
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 39 ประจําวันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 26 เทศกาลธรรมดา  
 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก     มก 9 : 38-43, 45, 47-48 
 พระเยซูเจาตรัสวา  “อยาหามเขาเลย ไมมี ใคร 
ทําอัศจรรย ในนามของเรา แลวตอมาจะวารายเราได  
ผูใดไมตอตานเรา ก็เปนฝายเรา 

 ผู ใด ให น้ํ าท านดื่ ม เพี ย งแก วหนึ่ ง  เพ ราะท าน 
เปนคนของพระคริสตเจา เราบอกความจริงกับทานวา 
เขาจะไดบําเหน็จรางวัลอยางแนนอน 
 

ผูใดไมตอตานเรา ก็เปนฝายเรา ผูใดใหน้ําทานด่ืมเพียงแกวหนึ่ง  
เพราะทานเปนคนของพระคริสตเจา เราบอกความจริงกับทานวาเขาจะไดบําเหน็จ 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 26 เทศกาลธรรมดา พระวรสารวันนี้แบงเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง คือ  
สิ่งที่ไมควรทํา พระเยซูเจาหามบรรดาศิษยอยาหามคนที่จะทํากิจการดีในนามของพระองค เพราะผูที่ 
ไมตอตานพระองคก็ เปนฝายพระองค สวนที่ lสองพระองคไดเตือนใจพวกเขาวา อยาเปนเหต ุ
ใหคนธรรมดาๆ ที่มีความเชื่อเหลานี้ตองทําบาปจะถูกลงโทษอยางหนัก ดังนั้นพยายามที่จะยอมตัด 
สละหลายสิ่งหลายอยาง เพ่ือไมทําใหคนที่มีความเชื่อตกอยูในบาป 

 สัปดาหนี้ เปนสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน เราเขาสู เดือนตุลาคม ถือเปนเดือนแหง 
การสายประคํา วันที่ 1 ตุลาคม ทางวัดตั้งใจจะจัดใหมีการเปดเดือนสายประคํา จัดมิสซาเปนพิเศษ  
วันที่ 7 ตุลาคม ระลึกถึงแมพระแหงลูกประคํา พอคิดวาจะจัดใหมีการถายทอดสดมิสซาในวันที่ 1 
ตุลาคมนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร จากนั้นตอนเย็นจะมีการสวดสายประคําเปนพิเศษเพื่อเทิดเกียรติแมพระ 
ตลอดเดือนตุลาคมทางวัดจะจัดใหมีการสวดสายประคําออนไลนทุกๆ วันจันทรถึงวันพฤหัส วันศุกรจะมี
การตั้ งศีลมหาสนิทพรอมการสวดสายประคํานําโดยคุณพอพรชัยและทีมงาน พี่นองติดตาม 
การประชาสัมพันธจากทางวัดตอไป 

 สัปดาหหนานี้ มีวันฉลองนักบุญหลายๆ องคที่ เราคนไทยมีความคุนเคยเปนพิเศษ วันที่ 27 
กันยายน ระลึกถึง นักบุญวินเซนต เดอ ปอล ผูเปนองคอุปถัมภของคณะวินเซนตเดอปอล คณะฯ 
มีจิตตตารมณในการชวยเหลือผูยากไร วันที่ 29 กันยายน ฉลองอัครทูตสวรรคมีคาแอล กาเบรียล 
และราฟาแอล เราคิดถึงเปนพิเศษ พระอัครสังฆราชกิตติคุณ พระคุณเจา พระคารดินิล ไมเกิ้ล มีชัย  
กิจบุญชู ผูที่สรางคุณประโยชนใหกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนระยะเวลาอันยาวนาน รวมถึง 
วัดพระมารดานิจจานุเคราะหของเราดวย เชิญชวนพี่นองทุกคนไดสวดภาวนาเพื่อพระคุณเจาเปนพิเศษ 
ในโอกาสนี้ดวย 

 สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในประเทศของเรา ณ เวลานี้ สถิติของผูติดเชื้อฯ 
ลดลงแตยังถือวาจํานวนยังมากอยูเพราะยังเกินระดับ 10,000 อยู แตมีแนวโนมที่ดีขึ้น หลังจากติดตาม
ขาวแลว อาจจะมีการผอนปรนมาตรการมากขึ้น พอยังมีความหวังลึกๆ วา เดือนตุลาคม กรุงเทพฯ  
และตามจังหวัดตางๆ จะกลับมาชีวิตชีวามากขึ้นกวาที่เปนอยู ขอใหทุกคนรวมมือรวมใจและชวยกัน 
สวดภาวนาใหทุกสิ่งเปนไปในทางที่ดีข้ึน 

 ความคืบหนาของพระศาสนจักรในประเทศไทย จะมีการประชุมซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ในชวงเดือนตุลาคมนี้  ที่ บ านผู หวาน อ . สามพราน จ . นครปฐม กอนหนานั้ น ไดมีขบวนการ 
ในการเตรียมการทั้งทางดานเอกสารและทีมงาน เพื่อใหเกิดการประชุมนี้ พอจะพยายามแจงขอมูล
ขาวสารเพิ่มเติมใหพี่นองทราบ เพ่ือจะไดรวมใจไปกบัพระศาสนจักรสวนรวมดวย 

 

          ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน
                                    คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 

"จาฝูง... คือ ผูปกปอง" 
 "ผูมั่งมีทั้งหลาย จงรองไหคร่ําครวญเพราะความทุกขยากกําลังจะมาถึงทานแลว...ทานคดโกง  
ไมจายคาจางใหกรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุงนาของทาน คาจางนี้กําลังรอง และเสียงรองของคนเก็บเกี่ยวไปถึง 
พระกรรณขององคพระผูเปนเจาจอมจักรวาลแลว  ทานมีชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอยในโลกนี้ และกินเลี้ยง 
อยางสนุกสนาน ทานบํารุงจิตใจของทานไวรอวันประหารชีวิต" (เทียบ ยก 5:1-6) 
          "จาฝูง... คือ ผูปกปอง" (Cr. How to train your dragon 2)  ระหวางเตรียมบทเทศน มีโอกาสชม
ภาพยนตรเรื่องนี้  นับเปนเรื่องหนึ่งที่ดูงายเด็กเด็กดูดี มีแงมุมบํารุงชีวิตจิตมากมายอยู  เผอิญไดยินประโยค
สั้นสั้นประโยคหนึ่งตรงกับพระวาจาสัปดาหนี้จึงนํามาฝาก 
          "จาฝูง... คือ ผูปกปอง"  คําวา "จาฝูง" หากมองแบบนี้ยอมมองได  "จาฝูง" คือพี่ คือผูมีโอกาส คือ 
ผูมีอะไรดีดีมากมาย และสามารถนําทุกสิ่งที่ตนมีออกมา ออกมาเพื่อความดี เพื่อปกปองคุมครองผูนอง 
ผูออนแอ ผูดอย ผูที่มีโอกาสนอยกวาตน  หากแตในโลกปจจุบันนี้ เราอาจพบเห็นมากมายในสิ่งตรงกันขาม  
คนมีโอกาสมากกวากลับคดโกง โกงคาจาง เบียดเบียนทํารายกัน  เพียงสนใจ "มีชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอย 
ในโลกนี้ และกินเลี้ยงอยางสนุกสนาน" และกลับกัน เขาละทิ้งพี่นองผูออนแอ ผูดอยโอกาส 
 องคพระผูเปนเจาเสด็จลงมาในเมฆ ตรัสแกโมเสส  พระองคทรงเอาจิตสวนหนึ่งที่อยูในโมเสส
ประทานใหผูอาวุโสเจ็ดสิบคนเหลานั้น เมื่อพระจิตลงมาเหนือเขาเหลานั้นแลว เขาก็เร่ิมพูดเหมือนประกาศก
..... โมเสสตอบวา “เราปรารถนาจะใหองคพระผูเปนเจา ประทานพระจิตของพระองคแกประชากรทั้งปวง 
และใหเขาทุกคนเปนประกาศกดวย”  (เทียบ กดว 11:25-29) 
          "จาฝูง... คือ ผูปกปอง"  คําวา "จาฝูง" ยอมมองไดวาเปนแบบโมเสส อยูในสถานการณอยางโมเสส  
"โมเสส" มีสิทธิพิเศษตอหนาองคพระผูเปนเจา  แลวทานใชสิทธิพิเศษนี้อยางไร  โมเสสใชพระพรพิเศษนี้ 
เพื่อดูแลชวยเหลือเพื่อนพี่นองของทาน ประชากรของพระเจา 
          มากไปกวานั้น โมเสสตอบสนองสถานการณเมื่อพบพานผูเกงกาจที่เขามาในชีวิต ดวยความใจกวาง 
และดวยความเชื่อวางใจในพระเจา เราพบในการตอบรับของทานที่วา “เราปรารถนาจะใหองคพระผูเปนเจา 
ประทานพระจิตของพระองคแกประชากรทั้งปวง และใหเขาทุกคนเปนประกาศกดวย” ทานปรารถนาพบคน
เกงมากมายท่ีมาชวยกันรวมมือกัน เพื่อแบงปน ชวยเหลือและบรรเทาใหกับพี่นองผูออนแอ ผูดอย ผูที่มีโอกาส 
นอยกวาตน 
 พระเยซูเจาตรัสตอบวา “อยาหามเขาเลย ไมมีใครทําอัศจรรยในนามของเรา แลวตอมาจะวาราย 
เราได  ผูใดไมตอตานเรา ก็เปนฝายเรา ผูใดใหน้ําทานดื่มเพียงแกวหนึ่งเพราะทานเปนคนของพระคริสตเจา 
เราบอกความจริงกับทานวา เขาจะไดบําเหน็จรางวัลอยางแนนอน”  (มก 9:39-41) 
         "จาฝูง... คือ ผูปกปอง"  "จําฝูง" ถูกพบไดจากชีวิตของเรา จากตัวตนของเรา เมื่อเราเปนคนผูนั้น 
"ผูใดใหน้ําทานดื่มเพียงแกวหนึ่งเพราะทานเปนคนของพระคริสตเจา" และพระเยซูเจาก็สนับสนุนเรา  
มอบพลัง มอบพระพรพิเศษใหเราเพื่อเราจะดูแลกันรักกันอยางเขมแข็งไดตลอด 

          โดยอาศัยพระพรพิเศษ โดยอาศัยพลังของศีลมหาสนิทที่เราเขามารับ เราจะเปน "จาฝูง ผูปกปอง"  
คอยรวมงานกับพระจิตเจา และชวยพระเยซูเจาปกปองคุมครองเพื่อนพี่นองของเรา. 
          นกขุนทอง 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 26 เทศกาลธรรมดา, น.คอสมาส, น.ดาเมียน มรณสักขี 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศิริชล เกตุผล+ตามประสงคผูขอ ศิริชล 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ตันประยูร+ตามประสงคผูขอ เสาวณี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ และสะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ชยุตพงศ บุตรสุทธิวงศและครอบครัว ประจักร 

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

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว วิภาภรณ ขมเล็ก+ตามประสงคผูขอ วิภาภรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

 - สุขสําราญแด มารีอา วริสสา รุงวิทยานุวัฒน สุกัญญา 

วันที่ 26 ก.ย. 2021 - สุขสําราญแด ยอหน วรรถนัย กาญจนธารมอง ชฎาพร 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว จําเนียร ปนทอง+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา 
- สุขสําราญแด อันนา สุนิสา หลอวัฒนศิริกุล+เซซีลีอา ทิพภัสสร หลอวัฒนศิริกุล+ 
ยอแซฟ สุมิตร หลอวัฒนศิริกุลและครอบครัว+ตามประสงคผูขอ 

 

 - สุขสําราญแด เทเรซา วศิมณ ธรรมนิตย+ครอบครัว ธรรมนิตย บุญลือ 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล+ครอบครัว มานี รุงอรุณไทยกุล+ครอบครัว 
โชติรส รุงอรุณไทยกุล+ครอบครัว ชลธิชา นุมหอม+ครอบครัว ชุติมา ภมรปฐมกุล 

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว สุนีย อองนาวา+พนิดา พรล้ําฟา+ปญจรัศม กนกรักษธน
พร+วรัตนพล วรัทยวรกุล+วิศรุต พรล้ําฟา 

สนุีย 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+ตามประสงคผูขอ ธีระพงษ 
 - อุทิศแด หลุยส บุญเลิศ ยังนึก+มารีอา ทองสุข ยังนึก+ตามประสงคผูขอ อารยา 

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

อุดม 

 - อุทิศแด บิดา มารดา ญาติพี่นองที่ลวงลับ บุญลือ 

 
- อุทิศแด ยวงบอสโก สมจิต+เทเรซา เสริม+อันตน ชุมสาย+ลูกา เจริญ+มารีอา  
อองนาวา+ยอแซฟ บุญแทน+ลูซีอา สายหยุด จิตมั่น+เพิ่มชัย พรล้ําฟา+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง 

สุนีย 

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

 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทศิแด 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 

วันจันทร ระลึกถึง น.วินเซนตเดอปอล พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 27 ก.ย. 

2021เวลา  

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

07.00 น.มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่

ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร 
น.เวนเชสเลาส มรณสักขี, น.ลอเรนซ รุยซและเพื่อนมรณสักขี,  

น.มารีย อะมันดีน, น.ลอเรนซ ริซและเพื่อนมรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 28 ก.ย. 

2021เวลา  

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

07.00 น.มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่

ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ ฉลองอัครทูตสวรรคมีคาเอล กาเบรียลและราฟาแอล 

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ นิปกากร+เทเรซา วิธมน หลาย

รัตน 
 

วันที่ 29 ก.ย. 

2021 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

เวลา 07.00 น.

มิสซา 

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

ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบด ี ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆและนักปราชญแหงพระศาสจักร 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 30 ก.ย. 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+วิญญาณที่

ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร 
ฉลอง น.เทเรซา แหงพระกุมารเยซู พรหมจารีและนักปราชญ 

แหงพระศาสนจักร, น.เรมี อัครสังฆราช 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

วันที่ 1 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+วิญญาณที่

ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร ระลึกถึง ทูตสวรรคผูอารักขา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 2 ต.ค. 2021  - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

เวลา 17.00 น 

.นพวารพระมารดาฯ 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

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

ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

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

อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ 
อุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 3 ตลุาคม 2021 : อาทิตยที่ 27 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 

ความเคารพที่มีใจเปดกวางและความรักตอทุกคน 
ดูเหมือนเปนสัญชาตญาณหนึ่งของมนุษยที่จะทํารายและลบหลูเกียรติของผูที่แตกตาง

ไปจากเรา สมมุติเด็กหนุมไวผมยาวหรือผูหญิงที่แตงกายไมเปนไปตามบรรทัดฐานที่เราตั้งไว
เดินผานมา เราจะแสดงอาการคิ้วขมวดดวยความไมเห็นดวยทันที! ยิ่งชีวิตของเราแยกตัว
ออกมากเทาใด ไมวาจะเปนในแงภูมิศาสตรคืออยูในทองที่ที่หางไกล หรือในแงสังคมดวย
การแยกตนออกมาดวยความสมัครใจของตัวเอง ความคิดของเราก็จะยิ่งแคบและเต็มไป
ดวยอคติมากยิ่งขึ้น บางคนเปนมากจนถึงขั้นอยากจะขับไล “คนนอกที่มากอความวุนวาย” 
ออกไปอยางรุนแรงและดวยการขับไลเขาออกจากสังคม 

สิ ่ง เด ีย วก ัน นี ้เก ิด ขึ ้น ก ับ พ ร ะ เย ซ ูเจ าผู เส ด ็จ ม า ในท าม กล างคนขอ งพ ระอ งค  
“แตคนของพระองคไม ได ยอมรับพระองค” (ยน .1 :12) พระองค “แตกตาง” ออกไป 
ในบ าน เม ือ งของพระองค ที ่น าซาเร ็ธ  ผู คนถึงก ับแสดงการ เป นปฏ ิป กษ ต อพระองค  
“พวกเขาพบวาพระองคทําเกินไปสําหรับพวกเขา” (มก .6 :3) ในฐานะชาวยิว พระองค 
คงถูกปฏิเสธการเปนสมาชิกในหลาย ๆ ชมรมอยางแนนอน! และตลอดเวลาหลายศตวรรษ 
คริสตศาสนานิกายตาง ๆ ไดแยกตัวเองออกจากสังคม จึงไมนาแปลกใจที ่พวกเขาไมสู 
จะไววางใจกันและกันการพยายามเปลี ่ยนศาสนาของผูอื ่นที ่ไมไดทําดวยความรอบคอบ
อาจจะนํา ไปสู อคต ิทางศาสนาได  ถ ึงแม ว าขบวนการศาสนส ัมพ ันธ  จะ ได ทําความดี 
เป นอ ันมาก ในการพยายามขจัดความค ิดแบบแยกต ัว เป น  “กลุ ม ชนป ด ” ซึ ่งม ีอ ยู ใน 
พระศาสนจักรตาง ๆ มาเปนเวลานาน 

 บทอานในวันนี้พูดถึงเรื่องนี้ เนื่องจากอคติ (ไมวาทางสังคม เชื้อชาติดหรือศาสนา)
เปนเรื ่องที่แยบยล เราควรสํารวจตัวเองดวยความซื่อสัตยและภาวนาวา “ขาแตพระเจา 
ขาพเจาเองมี “ความผิดทําไปไมรู เอ็นดูยกโทษโปรดขาฯ” ดวยเทอญ” (บทเพลงสดุดีตอบรับ
พระวาจา) 
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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. ในเดือนตุลามคมท่ีจะถึงนี้ ทุกๆ วันจันทรถึงวันพฤหัสบดี  มีเฝาศีลฯ เวลา 11.45 น. สวดสายประคํา  
เวลา 19.00 น.สวนทุกๆ วันศุกรจะมีการสวดสายประคํา และตั้งศีลอวยพรศีลมหาสนิท เวลา 19.00 น. 
เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทและสวดสายประคําออนไลน รับชมผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอ 
พรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัด และชองยูทุปของวัด 
 

3. วันศุกรที่ 1 ตุลาคม 2021 จะเปดเดือนแมพระ โดยมีการถายทอดสดมิสซาออนไลน เวลา 07.00 น. 
และชวนสวดสายประคํา และชวนรวมพิธีตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิทออนไลน ในเวลา 19.00 น.  
พี่นองสามารถรับชมผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัด และชอง 
ยูทุปของวัด 
 

4 ในวันเสารที่ 9 ตุลาม 2021 เวลา 10.00 น. เทศนฟนฟูจิตใจออนไลน โอกาสเดือนแมพระแหง
ลูกประคํา โดยคุณพอประจักษ บุญเผา เจาอาวาสวัด  
 

5. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  201,458 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  134,758 บาท 
 

กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควิด 


