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บทอ่านจากพระวรสารตามคาบอกเล่าของนักบุญลูกา
พระเยซู เ จ้ า ตรั ส ว่ า “ “สุ นั ข จิ้ ง จอกยั ง มี โ พรง นกในอากาศยั ง มี รั ง
แต่ บุ ต รแห่ งมนุ ษ ย์ ไม่ มี ที่ จะวางศี รษะ” พระองค์ ต รั ส กับ อี ก คนหนึ่ งว่ า
“จงตามเรามาเถิด” แต่เขาทูลว่า “ขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของ
ข้าพเจ้าเสียก่อน” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงปล่อยให้คนตายฝังคนตาย
ของตนเถิ ด ส่ ว นท่ า นจงไปประกาศพระอาณ าจั ก รของพระเจ้ า ”
อีกคนหนึ่งทูล ว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญ าต
กลั บ ไปร่ าลาคนที่ บ้ านก่ อ น” พระเยซู เจ้ าตรั ส ว่ า “ผู้ ใ ดที่ จั บ คั น ไถแล้ ว
เหลียวดูข้างหลัง ผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า”..........

ลก 9:11ข-17

ประวัติพระสงฆ์ใหม่ลูกวัดพระมารดาฯ
คุณพ่อมัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล เกิด 18 กุมภาพันธ์ 1993/2536 สถานที่เกิดโรงพยาบาล

ราชวิ ถี รั บ ศี ล ล้ า งบาป วั ด พระมารดานิ จ จานุ เ คราะห์ คลองจั่ น เป็ น สั ต บุ รุ ษ วั ด วั ด พระมารดา
นิ จ จานุ เ คราะห์ คลองจั่ น บิ ด าชื่ อ สุ ช าติ รั ต นาวิ ม ลชั ย (เสี ย ชี วิ ต ) มารดาชื่ อ มารี อ า วรรณา
เมธีพิทักษ์กุล จานวนพี่น้องในครอบครัวมี 3 คน และเป็นบุตรคนที่ 1
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ระดับอุดมศึกษา-ปริญญาโท
วิทยาลัยแสงธรรม
กระแสเรียก เข้าบ้านเณรในนามของวัด
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร
คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
บ้านเณรเล็ก
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
บ้านเณรกลาง
สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่
สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
ได้ รับ การแต่ งตั้ ง เป็ น ผู้ อ่ านพระคั ม ภี ร์ วัน ที่ 17 สิง หาคม ค.ศ. 2019 ณ สามเณราลั ย แสงธรรม
สามพราน นครปฐม โดย พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ณ ส า ม เณ ร า ลั ย แ ส ง ธ ร ร ม
สามพราน นครปฐม โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์
ได้ รั บ การแ ต่ ง ตั้ ง เป็ น สั ง ฆานุ ก ร วั น ที่ 10 ธั น วาคม ค.ศ. 2021 สามเณ ราลั ย แสงธรรม
สามพราน นครปฐม โดย พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ความในใจ ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายปี ในการฝึ กฝนตนเองตามกระบวนการการอบรม
เพื่อเป็นพระสงฆ์ ลูกขอขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับพระพรต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรี ยกของพระองค์ให้เด็กน้ อ ยคนหนึ่ งได้ตอบรับ เพื่อทาหน้าที่พ ระองค์ทรงมอบหมาย
ในชีวิตพระสงฆ์ ลูกมีความยินดีและตระหนักเสมอว่า ชีวติพ ระสงฆ์ที่กาลังก้าวเข้าไปนั้น เป็น ชีวิตที่
ต้องถ่อมตน รับใช้และรักทุกคนตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นพี่ชายและทุกสิ่งทุกอย่างของลูก
ลูก อยากขอบคุณ ผู้ มีพ ระคุณ ขอบคุณ สาหรับ คาภาวนาที่มอบให้แ ก่กัน และกาลังใจที่คอย
ผลักดันให้ลูกตั้งใจทาหน้าที่ของตนเอง ลูกยังคงขอคาภาวนาทุกท่านสาหรับชีวิตของลูก เพื่อเริ่มต้น
และเรียนรู้ซึ้งถึงน้าพระทัยของพระเจ้าในชีวิต ผ่านทางเพื่อนพี่น้องและบุคคลรอบข้างต่อไป ขอพระ
เจ้าอวยพรทุกท่านครับ

คติพจน์

ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา (ยน 13:35)
ห น้ า 2

บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง
“จะ ด่า ไปทาไม”

พ่อมีโอกาสได้ฟังนักพูดคนหนึ่ง พูดถึงประเด็น การด่า ฟังแล้วก็ทาให้ฉุกคิดและอยากนามาแบ่งปัน
ในฉบับนี้ พ่อเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับคาด่าไม่มากก็น้อย ทั้งในบทบาทที่เราสวมบทเป็นผู้ด่า ซึ่งอาจมาจาก
ความไม่ถูกใจกับเรื่องต่างๆ กับเหตุการณ์ต่างๆ จนทาให้เราต้องสวมบทบาทผู้ด่า หรืออีกมุมหนึ่งเราอาจเป็น
ผู้ถูกด่า จากความไม่รู้บ้ าง จากความผิดพลาดในเรื่องต่างๆ หรือสถานการณ์ ต่างๆจนตกเป็ นจาเลยของ
การถูกด่าไปโดยปริยาย
นักพูดท่านนี้ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่า จะด่า ไปทาไม ได้อะไรจากการด่า นอกจากการได้ระบาย
หรือการได้ระเบิดอารมณ์ของการที่ไม่ถูกใจออกมา อาจได้ความสะใจ แต่ผลที่ตามมามันอาจเยอะกว่า นั่นคือ
มัน อาจทิ้ งบาดแผลในใจให้ คนใดคนหนึ่ ง ที่ เป็ น ผู้รองรับ คาด่านั้ น มัน อาจท าลายความสั มพั น ธ์ มัน อาจ
บั่นทอนจิตใจและกาลังใจของผู้ถูกด่า ฯลฯ อีกหลากหลายที่จะตามมาจากคาด่าเพียงไม่กี่คา ไม่กี่นาทีนั้น
การด่าทาให้คุณ ดูฉลาดน้อยลง ดูจะเป็นวลีเด็ดที่ผู้พูดได้กล่าวไว้ ที่บอกอย่างนั้นมันเพราะว่า
เมื่ อ เราด่ า ค าด่ า เกิ ด จากอารมณ์ ที่ เหนื อ เหตุ ผ ล มั น มาจากความโกรธยิ่ ง เราโกรธมาก สติ เราก็ ล ดลง
เมื่อเราเป็นคนที่ด่าบ่อยขึ้น ด่าเก่งขึ้น เอะอะด่า มั นยิ่งเป็นเครื่องหมายว่าเรากาลังฝึกตัวเองให้มีสติน้อยลง
เรากาลังปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและนี่เป็นเหตุให้เราดูฉลาดน้อยลง
การด่ า ท าให้ อ ะไรดี ขึ้ น ไม่ ได้ เปลี่ ย นใครไม่ ได้ จ ากการด่ า มี งานวิ จั ย หลายๆชิ้ น กล่ า วไว้ ว่ า
โดยธรรมชาติมนุษย์จะปิดกั้นตัวเองทันทีจากเรื่ องนั้นเมื่อมีอะไรที่ทาให้รู้สึกไม่ถูกใจ ไม่สบายใจ และผลที่
ตามมาคือความรู้สึกต่อต้านที่เกิดขึ้นและมันไม่ส่งผลดีนัก เราไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดความไม่ถูกใจ
ด้วยอารมณ์ได้ แต่เราจะแก้ไขและทาให้คนหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้ด้วย สติและความเข้าใจ เมื่อไหร่ที่เราใช้สติ
สิ่งที่ตามมาคือ เราจะใช้เหตุผลและความเข้าใจมากขึ้น เราจะช้าที่จะใช้ปากพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมา
และจะใช้เหตุผลที่ ควรจะเป็ นมากขึ้น เราจะเข้าใจว่า ไม่มีใครที่อยากทาผิดพลาด อยากโดนด่า แต่มัน มี
เหตุ ผ ลของเรื่องนั้ น ๆเสมอที่ ท าให้ เป็ น แบบนั้ น และเมื่อเราเห็ น และเข้ าใจเราจะใช้ วิธีก ารที่ ดีก ว่ าการด่ า
เพื่ อให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดีขึ้ น จากที่ จ ะด่ าอาจจะเปลี่ ย นเป็ น การพู ด ที่ ท าให้ เขาได้ คิด จากที่ จ ะด่ า
เปลี่ยนเป็นถ้อยคาที่เสริมสร้างแรงบวก จากที่จะด่าเปลี่ยนเป็นความหวังดีที่ส่งให้ และแม้ว่าสิ่งที่เราทาจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย แต่สิ่งที่เราจะได้แน่ๆจากการทาสิ่งนี้นั่นก็คือ เราจะมีสติมากขึ้นและสติ
จะไม่ทาให้เราโง่ลง และที่ตามมาคือ เหตุผลและความเข้าใจจะทาให้จิตใจของเราสูงขึ้น
มั น ง่ ายที่ จ ะระเบิ ด อารมณ์ ด้ วยค าด่ า หรื อได้ ค วามสะใจจากค าด่ า แต่ มั น ไม่ มี ป ระโยชน์ อ ะไร
จากการด่า เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะเสียไป อาจมีหลายสถานการณ์ หลายปัจจัย ทาให้เราง่ายที่จะด่า แต่จะด่าไป
ท าไม ถ้ าไม่มี อ ะไรดี ขึ้ น และไม่เกิ ดประโยชน์ ใดๆ แต่ ถ้ า ค าพู ด ดี ๆ จะท าให้ เกิ ด อะไรดี ขึ้ น บ้ า ง หรือ
อย่างน้อยที่สุดเกิดผลกับตัวเราเองนั่นคือทาให้เรามีสติ ให้เรามีใจที่สูงขึ้น มันย่อมดีกว่ามิใช่หรือ

ปลัดวัดคลองจั่น
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วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ยงยศ ครองพาณิชย์
- สุขสาราญแด่ อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์
- สุขสาราญแด่ เทเรซา วรรณรุณี+แบร์นาแด๊ต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน์

ศุภณัฐ
ไพบูลย์
ลาวัลย์
วรรณรุณี

- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ยวงบัปติสตา นัฐพงษ์ อานวยพร+ญาติพี่น้อง+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ดารา พรหมเสนา+คุณานนท์ พรหมเสนา+มณฑิตา พรหมเสนา
- สุขสาราญแด่ มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว จาลอง ตรันเจริญ
- สุขสาราญแด่ มารีอา ปราณี พร้อมใจ+ครอบครัว พร้อมใจ
- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว วสุสิน+ญาติพี่น้อง
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิรวิ งศ์และลูกหลาน
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ทรงเกียรติ+ศิรปภา พงศ์ชีวะกุล+ปิยะมาศ เกื้อกูล

นัฐพงษ์
ดารา
ลาวัลย์
จาลอง
ปราณี

- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน

วันที่ 26 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ผู้ขอ

- สุขสาราญแด่ มารีอา อัญชนา คอมแพงจันทร์
- สุขสาราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญพานิชและครอบครัว

- สุขสาราญแด่ ลักษณา ตันติสัจธรรม

- สุขสาราญแด่ ปราณี โดษาภิรมย์
- สุขสาราญแด่ แม่และครอบครัว+ตามประสงค์ผขู้ อ

- สุขสาราญแด่ ครอบครัว สว่างจิตต์+พัลศิลป์+มารีอา สุทธิรา ศิราโครต+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน์+เพื่อวีระวรรณ+สะสม สังขรัตน์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัวดาราพงษ์+ประณีต ดาราพงษ์และลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บป่วย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว
ศิริวงศ์วัฒนา
- อุทิศแด่ อตพล กนกรัตนา
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ เปโตร จรูญ ขาวผ่อง
- อุทิศแด่ ยออากิม เชี้ยว+มารีอา สงวน คิ้มแหน
- อุทิศแด่ เทเรซา ประภาพร ชื่นวิจิตร

- อุทิศแด่ ยวงบอสโก นพพร ตุงคะรักษ์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์

- อุทิศแด่ ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอาไพ+อันนา อันนา จิรวัลชัยกุล+ดยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอาไพ

- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ +เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์
- อุทิศแด่ ลูกา ทองสา+ลูซีอา เสด็จ+เทเรซา วัชรภรณ์
- อุทิศแด่ เกรเมนเต ชะลอ ราชกิจ+อันนา ราตรี ราชกิจ+มารีอา ประนอม ราชกิจ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน
- อุทิศแด่ มารีอา สุรินทร์ แสงจรัสวงค์

วรรณภา
จิตติมา
พรพรรณ
อัญชนา
อารีย์
จุติ
ปราณี
ชุติมา,เฉลิมชัย
สมใจ
สุภลักษณ์
สนั่น
ประยุทธ
ครอบครัว
ดาราพงษ์
อุดม
สมบัติ
เกียรติ
อาภรณ์
อาภรณ์
พี่น้อง
หลาน
ครอบครัว
วิรากร
สุรางค์
สมบัติ
ณัฐพร
ริส
สุธาสินี
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
- อุทิศแด่ มารีอา บุญหนุนุ ศรีสมพงษ์+วิเชียร คชโกศัย
- อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ
- อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ อิกญาซีโอ หนูทัพ งามวงค์+มารีอา ดาราศี มัวรพันธ์+ญาติพี่น้องล่วงลับ
- อุทิศแด่ มารีอา ชงอิ๊ด แซ่แพ้+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+เปาโล มหรรณพ

วันที่ 26 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกั ดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สว่าง+เปาโล ขันธ์+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง
- อุทิศแด่ เปโตร คาจันทร์ ธาราวดี
- อุทิศแด่ หย่นเยา แซ่หลก
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ มัลกิโอ มนัส ทัพศาสตร์+ลีโน คุ้ย+โรซา บ๊วย ทรัพย์เย็น
- อุทิศแด่ ยวงบอสโก สมพงษ์ แสงประสิทธิ์
- อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง
- อุทิศแด่ สตานิเลาส์ ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ์
- อุทิศแด่ นพ บุรณศิริ+ละเมียด บุรณศิริ
- อุทิศแด่ เปาโล เก็งสือ แซ่อึ้ง+อากาทา ซุ้ง แซ่โค้ว+มารีอา กิมเน้ย แซ่เฮ้ง+ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เฮ้ง

- อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสงี่ยม พันธุมจินดา+มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม+
เปโตร วิจารณ์ จันมา+มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+มารีอา ชงอิ๊ด แซ่แพ้+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+เปาโล
มหรรณพ วสุสิน+เชงเต็ก
- อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม

- อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จารูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชาระ

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์

- อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอ็ง ปัญจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไม่มใี ครคิดถึง+ไฟชาระ

- ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาระ
มิสซา เวลา 09.30 น.

วันจันทร์
วันที่ 27 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

ผู้ขอ
วิโรจน์
จาลอง
เจนจิรา
บรรจง
จิตติมา
วรรณภา
พรพรรณ
พัชรนันท์
อนงค์
ชยพล
ดวงใจ
จุลสันติ
ลูกหลาน
เพ็ญศรี
นพพินท์
ชุติมา,เฉลิมชัย
สมใจ
วลัยพร
ครอบครัวผลอุดม

ครอบครัวดาราพงษ์

ภาวนา
อุดม
สมบัติ

สุรางค์
ไม่ออกนาม

สุขสาราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
น.ซีริลแห่งอเล็กซานเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สนั่น

ห น้ า 5

วัน / เวลา
วันอังคาร
วันที่ 28 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันพุธ
วันที่ 29 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันพฤหัสบดี
วันที่ 30 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันศุกร์
วันที่ 1 ก.ค. 2022
มิสซา,เวลา 18.30 น.

วันเสาร์

วันที่ 2 ก.ค. 2022
นพวารพระมารดาฯ
มิสซา,เวลา 17.00 น

ตารางมิสซา

ผู้ขอ

ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี
- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ มารีอา กอแรตตี สร้อยมุกข์ ทรัพย์เย็น
- สุขสาราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ดวงใจ
สนั่น

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สนั่น
จุมพล

นักบุญปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ยวง สุวิชยั อิงค์สกุลสุข
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สนั่น
ลัดดา

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (วันศุกร์ต้นเดือน)

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ มารีอา มักดาเลนา สาราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชานาญ ปัญจทรัพย์+
ราฟาแอล หิรัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ

สนั่น

ครอบครัวผลอุดม
ครอบครัวผลอุดม

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ โรซา โรซา โดษาภิรมย์+ยอแซฟ เหรียญ โดษาภิรมย์+มารีอา บุญชุบ โดษาภิราย์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์

สนั่น

- อุทิศแด่ โรซา โรซา โดษาภิรมย์+ยอแซฟ เหรียญ โดษาภิรมย์+มารีอา บุญชุบ โดษาภิราย์
- อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช

จุมพล

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

ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2022 : สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก
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พระวาจานาชีวิต
“เหมาะหรือไม่กับอาณาจักรของพระเจ้า ”
ในหนังสือ “The Cost of Discipleship” (ค่าของการเป็นศิษย์) ดีทริช บอนฮฮฟเฟอร์
ศาสนาจารย์ของศาสนจักรคอนเฟสชันนาลในประเทศเยอรมัน ในช่วงการปกครองของฮิตเลอร์
เขี ย นไว้ ว่ า “เมื่ อ พระคริ สตเจ้ าทรงเรี ย กใครคนหนึ่ ง พระองค์ ท รงสั่ งให้ เขามาตาย”
เขาได้ รู้ โ ดยประสบการณ์ ถึ ง ความจริ ง ในค ายื น ยั น ของเขา เขาถู ก ต ารวจลั บ จั บ
เขาได้ ให้ แรงบั นดาลใจแก่ ผู้ เฝ้ าเรื อนจ าในค่ ายกั กกั น โดยได้ รั บอนุ ญ าตให้ ท าการอภิ บาล
เพื่อนนักโทษด้วยกัน ความสามารถในการบรรเทาใจผู้ที่กระวนกระวายและหมดอาลัยตายอยาก
ของเขานั้น เป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งนัก เขาถูกประหารชีวิตในค่ายกักกันไม่กี่วันก่อนที่เขาจะถูก
ปลดปล่ อ ยให้ เป็ น อิ ส ระ หนั ง สื อ “ค่ า ของการเป็ น ศิ ษ ย์ ” ของเขาถื อ เป็ น การโจมตี
“คริสต์ศาสนาแบบสบายๆ” อย่างมีน้าหนักยิ่ง
ในพระวารสารประจาวันนี้ เราได้แต่ประหลาดใจที่คริสตชนกล้าที่จะเลือกทางสายง่าย
ผู้ ก่อตั้ งคริ สต์ ศาสนาไม่ ได้ หมายให้ เป็ นไปแบบนั้ น จริ งอยู่ ไม่ ใช่ คริ สตชนทุ กคนได้ รั บเรี ยก
ให้ ล ะทิ้ งทุ กสิ่ งในชี วิ ต อี กทั้ งไม่ ใช่ ทุ กคนจะต้ องเป็ นมรณสั กขี แต่ การยึ ด มั่ นที่ หนั กแน่ น
ต่อพระคริสตเจ้า และจุดยืนของพระองค์ในสถานการณ์ ชีวิตของเรานั้น ต้องเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของชีวิตคริสตชนทุกคน
ถ้าพระเจ้าเรียกท่านให้เป็นคริสตชน “พระองค์ทรงเรียกท่านให้มาตาย” ต่อตัวเอง
ต่ อ ความเห็ น แก่ ตั ว และต่ อ ความชั่ ว ร้ า ยทั้ ง สิ้ น และกลั บ เป็ น คนใหม่ ในพระคริ ส ตเจ้ า
ไม่มีทางสายง่ายสาหรับเราที่จะทาดังนี้ การตายเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดอยู่วันยังค่า
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น., วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลฯ เวลา 18.30 น.
วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.

1. วันอาทิ ตย์ ที่ 26 มิ .ย. 2022 หลั งมิ ส ซารอบเช้า และรอบสาย ศูน ย์อ บรม
คริ ส ต์ ศ าสนาธรรม ระดั บ ชาติ (NCC) โดยซิ ส เตอร์ นั ก ศึ ก ษา จะมาจ าหน่ าย
ศาสนภัณฑ์ เช่น รูปพระ ไม้กางเขน สายประคา สื่อการสอน หนังสือศรัทธา ฯลฯ
ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะเข้าศูนย์ NCC เพื่อใช้งานกิจการต่างๆ เช่น การปรับปรุงบารุง
ซ่อมแซมสถานที่ และการดูแลครูสอน เป็นต้น
2. สัปดาห์หน้า วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2022 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 18.30 น.
มีพิธีตั้งศีล-อวยพรศีลมหาสนิท และมิสซา ณ วัดน้อยเบเนดิกต์
3. เดื อ นกรกฎาคม เป็ น เดื อ นส่ งเสริ ม กระแสเรี ย กการเป็ น พระสงฆ์
คุณ พ่อ กิตติศักดิ์ กิจสาเร็จ มาถวายมิสซาที่วัด ในสัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 3
กรกฎาคม 2022 รอบสาย เวลา 09.30 น.

4. ฝ่ ายงานอภิ บ าลอั ครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ และวัด พระมารดานิจ จานุ
เคราะห์ ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันครอบครัววัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
“วันครอบครัวสุขสันต์ เข้าใจเยาวชน” ในวั นเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2022
เวลา 13.00-16.30 น., 17.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
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