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คุยกับเจาวัด 
สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 
 สัปดาหนี้ เปนอาทิตยที่  28 เทศกาลธรรมดา พระวรสารวันนี้  มีคนถามพระเยซูเจา 
ถึงการไดชีวิตนิรันดร การทําตามบัญญัติ 10 ประการ ขอปฏิบัติพื้นฐานที่เราควรทํา เงื่อนไข 
ของการสละหลายสิ่งหลายอยางเพื่ออาณาจักรสวรรค โดยเฉพาะพระเยซูเจาใหชายคนนั้น 
กลับไปขายทรัพยสมบัติ สิ่งของที่คนเรายึดติดบนโลกใบนี้ สําหรับผูที่สละสิ่งของบนโลกนี ้
เพ่ือพระเยซูเจาจะไดรับตอบแทนจากพระเจาในโลกนี้และที่สําคัญ คือ ชีวิตนิรันดรในโลกหนา  
 สถานการณของการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 เขาสูสภาวะที่พวกเราทุกคนดูมีความกังวล 
หวงใหญ แตไมไดมากเหมือนชวงแรก ๆ แมจํานวนผูติดเชื้อฯ ในแตละวันยังคงจํานวนมาก  
มีผู เสียชีวิตระดับหนึ่ง แตดีกวาในชวงการระบาดในชวงตนๆ ของเดือนเมษายนที่มีจํานวน  
20,000 คนโดยเฉลี่ ย  ตอนนี้ จํ านวนผูติ ด เชื้ อ เริ่ มต่ํ ากว า 10,000 คน คงมีความหวังว า 
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทุกอยางจะกลับมาอยูในสถานการณที่ดีขึ้น สวนเด็กอายุ 12-18 ป เริ่มทยอย
ฉีดวัคซีนฯ กันแลว จัดใหตามความเหมาะสมของแตละทองที่ มีคาดหวังวาวัคซีนคงชวยใหเด็ก ๆ 
ของเราปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 นี ้
 สถานการณระดับน้ําในแตละจังหวัดที่กําลังดูนาเปนหวง พวกเราทุกคนคงตองเฝาคอย
ติดตามขาวอยางใกลชิด เริ่มมีผูที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมแลว พอหวังวาคงระดับน้ําคงไมขึ้นสูง
มากจนกลายเปนสิ่งที่เราไมคาดคิดและอาจจะซ้ําเติมสถานการณที่กําลังแยอยูของเราในขณะนี้ 
ขอใหทุกอยางเปนไปดวยดี 
 วันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม มีพิธีบวชพระสงฆที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ พี่นองที่มีความประสงค
อยากรวมพิธีทางออนไลนติดตามไดจากการประกาศของสังฆมณฑลฯ พอเชื่อวาคงอนุญาต 
ใหเฉพาะญาติๆ คนใกลชิด บุคคลที่ตองรับผิดชอบไปรวมงานครั้งนี้ สถานการณของการระบาดฯ 
เราทุกคน คงยังตองเฝาระวังอยู คงไมสามารถไปชุมนุมกันไดเปนจํานวนมากแบบปกติ ขอทุกคน
รวมใจภาวนา เพื่อพระสงฆใหมท้ังของอัครสังฆมณกรุงเทพฯ และคณะนักบวชฯ ที่บานของเรา 

วันพุธและวันพฤหัสที่ผานมามีการเขาเงียบพระสงฆประจําเดือนตุลาคม มีการพูดถึง 
การประชุมซีนอดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คํ าที่สํ าคัญของการประชุมครั้ งนี้  คือ  
1. Communion 2. Participation 3. Mission 4. Challenges ขอคําภาวนาของพี่ นองสําหรับ 
การประชุมฯ นี้ใหผานพนไปดวยดี ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางท่ีผูจัดตองการดวย  
 เดือนตุลาคม เปนเดือนแหงแมพระลูกประคํา เชิญชวนเราสวดภาวนาขอพะรพรจากแมพระ
เพื่อสถานการณโรคระบาดจะไดกลับมาดีขึ้นอีกครั้งตอไปครับ แมพระเปนองคอุปถัมภสําหรับ 
พระศาสนจักรตลอดมาและตลอดไป     ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                                   คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"เรากลาไหม...เรามีความเชื่อเพียงพอหรือยัง?" 

 พระวาจาของพระเจา เปนพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกวาดาบ สองคมใดๆ  
แทงทะลุเขาไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจแยกจากกัน ถึงเสนเอ็นและไขกระดูก วินิจฉัยความรูสึก
นึกคิดภายในใจได (ฮบ 4:12) 
          เนื้อหาใจความจากจดหมายถึงชาวฮีบรูตองการบอกกับเราวา พระวาจาของพระเจานั้น 
ทรงพลัง ดังนั้น ใหเรายอมรับและฟงเสียงของพระองคเถิด ฟงและเชื่อฟงตามพระองค 
ยอนความทรงจําวัยเด็ก เสียงของแมบอกใหเดินไปชวยหยิบของใหทาน ดวยความเกียจครานของ
พอในวันเด็กและอยากจะดูทีวี รีบวิ่งไป ทําเปนหา หาไมเจอ จริงแลวไมไดใชความพยายามอะไรเลย 
แตเมื่อโดนดุ จึงตั้งใจหาและก็พบของชิ้นน้ัน   
         พี่นอง หลายครั้งเราก็ทําตัวเหมือนเด็ก พระวาจาของพระ-เสียงของพระจิตเจานั้น 
ชางขัดใจเรา และเราก็ทําทาทีเหลวไหลแบบพอในวัยเด็ก 
 "ขาพเจารักปรีชาญาณมากกวาสิ่งล้ํ าคาใดใด.... ขาพเจาอธิษฐานขอความรอบรู 
แลวพระเจาก็ประทาน ขาพเจาวอนขอ แลวจิตแหงปรีชาญาณก็มาหาขาพเจา ขาพเจาประมาณ
คาปรีชาญาณเหนือกวาคทาและราชบัลลังกขาพเจาคิดวาทรัพยสมบัติไมมีคาใดเลยเมื่อเปรียบกับ
ปรีชาญาณ" (เทียบ ปชญ 7:10,7-8) 
           "สําหรับขาพเจาแลว ไมมีสิ่งใด เรื่องใด หรือใครเลยจะมีคามากไปกวาปรีชาญาณ 
ของพระเจา..."  ในหัวใจของผูเรียบเรียงหนังสือปรีชาญาณ เขารูสึกเชนนี้ เขาพรอมใหพระเปนสิ่ง
แรกเสมอสําหรับชีวิตตนเอง  สิ่งที่ตามมาและพบเห็นไดคือ เขาสามารถละ-วางสิ่งตางๆ เรื่องตางๆ  
และเดินมาพระวิหาร เดินมาวัด แลวเริ่มตันสวดภาวนา แมจะกําลังเผชิญกับความทุกขยากลําบาก 
ในชีวิตก็ตาม 
 ขณะที่พระเยซูเจากําลังทรงพระดําเนินอยูระหวางทาง ชายคนหนึ่งรีบเขามาคุกเขาลง 
ทูลถามวา “พระอาจารยผูทรงความดี ขาพเจาตองทําอะไรเพื่อจะไดชีวิตนิรันดร”..... พระเยซูเจา 
ตรัสวา “เราบอกความจริงกับทานวา ไมมีใครที่ละทิ้งบานเรือน พี่นองชายหญิง บิดามารดา บุตร
หรือไรนาเพราะเห็นแกเรา และเพราะเห็นแกขาวดี จะไมไดรับการตอบแทนรอยเทาในโลกนี ้ 
เขาจะไดบานเรือน พี่นองชายหญิง มารดา บุตร ไรนา พรอมกับการเบียดเบียนและในโลกหนา
จะไดชีวิตนิรันดร  (มก 10:17, 29-30) 

          พระวาจาสัปดาหนี้ทาทายเรา เรามีความเชื่อวางใจในพระเพียงพอไหม เรามีความกลา
เพียงพอไหมที่จะใหพระเปนลําดับแรกสําหรับเราในทุกเรื่องทุกเวลา แมแตเวลาที่เรากําลังเผชิญ
ความยากลําบากหรือกําลังสิ้นหวังไรทางแกไรทางออกก็ตาม  "ไมมีใครที่ละทิ้งบานเรือน พีน่องชาย
หญิง บิดามารดา บุตรหรือไรนาเพราะเห็นแกเรา และเพราะเห็นแกขาวดี จะไมไดรับการตอบแทน
รอยเทาในโลกนี้ เขาจะไดบานเรือน พี่นองชายหญิง มารดา บุตร ไรนา พรอมกับการเบียดเบียน
และในโลกหนาจะไดชีวิตนิรันดร"  เรากลาไหม...เรามีความเช่ือเพียงพอหรือยัง?.            
         นกขุนทอง 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 28 เทศกาลธรรมดา 
 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วารุณี ทองมา+ตามประสงคผูขอ วารุณ ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+วีระวรรณ-สะสม สงัขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว คุณหิรัญ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เสาวนีย ตันประยูร+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจรธรรม+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด พัฒนา เกียรติพิริยะและครอบครัว ธิดา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว คิดละเอียด  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศ+ลูกหลาน พรพรรณ 

วันที่ 10 ต.ค. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ฑิมัมพร เปลงศรีสุข  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ชุมศรี พุมเล็ก ชุมศรี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ยวง ชยุตพงศ บุตรสทุธิวงศ สีตลา 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ศุภกิจ พงษไกรกิตติ+ดอมินิก ซาวีโอ พจน พงษไกรกิตติ อภิญญา 

 
- อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นอง 

ที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ 
อุดม 

 - อุทิศแด มารีอา มักดาเลนา กิมเซ็ก แซฉั่ว+หลุยส ยูเลง แซเอี้ยว ลูกหลาน 

 
- อุทิศแด รอค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+หลาน(เรมอน)+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมี
ใครคิดถึง 

ชุมศรี 

 
- อุทิศแด มารีอา ยูซื่อ กาโลโล สยาม สังขรัตน+อันเดร สมจิตร+ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง+เปโตร 
นิลา สมจิตร วรรณงาม 

เนตรนภิศ 

 - อุทิศแด บิดา มารดา ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ สําเร็จ 

 
- อุทิศแด มารีอา เทื่อม อินทรบ+เปโตร เปาโล ไสว อินทรบ+พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน+วิญญาณที่ไมมี
ใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

ปุณยนีย 

 - อุทิศแด เปาโล อํานวย คิดละเอียด ครอบครัว 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด มารีอา แจมใส มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 

มิสซา 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร น.ยอหน ที่ 23 พระสันตะปาปา 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

วันที่ 11 ต.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 
- สุขสําราญแด ครอบครัว วงศประสิทธิ์+ครอบครัว สินบํารุง+ครอบครัว  
เจียรพฤฒิเวศน 

เสาวนีย 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ธิดา หรินทรวรรบ+ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน
เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อังเนส เจียจวบศิลป+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธัญญรัตน วรศิลป+ตามประสงคผูขอ  

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมใีครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 28 เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 12 ต.ค. 
2021 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว เกียรติ ปญจทรัพย  

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด มารีอา ทองฟู+ลูกา สทอน+เปาโล สวาง+อันนา ถมยา+อันนา โสม+มารีอา 
สด+มารีอา ฟน+เปโตร สมชาย+มารีอา ละมัย+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

อุทัย 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ สัปดาหที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ นิปกากร+เทเรซา วิธมน หลายรัตน  

วันที่ 13 ต.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน
เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว วงศประสิทธิ์+ครอบครัว สินบํารุง+ครอบครัว เจียรพฤฒิ
เวศน 

เสาวนีย 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่
นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

 - อุทิศแด เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์ เสาวนีย 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี น.กัลลิสตัส ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 14 ต.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร 
ระลึกถึง น.เทเรซา แหงอาวีลา  

พรหมจารีและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

วันที่ 15 ต.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

มิสซา 
- อุทิศแด มารีอา ทองฟู+ลูกา สทอน+เปาโล สวาง+อันนา ถมยา+อันนา โสม+มารีอา 
สด+มารีอา ฟน+เปโตร สมชาย+มารีอา ละมัย+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

อุทัย 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร น.เฮดวิก นักบวช, น.มารการีตา มารีย อาลากอก พรหมจารี 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 16 ต.ค. 2021  
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน
เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

เวลา 17.00 น 
.นพวารพระ
มารดาฯ 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 

 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่
นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

 
- อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ 

อุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2021 : อาทิตยที่ 29 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 

การรูจักตัดสละและการเปนผูดูแลพระคุณของพระเจา 

มีเพลงบทหนึ่งของวง “Godspell” เกี่ยวกับพระเยซูแหงนาซาเร็ธที่มีใจความวา  

“จงรูจักพระองคใหชัดเจนยิ่งขึ้น รักพระองคมากขึ้น ติดตามพระองคใหใกลชิดยิ่งขึ้น”  

คนจํานวนนับลาน ไดกระทําดังนั ้นจริง ตลอดหลายศตวรรษ ที ่ผานมา และคนอื่นๆ  

อีกนับไมถวนยังคงกระทําอยูในทุกวันนี้ ทุกคนไดพบกุญแจดอกสําคัญ สูชีวิตที่มีความหมาย 

ในประเพณีคาทอลิก เรารูจักสองรูปแบบชีวิต ซึ่งคริสตชนออกแสวงหาความหมาย 

และความสุข 

รูปแบบชีวิตหนึ่งคือ การสมรสซึ่งเปนรูปแบบของคนสวนใหญ ในการเผชิญชีวิตดวยกัน 

พวกเขาพยายามมองพระเยซูเจา ใหเห็นอยางชัดเจนยิ ่งขึ ้น รักพระองคใหมากขึ ้น 

และติดตามพระองคอยางใกลช ิดยิ ่งขึ ้น โดยรู จ ักจัดการอยางดีกับความงดงาม 

และความดีของชีวิตที่พระเจาไดประทานใหแกเขา อีกรูปแบบหนึ่ง เปนแบบของผูที ่มี

ชีวิตพิเศษ คือ “การถือพรหมจรรยเพื่อพระอาณาจักร” เปนชีวิตของการตัดสละ ซ่ึงไมได 

เปนจุดมุ งหมายในตัวเอง แต เพื่ อจุดประสงคของการดํ าเนินชีวิต เปนสานุศิษย 

ของพระเยซูเจา 

ถาเขาใจสองรูปแบบนี้อยางดีและถูกตอง ทั้ งสองแบบควรจะเปนพยานถึง 

ธรรมล้ําลึกของพระคริสต อันไดแก อาณาจักรแหงความเที ่ยงธรรมของพระเจา 

ความร ักและส ันต ิ อันได เริ่มตนขึ้นแลวในประวัติศาสตรมนุษย  บทอานในวันนี้  

พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบของชีวิตมนุษย. 

 

. 
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ตารางมิสซา  : วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.00 น. 
                 วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                 วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 
 

1. เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังนี้ 
   - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง มิสซาออนไลน วันเสาร  
     เวลา 17.00 น. วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลนผานทางเว็บไซตของวัด 
     และชองยูทุป 
   - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
   - พี่นองที่ตองการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธ์ิในกรณีจําเปน สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

2. 2. ในวันจันทรที่  11 และวันพฤหัสบดีที่  14 ของดมีเฝาศีลฯ เวลา 11.45 น. สวนวันอังคาร 
และวันพฤหัสบดี ยังคงมีเหมือนเดิม สวนการสวดสายประคํายังคงมี เหมือนเดิม วันจันทร 
ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. สวนทุกๆ วันศุกรจะมีการสวดสายประคํา และตั้งศีลอวยพร 
ศีลมหาสนิท เวลา 19.00 น. เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทและสวดสายประคําออนไลน รับชม 
ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัด และชองยูทุปของวัด 
 

3. ในวันพฤหัสบดีที่  14 ตุลาม 2021 เวลา 07.00 น . มีมิ สซาออนไลน  สํ าหรับขอพรพระ  
สําหรับประชุมซีนอดเร็วๆ นี้   
 

4 เชิญพี่นองคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมใจเปนหนึ่งเดียวกันในกิจกรรม “รวมมิสซา  
สวดสายประคํา และทํากิจศรัทธา เพื่อการเตรียมและการประชุมซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” 
โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2021 จนจบซีนอดสังฆมณฑลวันที่ 31 มีนาคม 2022  ทั้งนี้  
เพื่อเสริมสรางพระศาสนจักรที่พรอมจะกาวเดินไปดวยกัน กลาวคือ การเปนเอกภาพ การมีสวนรวม 
การทําพันธกิจ ตามเจตนารมณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
 

5. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดที่สํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  204,958 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน     จํานวนเงิน     18,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออาร ีจํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - ชวยเหลือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  จํานวนเงิน     11,200 บาท 
 - ชวยเหลือซิสเตอรอารามคารแมล สีลม   จํานวนเงิน     12,000 บาท 
 - ชวยวัดนักบุญยอหนบัปติสต บานแมมอญ  เชียงราย จํานวนเงิน     15,000 บาท 
   วัดพระหฤทัย บานหวยไรและวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ผาหมี   
             แมสาย เชียงราย  
 - แจกขาวสาร  ถุงละ 3 กิโลกรัม   50 ถุง      
               ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน   66,700 บาท 

                        รวมยอดคงเหลือ  138,258 บาท 
 

กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควิด 


