
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 

     พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนา จงพูดว่า  
“ข้าแต่พระบิดา พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึง 
โปรดประทานอาหารประจ าวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทุกวัน โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
เห มื อ น ข้ า พ เจ้ า ทั้ ง ห ล า ย ให้ อ ภั ย แ ก่ ผู้ อื่ น  
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจญ”   

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 30 ประจ าวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565/2022 

 บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญลูกา         ลก 11:1-13 
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สามเณรลูกวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สามเณร เปาโล วัฒนพล แซ่ตัง   
ชื่อเล่น แนม ชั้น ปรัชญา ปีที่ 1  
วิทยาลัยแสงธรรม 

แรงจูงใจเข้าบ้านเณร :   
ผมเห็นแบบอย่างจากบร.ท่านหนึ่ง  
แล้วรู้สึกสนใจ จึงตัดสินใจ เข้าบ้านเณร ตอนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่เมื่อเข้าบ้านเณร ผมได้เรียนรู้
หลายอย่าง และได้มีแรงจูงใจใหม่ในการด าเนินชีวิต
กระแสเรียก ไม่ว่าจากการท างานอภิบาลประสบการณ์
และการอบรมส่ังสอนของคุณพ่อ ส่ิงเหล่านี้ช่วยกระตุ้น
ให้ผมยังคงด าเนินชีวิตกระแสเรียกอย่างมั่นใจว่า ผมมี
พระน าทางในทุกกิจการงาน หรือแม้แต่ ในวันที่ผม
ท้อแท้ ส่ิงที่ท าให้ผมมั่นคงในชีวิตกระแสเรียก มิใช่ 
ส่ิงอื่นใดไกลตัว แต่คือ เด็กๆ เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
พระเจ้ายังเลือกและช่วยเหลือผมในทุกๆ วัน 

สามเณร เบเนดิกต์ ธนายุต จอกทอง  
ชื่อเล่น ธนา มาสเตอร์ปีที่ 1  
แรงจูงใจเข้าบ้านเณร :   แรงจูงใจของผม 

เริ่มจากค่ายค าสอนภาคฤดูร้อนท่ีวัดค่ายนั้น 

จัดให้มีการค้างคืน แต่ผมจ าไม่ได้ว่าเป็นเวลากี่อาทิตย์  
มีพ่อแบงค์และพ่อโอมที่บวชใหม่  (ตอนนั้นยังเป็น 
บราเดอร์) ได้จัดกิจกรรมหลายๆ อย่าง ท าให้ได้อยู่กับ
เพื่อนๆ ได้ออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ 
และได้มาเล่นกีฬากับเพื่อนๆ ท าให้ผมมีความคิดว่ า 
บ้านเณรก็น่าจะเป็นอย่างนี้มั้ง และต่อมา ผมได้เข้าค่าย
กระแสเรียก ท าให้รู้ว่า ความคิดของผมนั้นมันถูก เมื่อผม
เข้าบ้านเณร ผมมีเพื่อนและได้เล่นกีฬา ดูหนังด้วยกัน
และอีกอย่างคือ ผมเห็นสนามฟุตบอลบ้านเณร และได้
เห็นสภาพบรรยากาศที่ดี มีต้นไม้มากมายไม่เหมือนใน
เมือง ท าให้ผมตัดสินใจเข้าบ้านเณร 

สามเณร ยอแซฟ อัคคพล ทิพมาตร  
ชื่อเล่น เฟิร์ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
แรงจูงใจเข้าบ้านเณร :    
กระแสเรียกของผมคือตอน ป.5  
ผมได้เข้าค่ายกระแสเรียก ตอนน้ัน 

ผมมีความรู้สึกสนุก ได้มีเพื่อน และได้ท าตามกิจกรรม
ต่างๆ ผมรู้สึกมีความสุข และเมื่อผมอยู่ชั้นป.6 ผมได้
ไปร่วมมิสซาและได้เห็นเพื่อนผมบนพระแท่นที่ก าลัง
ช่วยมิสซา ผมเห็นว่า มันดูเท่ห์มากๆ ผมเลยขอไปช่วย
มิสซาบ้าง แต่ตอนแรกๆ ผมท าได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ 
และแม่ชอบมาถามผมบ่อยๆ ว่า อยากเข้าบ้าเณรมั้ย 
ผมตอบทันทีเลยว่า “ไม่อยาก”�ต่อมา ผมได้ช่วย
มิสซา จนผมช่วยมิสซาเป็น และผมได้ช่วยมิสซาไป
นานๆ ผมเริ่มรู้สึกที่จะอยากเข้าบ้านเณร และต่อมา 
ผมก็ได้มาเป็นเณรในท่ีสุดครับ 

       สามเณร ยอแซฟ อัศวิน  
จิตเจริญสมุทร  ชื่อเล่น โอชิ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
แรงจูงใจเข้าบ้านเณร :    
แรงจูงใจในการเข้าบ้านเณรของผม  
เริ่มจากการที่ผมได้มาเรียนค าสอนตอนอยู่ชั้น ป. 3  
กับคุณพ่อท่านหนึ่ง ท่านได้พูดเกี่ยวกับชีวิตการเป็น
พระสงฆ์ และได้บอกว่า “การเป็นพระสงฆ์ไม่ได้ยาก  
แต่เราต้องพยายาม”ผมเลยขอคุณพ่อเข้าบ้านเณร คุณ
พ่ อ เลย ให้ ผมช่ วยมิ สซ าที่ วั ด  ห ลั งจ ากนั้ น  3  ปี  
ผมก็ได้เข้ามาเป็นเณร ณ บา้นเล็กยอแซฟอุปถัมภ์ 

 

ให้เราภาวนาพิเศษส าหรับกรแแสเรียกการเปนนพรแสง์์ 

สัง์านุกร แลแนักบวชชาย-หญิง แลแกรแแสเรียกจากชีวิต
ครอบครัว แลแพิเศษส าหรับน้องๆ เณรด้วยครับ 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
  “เห็นอแไรในภาพน้ี” (ลองมองก่อนที่จแอ่าน)                   

เด็กน้อยคนหนึ่งในชั่วโมงศิลปะคุณครูมอบหมายให้วาดภาพหนึ่งภาพในกระดาษขาว  
ที่จะแจก โดยวาดให้สวยที่สุดเท่าที่จะท าได้ เด็กน้อยคนนี้ เมื่อได้รับกระดาษก็รู้สึกไม่พอใจ 
และหงุดหงิดมากเพราะกระดาษที่เธอได้รับมันไม่ขาวแบบของเพื่อนแต่มันมีจุดด าซึ่งคงจะเลอะหมึก
ปากกาอยู่กลางกระดาษเธอได้แต่โวยวายและบ่น ว่าผลงานของเธอจะด้อยกว่าเพื่อนแน่ๆ  
เพราะกระดาษของเธอมันไม่ขาวสะอาดเหมือนคนอ่ืนและจะท าให้ผลงานที่ออกมามันด้อยลงไป 

เห็นอะไรในกระดาษ พ่อน าภาพกระดาษของเด็กคนนั้นมาให้พี่น้องลองมอง เห็นอะไรในรูปที่
น ามา เวลาที่น าภาพนี้มาให้ทุกคนได้มองเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ทุกคนจะมองเห็นจุดด าๆ ที่อยู่กลาง
กระดาษซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างไม่ต้องบอกอะไร ผู้ที่น าเสนอภาพนี้มีจุดประสงค์
เพื่อให้คติสอนใจกับเราแต่ละคนว่า ธรรมชาติเรามักจะมองจุดด าในชีวิตของกันและกันจนพลาด  
ที่จะมองสีขาวซึ่งหลายครั้งมีอยู่มากกว่า พูดถึงตรงนี้เราจะคิดขึ้นมาทันทีว่า จริงๆ  แล้วจุดด ามันเล็ก
มากเลยถ้าเทียบกับพื้นที่สีขาวที่มีมากกว่าในกระดาษแผ่นนี ้
 นี่เป็นธรรมชาติหนึ่งในชีวิตของเรา หลายครั้งเรามักมองเห็นข้อเสีย มองหาข้อด้อยของกัน  
และกัน จนพลาดที่จะมองเรื่องดีๆ สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในชีวิตของกันและกัน ซึ่งหลายครั้งมันมีมากกว่า
ข้อเสียข้อด้อยที่ เห็น เหมือนกับกระดาษขาวแผ่นนี้ที่มีพื้นที่สีขาวอี กมากเมื่อเทียบกับจุดด า 
เพียงจุดเดียวแต่เราก็มักมองเห็นจุดด านี้จนละเลยสีขาวซึ่งมีมากกว่า นี่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัว  
ของเรามนุษย์แต่ละคน อย่างปฏิ เสธไม่ ได้  เราให้ความสนใจมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาไปที่  
ความผิดพลาดตรงหน้า จนลืมเรื่องดีๆ ที่มี จนพลาดเรื่องอื่นๆ ที่ส าคัญกว่า 
 บางทีลองมองข้ามจุดด าไปบ้าง เราจะเห็นว่ามีพื้นที่สีขาวให้ เราท าอะไรอีกมากมาย 
ชีวิตก็เช่นกันลองมองข้ามจุดด า หลุมด า จุดอ่อน ข้อด้อย ของกันและกัน และลองหันมามองหา  
จุดดี ข้อดี ของกันมากขึ้น เราจะพบว่าจริงๆแล้วทุกคนมีมุมที่น่ารัก มีมุมที่งดงามและมีพื้ นที่ดีๆ 
ที่สามารถท าอะไรได้อีกมากมาย 

 ทันทีท่ีคุณครูได้ยินเด็กคนน้ีบ่นและโวยวายคุณครูก็เอาปากกามาลากเส้นต่อจากจุดท่ีเลอะน้ัน
เป็นรูปดอกไม้ที่สวยงามกลางหน้ากระดาษเด็กน้อยยิ้มทันทีและเริ่มวาดรูปต่ออย่างมีความสุข   
 

        ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขส าราญแด่ ดารา พรหมเสนา+คุณานนท์ พรหมเสนา+มณฑิตา พรหมเสนา ดารา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขส าราญแด่ เปโตร ไพโรจน์ สุกใส ไพโรจน์ 
 - สุขส าราญแด่ ไอ๋+จิ๊บ+ตามประสงค์ผู้ขอ ไอ๋,จิ๊บ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา วรรณรณุี มหามณีรัตน์+แบร์นาแด๊ต วรรณภา มหามณีรัตน์ วรรณรณุ ี
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เทเรซา นันทิกา แซ่เจียง+เอลิซาเบธ ดารกา แซ่ต้ัง  
 - สุขส าราญแด่ มารธ์า วรฤทัย เซ็นเสถียรและครอบครัว วรฤทัย 
 - สุขส าราญแด่ พฤกษา กิจเจริญ+ตามประสงค์ผู้ขอ พฤกษา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขส าราญแด่ มารอีา น้ ามนต์ ขาวผ่อง อาภรณ์  

วันที่ 24 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย์ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขส าราญแด่ เทเรซา วิภา ภมูิตระกลูและครอบครัว  

 - สุขส าราญแด่ รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+เปาโล วิชชา โฑธิปัสสา วิชชา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ธนาภรณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธนาภรณ ์
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขส าราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข ฑิมัฆพร 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ธนิต เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ ธนิต 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สุนทร+มารอีา มักดาเลนา ไทนรย้อย ผลอุดม วริษฐา 
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ แบนาโดร์ มงคล พุ่มร่มบุตร เพ็ญศรี 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อ านวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส เกียรติ 
 - อุทิศแด่ หลุยส์ บุญเลิศ ยังนึก อารยา  
 - อุทิศแด่ วิเชียร คชโกศัย+นิพนธ์ ปูหนาด  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้  
 - อุทิศแด่ สนิท ศรีสรรพางค์+แอ็ด ศรีสรรพางค์  
 - อุทิศแด่ ยอห์น อาเจา+มารีอา ประทมุ  
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+ใหญ่+สงวน+ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ เยาว์ลักษณ์ มหธนทรัพย ์ วิศาล 
 - อุทิศแด่ เยนูเวฟา บุญชู พรหมเสนา+บัวลา พรหมเสนา ดารา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร นิภาภรณ ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค์+อังเยรา ปราณี สังข์รัตน์  
 - อุทิศแด่ เอลิซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช  
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 



 

  

ห น้ า  5  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา  

วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน  
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ คุณปู่+คุณย่า  
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา 

ชงอิก แซ่แพ้+ยวง ชวลิต ชงดนทาหรณ์+สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 

วันที่ 24 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสาวนีย์+ยอแซฟ สริ+มารอีา เสาวนีย์ พงษ์เพ่ิมมาศ วรวัฒน์ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล กิมบุ้น แซ่เอี้ยว+อันนา น่ ากี แซ่คู อภิวันท ์

 - อุทิศแด่ อันตน ชาญ+มารีอา รจนา  
 - 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 ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขส าราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก 

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

วันที่ 25 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส เกียรติ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร ระลึกถึง น.โยอากิมและอันนา บิดามารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
วันที่ 26 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - สุขส าราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

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



 

  

ห น้ า  6  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันพุธ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา 

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

 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
วันที่ 27 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ 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+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส เกียรติ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา 

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

วันที่ 28 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
 - อุทิศแด่ เยโนเวฟา เวณิกา รุง่เรืองผล+ฟรังซิสโก บญุช่วย รุง่เรืองผล+ลูซีอา วนาลี สิงห์เสน่ห์  ลูกหลาน  

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

วันศุกร์ ระลึกถึง น.มาร์ธา มารีย์ และลาซารัส 

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

วันที่ 29 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ มารอีา มักดาเลนา ส าราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา,เวลา 06.20 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+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ ครอบครัวผลอุดม 

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

วันเสาร์ น.เปโตร คริโซโลโก พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

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

 - สุขส าราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
วันที่ 30 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ โรซา โรซา โดษาภิรมย์+ยอแซฟ เหรียญ โดษาภิรมย์+มารอีา บุญชุบ โดษาภิราย์  
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 โดษาภิราย์  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจาน าชีวิต 
จงขอและท่านจะได้รับ 

หลายครั้งที่บิดามารดาแสดงความเพียรทนอย่างน่ายกย่อง ในการรับฟัง
อย่างยิ้มแย้มต่อการพูดคุยของลูกตัวเล็กๆ ของพวกเขา และเด็กตัวเล็กๆ  
ไม่เพียงแต่ตั้งค าถาม พวกเขายังขอด้ วย บิดามารดารับฟัง แต่บิดามารดา 
จะให้ทุกสิ่งที่ลูกๆ ขอกระนั้นหรือ ย่อมไม่เป็นดังนั้นอย่างแน่นอน! ขอบฟ้าของเด็ก
มีความจ ากัด บ่อยครั้งเขาขอสิ่งที่อาจท าร้ายตัวเอง บิดามารดาที่รอบคอบ 
จะแสดงความรักโดยไม่ให้อิสรภาพหรือสิ่งที่ลูกขอมากเกินกว่าที่เขาสามารถ 
จะจัดการได้ในแต่ละช่วงชีวิต 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคนๆ หนึ่งจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ต่างจ าเป็นต้องมี
ความสุภาพถ่อมตนที่จะยอมรับว่า แนวขอบฟ้าของตนจ ากัด ถึงกระนั้นเมื่อเรา
คิดถึงพระปรีชาญาณอันไม่มีขอบเขตและความรักของ
พระบิดาเจ้าสวรรค์ เราน่าจะยอมรับได้ว่า พระองค์ทรง
รู้ดีว่า สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับเราเป็นอะไร นี่เป็นบริบทที่เรา
ควรมองการภาวนาแบบวิงวอนขอของเรา ยังมี
ความหมายอยู่อีกหรือ ที่จะภาวนาขอส าหรับผู้ที่เรารัก
ซึ่งเป็นโรคมะเร็งในขั้นสุดท้าย ? ควรอีกหรือที่เราจะ
ภาวนาส าหรับสถานการณ์การสมรสที่สิ้นหวังไปแล้ว ?  

บทอ่ านที่ หนึ่ งและพระวรสารประจ าวันนี้ สอน เราให้ภ าวนาด้ วย 
ความพากเพียร และยังได้ให้การหยั่งรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรคาดหวัง 
จากการวิงวอนขอของเราอีกด้วย 
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ตารางมิสซา : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.20 น., วันศุกร์ต้นเดือน อวยพรศีลมหาสนิท-มิสซา เวลา 19.00 น. 
             วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 

 

1. วันอาทิตย์นี้ ในมิสซารอบ 9.30 น.จะเป็นมิสซาปิดเดือนส่งเสริมกระแสเรียกของวัด 
โดยคุณพ่อประจ าบ้านเณรและสามเณรเล็กบ้านเณรยอแซฟ จะมารณรงค์เพื่อส่งเสริม 
กระแสเรียกและจะมีกิจกรรมเล็กๆ น้อยหลังมิสซา เชิญชวนพี่น้องและเด็กๆ ที่มาร่วมมิสซา 
ร่วมกิจกรรมกับทางบ้านเณร โอกาสนี้พี่น้องสามารถร่วมท าบุญให้กับบ้านเณรได้ แม้จะปิดเดือน
ส่งเสริมกระแสเรียกของวัด เชิญชวนพี่น้องยังคงภาวนาและร่วมกันส่งเสริมกระแสเรียกต่อๆ ไป 
 

 

2. พี่น้องที่สนใจให้ลูกหลานมามีส่วนในพิธีกรรมที่วัด ยังสามารถน าลูกหลานมาลงชื่อหรือติดต่อ 
ที่หน้าวัดที่(ครูสุดใจ) บราเดอร์หรือติดต่อพระสงฆ์ได้ และประมานเดือนสิงหาคมจะมีการอบรม
เด็กๆ กลุ่มนี้และที่ลงชื่อไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจและมีบทบาทที่เหมาะสมในพิธีกรรมต่อไป 
/รวมท้ังขนมท่ีแจกเด็กๆ ทุกอาทิตย์ พี่น้องก็ยังสามารถช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ได้ 
 

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

4. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 
2022 พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ที่ส านักงานวัด 
 
5. บัตรการกุศลส าหรับพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนกุหลาบวัฒนา ซึ่งเป็น
โรงเรียนของวัดแม่พระลูกประค า (กาลหว่าร์) โรงเรียนพี่ของเรา พ่อรับมาทั้งหมด 20 เล่ม  
เล่มละ 20 ใบ ใบละ 50 บาท เล่มละ 1,000 บาท พี่น้องท่านใดสนใจร่วมสมทบทุนฯ สอบถาม
รายละเอียดบริเวณหน้าวัดและที่ส านักงานวัดฯ  
 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


