
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 

     พระเยซูเจ้าตรัสตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งว่า ‘เศรษฐีคนหนึ่งมีที่ดินที่เกิดผลดีอย่างมาก  
เขาจึงคิดว่า “ฉันจะทำอย่างไรดี  ฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉัน”  เขาคิดอีกว่า  
“ฉันจะทำอย่างนี้ จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ ให้ใหญ่โตกว่าเดิม จะได้เก็บข้าวและสมบัติ
ทั้งหมดไว้ แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่า “ดีแล้ว เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี 
จงพักผ่อน กินดื่มและสนุกสนานเถิด” แต่พระเจ้าตรัสกับเขา
ว่า “คนโง่เอ๋ย คืนนี้ เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วสิ่งที่เจ้าได้
เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่า” คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับ
ตนเอง แต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้า ก็จะเป็นเช่นนี้ 

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 31 ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565/2022 

 บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา         ลก 12:13-21 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 

 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา มนุษย์เรามีความมั่นใจใน ทรัพย์สิน เงินทอง 
ของมีค่า เมื่อคนใดคนหนึ่งมีมากทำให้รู้สึกสามารถทำอะไรได้อย่างเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่พระเจ้า 
ได้เตือนใจเราในวันนี้คือ อย่าไว้วางใจในสิ่งของทุกอย่างของโลกนี้ ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
สิ่งที่ เราควรเชื่อมั่นและไว้วางใจมากที่สุด คือ สมบัติในเมืองสวรรค์ การปฏิบัติตามพระวาจา 
ของพระเจ้า เป็นสิ่งท่ีอยู่กับเราไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ได้ไม่มีวันเหมดหรือสูญหายไป 
 เดือนกรกฎาคมเดินทางอย่างรวดเร็วมาถึงสัปดาห์สุดท้าย ที่วัดพระมารดาฯ ของเรา 
มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย เกี่ยวกับกระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวช ผู้ถวายตัว รวมไปถึงกิจกรรม
ครอบครัวเน้นเรื่องของการเข้าใจเยาวชน ฯลฯ ในเดือนสิงหาคม ทางวัดเน้นเป็นพิเศษภาวนาเพื่อเด็กๆ 
และเยาวชนในวัดของเรา เชิญชวนพี่น้องได้ภาวนาตามจุดประสงค์ของทางวัดด้วย 
 เดือนสิงหาคมนี้ จะมีการรับสมัครเยาวชนที่มีความสนใจอยากเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เยาวชนวัดฯ ของเรา ท่านใดมีความสนใจลงชื่อกับเจ้าหน้าที่เยาวชนหรือติดต่อคุณพ่อทุกท่าน เพื่อจะได้
รวมกลุ่มกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด รวมไปถึงเด็กๆ ที่สนใจในการช่วยพิธีกรรมทุกๆ ด้าน 
คุณพ่อแบงค์จะจัดการอบรมสำหรับเด็กช่วยพิธีกรรม ผู้อ่านพระคัมภีร์ ฯลฯ 
 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดได้มีการจัดการเป็นระยะๆ ขอบคุณผุ้มีน้ำ ใจดีทุกท่าน 
ขอบคุณมาเซอร์และพนักงานจากโรงเรียนพระมารดาฯ เป็นพิเศษ พยายามช่วยดูแล จัดการให้บริเวณ
รอบๆ วัดของเรา ดูสวยงาม ทำให้พี่น้องที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดได้มาร่วมพิธีกรรมอย่างสะดวกสบาย
และมีความสุข 
 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ตรงกับวันศุกร์ต้นเดือน เชิญชวนพี่น้องได้มาเฝ้าศีลและร่วมมิสซาที่วัด 
พ่ อทั้ ง  2 จะไปส่งศี ลฯ ให้กั บผุ้ สู งอายุ และผู้ ป่ วยที่ ไม่ สามารถเดิ นทางมาร่วมมิสซาที่ วั ด 
พี่น้องท่ีปรารถนาให้พ่อและพลมารีย์ไปส่งศีลฯ ที่วัดติดต่อกับสำนักงานวัด 

 สถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด 19 ยังมีความน่าห่วง รวมไปถึงโรคฝีดาษลิงกำลังเป็นที่กังวล
สำหรับผู้รับผิดชอบ พี่น้องคงต้องเฝ้าระวังตนเองให้มาก ยังไม่ร่วมไปถึงสถานการณ์ฝนที่ตกหนัก 
ในช่วงนี้ มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำที่อาจจะท่วมหนักได้ในช่วงนี้     
        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
            คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“แนวคิดเล็กๆ ทีจ่ะช่วยให้ชีวิตมีความสุขได้งา่ยๆ” 

สารวัดฉบับนี ้พ่ออยากแบ่งปันแนวทางเล็กๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขขึน้ น่าจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับพี่น้องไม่มากก็น้อย มีค ากล่าวที่บอกไว้ว่า “หลายๆ คร้ัง ความสุขในชีวิต 
ก็ไม่ได้มาจากการได้ท าส่ิงใหญ่โตจนประสบความส าเร็จมีชื่อเสียง มีหน้ามีตาในสังคม 
เพียงเท่าน้ัน แต่หลายคร้ังก็มาจากเร่ืองง่ายๆ ที่เราได้ท าในแต่ละวันสัปดาห”์พ่อจึงขอแบ่งปัน
แนวทางเล็กๆ บางประการที่ไดอ่้านมา ใหก้บัพี่นอ้งเผื่อเป็นแนวทางเล็กๆ ในการสรา้งความสขุในชีวิต
ของเราบ้าง เพราะหลายๆครัง้เราก็มุ่งหาความสุขที่มันอยู่ไกลตัวเราจนพลาดความสุขที่อยู่รอบๆ  
ตัวของเรา ซึ่งเราสามารถสรา้งและพบได้ไม่ยาก พี่น้องลองอ่านและทบทวนไปด้วยกัน ว่าเราพบ
ความสขุจากสิ่งเหลา่นีบ้า้งไหม 

  รักในส่ิงทีต่นเองเป็น  ยอมรบัและยินดีกบัทุกการเปลี่ยนแปลง 
 มีความสุขในปัจจุบัน  อยา่ใหค้วามคาดหวงัของตนเองและคนอ่ืนมาท ารา้ยตวัเรา 
 อย่ามองหาแต่ความสมบูรณแ์บบจนมองข้ามเร่ืองธรรมดาๆ ในชีวิต   
       เปิดใจรบัสิ่งใหม่ๆเสมอ 
 เรียนรู้ทีจ่ะให้อภัยตนเองเมื่อผิดพลาดและเรียนรู้ทีจ่ะให้อภัยคนอื่นด้วย  
       อย่ายึดติดกบัอะไรมากเกินไปนกั 

 เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเสมอๆ    ปลอ่ยวางกบัสิ่งไม่จ าเป็น 

 อย่ากดดันตนเองมากไปนัก   มีเปา้หมายในชีวิต 

 รู้จักควบคุมอารมณ ์    รูจ้กัเงียบบา้งในบางโอกาส 

 อย่าให้เร่ืองไม่ดีทีเ่กิดขึน้ท าลายชีวิตทัง้ชีวิต มีเวลาใหก้บัตนเองบา้ง 
 หัวเราะบ่อยขึน้อีกนิด    มีโอกาสท าในสิ่งที่เรารกับา้ง 

       อ่านจบแล้วเร่ิมลงมือท าได้ !!! 
 

        ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา ศุภลัคน์ นิปกากร อุทัย  
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ กุลชาติ นวลสำลี+ยาก็อป กุลพัฒน์ นวลสำลี เหรียญทอง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฤทธี หอมทอง ครอบครัว 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร วชิรวัตต์ รัศมีธรีธรรม+เฉลิมชยั รัศมธีีรธรรม+เพ็ญศรี รัศมีธรีธรรม+

ครอบครัว รัศมธีีรธรรม ณัฐดนัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+รัชนี+มารีอา ณัฐชา โพธิปัสสา+เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สว่างจิตต์+เซซีลีอา สมใจ สว่างจิตต์+มารีอา สุภาภรณ์ สว่างจิตต์ สุภาภรณ ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ สมร+สุดเฉลียว+ไพรัตน์ เกตุผล ชลอ 

วันที่ 31 ก.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ มารอีา กุลธิดา สุวิมลและครอบครัว  

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรณุี+แบร์นาแด็ต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน์ วรรณรณุ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั รักษ์สมบรูณ์ สมเดช 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา สัมฤทธิ์ คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 

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

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธารณิ ี
 - สุขสำราญแด่ อรวรรณ+ณัฐนันท์+วีระชัย ศรีนภาวรรณ์+วดี จึงสวนันทน์+ตามประสงค์ผู้ขอ วดี 
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เมธี กุลวิทย ์ วศิมณ 
 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซง็ แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ พูนทรัพย์+ 

ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันท์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+เปาโล เก็งสือ 
แซ่อึ้ง+อากาทา ซุ่ง แซ่โค้ว+ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เตียว+มารีอา กมิเน้ย แซ่เฮ้ง +ว.ในไฟชำระ ณัฐดนัย 

 - อุทิศแด่ คุณแม่จูม ถีระพันธ ์ พิมพ์ปภัสสร 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+เทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ชงอิด๊ แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+

เปาโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสง่ียม พันธุมจินดา+มารอีา รชันีบูลย์ บุญทิม+ 
มารีอา สุนทรี สว่างจิตต์+เปโตรวิจารณ์ จันมา+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง สุภาภรณ ์

 - อุทิศแด่ อันนา กิตติมา สุวิมล+เปาโล ศรัณย์ สุวิมล+พ่อแม่+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ มาร์โก สมเกียรติ+เปโตร สมชาย+มาร์ตินา สมจิตร์ รักษ์สมบรูณ ์ สมเดช 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร นิภาภรณ ์
 - อุทิศแด่ มารีอา มัทนา บุญครอง+จิราพร ดวงนิมิตร สดใส 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา  

วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+์สาทร องกุรัตน์+วิญญาณในไฟชำระ สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ มารีอา สรุินทร์ แสงจรัสวงค์ สุธาสินี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ ลูกา ทองสา+ลูซีอา เสด็จ+เทเรซา วัชรภร+พ่อลือ+แม่ฉัตร สมบัติ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ เด็กๆ ถูกทำแท้ง+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+มารีอา รุง่เรือง พวงศรี ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ สมหวัง แช่มประชา พ่ีแดง 
 - อุทิศแด่ เปาโล หลุยส์+คริสตินา ดารา โชติพงศ์ วรรณรัตน์ 

วันที่ 31 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล จำปี+กาทารีนา ตาด+ฟีลปิ ประทิน+เทกลา ลำจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช  

 - อุทิศแด่ คุณครู สุทธิรา ยศแสน  
 - อุทิศแด่ ดอมินิก ชาตรี เหรียญสกุล ณรงค์ 
 - อุทิศแด่ มารี โยเซฟ ศรีชุมแสง+แบรน์าแด็ต แสงจันทร์+ฟรานซิสโก ประกาย+เปโตร  

แสงตะวัน+ธรรมโรจน์+อุทยั+อาฬวี สินธุวณิก สุริยพรรณ 
 - อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส เกียรติ 
 - อุทิศแด่ ถนัดกิจ จูพงศ์เสรฐ+บันทูล+แม่เลื่อน จูพงศ์เสรฐ+วิบูล+แม่พรรณี่ เปี่ยมทิพย์มนัส ทิพย์เดช 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - 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 ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ ระลึกถึง น.อัลฟองโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

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

วันที่ 1 ส.ค. 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 น.เอวเซบิโอแห่งแวร์แชลลี พระสังฆราช, น.เปโตร จูเลียน เอมาร์ด พระสงฆ์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรพัย ์  
วันที่ 2 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  

วันพุธ สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา 

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

 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
วันที่ 3 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ 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 ี ระลึกถึง น.ยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
วันที่ 4 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 วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ (วันศุกร์ต้นเดือน) 

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

วันที่ 5 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ มารอีา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา,เวลา 18.30 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 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระวรกายรุ่งโรจน์ต่อหน้าอัครสาวก 

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

วันที่ 6 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 

 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานำชีวิต 
อะไรทำให้ชีวิตมีความหมาย? 

ชีวิตนี้จะมีความหมายถ้าเราสามารถสัมพันธ์ชีวิตกับคุณค่าที่ถาวร ถ้ามนุษย์
แสวงหาแต่คุณค่าท่ีสูญสลายได้ เขาจะไม่มีวันรู้สึกพึงพอใจ เงินและทุกสิ่งที่เงินซื้อ
ได้ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริง ลองดูอัตราการฆ่าตัวตายที่ค่อนข้างสูง ในหมู่ 
คนร่ำรวยเถิด! 
 ชีวิตมีความหมายเฉพาะเมื่อชีวิตสัมพันธ์กับชีวิตอื่น กับเพื่อนมนุษย์  
และกับพระเจ้าในพระคริสตเยซูเจ้า ลองนึกถึงบุคคลสำคัญที่มีความหมายต่อท่าน 
ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ครู พี่น้อง เพ่ือน คู่สมรสและที่สุดพระเยซูเจ้าเอง 
ทุกคนต่างได้มีส่วนในการทำให้ท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นอยู่ในเวลานี้ในฐานะที่เป็น
บุคคล! ลองตัดคนหนึ่งคนใดออกไป และท่านจะต้องเป็นคนที่แตกต่างออกไป 
บางทีจะเป็นคนที่มีโชควาสนาน้อยกว่าน้ีก็เป็นได้ 

 บทเรียนสำหรับอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้
อย่างชัดเจน จงสร้างการสื่อสัมพันธ์กับผู้อื่นต่อไป
ในความรัก มิตรภาพและการอุทิศตน จงสัมพันธ์
กับผู้อื่นและอย่ามองข้ามความสัมพันธ์โดยตรงกับ
พระเจ้า กับพระเยซูคริสตเจ้า โดยการอ่าน 
พระคัมภีร์และการร่วมพิธีกรรมอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับพี่น้องคริสตชนคนอื่น 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-์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. ตารางมิสซา สัปดาห์หน้า : วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 06.20 น. 
         วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีล-อวยพรศีลมหาสนิท-มิสซา เวลา 18.30 น. 
 
 
 
 

2. พี่น้องที่สนใจให้ลูกหลานมามีส่วนในพิธีกรรมที่ วัด  เช่น เด็กช่วยมิสซา ผู้อ่าน เป็นต้น  
และในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จะมีการอบรมเด็กๆ ในกลุ่มนี้  
พี่น้อง สามารถนำลูกหลานมาลงชื่อหรือติดต่อที่หน้าวัดที่(ครูสุดใจ) บราเดอร์หรือติดต่อ 
พระสงฆ์ได้ ส่วนเรื่องขนมท่ีแจกเด็กๆ ทุกอาทิตย์ พี่น้องก็ยังสามารถช่วยสนับสนุนได้ 
 

3. การเปิดเรียนคำสอนวันอาทิตย์หลังมิสซาสาย เวลา 10.45 น.-12.00 น. โดยเฉพาะ 
เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ป. 3 (เรียนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก) และ
ระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป (เรียนรับศีลกำลัง) สามารถมาลงช่ือที่หน้าวัด(คุณครูสุดใจ/หรือบราเดอร์)  
 

4. วันอาทิตย์ที่  31 ก.ค . 2022 หลังมิสซารอบเช้าและสาย คณะภคินีศรีชุมพาบาล 
เชียงราย-เชียงใหม่ จะมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากเด็กและสตรี เพื่อช่วยเหลือแม่บ้าน 
และสนับสนุนการศึกษาของเยาวสตรีท่ีคณะฯ ทำงานด้วย   
 

5. โครงการของเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนี้ 
 - รือ้ฟื้นคำสัญญาแต่งงาน 1-10 ปี วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2022 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง  
 - ฟื้นฟูคู่แต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี วันเสาร์ท่ี 21 ม.ค. 2023 ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง 
     * 25 ปี คือ แต่งงานตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1995 – 1997 (พ.ศ. 2538 – 2540) 
     * 50 ปี คือ แต่งงานตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1970-1972 (พ.ศ. 2513-2515) 
 เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร สำเนาทะเบียนศีลสมรสและสำเนาบัตรประชาชน 
 โครงการ 25 ปีและ 50 ปี ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 31 ส.ค. 2022 เพื่อจะได้
เตรียมขอใบพรจากพระสันตะปาปาฟรังซิส พี่น้องน้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูคู่แต่งงาน 
สามารถติดต่อได้ที่หน้าวัดหรือสำนักงานวัด 
 

6. แจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องยูทุปของวัด เนื่องจากช่องยูทุปบัญชีชื่อเดิมมีปัญหา  
 ช่องเดิม ชื่อว่า วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 
 เปลี่ยนช่องเป็น  Watpramanda 
  พี่น้องสามารถกดติดตามในช่อง Watpramanda ได้เลยครับ 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


