สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์. 02-3758294-6 www. pramandachurch.com / ช่อง Youtube : Watpramanda

Facebook : วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น Instagram : pramandachurch

ปีที่ 36 ฉบับที่ 43 ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565/2022

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ลก 18: 9-14

พระเยซู เ จ้ า ทรงเล่ า เรื่ อ งอุ ป มานี้ ให้บ างคนที่ ภู มิ ใ จว่ า ตนเป็ นผู ้ช อบธรรม
และดู ห มิ่ น ผู ้อื่ น ฟั ง ว่ า ‘มี ช ายสองคนขึ้ นไปอธิ ษ ฐานภาวนาในพระวิ ห าร คนหนึ่ ง
เป็ นชาวฟาริสี อีกคนหนึง่ เป็ นคนเก็บภาษี.......
เราบอกท่ า นทั้ง หลายว่ า คนเก็ บ ภาษี ก ลับ ไปบ้า น ได้ร ับ ความชอบธรรม
แต่ ช าวฟาริ สี ไ ม่ ไ ด้ร ับ เพราะว่ า ผู ใ้ ดที่ ย กตนขึ้ นจะถู ก กดให้ต า่ ลง ผู ใ้ ด ที่ ถ่ อ มตนลง
จะได้รบั การยกย่องให้สูงขึ้ น”

คุยกับเจ้าวัด
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน
อาทิตย์นี้ เป็ นสัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจ้าในสัป ดาห์นี้ พระเยซูเจ้า
เตือนใจให้เราเป็ น ผู้ที่สุภาพ ถ่ อมตน และไม่ดูถู กผู้ อื่น ผู้ ที่มีใจเช่นนี้ จะได้รับความชอบธรรม ได้รับ
การยกย่องจากพระเจ้า ความชอบธรรมเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้เราได้รับคำชมจากพระเจ้าในสวรรค์
วัน เสาร์ ที่ 29 ตุ ลาคม มิสซาเวลา 17.00 น. เป็ น มิส ซาปิ ด เดื อนแม่ พ ระ เชิญ พี่น้ อ งทุ กท่าน
ได้มาร่วมในโอกาสนี้ เป็น วัน แรกของการเตรีย มตรีวารฉลองวัดของเรา คุณ พ่อยุทธนา ศรีป ระภา
เป็ นประธาน คุณ พ่อ เป็ นพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ ปั จจุบันดำรงตำแหน่งเจ้ าอาวาสวัดนั กบุญ โทมัส
อไควนัส มีนบุรี มีแห่แม่พระและถวายดอกไม้แด่พระรูปแม่พระ
วัน อั ง คารที่ 25 ตุ ล าคม โรงเรี ย นพระมารดาฯ กลั บ มาเปิ ด การเรีย น การสอนในเทอม 2
และอีกหลายๆ โรงเรียนเช่นกัน มิสซาในวันธรรมดายังคงเป็นเวลา 19.00 น. พี่น้องที่ปรารถนามาร่วม
สวดสายประคำและมิสซา อย่าลืมวางแผนการเดินทางให้ดีด้วย ขอคำภาวนาของพี่น้องสำหรับกิจการ
ของโรงเรียนของเราด้วย
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคโควิ ด 19 ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยสามารถควบคุ ม ได้ ดี ขึ้ น
แต่อย่างไรอาจจะมีสายพันธุ์ใหม่ระบาดขึ้นได้ ขอให้พี่น้องทุกท่านท่านได้ระมัดระวังและรั กษามาตรการ
ของกระทรวงสาธารณะสุ ข เพื่ อ ความปลอดภั ย ของทุ ก ท่ าน หน้ า กากอนามั ย ยั ง คงมี ค วามสำคั ญ
ถ้าพี่น้องเดินทางไปที่ไหนที่มีความเสี่ยง
มีการปรั บ ภูมิทัศน์ บ ริ เวณรอบๆ วัดและบ้ านพั ก พระสงฆ์เพื่อให้เกิด ความสวยงาม สะอาด
ร่ ม รื่ น มากขึ้ น ขอขอบคุ ณ สำหรั บ ผู้ มี น้ ำ ใจดี ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการปรั บ ปรุ ง ในครั้ ง นี้
รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ (รูปแรกทำจากกระเบื้อง) ขณะนี้นำไปซ่อมบำรุงให้ดูดีขึ้น จะนำกลับมา
ตั้งไว้บริเวณหน้าประตูหมายเลข 2 ข้างวัดน้ อย เพื่อให้โอกาสพี่น้องได้มีโอกาสสวดภาวนาและวอนขอ
แม่พระเป็นพิเศษ
วันพุธที่ 2 พฤศจิ กายน ตรงกับวันภาวนาถึงผู้ล่ วงลับ ทางวัดจัดให้มีมิสซา 3 รอบ รอบแรก
เวลา 6.20 น. รอบที่ 2 มิสซา เวลา 8.00 น โดยประมาณ (มิสซานักเรียน) รอบที่ 3 เวลา 19.00 น.
พี่น้องที่ปรารถนาอยากจะร่วมมิสซาในวันและเวลาดังกล่าวสามารถมาร่วมได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ ที่
สำนั กงานวัด อากาศช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว มีฝ นตก รวมไป
ความกังวลที่มีต่อน้ำท่วม เชิญชวนทุกท่านได้ดูแลสุขภาพและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
ข อ พ ร ะ เจ้ า
อวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า
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บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง
“ความสงสาร เครื่องกระตุ้นหัวใจ”
เคยไหมครับเวลาเห็นใครที่ล าบากกว่าเรา เห็นคนที่กาลังประสบปั ญ หาต่างๆในชีวิต หรือพบ
กลุ่มคนเปราะบางที่ตอ้ งการคนช่วยเหลือหรือเยียวยา แล้วเรารูส้ ึกสงสาร รูส้ ึกทุกข์ใจ เห็นแล้วไม่สบายใจ
หรือมากไปกว่านัน้ อยากลุกไปช่วยเขาถ้าทาได้หรือหยิบยื่นอะไรได้ ถ้าพี่นอ้ งมีความรูส้ ึกแบบนี ้ แสดงว่า
ต่อมความสงสารที่เรามีมนั เริ่มทางาน
พ่ อ เชื่ อ ว่ า พระเจ้า ใส่ ค วามสงสารไว้ใ นใจของเราแต่ ล ะคน เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งช่ ว ยเตื อ นและ
เป็ นเครื่องกระตุน้ หัวใจให้เราทาบางสิ่งบางอย่าง เพื่อบุคคลที่เขามีความยากลาบากกว่าเรา จงรูส้ ึกดีใจ
ถ้าเรายังมีความสงสาร ถ้าเรายังมีความรูส้ ึกเห็นใจคนอื่น แสดงว่าใจของเรายังเป็ นใจเนือ้ ที่ยงั รับรู ้ ท่ียงั มี
ความรูส้ ึก ยังมีความสงสารและอยากทาอะไรเพื่อทาให้ความรูส้ กึ เหล่านีม้ นั ทุเลาบรรเทาลง ความสงสาร
ความเห็นใจ จึงบรรเทาได้ดว้ ยกิจการดีๆ หรือเรื่องดีๆที่เราทาให้กับคนๆ นัน้ ที่เรารูส้ ึกสงสารหรือเห็นใจ
แม้บางครัง้ เราอาจช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย หรือช่วยได้นิดหน่อย แต่การมีความรูส้ ึกร่วมการมีความสงสาร
และเห็นใจ มันเป็ นเครื่องแสดงว่า ใจของเรายังอ่อนโยน ใจของเรายังไม่แข็งกระด้าง ใจของเรายังไม่ตาย
ตรงกันข้ามถ้าเราเป็ นคนที่ไม่ เคยรู ส้ ึกสงสารใคร เห็นใจใคร ไม่ รบั รู ว้ ่าคนอื่นคนรอบตัวจะรู ส้ ึก
หรือเป็ นอย่างไร รับรูแ้ ค่ความต้องการหรือความสนใจของตนเอง บางทีใจของเราอาจจะกาลังกลายเป็ น
เนือ้ ตาย ที่ยิ่งวันยิ่งกัดกินความสงสารเห็นใจที่พระเจ้าใส่ลงในใจของเรา อย่าปล่อยให้ใจของเรากลายเป็ น
ใจหิ น อย่ า ปล่ อ ยให้ใจของเราแข็ ง กะด้า ง ที่ จ ะไม่ รับ รู ้ค วามรู ส้ ึ ก หรื อ รับ รู ค้ วามล าบากของคนอื่ น
เพราะเมื่อไหร่ท่ีเราไม่ได้หมั่นตรวจสอบใจของเรา เราจะกลายเป็ นคนใจกะด้าง กลายเป็ นคนเห็นแก่ตัว
โดยที่เราไม่รูต้ วั ไป
มี แบบฝึ กหัดง่ ายๆที่ จ ะช่ วยให้ใจของเราไม่ แข็ ง กะด้างจนกลายเป็ น คนเห็ น แก่ ตัว ไป นั่น คื อ
ฝึ กการเป็ น คนที่ มี นา้ ใจ เห็ นอกเห็ น ใจและฝึ ก ที่จ ะทาอะไรเพื่ อ คนอื่น เล็ กๆน้อยๆเมื่ อเห็ น ว่าเราท าได้
และเขาอาจต้องการความช่วยเหลือจากเรา แทนที่จะมองข้ามหรือปล่อยผ่าน เพราะไม่ใช่เรื่องของเรา
นี่เป็ นแบบฝึ กหัดที่จะทาให้สญ
ั ญานความสงสารในใจของเราติดและส่งเสียงเตือนอยู่เสมอ และป้องกัน
ไม่ให้ใจของเรากลายเป็ นใจหิน อย่างน้อยแม้จะไม่ได้ทาอะไร หรือช่วยอะไรใครได้มาก การมีความรูส้ ึก
สงสารก็ยงั แสดงว่าเรายังเป็ นคนที่มีหวั ใจ
ปลัดวัดคลองจั่น
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วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา

ผู้ขอ

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
- โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา จิณณ์ณวรา อัศวนันต์ธนา+ตามประสงค์ผู้ขอ

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร เฉลิมชัย รัศมีธีรธรรม+ชุติมา กิ่งแก้ว+พรธิภัสร์ รัศมีธีรธรรม

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว รัชไพศาล
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน
- สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา
เสาวลักษณ์และครอบครัว+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์
- สุขสำราญแด่ เทเรซา จิดาภา สุขสุสินธุ์
- สุขสำราญแด่ อันนา ปิยะพร อัครบวร
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว โรจนอำไพ+ครอบครัว ตะวันชุลี+สุรเมศวร์ อมรพิพัฒจินดา
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ดรุณี จูเจริญ

- สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญพานิชและครอบครัว

- สุขสำราญแด่ นนทรัตน์ กิจเต่ง
- สุขสำราญแด่ เปาโล ปฐวี เกตุผล
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมาและครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี
วันที่ 23 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ
มิสซา
- สุขสำราญแด่ สุรางค์ วสุสิน
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ดารา พรหมเสนา+มณฑิตา พรหมเสนา+คุณานนท์ พรหมเสนา+ครอบครัว พรหมเสนา
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว โทมัสมิตต์ กุลอนุสถาพร+บริษัทมัณฑาซิสเท็ม+นักบวช ชายหญิง+คริสตชนทุกครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เถกิง เอนกพีระศักดิ์+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 อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ

- อุทิศแด่ ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล+มารีอา อนงค์ ชัยวิมล+ยออันนา ผัน ชัยวิมล

จิณณ์ณวรา
จิณณ์ณวรา
เฉลิมชัย
จิณณ์ณวรา
วิชัย
เพ็ญวรา
จิดาภา
จำเนียร
ณัฏฐิณี
ดรุณี
อารีย์
อิทธิพัทธ์
เพ็ญศรี
วรรณภา
จำลอง
จิตติมา
ดารา
พรพรรณ
ลาวัลย์
ธาริณี
เถกิง
ฑิมัฆพร

ประสพโชค

กิจสำเร็จ
สมบัติ
อุดม
ลูกหลาน
จำเนียร
จิตติมา
สุพจน์
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

- อุทิศแด่ อันตน เกรียงศักดิ์ อนุพันธ์
- อุทิศแด่ เอลิซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช
- อุทิศแด่ มารีอา แจ่มใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปาโล ขันธ์+
เปโตร สว่าง+เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง
- อุทิศแด่ มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+เปาโล
เก็งสือ แซ่อึ้ง+อากาทา ซุ๊ง แซ่โค้ว+มารีอา กิมเน้ย แซ่เฮ้ง+ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เฮ้ง
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ้นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุต วราพงษ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติ
พูนทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ

- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์+ลือถิน แซ่จัง+ไฟชำระ

- อุทิศแด่ เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา
- อุทิศแด่ ยอห์นบอสโก ประเสริฐสิน นุชนานนท์เทพ
- อุทิศแด่ อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ
- อุทิศแด่ อังเดร สาง+อันนา เหมือน
- อุทิศแด่ เทเรซา ปราฌอม ปูควะนิช+คุณแม่จูม ถีระพันธ์
- อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ วินิจ+มารีอา ยิ้ม ไชยสมบูรณ์
- อุทิศแด่ ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอำไพ+อันนา อันนา จิรวัลชัยกุล+หนุง-หนิง โรจนอำไพ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่จิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ บิดา-มารดา+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วันที่ 23 ต.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ทุง+มารีอา ทุง+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ
มิสซา
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปโตร มีสิทธิ ยงปาง
- อุทิศแด่ แปร์ตูอา ลำดวน แพงไพรี
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ประดิษฐ์+โรซา นุจรี ศรีมงคล+ออกุสตินโน วัฒน์ เลาหนิวัตรวร
- อุทิศแด่ เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษ+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เปาโล จำปี+กาทารีน ดาด+ฟีลปิ ประทิน+เทกลา ลำจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช

- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ ประวิทส์ กิจเต่งและญาติ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์

- อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจกริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ

- อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้
- อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอ็ง ปัญจทรัพย์+ญาติพี่นอ้ งล่วงลับ+ว.ไม่มีใคร
คิดถึง+ไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
มิสซา เวลา 09.30 น.

สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

ผู้ขอ
จิดาภา
พิมพ์ณดา
พรพรรณ
ลาวัลย์
เฉลิมชัย
จิณณ์ณวรา
สุรางค์
ดารา
ลัดดา
ณัฏฐนันท์
พิมพ์ปภัสสร
เจนจิรา
ณัฏฐิณี
ดรุณี
ลักษณาวดี
ณัฏฐนันท์
สุภา
อัญชนา
วีระชัย
ชลอ
วิไลวรรณ
โยธิน
ชยพล
อิทธิพัทร์
ครอบครัว
จำลอง
ลูกหลาน
อรวรรณ
สมบัติ
เสาวลักษณ์
ไม่ออกนาม

ห น้ า 5

วัน / เวลา
วันจันทร์

ตารางมิสซา

น.อันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

ผู้ขอ

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
วันที่ 24 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
มิสซา,
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ลูกหลาน
สนั่น

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
วันที่ 25 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
มิสซา,
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ลูกหลาน
จุมพล

วันอังคาร

วันพุธ

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
วันที่ 26 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
มิสซา,
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
วันพฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
สุ
ข
สำราญแด่
เทเรซา
ประทิ
น
+ครอบครั
ว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
วันที่ 27 ต.ค. 2022 ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
มิสซา,
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

วันศุกร์

ครอบครัวผลอุดม

ลูกหลาน
ครอบครัวผล
อุดม

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
วันที่ 29 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
มิสซา
- อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรินทร์
เวลา 17.00 น

ลูกหลาน
จุมพล

ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดา อัครสาวก

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
วันที่ 28 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ มารีอา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนัน่ ผลอุดม
มิสซา
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+
เวลา 18.30 น. -ราฟาแอล
หิรัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ

วันเสาร์

เกียรติ

- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+ราฟาแอล
หิรญ
ั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสขุ -ผลอุดมที่ล่วงลับ

- อุทิศแด่ มารีอา มุย่ เอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

ลูกหลาน
ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม
จุมพล

ห น้ า 6

พระวาจานำชีวติ
“การอธิษฐานของคนต่ำต้อยผ่านทะลุก้อนเมฆ"
ไม่ เ ป็ น ที่ ส งสั ย เลยว่ า การรู้ จั ก ภาวนาเป็ น ปั ญ หาสำหรั บ คริ ส ตชนจำนวนมาก
ก่อนอื่นหมด เราจะต้องกำจัดความสงสัยเงียบ ๆ ในใจที่ว่า การภาวนาเป็นเพียงเครื่องมือ
ทางจิ ต วิ ท ยาประการหนึ่ ง เพื่ อ พู ด ปลอบใจตั ว เอง อย่ า งคนซึ่ ง ไม่ ส ามารถมองพระเจ้ า
ผู้อยู่เหนือสิ่งสร้างใด ๆ ว่าเป็นองค์อสัมพัทธ์หรือสิ่งสูงสุด ที่เราไม่เห็น ตามประสบการณ์
ของชาวยิ วที่ เราได้ รับ แรงบั นดาลใจและโดยเฉพาะพระเยซูเจ้า องค์แบบอย่างของเรา
ในความเชื่ อ เราทราบว่าพื้ น ฐานของการเป็ น อยู่ ข องเรา ปรมั ต ถ์ ธ รรมหรือ พระเจ้านั้ น
ทรงเป็น “พระบุคคล” ที่สัมพันธ์กับเราอย่างบุคคลต่อบุคคล
มาร์ ติ น บู เบอร์ นั ก ปรั ช ญาชาวยิ ว ที่ ศ รั ท ธาได้ ก ล่ าวไว้ ว่ า “ชี วิ ต จริ ง ทั้ ง หมดคื อ
การพบปะ” เมื่อท่านพบบุคคลที่ดีและได้เป็นเพื่อนของเขา การพบนั้นทำให้ชีวิตของท่าน
มีความมั่งคั่งขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพบปะแบบบุคคลต่ อบุคคล
หรื อ ในการสนทนา ท่ า นย่ อ มมี ชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน
ในการพบปะระหว่างคนรักสองคน “การภาวนา” เป็นการพบปะระหว่างท่านกับพระเจ้า
การภาวนาเป็นการสนทนาระหว่างท่านและพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์ปรมัตถ์สูงสุ ดพระเจ้า
ผู้ทรงสรรพานุ ภาพ ท่านพู ดและฟั งเมื่ อท่านพบปะกั บพระเจ้าในพระคั ม ภีร์ ในบทเทศน์
ในการฉลองพิธีการบูชาขอบพระคุณ ในบุคคลที่เป็นคนดีในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต
ชี วิ ต จริ ง เป็ น การ “พบปะ” สิ่ ง นี้ ย่ อ มเป็ น จริ ง เช่ น เดี ย วกั น สำหรั บ การพบปะ
กับพระเจ้า ในการภาวนา การภาวนาเป็น สิ่งที่ เราต้ องเรีย นรู้ด้ วยการกระทำ บทภาวนา
ตามสู ต ร อาจจะช่ ว ยเราได้ มี ป ระโยชน์ ส ำหรั บ การภาวนาร่ ว มกั น และเป็ น ตั ว นำ
และแรงบั นดาลใจสำหรับ การภาวนาส่วนตัว การอ่านพระคัมภีร์ประจำวันในครอบครัว
อาจลงท้ายด้วยการอธิษฐานของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง จงทดลองทำดู
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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. มิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2022 และตรีวารเตรียมฉลองวัด ครั้งที่ 1
มิสซา เวลา 17.00 น. โดยคุณพ่อ ยุทธนา ศรีประภา เป็นประธาน
2. วันภาวนาเพื่ อผู้ ล่วงลับ ในวั นเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 17.00 น. พี่น้องสามารถ
ส่งภาพและรายชื่อญาติผู้ล่วงลับ เพื่อติดบอร์ดและจะเตรียมสำหรับจุดเทียนในวันดังกล่าว
3. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022
พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัด
4. ประกาศแต่งงาน

2 คู่ คือ

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

เกรโกรี ชานนท์ โภคาวาณิ ชย์ บุ ตร เกรีย งไกร จั น ทา+เทเรซา สุกัญ ญา

โภคาวาณิชย์ และ นางสาวอติพร สิ ทธิพันธุ์ บุตรี เฉลิมพร สิทธิพันธุ์+ อรวรรณ อินทร์เชื้อ
จะสมรสในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
คลองจั่น

ทั้ง 2 คู่นี้ หากพี่น้องท่านใดทราบว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าอาวาสทราบ
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