
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

1 หมู 5 ซ.นวมินทร 81 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

โทรศัพท.02-3758294-6 แฟกซ.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปที่ 35 ฉบับที่ 37 ประจําวันอาทิตยที่ 12 กันยายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 24 เทศกาลธรรมดา  
 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก            มก 8: 27-35 
 พระเยซูเจาทรงเริ่มสอนบรรดาศิษยวา “บุตรแหง
มนุษย จะตองรับการทรมานอย างมาก จะถูกบรรดา 
ผูอาวุโสมหาสมณะ และธรรมาจารยปฏิเสธไมยอมรับ และ
จะถูกประหารชีวิตแตสามวันตอมาจะกลับคืนชีพ” 
 พระเยซู เจาทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย 
เขามาตรัสวา “ถาผูใดอยากติดตามเรา ก็ใหเขาเลิกนึกถึง
ตน เอง ให แบ ก ไม ก าง เขนของตน  และติ ด ต าม เรา 
ผูใดใครรักษาชีวิตของตนใหรอดพน จะตองสูญเสียชีวิตนั้น 
แตถาผูใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะขาวดี ก็จะ
รักษาชีวิตได” 
 
  

“ถาผูใดอยากติดตามเรา ก็ใหเขาเลิกนึกถึงตนเอง ใหแบกไมกางเขนของตน และติดตามเรา” 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 24 เทศการธรรมดา พระเยซูเจาตรัสถามบรรดาศิษยวาคนทั้งหลายคิดวา
พระองคเปนใคร มีหลายคําตอบ แตสําหรับบรรดาศิษยแลว นักบุญเปโตรในฐานะตัวแทนตอบวา 
พระองคคือ “พระคริสตเจา” พระเยซูเจาไดอธิบายใหบรรดาศิษยฟงถึงภารกิจ อนาคตและสิ่งที่พระองค
จะทําตองในฐานะเปนพระคริสตเจา พระองคจะตองรับทรมาน สิ้นพระชนมและกลับคืนชีพ นักบุญเปโตร
ไมเขาใจและไมอาจยอมรับตอส่ิงที่จะเกิดขึ้นได พระเยซูเจาตําหนินักบุญเปโตรวา 
คิดแบบมนุษย ไมไดคิดแบบพระเจา ในประสบการณชีวิตของเราแตละคนตางมีความคิดหลายครั้งที่เปน
แบบมนุษย ขอใหเราไดสวดขอพระเจาใหไดรับความชวยเหลือ ใหเราเขาใจและคิดแบบพระเจาเสมอดวย 
 สถานการณของโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น มีจํานวนผูติดเชื้อฯ 
ลดนอยลง แตถือวายังเปนจํานวนที่สูงอยูเพราะยังเกิน 10,000 คนตอวัน ยอดผูเสียชีวิตยังมีประมาณ 
200 คนตอวันเชนกัน อยางไรก็ตาม เราทุกคนคงตองชวยรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขใน
การปองกันการระบาดของโรคฯ ตอไป คือ การใสหนากากอนามัย ลางมือดวยแอลกอฮอล 
รักษาระยะหาง ไมเดินทางหากไมจําเปน ฯลฯ จนกวาสถานการณทุกอยางจะกลับสูภาวะปกต ิ
พอขออนุญาตเติมอีก 1 เรื่องคือ พี่นองที่มีความสะดวก ไปรับการฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันจากโรคนี้ 
ตามที่พี่นองสามารถทําไดเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันหมู เมื่อประเทศคลายล็อคดาวน และทุกคนกลับมา
ใชชีวิตปกติแลว ถือเปนการสรางความม่ันใจและปลอดภัยใหกับทุกๆ คน  
 พระสงฆและมาเซอรที่ประจําที่วัดของเราไดไปรับวัคซีนเข็ม 2 กันแลวทุกคน สรางความมั่นใจ
ใหกับพี่นองมากขึ้นในการที่จะมาเขาวัดและรวมพิธีกรรม เมื่อวัดกลับมาเปดเปนปกติ ขณะเดียวกัน 
เปนการชวยกันสรางภูมิคุมกันหมูใหกับทุกคน ในชวงเวลาที่ผานมาที่วัดของเราไดมีการทําความสะอาด 
ฉีดน้ํายาฆาเชื้อฯ อยูประจําสม่ําเสมอ แมจะไมไดเปดใหพี่นองมารวมพิธีกรรม เปนการสรางความมั่นใจ
และปลอดภัยใหกับทุกคน 
 ดูจากแนวโนม ณ ขณะนี้ พอคาดการณวา วัดตางๆ จะกลับมาเปดไดตามปกติในเดือนตุลาคมนี้ 
แตคงอาจจะไมสามารถรับจํานวนผูคนได 100% คงตองรอประกาศจากทางภาครัฐอีกครั้งหนึ่ง 
สอดคลองกับการที่รัฐบาลจะเริ่มคลายล็อคดาวน ยุบหนวยงานฯ ยกเลิก พรก ฉุกเฉิน ฯลฯ เปนสัญญาณ
บงบอกวา อยากใหประเทศและสังคมกลับมาเดินหนาไปในทิศทางปกติอีกครั้ง หวังวาหลังจากกลับมาเริ่ม
ใชชีวิตปกติกันแลว ผูติดเชื้อฯ จะไมกลับมามีจํานวนสูงอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะจํานวนผูเสียชีวิต ขอให 
อยามีเปนสิ่งที่ดีที่สุด 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีการโอนเงินเยียวยาใหกับเด็กนักเรียน รวมถึงไดมีการแนะนําใหนักเรียน 
ที่มีอายุตั้งแต 12-18 ป ที่มีความสมัครใจผานทางผูปกครองเพื่อเตรียมตัวที่ฉีดวัดซีน สรางภูมิคุมกัน
สําหรับโรคไวรัสโควิด 19 ความคาดหวังคือใหโรงเรียนกลับมาเปดได นักเรียนสามารถกลับมาเรียน 
ที่โรงเรียนไดบางสลับกับเรียนออนไลน เพราะการเรียนแตออนไลนคงทําใหเด็กขาดมิติดานสังคม 
และภาคปฏิบัติหลายอยางไป รวมถึงทําใหภาวะที่หลายโรงเรียนจะปดตัวมีสูง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน
เพราะตองแบกภาระทางดานการเงิน ภาวนาขอใหโรงเรียนสามารถกลับมาเปดไดโดยเร็ว  
         ขอพระเจาอวยพรพ่ีนองทุกทาน 
                                   คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"ผูมีความเชื่อแทจริงนั้น...ติดตามพระเยซูเจา แตเปนผูนําชีวิตแบงปน" 

 "องคพระผู เปนเจาทรงเปดหูใหขาพเจา และขาพเจาก็ไมตอตาน ไมหันหลังหนีไป 
ขาพเจาหันหลังใหแกผูโบยตีขาพเจา และหันแกมใหแกผูที่ดึงเคราขาพเจา ขาพเจาไมซอนหนา 
แกผูสบประมาทและถมน้ําลายรด  ดูซิ องคพระผูเปนเจาทรงชวยขาพเจา ใครจะกลาวโทษ
ขาพเจา" (อสย 50:5, 6-9) 
          "ผูนํา... หรือผูตาม" ยากอยู เหมือนกัน ที่จะแยกแยะวา "ใครเปนผูนํา" หรือวา  
"ใครเปนผูตาม" ยากอยูเหมือนกันสําหรับตัวของเรา ที่จะยืนอยูตรงจุดไหน ถึงจะเหมาะสม 
สําหรับชีวิตของเรา บางครั้งเรายืนอยูตรงจุดที่เปนผูนําอยางเดียว ก็ไมใชเปนคําตอบเสียทุกครั้ง  
บางครั้งเรายืนอยูในตําแหนงผูตามเสมอทุกครั้ง ก็ไมใชคําตอบอีกเชนเดียวกัน สําหรับชีวิต  
ยากอยูเหมือนกันที่เราจะหาจุดที่เหมาะสม, ที่ลงตัว, ที่จะยืนอยูไดบนจุดของความเหมาะสม 
ระหวางผูนําและผูตาม 
          "คําแนะนําแรก" ที่ซอนอยูในบทอานแรก, ในหนังสือประกาศกอิสยาห นั่นก็คือ "การรูตัว 
และยอมรับดวยความสุภาพ" วา "พระเปนเจาทรงเปนผูนําและเราเปนผูติดตาม" ติดตามเสียง
เรียกของพระองค  เรายอมใหพระเจานําทางชีวิต, นําทางวิถีการใชชีวิตดวยความมั่นใจวางใจ
พระองค  "...และขาพเจาก็ไมตอตาน ไมหันหลังหนีไป... ดูซิ องคพระผูเปนเจาทรงชวยขาพเจา 
ใครจะกลาวโทษขาพเจา" 
 พระเยซูเจาทรงหันไปทอดพระเนตรบรรดาศิษย ทรงตําหนิเปโตรวา “เจาซาตาน ถอยไป 
ขางหลังเรา อยาขัดขวาง เจาไมคิดอยางพระเจา แตคิดอยางมนุษย” พระเยซูเจาทรงเรียก
ประชาชนและบรรดาศิษยเขามา ตรัสวา “ถาผูใดอยากติดตามเรา ก็ใหเขาเลิกนึกถึงตนเอง 
ใหแบกไมกางเขนของตน และติดตามเรา  (มก 8:34-35) 
          ดังนั้น สําหรับ "ความสัมพันธระหวางพระกับเรา" แลว  ประโยคที่พูดกันวา "ผูนํา...  
หรือผูตาม ยากอยูเหมือนกัน ที่จะแยกแยะวา ใครเปนผูนําหรือวาใครเปนผูตาม" จึงมองดูงาย 
และชัดเจนมากขึ้น เมื่อเรารูบทบาทของตนและของพระ  และที่สําคัญ เรามีใจสุภาพพอ 
ที่จะยอมรับความจริงนั้น 
          คําตําหนิที่พระเยซูเจาบอกเปโตร (แนนอนวา บอกเราแตละคนดวย) จึงมิใชคําวาราย 
หรือขับไลไสสง  แตเปนคําสะกิดเตือนสติเรา ใหเรารูบทบาทระหวางเรากับพระองค  สิ่งที่พบไดคือ 
ไมงายเลยที่คนเราจะมีใจสุภาพและสามารถยอมรับความจริงได ยอมรับไดรวดเร็ว การยอมรับ 
ทั้งใจตองใชเวลาเหมือนกัน นักบุญเปโตรและบรรดาอัครสาวกบรรดาศิษย คอยๆ ยอมรับดวยใจ
สุภาพ ยอมรับได  สําคัญมากสําหรับตัวเรา เรายอมรับดวยใจสุภาพแลวหรือยัง 
 "ความเชื่อก็เชนเดียวกัน หากไมมีการกระทํา ก็เปนความเชื่อที่ตายแลว"  (ยก 2:7) 

        เม่ือใจของเรายอมรับความจริงอยางเต็มใจ ยอมรับความสัมพันธระหวางเรากับพระเยซูเจา 
ยอมรับบทบาทของตนวา "พระเยซูเจาเปนผูนํา, พระจิตเจาเปนผูนํา เราเปนผูติดตามพระองค" 
ยอมรับดวยใจสุขภาพแลว  เราจะฟงเสียงของพระองค เราจะเดินตามน้ําพระทัยพระมิใชน้ําใจตน  
เราจะตามพระองคออกไป ออกไปแบงปนความรักของพระบิดาเจา  เราจะกลายเปน "ผูมีความเชื่อ
แทจริง" มิใชเปน "ความเชื่อที่ตายแลว"  เพราะผูมีความเชื่อแทจริงนั้น ติดตามพระเยซูเจา, 
ติดตามเสียงของพระจิตเจา  และจะกลายเปนผูนํา "ชีวิตการแบงปน".                   นกขุนทอง
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 24 เทศกาลธรรมดา, น.เอียนสวีดา ภคินี, น.กี แหงอันเดอรเลคต, ฉลองพระนาม มารีอา 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย วรรณรัตน 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ทีเจริญ ปยษา 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ยุพา โมกขะสมิต+เทเรซา จันทรเพ็ย โชติพงศ+มารีอา วรรณ
รัตน พงษตระกูล วรรณรัตน 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อเนกพีระศักดิ์  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นิภา+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุเทวี ชนวัฒน+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธรรมนิตย ผองพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วดี จึงสวนันท+ตามประสงคผูขอ  

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

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุรวุฒิ+แอนนา สุนี บวรวิภาต+ตามประสงคผูขอ สุรวุฒิ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ระวีวรรณ คุณหิรัญ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ลักษณาวดี+ตามประสงคผูขอ ลักษณาวดี 

วันที่ 12 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว มยุรี+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปุณยนีย ชํานาญวิวัฒน+ตามประสงคผูขอ  

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน วิจิตรา 

มิสซา 

- สุขสําราญแด ลลิตา เปลงศรีสุข+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว ร็อค ชัชวาล 
ปญจทรัพย+ครอบครัว มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศีสุข+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+
ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสขุ+ครอบครัว ปญจทรัพย+เทเรซา สมบุญ  
ปญจทรพัย+ครอบครัว นวลพร ปญจทรัพย+ มารีอา ลลนา เปลงศรีสุข 

สมบัติ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว Matteosian+เอลีซาเบธ มิกา Matteosian ลิศรา 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนส อัครวัต เปลงศรีสุข+กนกพร ศรีวิไล+ยอแซฟ  
นภัสดล เปลงศรีสุข อัครวัต 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 

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

 - อุทิศแด มารีอา หลวงเฮียว แซลี้+ยวง เกียใช แซตั้ง+ยอแซฟ เท็งฮุย แซตั้ง+มารีอา 
ลั่งเชง แซจัง นิภา 

 - อุทิศแด เปาโล หลุยส คริสตินา ดารา โชติพงศ วรรณรัตน 
 - อุทิศแด มารีอา มุยเอ็ง+เปาโล ธีรชัย+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ในไฟชําระ สมบัติ,วรรณี 
 - อุทิศแด มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 

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

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+มารีอา มุยเอ็ง ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลบั วิจิตรา 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เสาวณีย 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร ระลึกถึง น.ยอหน ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสจักร 

 - ตามประสงคผูขอ  

 

- สุขสําราญแด ลลิตา เปลงศรีสุข+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว ร็อค ชัชวาล 
ปญจทรัพย+ครอบครัว มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศีสุข+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+
ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสขุ+ครอบครัว ปญจทรัพย+เทเรซา สมบุญ  
ปญจทรพัย+ครอบครัว นวลพร ปญจทรัพย+ มารีอา ลลนา เปลงศรีสุข 

สมบัติ 

วันที่ 13 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว Matteosian+เอลีซาเบธ มิกา Matteosian ลิศรา 
เวลา 07.00 น.

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนส อัครวัต เปลงศรีสุข+กนกพร ศรีวิไล+ยอแซฟ  
นภัสดล เปลงศรีสุข อัครวัต 

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

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร ฉลองเทิดทูนไมกางเขน 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด อันตน ภัทริศวร ชัยเฉลิมปรีชา+เทเรซา รุงนภา อนุวัติมงคลชัย  

วันที่ 14 ก.ย. 2021 

- สุขสําราญแด ลลิตา เปลงศรีสุข+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว ร็อค ชัชวาล 
ปญจทรัพย+ครอบครัว มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศีสุข+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+
ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสขุ+ครอบครัว ปญจทรัพย+เทเรซา สมบุญ  
ปญจทรพัย+ครอบครัว นวลพร ปญจทรัพย+ มารีอา ลลนา เปลงศรีสุข 

สมบัติ 

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว Matteosian+เอลีซาเบธ มิกา Matteosian ลิศรา 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนส อัครวัต เปลงศรีสุข+กนกพร ศรีวิไล+ยอแซฟ  
นภัสดล เปลงศรีสุข อัครวัต 

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

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

 - อุทิศแด มารีอา หมวยเอ็ง แซลิ้ม รุงนภา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ ระลึกถึงแมพระระทมทุกข 
. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 15 ก.ย. 
2021เวลา 07.00 

น.มิสซา 

- สุขสําราญแด ลลิตา เปลงศรีสุข+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว ร็อค ชัชวาล 
ปญจทรัพย+ครอบครัว มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศีสุข+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+
ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสขุ+ครอบครัว ปญจทรัพย+เทเรซา สมบุญ ปญจ
ทรพัย+ครอบครัว นวลพร ปญจทรัพย+ มารีอา ลลนา เปลงศรีสุข 

สมบัติ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว Matteosian+เอลีซาเบธ มิกา Matteosian ลิศรา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนส อัครวัต เปลงศรีสุข+กนกพร ศรีวิไล+ยอแซฟ  
นภัสดล เปลงศรีสุข อัครวัต 

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

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.คอรเนเลียส พระสันตะปาปาและชีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  

 

- สุขสําราญแด ลลิตา เปลงศรีสุข+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว ร็อค ชัชวาล 
ปญจทรัพย+ครอบครัว มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศีสุข+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+
ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสขุ+ครอบครัว ปญจทรัพย+เทเรซา สมบุญ  
ปญจทรพัย+ครอบครัว นวลพร ปญจทรัพย+ มารีอา ลลนา เปลงศรีสุข 

สมบัติ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว Matteosian+เอลีซาเบธ มิกา Matteosian ลิศรา 

วันที่ 16 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนส อัครวัต เปลงศรีสุข+กนกพร ศรีวิไล+ยอแซฟ 
 นภัสดล เปลงศรีสุข อัครวัต 

เวลา 07.00 น.
มิสซา 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรต ิ
 ปญจทรพัย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย  

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร น.โรเบิรต แบลลารมีโน พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 - ตามประสงคผูขอ  

 

- สุขสําราญแด ลลิตา เปลงศรีสุข+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว ร็อค ชัชวาล 
ปญจทรัพย+ครอบครัว มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศีสุข+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+
ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสขุ+ครอบครัว ปญจทรัพย+เทเรซา สมบุญ 
 ปญจทรพัย+ครอบครัว นวลพร ปญจทรัพย+ มารีอา ลลนา เปลงศรีสุข 

สมบัติ 

วันที่ 17 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว Matteosian+เอลีซาเบธ มิกา Matteosian ลิศรา 
เวลา 07.00 น.

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนส อัครวัต เปลงศรีสุข+กนกพร ศรีวิไล+ยอแซฟ 
 นภัสดล เปลงศรีสุข อัครวัต 

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

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 24 เทศกาลธรรมดา, น.ยอแซฟ แหงคูแปรติโน พระสงฆ, น.โทมัส แหงวิลลาโนวา 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 18 ก.ย. 
2021 เวลา 17.00 

น. 
นพวารพระ

มารดาฯมิสซา 

- สุขสําราญแด ลลิตา เปลงศรีสุข+ครอบครัวเปลงศรีสุข+ครอบครัว ร็อค ชัชวาล 
ปญจทรัพย+ครอบครัว มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศีสุข+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+
ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสขุ+ครอบครัว ปญจทรัพย+เทเรซา สมบุญ 
 ปญจทรพัย+ครอบครัว นวลพร ปญจทรัพย+ มารีอา ลลนา เปลงศรีสุข 

สมบัติ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว Matteosian+เอลีซาเบธ มิกา Matteosian ลิศรา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนส อัครวัต เปลงศรีสุข+กนกพร ศรีวิไล+ยอแซฟ  
นภัสดล เปลงศรีสุข อัครวัต 

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

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 19 กันยายน 2021 : อาทิตยที่ 25 เทศกาลธรรมดา 
 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 
การรับแบกไมกางเขน 

 สังคมร่ํารวยพยายามทําทุกอยางเพื่อใหพนจากความเปนจริง ดานความทุกขทรมาน
ในสายตาของผูที่ตาบอดตอสิ่งเหนือธรรมชาติ ความทุกข และความเจ็บปวดเขากับ
ความสุขไมได บริษัทที่จัดการกับฌาปนกิจศพ ถือเปนอาชีพที่จะปดเปาความทุกขโศก  
วิทยาการแพทยพยายามบรรเทาความเจ็บปวด โฆษณาขายยาในโทรทัศน พยายามโฆษณา
ยาแกปวดและยานอนหลับ ทั้งหมดนี้ไมใชเปนสิ่งเลวราย นี่เปนบริการเพื่อชวยบรรเทา
ความเจ็บปวด เพื่อจัดงานฝงศพอยางสมเกียรติ และภาวนาตอพระเจาใหชวยเมื่อเรามีทุกข 
อยางไรก็ตาม เราควรถือวา ทาทีซึ่งปรารถนาที่จะปดเปาความทุกขทั้งกายใจอันเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมไดดวยวิธีการที่นาสงสัย (การใชยาเสพติด) เปนทาทีที่ไมตรงกับของคริสตชน 
เนื่องจากชีวิตของเรา ถูกจัดไวตามกระบวนการของชีวิต ความตายและการกลับคืน 
พระชนมชีพของพระเยซูเจา 

 เราจึงควรพรอมที่จะตายกับพระองคในความเชื่อ (ตายตอความเห็นแกตัวเอง 
ซึ่งเปนกระบวนการที่เจ็บปวด และยอมรับความทุกขที่หลีกเลี่ยงไมได) เพื่อจะมีชีวิตอยูกับ
พระองคตลอดไป  

 บทอานวันนี้ มีหัวขอของการรับแบกไมกางเขนของเรา และติดตามรอยพระบาท 
ของพระเยซูเจา. 
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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. มิสซาออนไลนผานทางเว็บไซตของวัดและ    
      ชองยูทุป 
   - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
   - พี่นองที่ตองการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธ์ิในกรณีจําเปน สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

2. ในเดือนกันยายนนี้ ทุกๆ วันจันทรและวันพฤหัสบดี  มีเฝาศีลฯ เวลา 11.45 น. สวดสายประคํา  
เวลา 19.00 น.สวนทุกๆ วันศุกรจะมีการตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท เวลา 19.00 น. เชิญชวนพี่นอง
เฝาศีลมหาสนิทและสวดสายประคําออนไลน รับชมผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน 
เพจเฟสบุคของวัด และชองยูทุปของวัด 
 
 

   
 

3. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  188,758 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน     จํานวนเงิน     18,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออารี 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   31 ถุง     28 ครอบครัว 
             ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน   66,700 บาท 

                 รวมยอดคงเหลือ   122,058 บาท 
 

กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควิด 


