
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 42 ประจําวันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 29 เทศกาลธรรมดา  
 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก         มก  10: 35-45 
 พระเยซูเจาตรัสวา “ทานไมรูวากําลังขออะไร ทานดื่ม
ถวยซึ่งเราจะดื่มไดไหม หรือรับการลางที่เราจะรับไดหรือไม” 
ทั้งสองทูลวา “ได พระเจาขา”  
 พระ เยซู เจ าตรัสกั บ เขาว า  “ถ วยที่ เร าจะดื่ มนั้ น 
ทานจะไดดื่ม และการลางที่ เราจะรับนั้น ทานก็จะไดรับ 
แตการที่จะนั่งขางขวาหรือขางซายของเรานั้น ไมใชหนาที่ของ
เราที่จะให แตสงวนไวสําหรับผูที่พระเจาทรงจัดเตรียมไว” 

 

 

“การที่จะนั่งขางขวาหรือขางซายของเรานั้น ไมใชหนาที่ของเราที่จะให  
แตสงวนไวสําหรับผูที่พระเจาทรงจัดเตรียมไว” 

 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 
 สัปดาหนี้ เปนอาทิตยที่  29 เทศกาลธรรมดา นักบุญยากอบและยอหนไดเขามาพบพระเยซูเจา 
เพื่อขอนั่งขางซายขางขวาของในพระสิริรุงโรจนของพระองค พระเยซูเจาอธิบายวาทั้งสองคนกําลัง 
ขอในสิ่งที่ไมเขาใจและแมแตพระองคเองก็ไมใชคนจัดสรรให ศิษยคนอื่นตางเกิดความไมพอใจพี่นอง 
ทั้ง 2 คน ที่ดูเหมือนตองการตําแหนงใหญโต พระเยซูเจาจึงสอนพวกเขาวา การเปนศิษยติดตามพระองค 
ความยิ่งใหญ คือ การไดรับใชผูอื่นซึ่งเปนจิตตารมณที่แตกตางกับคนในโลกนี้  
 วันอาทิตยนี้มีการบวชพระสงฆที่อาสนวิหารอัสสัมชัญมีการประชาสัมพันธ ไปแลว รวมถึง 
มีการเปดสมัชชาซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่นองทุกทานไดภาวนาเพื่อทั้ง 2 เหตุการณ 
ที่สําคัญของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเราดวย ทั้ง 2 เหตุการณนี้อยูภายใตการควบคุมมาตรการปองกัน
โรคระบาดของผูรับผิดชอบเชนกัน 
 มีคําประกาศแนวทางทั้งของสภาพระสังฆราชฯ และทางอัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ ใหวัดคาทอลิก 
กลับมาเปดใหพี่นองไดกลับมาภาวนาและรวมพิธีกรรมหลังจากที่มีการปดไปเปนระยะเวลาหลายเดือน 
ตามประกาศของทางรัฐบาลยังอนุญาตใหรวมกลุมกันไดจํานวน 50 คน เริ่มตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม การรวม 
พิธีบู ชาขอบพระคุณและสวดภาวนาในวัดยังคงตองวางมาตรการและขอความรวมมือกับพี่ นอง 
อยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกคน พี่นองที่มีโอกาสไดฉีดวัคซีนฯ 2 เข็มแลว 
คงมีความมั่นใจมั่นขึ้นในการเดินทาง วัดของเราคงใกลมาเปดในไมชานี้ การเปดหรือไมเปดคงไมสําคัญ 
เทาการที่เปดมาแลว เรามีความพรอมมากขนาดไหน ในการที่พี่นองจะมารวมพิธีกรรมที่วัดในสถานการณ 
ที่มีโรคระบาดในขณะนี้ เชิญชวนพี่นองติดตามการประกาศของทางวัดที่จะกลับมาเปดวัดแบบปกต ิ
 คืนวันที่  12 ตุลาคม นายกรัฐมนตรีประกาศวา วันที่  1 พฤศจิกายน จะทําการเปดประเทศ 
ใหประเทศที่มีความนาเชื่อถือเรื่องมาตรการการควบคุมโรคสามารถเดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยได 
คงรวม ไปถึ งกิ จการต างๆ  ภาย ใน  ประ เทศคงจะกลั บ มาดํ า เนิ น กิ จการตามปกติ อี กครั้ งหนึ่ ง 
วัดตางๆ คงไดกลับมาเปดแบบปกติพรอมหนากันในเดือนพฤศจิกายนนี้เชนกัน ขอคําภาวนาของพี่นอง 
ใหทุกอยางผานพนไปไดดวยด ี
 สถานการณโควิด 19 ของเดือนตุลาคมในประเทศไทย จํานวนผูติดเชื้อยังคงอยูในระดับ 10,000 คนอยู 
ผูเสียชีวิตลดลงไมแตะหลัก 100 แสดงใหเห็นถึงสถานการณที่ดีขึ้น ทุกคนมีความหวังวาสถานการณในประเทศ
ไทยของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลพยายามจัดฉีดวัคซีนใหกับเด็กอายุ 12-18 ป เพื่อจะไดเปด
เรียน ตอนนี้เริ่มฉีดไปไดจํานวนพอสมควร พี่นองที่มีลูกหลาน หากมีความมั่นใจนําลูกหลานไปฉีดวัดซีน 
เพื่อ ความปลอดภัยสําหรับเด็กๆ ดวย ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอใหเกิดความมั่นใจและสมัครใจ ขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม ที่ประชุม ศบค ชุดใหญ  เริ่มใหมีการผอนปรนมากขึ้น เริ่มตั้งแตวันที่  16 ตุลาคมเปนตนไป 
สามารถรวมกลุมกันได 50 คนขึ้นไป  

       ขอพระเจาอวยพรพ่ีนองทุกทาน   
                                  คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"หมุนลูกบิดความเชื่อใหตรงกับพระเยซูเจา" 

 โดยแทจริงแลว เขาแบกความทุกขทรมานของพวกเรา เขารับความเจ็บปวดของพวกเราไว  
แลวเรากลับคิดวาเขาถูกพระเจาทรงลงโทษ ถูกโบยตีและไดรับความอัปยศ..... พระเจาทรงประกาศวา  
“หลังจากที่เขาประสบความทรมานแลว เขาจะไดเห็นแสงสวางและจะพอใจ ความรูของผูรับใช 
ที่ชอบธรรมของเรา จะนําความชอบธรรมมาใหคนจํานวนมาก เขาจะรับความผิดของคนทั้งหลาย 
ไวเอง  (อสย 53:4, 11) 
          สัปดาหนี้อยากชวนเชิญเราทุกคนทบทวนและพินิจพิเคราะหดีดีกับคําวา "มองดูใหรูจริง 
รูชัดเจน"ใครที่ใสแวนตองขอบอกวา "ขยับแวนดูไดดี"  หลายตอหลายครั้งที่เราทบทวนดูดีดีจนแนใจวา 
ดีที่สุดแลวเรายังพบความจริงที่อยูตอหนา กลับกลายเปลี่ยนแปลงแปลงรางไดอีก ดวยอาจมีตัวแปร 
มาเสริมใหเปลี่ยนมากและลึกซึ้งกวาที่เราพบเห็นที่เราเขาใจ ก็เปนได 
          หลายคนก็เปนเชนนั้น มองดูกันภายนอกไมสังเกตุลึกซึ้ง อาจพบวาเขาไมไดทําอะไร เขาไมได
สําคัญอะไรเลย  แตที่ไหนได "เขากําลังอุทิศตนอยางจริงจังและจริงใจ" มองดูดวยจริงใจ เราพบวา 
"โดยแทจริงแลว เขาแบกความทุกขทรมานของพวกเรา เขารับความเจ็บปวดของพวกเราไว แลวเรา
กลับคิดวาเขาถูกพระเจาทรงลงโทษถูกโบยตีและไดรับความอัปยศ"  คิดไดเชนนี้ เราคงตองปรับ
มุมมอง ปรับทัศนคติในการมองโลกใบนี้ของเราเราคงตอง "หมุนลูกบิดความเชื่อใหตรงกับพระเยซูเจา" 
 "ทานทั้งหลายไมควรเปนเชนนั้น (ผูเปนใหญยอมใชอํานาจบังคับ) ผูใดที่ปรารถนาจะเปนใหญ
จะตองทําตนเปนผูรับใชผูอื่น..... เพราะบุตรแหงมนุษยมิไดมาเพื่อใหผูอื่นรับใช แตมาเพื่อรับใชผูอื่น 
และมอบชีวิตของตนเปนสินไถเพื่อมนุษยทั้งหลาย”  (มก 10:43, 45) 
          สิ่งที่พบไดใน "ผูอุทิศตนอยางจริงจังและจริงใจ" คือ เขาจะไมสนใจโฆษณาตนเอง 
เขาจะพยายาม"ทําตนเปนผูรับใชผูอื่น" ดวยใจกวาง  หลายครั้งเราพบวา "เขาแบกความทุกขทรมาน
ของพวกเรา.... และมอบชีวิตของตนเปนสินไถเพื่อมนุษยทั้งหลาย” (อสย 53:4, มก 10:45)  มองดูเถิด 
เฝามองดีดี ทบทวนดู เราจะพบพวกเขาอยูรอบรอบชีวิตของเรา (และแมแตพบวา "เขาคนนั้นคือตัวเรา
เองดวย" บาง บางเวลาที่เราติดตามเสียงของพระจติเจา) 
 "ในเมื่อเรามีมหาสมณะยิ่งใหญผูซึ่งผานเขาสูสวรรคแลว คือพระเยซูเจาพระบุตรของพระเจา 
เราจงยึดมั่นอยูในการแสดงความเชื่อของเราเถิด  เพราะเหตุวาเราไมมีมหาสมณะที่รวมทุกขกับเรา 
ผูออนแอไมได แตเรามมีหาสมณะผูทรงผานการผจญทุกอยางเหมือนกับเรา ยกเวนบาป(ฮบ 4:14-15) 
          ทั้งหมดนี้เราพบไดในชีวิตของพระเยซูเจา "ผูเปนผูรับใชที่พระเจาพอพระทัย" ผูเปนผูรับใช 
ของมวลมนุษย  เราพบวาพระเยซูเจาเปนตนแบบชีวิต "ผูรับใชที่พระเจาพอพระทัย" ของเรา ดั้งนั้นสิ่งที่
เราจําเปนตองทําคือ"หมุนลูกบิดความเชื่อใหตรงกับพระเยซูเจา"  
          บิดปรับมุมมอง-ทัศนคติใหมองโลกในดานดี อุทิศชีวิตตนดวยจริงจังจริงใจและใจกวาง บิดหมุน
หาทิศทางความรักความเชื่อของเราใหตรงกับหัวใจรักของพระเยซูเจา "ผูใดที่ปรารถนาจะเปนใหญ
จะตองทําตนเปนผูรับใชผูอื่น....." (มก 10:43) 

                        นกขุนทอง  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 29 เทศกาลธรรมดา 
 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา หทัยทิพย ดวงรัตน ชแลม 
 - สุขสําราญแด เอลีซาเบธ มยุรี รุงแสง มยุรี 
 - สุขสําราญแด ประยุทธ สังขรัตน +ตามประสงคผูขอ+วีระวรรณ สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด มีคาแอล อชิตพล นิวงศษา นิสสรณ 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ลักษณาวดี กุสุมา ณ อยุธยา ลักษณาวดี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เถกิง อเนกพีระศักดิ์+ตามประสงคผูขอ เถกิง 
 - สุขสําราญแด มารีอา อัญชนา คอมแพงจันทร อัญชนา 

 
- สุขสําราญแด ภูวนารถ+ชยุตพงศ+พรเทวา+สีตลา บุตรสิทธิวงศและครอบครัว+ 
วรรณภา กนิษฐสังกาศ 

สตีลา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว พิมพประภัสสร+ตามประสงคผูขอ พิมพประภัสสร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิรวิงศ+ลูกหลาน พรพรรณ 

วันที่ 17 ต.ค. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว กัณฑพร ศิริวรศิลป กัณฑพร 
มิสซา - อุทิศแด สุรชัย สุดสวาสดิ์ จันทรแจม 

 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร ธนิต นิยมธรรม+ลูซีอา บรรจง สิทธิโชค+ไฟชําระ ภุชงค 
 - อุทิศแด บิดา มารดา ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ลักษณาวดี 

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

อุดม 

 - อุทิศแด บิดา มารดา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ  

 
- อุทิศแด ฟรังซิสกา อนงค ยินดีงาม+ยอหน บัปติสต วุฒิ ยินดีงาม+มารีอา เซหยอง 
แซตั้น+เปโตร หงิดฮิ้น แซตั้น+มารีอา จันทรเพ็ญ กิจสมัคร+โยเซฟ มารีอา เก็งเลี้ยง  
กิจสมัคร+ดอมินิก ศิริวรศิลป 

กัณฑพร 

 - อุทศิแด บิดา มารดา คุณ จันทนา ชางเรือ  
 - อุทิศแด ยอหน บัปติสต ชูชีพ อุทัย 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม สนั่น 

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

 

 
- อุทิศแด มารีอา แจมใส มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+ 
เปาโล ขันธ 

พรพรรณ 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 

มิสซา 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจนัทร ฉลอง น.ลูกา ผูนพินธพระวรสาร 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 18 ต.ค. 
2021เวลา 07.00 

น. 

- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 
คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

มิสซา - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม สนั่น 

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันองัคาร 
น.ยอหน แหงเบรเบิฟ และอิสอัค โยเกอ พระสงฆและเพื่อน 

มรณสักขี, น.เปาโล แหงไมกางเขน พระสงฆ 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 19 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 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม สนั่น 

 - อุทิศแด ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม สนั่น 

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

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ สัปดาหที่ 29 เทศกาลธรรมดา 
. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 20 ต.ค. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 

 

เวลา 07.00 น.
มิสซา 

- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 
คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม สนั่น 

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

ครอบครัวดารา
พงษ 

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

วันพฤหัสบด ี สัปดาหที่ 29 เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 21 ต.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม สนั่น 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม สนั่น 

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

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศกุร น.ยอหน ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

วันที่ 22 ต.ค. 2021
เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

มิสซา - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม สนั่น 

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

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร น.ยอหน แหงกาปสตราโน พระสงฆ 
 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 
คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม สนั่น 
วันที่ 23 ต.ค. 2021 - อุทิศแด ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม สนั่น 
เวลา 17.00 น 
นพวารพระ
มารดาฯ 

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

 

มิสซา 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ  
ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

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

อุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม 2021 : อาทิตยที่ 30 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
 “การพรอมที่จะรับใช” 

“หนาที่ของเรา คือการรับใชพวกทาน” นี่ เปนคําโฆษณาที่ เราพบเห็นทั่วๆ ไป  
ตั้งแตสถานีเติมน้ํามันไปถึงสภาผูแทนราษฎร มีการเสนอการรับใชผูคนเหลานี้ ที่รับใชเรา 
ในรัฐบาล เราเรียกวา “ขาราชการ” ในประเทศอังกฤษ นายกรัฐมนตรีนั้นไดชื่อวา 
เปน “ผูรับใชคนแรก” (Prime = first Ministry คําวา Ministry แปลวา การรับใช )  
ของประเทศ การรับใชในระดับอาชีพ ก็เปนสิ่งที่แพทยและจิตแพทยเสนอให แตตองจาย
คาตอบแทนในเวลาตอมา 

กิจการของพระศาสนจักรก็คือการรับใชเชนกัน พระเยซูเจาทรงเนนย้ําถึงแงมุม 
ความเปนจริงประการนี้หลายครั้ง แตความแตกตางระหวางการรับใชที่ เอยถึงขางตน 
กับการรับใชของพระศาสนจักรอยูที่ไหน ควรจะอยูที่คุณภาพของการรับใช และลักษณะ 
ของความสัมพันธสวนบุคคลที่เกิดขึ้น แมว าขาราชการหลายคน แพทย พยาบาล 
นักการขาย คนเสิรฟและพนักงานธนาคารตางก็ “รับใช” อยางที่คริสตชนที่แทจริง 
ค วรทํ าค ือ  ด ว ย ก ารอ ุท ิศ ต น  แล ะด วย ค ว าม ส ัม พ ัน ธ ส ว น ต ัว  ถ า เป นดั งนั้ น 
พวกเขาเปน “พระศาสนจักรของพระคริสตเจา” และไดทําตามสิ่งที่พระเยซูเจา 
ตรัสไวในพระวรสารของวันนี้ที่วา “ทานจะตองรับใชสนองความตองการของทุกคน” 

การรับ ใช ของเรา จะเป นแบบของคริสตชนอย างชัด เจนมากขึ้ นกว านั้ น 
เมื่ อไมมีการสงบิลตามหล ัง เราทําการร ับ ใช โดยไม ค ิดม ูลค าสําหร ับคนยากจน 
หร ือคนที ่กําล ังตกท ุกข ได ยากเมื ่อ เป น ไป ได  บ ุต รหลานควรร ับ ใช บ ิด า มารดา  
คนงานของพระศาสนจักร นักบวชและสงฆควรใหบริการรับใช โดยไมค ิดมูลคา 
ในทุกที่ที่การบริการเปนสิ่งจําเปน. 
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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. ในวันจันทร ถึงวันพฤหัสบดี ชวนเฝาศีลมหาสนิท เวลา 11.45 น. สวนการสวดสายประคํายังคง 
มีเหมือนเดิม เวลา 19.00 น. สวนทุกๆ วันศุกรจะมีการสวดสายประคํา และตั้งศีลอวยพรศีลมหาสนิท 
เวลา 19.00 น. เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทและสวดสายประคําออนไลน รับชมผานทางเพจเฟสบุค
ของคุณพอพรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัด และชองยูทุปของวัด 
 

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

4. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  205,458 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  138,758 บาท 
 

กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควิด 


