
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

1 หมู 5 ซ.นวมินทร 81 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

โทรศัพท.02-3758294-6 แฟกซ.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปที่ 36 ฉบับที่ 08 ประจําวันอาทิตยที่ 20 กุมภาพันธ 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา              ลก. 6 : 27-38 
 พ ระ เยซู เจ าตรั สกั บประชาชนที่ มาฟ งพระองค ว า  
“เรากลาวกับทานทั้งหลายที่กําลังฟงอยูวา จงรักศัตรู จงทําดีตอผูที่
เกลียดชังทาน จงอวยพรผูที่สาปแชงทาน จงอธิษฐานภาวนา 
ใหผูที่ทํารายทาน ผู ใดตบแกมทานขางหนึ่ง จงหันแกมอีก
ขางหนึ่งใหเขาตบดวย ผูใดเอาเสื้อคลุมของทานไป จงปลอยใหเขา 
เอาเสื้อยาวไปดวย จงใหแกทุกคนที่ขอทาน และอยาทวงของของทาน 
คืนจากผูที่ ไดแยงไป ท านอยากให เขาทํ าตอท านอยางไร 
ก็จงทําตอเขาอยางนั้นเถิด 
 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 
 “มีมิตร 500 นับวายังนอยไป มีศัตรู 1 คนนับวามากไป” เปนคํากลาวของนักปราชญ 
และนักบริหารหลาย ๆ อาน อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 7 เทศกาลธรรมดา พระเยซูเจาปรารถนาใหเรา
เปนคนดีที่มากกวาบุคคลทั่วไป แตความดีที่พระเจาปรารถนาใหเรามี คือ ใหอภัยแมกระทั่งผูที่เปน
ศัตรูของเรา เพราะถาเรารักแตผูที่รักเราความดีของเราไมไดแตกตางจากคนบาปเลย เพราะคนบาป 
ก็ยังรักคนที่เขารักเลย ความดีของเราตองยิ่งใหญเหมือนพระบิดาเจาของเรา  
 ขอรวมแสดงความเสียใจตอการจากไปของพระคุณเจายอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค 
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ ไดมีมิสซาอุทิศแดดวงวิญญาณของทาน และไดนําราง 
ของทานไปบรรจุที่สุสานใตอาสนวิหารอัสสัมชัญ พระคุณเจาไดไปทําหนาที่นายชุมพาบาล 
ที่สังฆมณฑลเชียงใหมเปนเวลา 22 ป ปจจุบันสังฆมณฑลเชียงใหมไดเจริญกาวหนาจนไดแบง 
การปกครองเปนสังฆมณฑลเชียงรายอีก 1 สังฆมณฑล ขอขอบคุณพระคุณเจาที่ไดทําหนาที ่
นายชุมภาบาลอย างดี  ขอพระคุณ เจ าได พั กผ อนตลอดนิ รันดรกับพระเจ าในบ านแท 
ของพระองคเทอญ 
 สถานการณของการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 กลับมามีจํานวนผูติดเชื้อที่สูงขึ้นเกิน 
10,000 คน ตอวัน แตจํานวนผูเสียชีวิตและการที่จะตองเขาไปรับการรักษาพยาบาลในหองฉุกเฉิน 
มีจํานวนไมไดนาเปนหวงเหมือนการระบาดครั้งที่ผานมาซึ่งมีจํานวนผูเสียชีวิตจํานวนมาก ขอทุกคน
รวมในภาวนาเพื่อใหสถานการณนั้นกลับสูสภาวะปกติและสามารถควบคุมไดจากผูรับผิดชอบ 
ขอใหเราทุกคนสามารถผานวิกฤตนี้ไปได  
 โรงเรียนเปดมาไดระยะหนึ่งสําหรับเทอม 2 ใกลจะปดเทอมแลว สัปดาหหนานี้จะมีการสอบ
แลว นักเรียนของเรามีโอกาสไดมาศึกษาที่โรงเรียนไมมากนัก นาเปนหวงสําหรับความรูที่เด็ก ๆ  
ควรได ในรอบ 2 ปที่ผานมา หวังใจวาทุกอยางจะกลับเขาสูสภาวะปกติ และทําใหเด็ก ๆ สามารถ
กลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนไดเหมือนเดิมในไมชานี ้  
 ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในการรวมกันจัดมิสซาหนาถ้ําแมพระ เสียงตอบรับ 
ดีพอสมควร มีบรรยากาศที่ชวนศรัทธา ที่ทําใหทุกทานไดมารวมกันใหเกียรติแมพระ มีเสียงตอบรับ 
ที่ดีมาก และปรารถนาอยากใหมีการจัดขึ้นอีกในอนาคต พอขอรับขอเสนอไวและจะนําเขาสูที่ประชุม
ของสภาฯ เพื่อจะไดจัดใหมีมิสซา การสวดภาวนา และการเทิดเกียรติแมพระตอไปในอนาคตตอไป
               
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                 คุณพอประจักษ 



 

  

ห น า  3  

 

 

ปลัดบอกเลา 

"มุมอาดัมกับมุมพระเยซู" 

 "....วันนี้  องคพระผูเปนเจา ทรงมอบเจานายไวในมือของขาพเจา แตขาพเจา 
ไมตองการทํารายผูรับเจิมขององคพระผูเปนเจา" (1ซมอ 26:23) 

 ในบทอานที่ 2 ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ ฉบับที่ 1 ผูเรียบเรียงพูดถึง  
"อาดัมคนแรก" กับ "อาดัมคนสุดทาย" อาดัมคนแรกยอมหมายถึงอาดัมในหนังสือปฐมกาล 
และหมายรวมถึงธรรมชาติของมนุษยเราทั่วไปทุกคน ผูที่สนใจแตความตองการฝายเนี้อหนัง 
ความตองการสวนตัว มีมุมมองประสามนุษย   สวนอาดัมคนสุดทาย มีชีวิตฝายจิต 
ยอมหมายความถึงพระเยซูเจา ที่สนใจน้ําพระทัยของพระ สนใจใหพระจิตนําทาง และมีมุมมอง
ของพระเจา 

          มุมมอง..... "มุมมองประสามนุษย " ในบทอานแรก เราพบในความคิดของ 
ทหารลูกนองของดาวิด และอาจเปนมุมมืดที่ซอนอยู ในหัวใจบางสวนของดาวิดดวย 
สวน "มุมมองของพระเจา" มุมมองของ "อาดัมคนสุดทาย" มุมมองของพระเยซูเจา 
เราเห็นในหัวใจสวนใหญพบในคําพูดของดาวิด เขาวางใจวางชีวิตทั้งหมดไวกับพระเจา 

 พระเยซูเจาตรัสกับประชาชนที่มาฟงพระองควา "จงเปนผูเมตตากรุณาดังที่พระบิดา 
ของท านทรงพ ระ เมตตากรุณ าเถิ ด ...จ งรักศั ต รู  จงทํ าดี ต อ ผู ที่ เก ลี ยดชั งท าน 
จงอวยพรผูทีส่าปแชงทาน จงอธิษฐานภาวนาใหผูทีท่ํารายทาน"  (ลก 6:36,27-28) 

         ความเปนผูชอบธรรม จึงพบไดในชีวิต "อาดัมคนสุดทาย" ในชีวิตผูมีมุมมอง 
ของพระเยซูเจา ผูใหพระจิตเจานําทางชีวิต การเปนผูมีความเชื่อแทจริง จึงเห็นไดในความรัก
เมตตางายงายในชีวิตเรา  จริงจริงไมใชทํากันไดงายงายทุกครั้งไป ตองขอพึ่งพระพลัง 
ของพระจิตเจาชวย 

          สัปดาหนี้ขอพระพลังจากศีลมหาสนิทชวยเรา ใหเรามีพลังที่จะเลือกอยูมุมพระเยซ ู
มองพี่นองเราอยางพระเจามอง  ขอพลังของพระชวยเราใหกลาและสามารถ "รักศัตรู  
ทําดีตอผูที่เกลียดชังเรา และสามารถสวดภาวนาใหเขา แมเขาจะดูไมนารักเลย" 

    
           นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 7  เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วันทนีย มีประเสริฐ วันทนีย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว หฤทัย พันธุมณ ี หฤทัย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ สุภลักษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม สุชีรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สงัขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน สุพรรณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนซ อัครวัต เปลงศรีสุข+เทเรซา ลลิตา เปลงศรีสุข+มารีอา 
ลลนา เปลงศรีสุข+คามประสงคผูขอ 

สมบัต ิ

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว จิตติมา วสุสิน จิตติมา 
 - สุขสําราญแด มารีอา แกวกร รมสีนวล+โรซา ชนกนาฏ จั่นเพชร แกวกร 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ยอแซฟ สมพล ปญจทรัพย+มารีอา มักดาเลนา ชาลินี  
ปญจทรัพย+ครอบครัว Elic Wong+Kimee Wong Panchasarp และหลานชาย 

สมบัต ิ

 - สุขสําราญแด เทเรซา วรรณรุณี มหามณีรัตน+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน สุนทร 
วันที่ 20 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด แบรนาแด็ต มาลัย มหามณีรัตน สุนทร 

มิสซา - สุขสําราญแด วรรณา ไทยสงวนวรกุล เลิศศักดิ์  
 - สุขสําราญแด ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เลิศศักดิ ์
 - สุขสําราญแด ชุลีกร ไทยสงวนวรกุล เลิศศักดิ ์ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง นันทิกา 

 - สุขสําราญแด ออกัสติน อาทติย เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริสรา เจริญพานิชและ
ครอบครัว มารีรอา บุญรักษา กิจเจริญ 

อารีย 

 - สุขสําราญแด คุณพออารอน อัลโกเซบา+ยอแซฟ กิตติศักดิ ์จั่นเพชร อารีย 
 - สุขสําราญแด มารีอา ปุ ประสานไทย อารีย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศรีษาวรรณ พุฒิพงศ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศรวีร เอื้อนนทัช+ตามประสงคผูขอ ศรวีร 
 - สุขสําราญแด มารีอา กุลธิดา สุวิมลและญาติพี่นอง+ลูกหลาน  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุกัญญา ชูประเสริฐ สุกัญชา 

 - สุขสําราญแด มาเซอร สกอลสัติกา สัณฐิต ิ เทเรซา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 

 
- สุขสําราญแด อันนา วีณา+อนันา กัลยารัตน+มารอีา เนตรนภิศ+อลิซาเบท นริศรา+ 
ยอแซฟ พงศชพัฒน มีขันทอง 

เนตรนภิศ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

เกียรติ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 7 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด มารีอา กอแรตตี ศศินาฏ วีรานนท+พงษบดินทร วีรานนท พิชญานาถ  
 - อุทิศแด ตระกูล นามะสนธิ+ทรรทรานนท+สกุลทอง+ทรัพยศรี+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ วันชัย 
 - อุทิศแด พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค+วิญญาณในไฟชําระ สมบัต ิ

 
- อุทิศแด อนันา ประเพียร ตรันเจริญ+เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรนัเจริญ+
วิชิต ตรันเจริญ+มิตร ตรันเจริญ 

จําลอง 

 - อุทิศแด ลูซีอา วนาลี สิงหเสนห หลานๆ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ สุกัญญา 
 - อุทิศแด เทเรซา อายติน แซลิ้ม+ยวงหยวน แซเลี้ยง+อันนา กิตติมา สุวิมล+ว.ในไฟชําระ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ผูมีพระคณุทุกทาน+วิญญาณในไฟชําระ สมบัต ิ

วันที่ 20 ก.พ. 2022 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+มารีอา รุงเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด อังเดร ลูกา ธรรมรงคศักดิ์ เจริญพานิช+คุณยาหยง แซดาน อารีย 

มิสซา - อุทิศแด ยอแซฟ ประวนิ วิวัฒนวานิชวงศ สุกัญญา 
 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+เทเรซา จันทรา แสงวงศ ศศินาฏ  
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเย้ียง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด ยอหนบัปติสต ประจวบ เอี่ยมสําราญ ณัฏฐชยธร 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองในไฟชําระ ปญจทรัพย 

 
- อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรรณ+วรสรรค ฉัตรทาน+ 
ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ 

จิตติมา 

 - อุทิศแด มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ+เปโตร ประเทือง+เปโตร 
สวาง+เปโตร สงวน 

พรพรรณ 

 - อุทิศแด เปโตร สยาม ฤกษโสภา+เทเรซา จําเนียร พูลสวัสดิ์ ลาวัลย 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทดั วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด อารีวัลย ทองเงิน สุพรรณ 
 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ สนั่น 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ 
ญาติพี่นองทีล่วงลับ 

อุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ นนัทิกา 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร น.เปโตร ดามีอาโน พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครวั เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

เกียรติ 

วันที่ 21 ก.พ. 2022 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 มิสซา,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอังคาร ฉลองธรรมาสนนักบุญเปโตร อัครสาวก 

   

 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
เกียรติ 

วันที่ 22 ก.พ. 2022 

มิสซา,เวลา 06.30 น. 

- สุขสําราญแด อันนา วีณา+อนันา กัลยารัตน+มารอีา เนตรนภิศ+อลิซาเบท นริศรา+ 

ยอแซฟ พงศชพัฒน มีขันทอง 
เนตรนภิศ 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ ระลึกถึง น.โปลีการป พระสังฆราชและมรณสักขี 

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 23 ก.พ. 2022 

มิสซา,เวลา 06.30 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
เกียรติ 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 7 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 24 ก.พ. 2022 

มิสซา,เวลา 06.30 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรพัย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
เกียรติ 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร สัปดาหที่ 7 เทศกาลธรรมดา 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
เกียรติ 

วันที่ 25 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา,เวลา 06.30 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร สัปดาหที่ 7 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 26 ก.พ. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
เกียรติ 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

มิสซา .เวลา 17.00 น - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 27 กมุภาพันธ 2022 : อาทิตยที่ 8 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 

การเจริญเติบโตสูฉายาลักษณของพระบิดาเจาสวรรค 

 การสังเกตด วยความเอาใจใสต อแรงผลักดัน  ตามสัญชาตญาณและพฤติกรรม 
ของเพ่ือนมนุษย โดยเฉพาะในชวงที่พวกเขาไมบังคับตัวเอง (ความโกรธ ความผิดหวัง ความกลัว) 
สอนวา เรามีสภาพไมตางกับสัตว ไมเพียงแตในแงของโครงสรางทางกายภาพ แตในสัญชาตญาณ
และชีวิตใตจิตสํานึกของเราดวย ภาพยนตรวอลทดิสนียไดฉายใหเห็นวา สัตวในปาสามารถเห็นแกตัว 
และดุรายไดเพียงใด และมีใครบางท่ีไมเคยประสบกับความนากลัวกับสิ่งที่เด็กๆ อาจประพฤติตอกัน
และกัน จําเปนตองใชทั้งชีวิตของการเจริญสูวุฒิภาวะเพื่อจะไดโตขึ้นเหนือความเปนสัตวที่อยูในเรา 
และบางคนไมเคยทําสําเร็จแมเมื่อผานเขาสูวัยชราแลวก็ตาม เขายังไมสามารถควบคุมอารมณ 
และความปรารถนาที่เห็นแกตัวของตนเองได 

 ปรัชญาชีวิตคริสตศาสนาท่ีงดงาม ไดใหแนวทางไวบางประการวา จะตองเจริญชีวิตสูภาวะได
อยางไร พรอมทั้งให เหตุผลและแรงจูงใจดวยวาทําไมจึงควรทําเชนนั้น การเจริญ เติบโต 
ของคริสตชนสูวุฒิภาวะเปนการเจริญเติบโตสูวุฒิภาวะในพระคริสตเจา และเปนการทาทาย 
ใหเปนบุคคลอยางที่พระบิดาเจาในสวรรคทรงเปน บทอานในวันนี้เชิญเราใหรําพึงถึงบางแงมุม 
ของการเจริญเติบโตของคริสตชน สูฉายาลักษณของพระเจา. 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศกุร เวลา 06.30 น. วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                   วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 
กิจศรัทธาออนไลน : เฝาศีลมหาสนิทออนไลน วันอังคาร เวลา 11.45 น.  
                      ชวนสวดสายประคําออนไลน วันอังคาร และวันศุกร เวลา 19.00 น.  
(ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถติดตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. มิสซาวันธรรมดา ณ วัดนอยเบเนดิกต  
 วันจันทร – วันศุกร มิสซาเวลา 06.30 น. 
 สัปดาหนี้ วันพุธที่  23 และวันพฤหัสบดีที่  24 กุมภาพันธ  2022 งดมิสซาเช า  
        เวลา 06.30 น. เน่ืองจากพระสงฆมีสัมมนาท่ีบานผูหวาน 

 

2. สัปดาหหน า วันเสารที่  26 ก.พ. 2022 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. จะม ี
การประชุมแผนกครอบครัว เขต 2 ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห  คลองจั่น 
 

3. พี่ นองท านใดมี ใบลานของปที่ ผ านมา สามารถนํามาใหที่ วัด ไดแลวนะครับ 
เพ่ือจะไดเตรียมเขาสูเทศกาลมหาพรต วันพุธรับเถา วันท่ี 2 มีนาคม 2022 
 

4. การรับศีลล างบาปเด็กเล็ก อาทิตยสุดทายของเดือนนี้ตรงกับวันอาทิตยที่  
27 กุมภาพันธ 2022 หลังมิสซาสาย พี่นองทานใดประสงคจะใหเด็กเล็กรับศีลลางบาป 
ติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
 


