 

เสียดายที่สอง เสียดายที่ท  างานหนักเกินไปจนไม่มี เวลาให้คนใกล้ตัว เป็นสิ่งที่หลายๆ คน 
ก็อาจจะก าลังเผชิญเราไม่ปฏิเสธความส าคัญของการท างานเพราะจุดประสงค์ก็เพื่อคนใกล้ตัวเรา  
จะไดไ้ม่ล  าบากจนเกินไปแต่หลายครัง้เราอาจจะลืมสิ่งส  าคญักว่านั่นคือ การอยู่ของเรา ตวัของเรา เวลาของ
เราที่มีกบัคนใกลต้วั เป็นพิเศษคนในครอบครวั 

เสียดายที่สาม เสียดายที่ไม่ได้แสดงความรูส้ึกดีๆ ต่อกันออกมา คนเรามักเสียดายเมื่อคนหนึ่ง 
จากไปเพราะเรายังไม่ได้พูดกับเขาดี ท าดีๆ กับเขา หรือแสดงความรูส้ึกดีๆ ที่มีออกมา ท าสิ่งเหล่านี ้
ในขณะที่ยงัมีเวลาเหลือ 

เสียดายที่สี่ เสียดายที่ไม่ได้ติดต่อกับคนรูจ้ักกับเพื่ อนเท่าที่ควร เวลาที่คนเราโตขึน้บางทีเวลา 
ที่จะมาพบกนัพดูคยุสารทกุขส์ขุดิบกันแบบในวยัรุน่มนัก็นอ้ยลง และเราก็อาจจะไม่เคยคยุไม่เคยพูดกบัเพื่อน
อีกหลายๆ คนรูอ้ีกทีเพื่อนจากเราไปแลว้ มีเวลาไปพบเพื่อน พบคนที่รูจ้กับา้ง 

เสียดายที่หา้ เสียดายที่ไม่ไดใ้ชช้ีวิตใหม้ีความสขุ เป็นความเสียดายที่น่าเสียดายจรงิๆ ถา้ทัง้ชีวิตเรา
เครง่เครียดกบับางเรื่อง จรงิจงักบัหลายๆ เรื่อง แต่ขาดความสขุกบัสิ่งที่ท  า เราก็ก าลงัพลาดเรื่องส าคญั 

พ่อคิดว่าในชีวิตจริงที่ผ่านมาของเราแต่ละคนเราก็อาจจะเสียดายกับหลายๆ  เรื่องที่ผ่านมา 
ที่เรายงัท าไดไ้ม่ดีไม่เต็มที่ เท่าที่ควรจะเป็น แต่ที่แน่ๆ คือวนันีเ้รายงัพอมีเวลาที่จะจดัการกับความเสียดายนี ้
ไดอ้ยู่ ตัง้แต่เวลานี ้ 

เวลาที่อ่านหนังสือเล่มนีก้็เกิดความรูส้ึกว่าเสียดายถา้ไม่ไดอ้่าน แต่มาคิดอีกทีคงเสียดายกว่าถา้ยัง
ไม่ไดท้  าอะไรกบัความเสียดายเหลา่นีบ้า้ง        
       ปลัดวัดคลองจ่ัน 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ผู้มีน้ำใจสนับสนุนกิจกรรมวินเซนตเดอปอล+ตามประสงค์ผู้ขอ คณะวินเซนต์ฯ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จำลอง ตรนัเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา ประนอม พูลสวัสด์ิ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั มารอีา ดรณุี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจรญิพานิชและครอบครัว อารยี ์
 - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+ณัฐชา+รชันี โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+ตามประสงค์ผู้ขอ วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา อาภรณ์ ขาวผ่อง อาภรณ์  
 - สุขสำราญแด่ เปโตร พรชัย ขาวผ่อง อาภรณ์  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว ไพลิน 
 - สุขสำราญแด่ ดารา พรหมเสนา+มณฑิตา+คุณานนท์ พรหมเสนาและครอบครัว พรหมเสนา ดารา 
 - สขุสำราญแด่ สมัย คชโกศัย วิโรจน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูล+เทเรซา วิภา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ แบร์นาแด็ต วรรณภา มหามณรีัตน์ วรรณรณุ ี

วันที่ 18 ก.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ มารอีา จิตรา รังษีรุกานนท์ วรรณดี 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ยาโกเบ ธรีะ สุภาษิต+มารีอา บษุยรัตน์ วัชโรทัย ธีระ  

 - สุขสำราญแด่ เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันต์ ธนา+มารีอา 
จิณณณ์วรา อัศวนันต์ธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ์  

 - สุขสำราญแด่ มารอีา วารุณี อภยัจิต  

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุวิมล+ครอบครัว อภยัจิต+ครอบครัว เรอืงภักดี+ครอบครัว  
กิจสำเร็จ+ครอบครัว เลี้ยงภาณุกร+ครอบครัว ปกิตกรถิรวัฒน์  

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั อันตน สมบัติ เปล่งศรีสุข สมบัติ 
 - สขุสำราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ฑิฆัมพร  
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล+มารีอา อันนา จรีย์ แสงเทียน+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสต์ องุ่น+เซซีลีอา ระย้า ตรธีารา อำพัน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์  เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ขาย+อันนา ขาย+เปโตร บ่าน+อันนา บ่าน พิชัย 
 - อุทิศแด่ ปีโอ อนันต์ อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จำปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณ ี
 - อุทิศแด่ นพ บุรณศิริ นพพินท์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา  

วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซ่จัง+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารอีา ชงอิก แซ่แพ้+

สอน สุวรรณี+ลิ่วถิน แซ่จ้ง+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ในไฟชำระ สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+วิญญาณในไฟชำระ จิตติมา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ มารีอา แสง เต็งพลอย ลำเจียก 
 - อุทิศแด่ มารีอา สมยั จุลสุคนธ์+รอ็ค บำรุง จุลสุคนธ์ ศิริชล 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+

เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุธ+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ สมาชิก วินเซนต์เดอปอลที่ล่วงลับ คณะวินเซนต์ฯ 
 - อุทิศแด่ อันตน มนัส ศรีสมพงษ์ วิโรจน์ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา อินน่ี+แอกเนส อักแนส แอดดิสัน ริส 

วันที่ 18 ก.ย. 2022 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง ดารา 
 - อุทิศแด่ อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ำเหลี่ยง+หล่ำ แซ่เจียง  
 - อุทิศแด่ ไท้เยี้ยง+แบร์นาแด๊ต มานี รุ่งอรุณไทยกุล ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ มารีอา วัน เซี่ยงเจ๊ว+เปาโล สารสิน รังษีรุกานนท์ วรรณดี 
 - อุทิศแด่ อันนา จงกล แก้วจำลอง+ยอแซฟ พุฒิ+ชื่น แก้วจำลอง+พรรณพิมล เทศทอง ทิพย์วัลย ์
 - อุทิศแด่ เซซีลีอา พรพิมล เมทินีพนิต+นาทาลี รำไพ แสงหิรัญ+มาการิตา มณี โลกวิทย์+ 

ราฟาแอล แอล โลกวิทย ์ สน่ัน 
 - อุทิศแด่ โยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ+โยเซฟ สมหวัง นพนันทนาพร เกียรติ 
 - 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 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ลาวัลย ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ น.ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี 

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

วันที่ 19 ก.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
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 ระลึกถึง น.อันดรูว์ กิม เต ก็อน พระสงฆ์, เปาโล จง ฮา ซัง และเพื่อนมรณสักขี 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

วันที่ 20 ก.ย. 2022 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ  

มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ ฉลอง น.มัทธิว ผู้นิพนธ์พระวรสาร 

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

วันที่ 21 ก.ย. 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 คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 

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

วันที่ 22 ก.ย. 2022 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ  

มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ ระลึกถึง น.ปีโอ แห่งเปียเตรลชีนา พระสงฆ์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
วันที่ 23 ก.ย. 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 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 
 - สขุสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปญัจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
วันที่ 24 ก.ย. 2022 - สขุสำราญแด่ 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 

 - อุทิศแด่ มารีอา มุย่เอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022 : อาทิตย์ที ่26 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานำชีวิต 
“ให้แต่ละคนได้รับสิ่งที่เป็นของเขา” 

 ความสำเร็จทางธุรกิจ อาจนำไปสู่ความรู้สึกต้องการอ้างกรรมสิทธิ์  
อย่างสมบูรณ์เด็ดขาด และความปรารถนาที่จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่คำนึงถึง
สิทธิ์และความต้องการของผู้อื่น พระคัมภีร์เตือนเราว่า ไม่มีกรรมสิทธิ์ใดที่สมบูรณ์
เด็ดขาด มนุษย์เป็นคู่สัญญากับพระเจ้า และพร้อมกับพระเจ้าเขาจะต้องรับผิดชอบ
ในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม ในการเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้ามนุษย์มีสิทธิ์ที่จะใช้
ทรัพยากรของโลก ดังนั้น ทุกคนจะต้องมีหลักประกันว่าจะได้รับส่วนแบ่งที่ยุติ ธรรม
ในการเป็นเจ้าของ ข้อคำนึงทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ชี้ ให้ เห็นว่า 
วิถีทางที่ทำได้มากที่สุดเพื่อประกันการเข้าถึงทรัพย์สินในโลกนี้ก็คือระบบของ
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล 

 สิทธิในกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลมาจากสิทธิรวมของมนุษยชาติที่จะใช้สิ่งต่าง ๆ  
ที่เป็นของโลกนี้ “ให้แต่ละคนได้รับสิ่งที่เป็นของเขา” เป็นกฎทองของความยุติธรรม 
คนงานมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติที่สมกับเป็นมนุษย์  
และพวกเขาเองก็ต้องทำงานให้ดี มีสหพันธ์แรงงานเพื่อปกป้องสิทธิเหล่านี้  
ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องให้ความเอาใจใส่ว่า สหพันธ์ของพวกเขาไม่ทำผิดต่อ
ความยุติธรรมเป็นส่วนรวม จงให้ส่วนที่เป็นของเขาแก่แต่ละคน บทอ่านแรก 
และพระวรสารวันนี้พูดถึงการจัดการที่ยุติธรรม     
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ตารางมิสซา : วันจันทร-์วันศุกร์  เวลา 06.20 น.,   วันศกุร์(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 . เดื อนกั นยายนนี้  เป็ น เดื อนแห่ งการภาวนาเพื่ อครอบครั วคริสตชน  
ทุกๆ ครอบครัว เป็นพิเศษครอบครัวคริสตชนวัดพระมารดาฯ เชิญชวนภาวนา 
เป็นพิเศษ เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

     พี่น้องที่ปรารถนาอยากจะประกอบพิธีแต่งงานให้ถูกต้อง  สามารถแจ้ง 
ความประสงค์หรือติดต่อกับทางคุณพ่อ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัด 
 
 

 
 
 

2. การเรียนคำสอนเด็กวันอาทิตย์หลังมิสซาสาย  ทางวัดจะเปิดรับสมัคร 
และเริ่มเรียนคำสอนเด็ก สำหรับเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังสำหรับเด็กที่ไม่ได้
เรียนในโรงเรียนคาทอลิกอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
 
 
 
 

3. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ 
ที่ 25 กันยายน 2022 พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อ 
ได้ท่ีสำนักงานวัด 
 

 4. วันอาทิตย์นี้หลังมิสซาสาย เยาวชนวัดจะมีกิจกรรมร้องเพลง ดนตรีหน้าวัด  
พี่น้องสามารถติดตาม รับชม และเป็นกำลังใจให้น้องๆ เยาวชนของวัด 
 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


