
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 

พระเยซูเจ้าตรัสกับชาวฟาริสีว่า “เศรษฐีผู้หน่ึง แต่งกายหรูหราด้วยเสื้อผ้าเน้ือดีราคาแพง 
จัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวัน คนยากจนผู้หน่ึงชื่อลาซารัส นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีผู้น้ัน เขามี

บาดแผลเต็มตัว อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี มีแต่สุนัขมาเลียแผลของเขา 
วันหน่ึง คนยากจนผู้น้ีตาย ทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม เศรษฐีคนน้ัน 

ก็ตายเช่นเดียวกันและถูกฝังไว้‘เศรษฐีซึ่งกำลังถูกทรมานอยู่ในแดนผู้ตาย แหงนหน้าขึ้น มองเห็น

อับราฮัมแต่ไกล และเห็นลาซารัสอยู่ในอ้อมอก จึงร้องตะโกนว่า “ท่านพ่ออับราฮัม จงสงสาร 

ลูกด้วย กรุณาส่งลาซารัสให้ใช้ปลายน้ิวจุ่มน้ำมาแตะลิ้นให้ลูกสดชื่นขึ้นบ้าง เพราะลูกกำลังทุกข์

ทรมานอย่างสาหัสในเปลวไฟนี้” 

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 39 ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565/2022 

 บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา         ลก 16:19-31 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 
 อาทิตย์นี้ เป็นสัปดาห์ที่  26 เทศกาลธรรมดา พระวรสารพูดถึงเศรษฐีและลาซารัส 
พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้อยากให้เราได้พยายามมีใจเมตตา สงสาร แบ่งปันแก่ผู้ที่เดือดร้อน
และต้องการความช่วยเหลือจากเรา เศรษฐีในเรื่องเล่าเป็นสัญลักษณ์เหมือนเราทุกคนที่ได้รับพระพร
จากพระเจ้าในทุกๆ เรื่อง ขอให้ เราได้แบ่งปันสิ่ งดีๆ ที่ เรามี ให้แก่บุคคลรอบข้างที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือซึ่งลาซารัสคือตัวแทนของบุคคลเหล่านี้ จงแสดงจิตเมตตาต่อผู้อื่น เพื่อสมดังที่พระเจ้า
ปรารถนาให้เราทุกคนได้ทำ 
 สัปดาห์หน้ าหลายๆ โรงเรียนจะมีการทำการสอบและจะปิดภาคเรียนในเทอมแรก 
ซึ่งถือเป็นการเรียน การสอนแบบค่อนข้างเต็มรูปแบบครั้งแรก หลังจากผ่านสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทุกอย่างผ่านไปได้ดีระดับหนึ่ง ช่วงปิดเทอมขอพวกเรา 
ทุกคนได้ระมัดระวัง เดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนขอให้ช่วยวางแผนระมัดระวังในเรื่องความสะอาด 
และอื่นๆ ด้วย รวมถึงช่วงนี้มีฝนตกชุกกว่าทุกปี โรคระบาดท่ีมีกับน้ำเป็นสิ่งท่ีควรระวังกันทุกท่านด้วย 
 เดือนกันยายนมาถึงอาทิตย์สุดท้ายแล้ว ขอให้พี่น้องได้ภาวนาเพื่อครอบครัวคริสตชน 
ในวัดต่อไป เดือนตุลาคมทางวัดเน้นเรื่องการภาวนาเพื่อผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันเป็นเดือน 
แม่พระแห่งลูกประคำ ทางวัดจัดรณรงค์สำหรับโครงการสายประคำโลก โดยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
ทางวัดจะจัดให้มีการสวดสายประคำเวลา 18.30 น. และมิสซาเวลา 19.00 น. อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม เชิญชวนพีน้องที่มีเวลาได้มาร่วมกิจศรัทธาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วย 
 การประชุมสภาอภิบาลที่ผ่านมา มีการพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวฉลองวัดของเรา จะมีตรีวาร
เพื่อเตรียมฉลองวัด จะมีการเทศน์เตือนจิตใจเดือนตุลามถึงเดือนธันวาคม เดือนละครั้ง พี่น้องติดตาม
รายละเอียดได้จากการประชาสัมพันธ์ของทางวัด ในส่วนของเยาวชนจะมีการผลิดเสื้อมาจำหน่าย 
เพื่อใช้ในการโอกาสฉลองวัดเป็นพิเศษ รายได้จากการจำหน่ายเสื้อจะสนับสนุนการฉลองวัด 
และเป็นงบประมาณสำหรับกลุ่มเยาวชนวัด  
 วัดพระมารดาฯ ในปีนี้จะฉลองครบ 35 ปี ทางวัดจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พี่น้อง 
ทุกท่านได้มีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในโอกาสฉลองสำคัญนี้ เชิญทุกท่านติดตามกิจกรรม
ต่างๆ จากการประชาสัมพันธ์ของทางวัดเป็นระยะต่อไป      
      ขอพระเจา้อวยพรพี่น้องทุกท่าน 
           คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“ตามทัน อาจไม่ได้หมายถึง เท่าทัน” 

พ่อเรื่องนี ้เป็นอย่างไร? เรื่องนี ้จริงไหม? พ่อรูเ้รื่องนีห้รือยัง?  และสารพัดค าถามที่ถาโถม 
มาผ่านช่องทางการติดต่อที่สามารถท าได้ พร้อมภาพข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ  ที่ถูกส่งต่อกันมา 
ในแต่ละวัน จากต้นทางจนถึงมือของเราแต่ละคน พ่อไม่ รู ้ว่าข่าวเหล่านั้นถูกส่งผ่านมาก่ี คน 
ข่าวสารยังคงมีเนือ้ความถูกตอ้งครบถ้วนไหม ถูกเพิ่ม ถูกลด ไปมากน้อยเพียงใด ไม่สามารถรูห้รือ
ยืนยันได้เลยทันทีในเวลานั้น  หรือทุกวันนีพ้่อเองเวลาอ่านและฟังสารพัดข่าว บางทีก็ไม่รูว้่าจริงๆ  
แล้วใครพูดจริง ใครพูดความจริงไม่หมด ใครโกหก สารพัดสารเพ  ทุกวันนี ้เราอยู่ ในสังคม 
ของสื่อเทคโนโลยี และเราก็ปฏิเสธไม่ไดท้ี่จะรบัรูเ้รื่องราวข่าวสารตามสื่อต่างๆ  

จากอดีตเราเคยเป็นผู้รับสารอย่างเดียวปัจจุบันเราก็กลายเป็นทั้งผู้ร ับและผู้ส่งสาร  
ในเวลาเดียวกัน บางทีรบัสารแบบยังไม่ไดอ่้าน ไตร่ตรองก็ส่งต่อทันทีแลว้ กลายเป็นยุคที่ใครส่งเ ร็ว 
กว่าได้เปรียบ ใครส่งไดไ้วกว่ารูม้ากกว่า ตามทันข่าวสารดีกว่า จนหลายครัง้ขาดการคิด วิเคราะห ์
แยกแยะ ว่าถูกหรือผิด ควร ไม่ควร เหมาะสม หรือไม่เหมาะสม เอาไว เอาเร็ว ถือว่าเป็นคนตามทนัสื่อ
สดุๆ ทนัสมยัสดุๆ 

พ่อเล่าเรื่องนี ้เพราะรูส้ึกว่าในโลกที่สื่อสาร รวดเร็ว สะดวก ง่าย มันน่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการสื่อสารต่อการติดต่อสัมพันธ์ แต่หลายครัง้มันกลายเป็นพิษ ถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี ้ 
อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม เวลาที่เราคนใดคนหนึ่งรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ มกัมีลกัษณะ 4 ประการที่ส  าคญัๆ 
พี่นอ้งลองส ารวจดวู่าเราอยู่ในลกัษณะหรือขัน้ไหน  

1. ต่ืนตระหนก (shock) ซึ่งอาจแสดงออกมา ดว้ยอาการ นิ่ง ปฏิเสธ หรือหวาดกลวั 
2. ถอยเพื่อตัง้รบั (defensive retreat) เกิดอาการ โกรธ ตัดพอ้ ขัดแยง้ในตนเองในความคิด

ความรูส้กึ  
3. รบัรู ้(acknowledgement) ปลอ่ยวาง เริ่มส ารวจ (จรงิ เท็จ หาขอ้มลู)  
4. ยอมรบัและปรบัตวั (acceptance and adaption) ปรบัตวั ยอมรบั เดินหนา้ต่อ 
แต่หลายครั้งคนเราก็หยุดอยู่แค่ลักษณะที่  2 คือ ต่ืนตระหนก ขัดแย้งในความรู้สึก  

และหลากหลายอารมณ์ความรูส้ึก จนขาดการไตร่ตรอง และใช้เหตุผล ในโลกที่สื่อสาร ข่าวสาร  
มาไว จนบางทีอาจอยู่ในภาวะส าลกัข่าวสาร ถา้เราเพียงแค่ตามทัน นั่นคือเรื่องของการรบัรูข้่าวสาร 
ซึ่งเราแต่ละคนไวมาก อย่างที่ไดบ้อกไป รบัปุ๊ ป สง่ป๊ัป ถกูผิดอีกเรื่อง  

แต่ยังไม่เท่าทัน ก็คือในเรื่องของการมีสติ การใชเ้หตุผล ในเรื่องการแยกแยะ เราก็ก าลังตก  
เป็นเครื่องมือของสื่อของข่าวสาร แทนที่สิ่ งเหล่านี ้จะเป็นเครื่องมือของเรา เร็วที่จะมีสติ ช้าที่จะ
ไตร่ตรอง ช้าที่จะแยกแยะ ช้าที่จะคิดสักนิด ก่อนจะเป็นผูส้่งสาร คงไม่ท าให้เราเป็นคนไม่ทันสมัย  
ไม่ทนัโลกไปหรอกครบั แต่ตรงกนัขา้ม มนัท าใหเ้รา เท่าทนัและมีสติที่จะรบัรูม้ากขึน้   
         ปลัดวัดคลองจ่ัน 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย ปริศนา 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วศิมณ ธรรมนิตย์ บุญลือ  

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุวิมล+ครอบครัว อภยัจิต+ครอบครัว เรอืงภักดี+ครอบครัว กิจ
สำเร็จ+ครอบครัว เลี้ยงภาณุกร+ครอบครัว ปกิตกรถิรวัฒน์  

 - สุขสำราญแด่ มารอีา วารุณี อภยัจิต   
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยอแซฟ ธงชัย เจียไพบูลย์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธงชัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั รักษ์สมบรูณ์ สมเดช 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ เปาโล สุนทร มหามณรีัตน์+ลูกๆ หลานๆ  สุนทร 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรณุี+แบร์นาแด๊ต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน์ วรรณรณุ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยวง จำลอง ตรันเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ไพบูลย์ แสงทอง+อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์ และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ บุญธรรม โงวัน+บุญลอง พงศ์ชีวกุล พิชัย 

วันที่ 25 ก.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยงยศ ครองพาณิชย ์ ศุภณัฐ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ มารอีา ประนอม พูลสวัสด์ิ ลาวัลย ์

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ เพ็ญแข ตรันเจริญ เพ็ญแข 
 - สุขสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+รัชนี ณัฐชา+เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+ประสงค์ผู้ขอ วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั มารอีา ดรุณี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขสำราญครอบครัว เซซีลีอา สดุฤทัย ศักดิ์สงฆ์+วิญญาณทีไ่ม่มใีครคิดถงึ-ไฟชำระ+ตามประสงค์ผูข้อ สุดฤทัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ศรีนภาวรรณ์+วดี จึงสวนันทน์+ชยุต แก้วภู่ วดี 
 - สุขสำราญแด่ อุไรรัตน์ พจน์พิริยะ+เปโตร กิตติธรรม วงษ์วุฒิพงษ์และครอบครัว อุไรรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุวิมล+ครอบครัว อภยัจิต+ครอบครัว เรอืงภักดี+ครอบครัว  

กิจสำเร็จ+ครอบครัว เลี้ยงภาณุกร+ครอบครัว ปกิตกรถิรวัฒน์  
 - 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 คุณแม่จูม ถีระพันธ ์ พิมพ์ปภัสสร 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย ์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ยอด+มารีอา วัฒนา+มานพ+ยอแซฟ อนุชา วัชราเกียรติ มนวิลาส 
 - อุทิศแด่ มารีอา มยุรยี์ สายพรหม+วญิญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-ในไฟชำระ พรพนา 
 - อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอำไพ+ฟรังซสิ ยงยุทธ โรจนอำไพ+อันนา อันนา จิรวัลชัยกุล ณัฏฐิณ ี
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ธเนศ แซ่จัง+วิญญาณในไฟชำระ จิตติมา 
 - อุทิศแด่ เปาโล กิมบุ้น แซ่เอี้ยว+อันนา น่ำกี แซ่คู อภิวันท ์
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา  

วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ถาวร 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สร+ิมารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพ่ิมมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล เสียง รักษ์สมบูรณ์+ลูซีอา จำปา แซ่ล้ี+อันนา อัณณา รักษส์มบูรณ ์ สมเดช 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์ +เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+

เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ. วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด ่ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารอีา ดอง กลิ่นบัวแก้ว+

ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
วันที่ 25 ก.ย. 2022 - อุทิศแด ่กานดา ภักดีภูวดล+ฟรานซิสโก ทศเทพ ทัตตวร สรัญญา 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอง ปัญจทรัพย์+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ บิดา มารดา+ลูก+ญาตพ่ีิน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ กรรณิการ ์
 - อุทิศแด่ มาร์โก สมเกียรติ+เปโตร สมชาย+มาร์ตินา สมจิตร์ รักษ์สมบรูณ ์ สมเดช 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ อันนา สา ตันสังวร พัชรนันท์ 
 - 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  
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ลาวัลย ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี 

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

วันที่ 26 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.วินเซนเดอปอล พระสงฆ์ 

 - 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 27 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 น.เวนเชสเลาส์ มรณสักขี, น.ลอเรนซ์ รุยซ์ และเพื่อนมรณสักขี 

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

วันที่ 28 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 ฉลองอัครทูตสวรรค์มีคาเอล กาเบรียล และราฟาเอล 

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

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยอแซฟ ธงชัย เจียไพบูลย์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธงชัย 
วันที่ 29 ก.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั อันตน ปาลรัฐ นิปกากร อุทัย  
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+

ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

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

วันที่ 30 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 1 ต.ค . 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 02 ตลุาคม 2022 : อาทิตยท์ี่ 27 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานำชีวิต 
“พวกเขามีโมเสสและประกาศก ให้พวกเขาฟังท่านเหล่านั้นเถิด” 

 พระสังฆราชและพระสงฆ์ควรพูดเรื่องความยุติธรรมทางสังคมหรือไม่ ? 
พระสงฆ์และนักบวชควรเข้าเกี่ยวข้องกับขบวนการเพื่อสิทธิพลเมืองของชน 
กลุ่มน้อย หรือผู้ด้อยโอกาสหรือไม่? จริงอยู่ เราได้เคยทำ แต่ตั้งแต่สังคายนา
วาติกันที่สอง ได้เริ่มมีความตื่นตัวมากขึ้นในพระศาสนจักรที่ว่า เรายังทำ 
ไม่เพียงพอเพื่อคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส  

 พระวาจาวันนี้พูดเตือนถึงการรักความฟุ่มเฟือย และการไม่รู้จักสนใจ 
ต่อเพื่อนพี่น้องที่ด้อยโอกาส มีสุภาพสตรีที่มั่งคั่งคนหนึ่งขับรถไปส่งซิสเตอร์  
ประจำวัด ไปยั ง เขตสลัมของเมื อง เพื่ อนำของไปแจกในวันคริสต์ มาส 
ตาของเธอต้องเบิกกว้าง “ดิฉันไม่เคยรู้เลยว่ามีความยากจนถึงขนาดนี้อยู่ที่นี่!  
ในพระวรสารวันนี้ เราอ่านพบว่า  ตาของชายที่ร่ำรวยเปิดออกสายเกินไป!  
อับราฮัมบอกทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในความฟุ่มเฟือยว่า “พวกเขามีโมเสสกับบรรดา
ประกาศกอยู่แล้ว” นั่นคือมีพระคัมภีร์ ทำไม่จึงไม่อ่าน และประยุกต์สาร 
ของพระคัมภีร์ด้วยความจริงใจกับสถานการณ์ชีวิตของท่านเอง? 
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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. เดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งแม่พระลูกประคำ เชิญชวนสวดสายประคำทั้งเดือนและ
คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ เชิญชวนคาทอลิกทั่วไทย สวดสายประคำ 1 ล้านสาย 
ตามจุดประสงค์ท่ีกำหนดให้ 5 ข้อ ดังนี้ 
   1. เพื่อสิทธิของเด็กทารกในครรภม์ารดาท่ีจะเกิด 
   2. เพื่อขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่นๆ 
      ได้คล่ีคลายและสิ้นสุดลง ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศไทยของเรา 
   3. เพื่อความสงบสันติสุข ความรัก ความเข้าใจ ให้อภัยกันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
   4. เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช 
   5. เพื่อการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ประสบผลสำเร็จ  
      เพื่อก้าวเดินไปด้วยกันในฐานประชาชาติแห่งเอเซีย 
 พี่น้องสามารถรับใบนับจำนวนการสวดสายประคำได้ที่ด้านหน้าวัด หรือที่สำนักงานวัด  
 
 

 

2. สัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022 เวลา 17.00 น. มิสซาเปิดเดือนแม่พระ เชญิชวนพี่น้อง
ร่วมสวดภาวนาพิเศษ และเทิดเกียรติแม่พระพร้อมกัน  
 ตั้งแต่ วันที่ 4 ต.ค.- สิ้นเดือน ในวันธรรมดา จะมีการสวดสายประคำและมิสซา  
ณ วัดน้อยเบเนดิกต์ โดยจะเริ่มสวดสายประคำ เวลา 18.30 น.  
 

3. เดือนตุลาคมยังเป็นเดือนภาวนาพิเศษเพื่อผู้สูงอายุ ทางวัดจะจัดมิสซาพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ 
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2022 รอบสาย เวลา 09.30 น. โดยจะมีการโปรดศีลเจิมคนไข้ 
 

 4. ค่ายกระแสเรียก บ้านเณรยอแซฟ ณ บ้านสวนยอแซฟ  วันที่ 13-14 ตุลาคม 2022  
รับสมัครตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  พี่น้องที่มีลูกหลานผู้ชายสนใจ สามารถแจ้งชื่อได้ที่ครู
คำสอน  คุณพ่อ หรือท่ีสำนักงานวัด 
 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


