
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 

 พระนางมารีย์ตรัสว่า “วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์
ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่า 
ข้าพเจ้าเป็นสุข พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ สำหรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์  พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ ไป 
ตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไล่ผู้มีใจ
มักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยก
ย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงข้ึนพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐี
ให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์ โดยทรง
ระลึกถึงพระกรุณา ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป” 

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 34 ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565/2022 

 บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา         ลก 1:39-56 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน 
 อาทิตย์นี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกาย 
และวิญญาณ โดยปกติการสมโภชนี้ตรงกับวันที่  15 สิงหาคมของทุกปี พระศาสนจักร 
ของประเทศไทยได้ใช้วันสมโภชนี้เป็นโอกาสพิเศษในการถวายประเทศไทยให้อยู่ในความคุ้มครอง
ดูแลของพระนางมารีย์ การท่ีพระศาสนจักรได้ให้เกียรติพิเศษนี้แด่แม่พระ เพ่ือต้องการตอกย้ำ
ให้คริสตชนเชื่อมั่นถึงความเชื่อในเมืองสวรรค์ เป้าหมายที่เราทุกคนหวังไว้ พระเยซูเจ้าเสด็จ 
สู่สวรรค์ แม่พระเองได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ เราทุกคนมีเป้าหมายที่ไปยังบ้านของพระบิดา 
คือ เมืองสวรรค์ ขอเป็นกำลังใจให้กับเราทุกๆ คนด้วย 
 สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝนตกลงมาหนักหลายวันติดต่อ กรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ 
ในเรื่องของน้ำท่วมและที่ตามมาคือ รถติดเป็นระยะเวลานาน ขอพ่ีน้องพยายามติดตามข่าว 
เพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วย จะได้ไม่เผชิญรถติดหรือนำ้ท่วม 
 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม มีเด็กๆ ของเราจำนวนหนึ่งเดินทางไปรับศีลกำลังที่วัด 
พระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี เป็นความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้านความเชื่อสำหรับเราคริสตชน 
ขอคำภาวนาสำหรับเด็กๆ ของเราด้วย ทางวัดจะพยายามติดตามและดูแลเรื่องของศีลศักดิ์สิทธิ์
ต่อไป ยังมีเด็กๆ ของเราที่เตรียมตัวในการรับศีลมหาสนิทจำนวนหนึ่ง พ่ีน้องช่วยกันดูแล 
ด้านฝ่ายวิญญาณของเด็กเหล่าน้ีด้วย 
 วันเสาร์ที่  27 สิงหาคม ทางวัดมีจัดอบรมเด็กๆ สำหรับมีส่วนร่วมในพิธีกรรม  
ช่วยมิสซา อ่านบทอ่าน ฯลฯ ใช้เวลาครึ่งวันตั้งแต่ 9.00–12.00 น. ทางวัดจะได้ทำการบันทึกชื่อ
ของเด็กๆ เหล่านี้ไว้ โอกาสหน้าหากมีกิจกรรมเพ่ิมเติม ทางวัดจะเรียกเด็กๆ เหล่านี้มาอบรม
เพิ่มเติม เป็นกำลังสำคัญของวัดต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณคุณพ่อแบงค์ บราเดอร์ ครูคำสอน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการอบรมครั้งนี้ ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนน้ำใจดี 
ของทุกท่าน 
        ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกท่าน 
                    คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“สู้กับไวรัส ด้วยจิตส ำนึก” 

พี่น้องครับ เรายังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และคงต้องอยู่ 
กบัมนัไปอีกไม่รูน้านแค่ไหน ช่วงนีด้เูหมือนการแพร่ระบาดจะกลบัมาอีกระลอก นอกจากโควิด ตอนนี ้
ยังมีฝีดาดลิงแพร่ระบาดอีก ใครจะไปคาดคิดว่าไวรสัเล็กๆ มีผลกระทบที่สามารถท าลายลา้งโลกได้
อย่างไม่คาดคิด ผลกระทบที่เกิดขึน้ประเมินความเสียหายไม่ได ้ทัง้ต่อชีวิต ต่อสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
และทุกๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหน ได้รบัผลกระทบอย่างทั่วถึงกัน เวลาที่เกิดสถานการณ์ 
แบบนีข้ึน้ ใครจะไปคิดว่าไวรสัไม่ใช่เพียงแค่ท าลายระบบร่างกายของเราเท่านั้น แต่ไวรสัมันท าลาย
จิตส านึกของคนไปด้วย เราจึงเห็นข่าวมากมายที่ออกมาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส  
ท าใหเ้ราเห็นธาตุแทข้องคนจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ มีการเอารดัเอาเปรียบ มีการหาผลประโยชน์ 
บนความเดือดรอ้นของคนอ่ืน มีคนใช้สถานการณ์แบบนี ้เพื่อสร้างความแตกแยก ด้วยข่าวเท็จ 
ข่าวลวงสารพดั ใชว้ิกฤตที่เกิดขึน้เพื่อเอาประโยชนเ์ขา้ตวัเอง ไม่ว่าจะดว้ยวิธีไหนก็ตาม 

ที่น่ากลวักว่าการแพร่ระบาด ก็คือการขาดจิตส านึก ในอนาคตอันใกลเ้ชื่อว่าเราคงมียารกัษา
และช่วยฆ่าไวรสั ช่วยรกัษาอาการป่วยจากเชือ้โรคที่เกิดขึน้ มากกว่าแค่วคัซีนป้องกนั แมจ้ะมียารกัษา
ไวรสั แต่มันไม่สามารถเยียวยาสิ่งที่เสียไปจากการกระท าที่ขาดจิตส านึก เมื่อช่วงมีการระบาดใหญ่  
ในช่วงแรกๆของโควิดพ่อได้เห็นโปสเตอร์ในสื่อออนไลน์ที่ เชิญชวนให้สู้กับ ไวรัส COVID-19  
ด้วยจิตส านึก ถ้ามีจิตส านึกต่อส่วนรวม ไวรัสจะไม่น่ากลั ว ไวรัสจะไม่สามารถแพร่ระบาด 
ได้อย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนจะตระหนักถึงหน้าที่ที่ ควรท าในสถานการณ์แบบนี ้ ทั้งผู้ป่วย  
ทั้งผู้อยู่ ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้คนทั่ วไป จะรู้ว่าควรท าอะไร เพื่อไม่ท าให้การแพร่ระบาดมันมากขึน้  
และเพื่อรกัษากนัและกนั 

พ่อเชื่อว่าเราทุกคนล้วนทราบ และรู้ว่าในสถานการณ์แบบนี ้เราแต่ละคนควรท าอะไร  
อะไรที่พอจะท าได้เพื่อป้องกันตัวเอง และไม่สรา้งภาระให้คนอ่ืน นั่นละเป็นสิ่ งที่ควรท า หลายครัง้ 
ก็เห็นว่าเราต่างเรียกรอ้งใหค้นอ่ืนน่าจะท านั่นนี่ ที่นั่นที่นี่น่าจะมีมาตรการแบบนี ้แต่ในขณะที่เราเอง
อาจก าลังใชช้ีวิตแบบเสี่ยง แบบไม่ปลอดภัยส าหรบัตัวเองและคนรอบขา้ง เราอาจไม่ไดดู้แลตัวเอง  
ดีพอ และส่งผลกระทบต่อคนอ่ืน เริ่มตน้ที่ตัวของเราก่อน เลิกบ่นเลิกด่า และท าอะไรที่เป็นประโยชน์ 
ต่อกันดีกว่า อะไรพอจะท าได้และช่วยกันได้ ก็ท าเถอะครับ  เราคงอยู่กับไวรัสนี ้อีกสักพัก  
อยู่ดว้ยจิตส านึกที่ดี สูก้บัไวรสัดว้ยการมีจิตส านึกที่ดี  

ไวรสัจะยิ่งน่ากลวัและมีพลงัท าลายลา้งสูงขึน้ ถา้มันเขา้ไปอยู่ในผูท้ี่ขาดจิตส านึก อย่าใหเ้รา
สรา้งไวรสัตวันีข้ึน้มาเพิ่มอีก เพราะมนัน่ากลวักว่าไวรสัที่เราก าลงัเผชิญ อย่างที่เราพอจะไดเ้ห็นมนัมา
บา้งแลว้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเราจะไม่เพิ่มมนัขึน้อีกจากตวัของเรา      
         ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สขุสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจรญิพานิชและครอบครัว อารยี ์
 - สุขสำราญแด่ เปาโล สุนทร มหามณรีัตน์+เทเรซา วรรณรณุี มหามณีรัตน์ วรรณรณุ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั มารอีา ดรณุี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิระวัน ชยักุล จารุวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ปรีดา พี่ๆ หลานๆ ปรีดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จำลอง ตรนัเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ อันตน ภัทริศวร์ ชยัเฉลิมปรีชา 28 
 - สุขสำราญแด่ ลาวัลย์ ลายสุวรรณ จิตติมา 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา มัซซาแรลโล กงัสตาล แสงอรุณ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว ไพลิน 
 - สุขสำราญแด่ บัญชา+สดใส+ดนัย+เด่นพงษ์ สุยคง สดใส 

วันที่ 21 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เต่ียไพบูลย์+ครอบครัว ทวยเจริญ อุบลรัตน์ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครวั วงศ์ธนะชั้ย อรวรรณ 

 - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+รัชนี โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ธนาภรณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธนาภรณ ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เถกิง เอนกพีระศักด์ิ เถกิง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สินบำรุง+ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน์+มารีอา เสาวณีย์  

วงศ์ประสิทธิ์+มารอีา สรารักษ์ สินบำรงุ+อิกญาซีโอ สราวุธ สินบำรุง เสาวณีย ์

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

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั วดี จึงสุวนันทน์  
 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพ่ีน้อง+

ผู้ป่วย+ครอบครัว กิจสำเรจ็+ตามประสงค์ผู้ขอ นิภาพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ ฑิมัฆพร 
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขสำราญแด่ เอลีซาเบธ สมใจ มีขันทอง เนตรนภิศ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด่ โรซา บุญเรือน+วินัย เต่ียไพบูลย์+เซซีลีอา หรีม ฉัตรรัตนรังสี อุบลรัตน์ 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรมภ์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+

เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ สตานิเลาส์ ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ์+ยวงบัปติสตา หลี+เซซีลีอา 
สำลี เกตุผล เพ็ญศรี 

 - อุทิศแด่ นภาพร พิมพ์พงษ์ ณัฐมน 
 - อุทิศแด่ โทมัส เบ้า ชินวงศ์+เซซีลลีอา เมี้ยน ชินวงศ์+โทมัส ประวิช ชินวงศ์ ยุวลัย 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด ่เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ แม่จูม ถีระพันธ ์ พิมพ์ปภัสสร 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิน+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณไฟชำระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ เปาโล นิวัตร วัฒนาวารินทร์ วีระชัย 
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราฌอม ปูควะนิช ปิยาภา 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา  

วันอาทิตย์  สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 

 - อุทิศแด่ เปโตร สิงห์ ปั้นทอง+มารีอา มักดาเลนา จี+อักแนส เหง้า ปั้นทอง เดือนเต็ม 
 - อุทิศแด่ มารีอา ดวงวิภา แซ่เจีย+เปโตร ชาญ เฮงตระกูล+วิญญาณในไฟชำระ+ยอแซฟ 

นิพนธ์ เฮงตระกูล วาสนา 
 - อุทิศแด ่มารีอา มัทนา บุญครอง สดใส 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร นิภาภรณ ์
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ่เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์+วิเชียร คชโกศัย ดรุณ ี

วันที่ 21 ส.ค. 2022 - อุทิศแด่ สุรชัย สุดสวาสดิ์+อักแนส ไสว สุดสวาสดิ์+บรรพบุรุษ+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ โยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ 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 
 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ จารุวรรณ 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ลาวัลย ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ ระลึกถงึพระนางมารีย์พรหมจารีราชินีแห่งสากลโลก 

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

วันที่ 22 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 

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  

วันอังคาร น.โรซาแห่งลีมา พรหมจารี 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
วันที่ 23 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันพุธ ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก 

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

 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
วันที่ 24 ส.ค. 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 พิศิษฐ์ สุทธาวาส เกียรติ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี น.หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝร่ังเศส, น.โยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์ 

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

วันที่ 25 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา 

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

 

วันที่ 26 ส.ค. 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 ระลึกถึง น.โมนิกา 

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

วันที่ 27 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ 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 

 - อุทิศแด ่เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022 : อาทิตย์ที ่22 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานำชีวิต 
“พระนางได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์” 

 เราทุกคนรู้สึกพึงพอใจหลังจากได้ทำงานแล้วอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ให้กำเนิด
บุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์ หรือผู้ชายที่ทำให้ภรรยาของตนพอใจกับของขวัญที่เธอปรารถนา
อยากได้เงียบ ๆ เป็นเวลานาน  หรือเด็กวัยรุ่นซึ่งได้ตัดหญ้าที่ลานหน้าบ้านและรู้สึกยินดี 
ต่อคำชมจากบิดาของตน เราทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำในชีวิต เราจะต้องทำให้งาน 
มีความหมายสำหรับเราเองและบุคคลที่อยู่รอบข้าง ในการที่จะทำดังนั้น เราจำเป็นต้อง 
มีภาพที่ เราจะถือเป็นแบบอย่าง  และเรามีภาพที่ งดงามในพระนางมารีย์  ทั้ งนี้  
สืบเนื่องมาจากการที่พระนางไม่ได้ทำสิ่ งใดที่ใหญ่โต แต่ถึงกระนั้นพระนางก็ได้มีชีวิต 
ที่มีความหมายท่ีสุด 

 พระนางมารีย์ได้เคยประสบกับความมืดมิดในชีวิตของความเชื่อ เหมือนอย่างที่  
เราทุกคนต้องประสบ พระนางต้องทนทรมานกับความห่วง ความกังวลใจของแม่  
ผู้ซึ่งไม่เข้าใจพระบุตรผู้มีอุดมการณ์ยิ่งใหญ่ และทำการเสี่ยงอย่างน่าตกใจ พระนาง 
เป็ นสตรีที่ ต้องทนทุกข์ ในการออกติดตามพระบุตรของพระนาง ผู้ ต้ องทรมาน 
และถูกสบประมาทตลอดทางสู่กัลวารีโอ เราเรียนรู้ว่าความทุกข์ทรมานเป็นส่วนหนึ่ง 
ของชีวิต 

 แต่พระนางยังเป็นภาพอนาคตของเรา พระนางได้ร่วมมีส่วนในชัยชนะของพระบุตร
ของพระนางเหนือความตาย ความกังวล ความมืดมิดและความเจ็บปวดในระดับที่สูงมาก 
ในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ เพียบพร้อมด้วยความดีงาม พระนางได้อยู่กับพระเจ้า  
และดังนี้ก็เท่ากับเป็นภาพสำหรับเราซึ่งหวังว่า เมื่อเวลาของเรามาถึง พระเจ้าจะตรัสกับเรา
เช่นกันว่า “ดีมาก...เชิญมาร่วมในความยินดีกับเจ้านายของท่านเถิด” 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-์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 และเยาวชนเป็นต้น
ในชุมชนวัดและโรงเรียนของเราเป็นพิเศษ เชิญชวนพี่น้องร่วมใจและภาวนาไปด้วยกัน
เป็นพิเศษเพื่อเด็กๆและเยาวชน 

 

 
 

2. เชิญชวนพี่น้องที่สนใจจิตตารมณ์และการเป็นสมาชิกคณะพลมารีย์ของวัด 
สามารถติดต่อและแจ้งความประสงค์ได้ท่ีสำนักงานวัด 
 
3. เชิญชวนเด็กๆทั้งชายและหญิง (ที่ช่วยมิสซาอยู่แล้วหรือผู้ที่สนใจ) จะเป็นเด็กช่วย
มิสซาและช่วยพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่วัด เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการมีบทบาท
ในพิธีมิสซา ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ  
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ / พิธีอวยพรเด็กช่วยมิสซา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 
ในรอบมิสซา 9.30น. 
 

 
 

4. การรับศีลล้างบาปเด็กเล็ก อาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 
สิงหาคม 2022 หลังมิสซาสาย พี่น้องท่านใดประสงค์จะให้เด็กเล็กรับศีลล้างบาป 
ติดต่อได้ท่ีสำนักงานวัด 
 
 

 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


