
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 44 ประจําวันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 31 เทศกาลธรรมดา  

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก          มก.12 : 28-34 
 พระเยซู เจาทรงตรัสวา  “บทบัญญัติ เอกก็คือ
อิสราเอลเอย จงฟงเถิด องคพระผู เปนเจา พระเจา 
ของเราทรงเปนองคพระผูเปนเจาแตเพียงพระองคเดียว
ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ 
สุดวิญญ าณ  สุดสติปญญ าและสุดกํ าลั งของท าน 
บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ทานจะตองรักเพื่อนมนุษย
เหมือนรักตนเอง ไมมีบทบัญญั ติขอใดยิ่ งใหญ กวา
บทบัญญัติสองประการนี”้ 

“ทานจะตองรักพระเจาของทานสุดจิตใจ สุดวิญญาณ  
สุดสติปญญาสุดกําลังของทาน และ ทานจะตองรักเพื่อนมนุษย”  



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 31 เทศกาลธรรมดา ในพระวรสารวันนี้ ธรรมาจารยคนหนึ่งถามพระเยซูเจาวา 
บทบัญญัติขอใดสําคัญที่สุด เขาคงอยากไดคําตอบที่ดีที่สุด ปฏิบัติแลวไดผลดีที่สุด เหมือนทําขอสอบ 

อยากตอบคําถามดวยคําตอบที่ถูกที่สุด พระเยซูเจาบอกเขาวา จงรักพระเจาสุดจิตใจ สุดวิญญาณ 

สุดสติปญญา และจงรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง พระเยซูเจายืนยันวาเปน 2 ประการที่สําคัญที่สุด 

เราแตละคนคงตองปฏิบัติบัญญัติ 2 ประการนี้ในทุกๆ วันในชีวิตของเรา เราทุกคนตองมีพระเจาอยูในใจเสมอ
และพยายามปฏิบัติตอเพื่อนพี่นองดวยความรัก ความเมตตาเชนเดียวกัน 

 สัปดาหนี้ทางวัดไดกลับมาเปดวัดใหพี่นองสามารถมารวมพิธีกรรมและสวดภาวนาแบบปกต ิ

ที่วัดไดแลว โดยใชมาตรการปองกันของกระทรวงสาธารณะสุข รวมถึงคําแนะนําในการรวมพิธีกรรมจากสภา
พระสังฆราช พอคงตองขอความรวมมือของพี่นองในการใสหนากากอนามัย ลางมือดวยแอลกอฮอลบอยๆ 
รักษาระยะหาง หากเปนไปไดควรไดรับรับวัคซีนครบโดสหรือ 2 เข็ม (ยี่หออะไรก็ไดครับ ไมสําคัญ) ฯลฯ 
หลังจากปดวัดไปเปนเวลาหลายเดือน พี่นองคงตองปรับตัวกันระยะหนึ่งครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ ทางวัดจะ
ใชการเปดหนาตางโดยไมใชเครื่องปรับอากาศในชวงตนนี้กอน เมื่อทุกอยางเขาสูสภาวะปกติ เราจะกลับมาใช
เครื่องปรับอากาศตามปกติ อากาศอาจจะรอนสักหนอย แตเพื่อความสบายใจในการรวมพิธีกรรมของทุกทาน 
จํานวนของผูที่จะเขาไปในวัดตามประกาศของทางรัฐบาลในขณะนี้ รอบละประมาณ 50 คน หลังจากนั้น 

คงมีประเมิน พรอมทั้งการประกาศของทางรัฐบาลเพื่อดูวาจะมีการปรับเปลี่ยนตอไปใหเหมาะสม 

 วันอาทิตยที่  31 ตุลาคม เวลา 17.00 น . ทางวัดจัดใหมีการปดเดือนแมพระแหงลูกประคํา 

ดวยการสวดสายประคําหนาถ้ําแมพระเมืองลูรด จะมีการถายทอดสดเพื่อใหพี่นองไดรวมสวดภาวนารวมกัน 
ในโอกาสพิเศษนี้ ขอใหทุกทานไดรับพรจากแมพระ ในขณะเดียวเราเขาสูเดือนพฤศจิกายนเดือนที่ระลึกถึง 
ผูลวงลับ วันที่ 1 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญทั้งหลาย แตพระศาสนจักรไดเลื่อนไปฉลองวันอาทิตยที่ 7 
พฤศจิกายนแทนเพื่อใหโอกาสพี่นองไดสมโภชวันสําคัญอันนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายนเปนวันระลึกถึงผูลวงลับ 
ทางวัดจะมีการมิสซาออนไลนในเวลา 7.00 น. เชิญชวนพี่นองทุกทานไดรวมมิสซาพรอมทั้งระถึงบรรดาญาต ิ
พี่นองผูลวงลับของเราทุกๆ ทาน เชิญชวนสงรายชื่อที่พี่นองตองการภาวนาใหที่สํานักงานวัด เจาหนาที่จะจัด
รายชื่อเหลานั้นลงในเว็ปไซดของทางวัด แมวาวัดเราไมไดมีสุสาน แตเราสามารถภาวนาถึงบรรดาสัตบุรุษ 
ผูมีพระคุณที่ไดลวงลับของวัดเราในโอกาสนี้ได ขอใหทุกทานไดรับการพักผอนตลอดนิรนัดรเทอญ 

 ประเทศไทยเริ่มเปดประเทศในวันที่  1 พฤศจิกายน ตามการประกาศของทานนายกรัฐมนตรี  
มีความหวังวาทุกอยางจะดําเนินไปไดดวยดี พอเองมีความหวังเชนกันวาหลังจากเปดประเทศแลว 

ทุกสิ่ งทุกอยางคงดํ าเนิน ไปไดด วยดีตามที่ ทุ กคนหวังไว  ของพี่ น องทุกท านรวมใจกันสวดภาวนา 

เพื่อประเทศไทยของเรา          

        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน  
                             คุณพอประจักษ บุญเผา 
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ปลัดบอกเลา 

"ภาพเมตตารักในหวัใจ ชวยหลอหลอมและรักษาดวงใจดีงามของเรา" 
 "พี่ นอง เราตองการมหาสมณะลักษณะเชนนี้  คือ เปนผู ศั กดิ์ สิทธิ์  ไรความผิด ไรมลทิน 

แยกจากคนบาปทั้งปวง ประทับอยูเหนือสวรรคชั้นฟา  ไมจําเปนที่พระองคจะตองทรงนําเครื่องบูชา 
มาถวายพระเจาทุกวัน ดังเชนมหาสมณะองคอื่นๆ เพื่อถวายชดเชยบาปของตนกอน แลวจึงถวาย 
ชดเชยบาปของประชากร สวนพระเยซูเจาเมื่อทรงถวายพระองคไดทรงกระทําเชนนี้เพียงครั้งเดียว 
โดยมีผลตลอดไป  (ฮบ 7:26-27) 
          ในบทภาพยนตรเรื่องหนึ่งเมื่อเร็วเร็วนี้  หลังจากภาพความเลวรายมากมายเขามาครอบคลุมชีวิต 
ตั วเอก แม เลี้ ยงผู ใจดี ได ถามนางเอกวา "เธออยู มาไดอย างไร มีอะไรที่ ช วยรักษาหั วใจของเธอ 

ใหยังคงเปนหัวใจบริสุทธิ์อยูมาได"  ไมใชเรื่องงายจริงจริงที่เราจะรักษาหัวใจบริสุทธิ์ของเราใหไดดี ทามกลาง
สภาพชีวิต สภาพครอบครัว สภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกอยางทุกวันนี้ ไมใชเรื่องงายจริงๆ 
          หลายครั้ ง เราต อ งการตั วช วย  ต องการพลั งของพระช วย เรา  และเรามีพลั งพระพร 
ของพระเยซูเจาผูมอบชีวิตทั้งหมดของพระตอพระบิดาเพื่อแปรเปลี่ยนเปนพระพรเปนพลังหนุนนําชีวิตเรา 
เพื่อเราจะสามารถรักษาหัวใจบริสุทธิ์  รักษาความรักที่มีตอพระเต็มหัวใจเรา และในเวลาเดียวกัน 

เมื่อเราเลียนแบบชีวิตพระองค "มหาสมณะ ผูเปนผูศักด์ิสิทธิ์ ไรความผิด ไรมลทิน ....." เราจะสามารถเชื่อมตอ
และนําพระพรของพระองค สงตอและหนุนนําเพื่อนพี่นองของเราดวย 
 "อิสราเอลเอย จงฟงและปฏิบัติตามอยางเครงครัด แลวทานทั้งหลายจะอยูอยางมีความสุข.....  
ทานจะตองรักพระยาหเวห พระเจาของทาน สุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกําลังของทาน ถอยคําเหลานี ้
ที่ขาพเจามอบใหทานในวันนี้ จะตองอยูในใจของทาน"  (เทียบ ฉธบ 6:3, 5-6) 
          เรื่องหนึ่งที่ชวยตัวพอเอง เพื่อจะรักษา "หัวใจบริสุทธิ์" ที่จะรักพระเจา และรักเพื่อนพี่นองได นั่นคือ 
หมั่นทบทวนไมใหหายไปจากหัวใจ ทบทวนตัวอยางความเมตตารักของพอแมตนเอง, ของพี่พี่ , ของรุนพี่ , 
ของเพื่อนของตน และอีกหัวใจเมตตารักมากมายที่ ได เคยชวย เคยมอบความรักอบอุนดวยใจกวาง 
และเปนแบบอยางความรักใหชีวิตของพอเองเสมอมา 
 พระเยซูเจาตรัสตอบวา “บทบัญญัติเอกก็คือ อิสราเอลเอย จงฟงเถิด องคพระผู เปนเจา 
พระเจาของเราทรงเปนองคพระผูเปนเจาแตเพียงพระองคเดียว ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา 
พระเจาของทานสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปญญาและสุดกําลังของทาน บทบัญญัติประการที่สอง 

ก็คือ ทานจะตองรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง ไมมีบทบัญญัตขิอใดยิ่งใหญกวาบทบัญญัติสองประการนี้” 
(มก 12:28-30) 
          ตามคําพูดของพระเยซูเจาเลย ไมตองปรับตองแปรอะไรอีก  ทั้งหมดนี้ใหความรักที่มีตอพระ 
และตอเพื่อนพี่นอง นําทางชีวิตและการตัดสินใจของเรา วาจะทําอะไรขึ้นมาในชีวิตของเรา และเราจะยื่นมือสง
ตอความรักของพระใหแกกันแนนอน 
          สิ่งที่รองลงมา เพื่อชวยเรารักษาใหมี "หัวใจรักบริสุทธิ์" เสมอ  คือ หมั่นทบทวนความรักที่เราไดรับ
จํานวนมากจากผูคน-มิตรภาพมากมาย  ดวยวา "ภาพเมตตารักในหัวใจ ชวยหลอหลอมและรักษาดวงใจดีงาม
ของเรา" นั่นเอง. 
            "นกขุนทอง"  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 31 เทศกาลธรรมดา 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว พิชัย เจริญพงศ+ครอบครัว บุญธรรม+บุญลอง พงศชีวะกลุ+ 
ตามประสงคผูขอ พิชัย 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัต-ิวรรณี เปลงศรีสุข ครอบครัว 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+
ครอบครัว สวอน+ครอบครัว เมทิโอเชี่ยน (Matteosian) 

สมบัต ิ

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ สุชีรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ สุภลกัษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+วีระวรรณ-สะสม สงัขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชุมศรี พุมเล็ก ชุมศรี 
 - สุขสําราญแด เทเรซา สัมฤทธิ์ คอมแพงจันทร อัญชนา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ไชยยศ ตนประเสริฐ  

วันที่ 31 ต.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฤทธี หอมทอง  
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

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

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศ+ลูกหลาน พรพรรณ 

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

อุดม 

 - อุทิศแด ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+หลาน เรมอน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมี
ใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

ชุมศรี 

 - อุทิศแด เปโตร สุภี ยงปรางค+มารทา มารทา ยงปรางค อัญชนา 

 - อุทิศแด ยอแซฟ เต้ียม+มารีอา ละมัย+เทเรซา วิไล+ยอแซฟ ประสิทธิ์+เปโตร จักรกล ละออ+
วิญญาณในไฟชําระ 

ฤทัย 

 - อุทิศแด ถวิล+บุญญรังสรรค+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+โอวตี๋ แซจิว+พี่สาว+คุณแมและพี่ชาย+ตาม
ประสงคผูขอ+วิญญาณในไฟชําระ วรรณ ี

 

- อุทิศแด เปาโล พรชัย+มารีอา มุยเอ็ง ปญจทรัพย+ยอแซฟ เหวงเซี้ย แซโงว+เทเรซา จึงซิ่ว+
ยวงบัปติสต วีระชัย ปญจทรัพย+ค.พ.ยุทธิชัย+ซิสเตอร อังเยลา ดวงเดือน+เปาโล ธีระ+ยอแซฟ 
โชคชัย+มารีอา เทเรซา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ 
อันตน ชรินทร+ยวงบัปติสต ชํานาญ+มารีอา ภัทร ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผู
ขอ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

สมบัต ิ

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด ดอมินิก วุฒิ ภิญโญ ไชยยศ 
 - อุทิศแด วินเซนตเดอปอล สมจิตร กิจสําเร็จ  นิภาพร 
 - อุทิศแดเปโตร ขาย+อันนา ขาย+เปโตร ปาน+อันนา บาน พิชัย 

 - 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 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร สัปดาหที่ 31 เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 1 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ธิดา หรินทรวรรบ+ตามประสงคผูขอ  

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร วันภาวนาอุทิศแดผูลวงลับ 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เกียรติ ปญจทรัพย  

วันที่ 2 พ.ย. 2021 
- อุทิศแด เปาโล ธรีชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ 

 

เวลา 07.00 น.มิสซา 
- อุทิศแด ถวิล+บุญญรังสรรค+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+โอวตี๋ แซจิว+พี่สาว+คุณแมและพี่ชาย+ 

ตามประสงคผูขอ+วิญญาณในไฟชําระ 
วรรณ ี

 

- อุทิศแด เปาโล พรชัย+มารีอา มุยเอ็ง ปญจทรัพย+ยอแซฟ เหวงเซี้ย แซโงว+เทเรซา จึงซิ่ว+
ยวงบัปติสต วีระชัย ปญจทรัพย+ค.พ.ยุทธิชัย+ซิสเตอร อังเยลา ดวงเดือน+เปาโล ธีระ+ยอแซฟ 
โชคชัย+มารีอา เทเรซา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ 

อันตน ชรินทร+ยวงบัปติสต ชํานาญ+มารีอา ภัทร ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผู
ขอ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

สมบัต ิ

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ น.มารติน เด ปอรเรส นักบวช 
. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 3 พ.ย. 2021
เวลา 07.00 น. 

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

 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารญู ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+
วิญญาณ.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.ชารลส โบโรเมโอ พระสังฆราช 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 4 พ.ย. 2021

เวลา 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

07.00 น.มิสซา - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอดุม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 31 เทศกาลธรรมดา (วันศุกรตนเดือน) 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

วันที่ 5 พ.ย. 2021

เวลา 07.00 น.มสิซา 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

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

วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 31 เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย 
 

 - สุขสําราญแด มารอีา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 6 พ.ย. 2021 

เวลา 17.00 น 

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

วิญญาณในไฟชําระ 
 

.นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

ชําระ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ บุญรอด+มาการิตา ลาวัลย หอมทอง+เปโตร ทองอินทร+ปยะ สุทธิพงษ+สังวาล 

จันทรกาง+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ไฟชําระ 
ครอบครัว ฤทธี 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2021 : สมโภชนักบุญทัง้หลาย 
 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 
อยาแยกออกจากกัน 

ไม ม ีค ุณ ค า ใด ในช ีว ิตมน ุษย ที ่ถ ูกนํามาแต ง เป น เพลงมากเท าก ับความร ัก  บทกวี 
เพลง และนวนิยายในวรรณกรรมโลกลวนเกี่ยวกับเรื่องความรักอยางไมมีสิ้นสุด ดูเหมือนจะไมมี
ภาพยนตรเรื่องใดที่ไมเอยถึงเรื่องนี้ แมเรื่องขําขันยังลอเลียนเรื่องนี้ คํากลาวที่ทรงภูมิปญญา 
พยายามนิยามวา ความรักแทจริงคืออะไร บอยครั้งการฆาตัวตายหรือการฆาตกรรมเกิดขึ้น
หลังจากความลมเหลวในความรัก วรรณกรรมของชาวยิว นั่นคือพระคัมภีรก็ไมเปนขอยกเวน 
พระคัมภีรพูดถึงเรื่องความรักอยูบอยๆ แตจะสัมพันธความรักเขากับรากที่ลึกสุดของมัน คือ
พระเจาอยูเสมอ 

โดยเฉพาะในความรู ของนักเขียนพันธสัญญาใหม ความรักตอพระเจาและความรัก 
ต อ เพื ่อนมนุษย ไม อาจแยกจากกันได  “ใครที ่ร ักพระเจ า จะตองรักพี ่น องของเขาด วย”  
(1ยน 4:21) ความพยายามใดๆ ที่จะแยกความรักสองประการนี้ ออกจากกันจะตองประสบกับ
ความลมเหลว ในประสบการณของคริสตชน “ถาใครกลาววา ความรักของฉันนั ้นปกอยู 
ก ับพระเจา แตเกลียดชังพี ่น อง เขาเป นคนโกหก” (1.ยน :4 ,20) และในอีกทางหนึ ่ง 
การรักพี่นอง แตไมใหความเอาใจใสตอพระเจาเทาที่ควรในการภาวนาและการนมัสการบูชา 
ก็จะสงผลใหเกิดความลมเหลวเชนเดียวกัน นักสังคมสงเคราะห หลายคนไดพยายามรักพระเจา
ในระดับ “แนวราบ” (คือพี่นองเพื่อนมนุษย) เปนหลักหรือโดยเฉพาะ แตโดยปรกติความรัก
แบบนี้อยูไดไมนาน เมื่อความผิดหวังทําลายความพยายามที่ดีที ่สุดของเราที่จะรัก “พี่นอง” 
ความรักของพระเจาเปนสิ่งจําเปนเพื่อทําใหเรารักพวกเขาตอไป 

 บทอานที่ 1 และพระวรสารพูดถึงปญหานี้ แลวทานเลากําลังสรางสมดุลระหวางความรัก
ตอพระเจาและตอพี่นองในแบบที่จะทําใหยืนยงหรือไม 
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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. ประกาศเปดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น ตั้งแตวันเสารที่ 30 ตุลาคมนี้ เปนตนไป 
ผูที่มารวมมิสซา ขอใหปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอยางเครงครัด สวนผูที่ไมสามารถมารวมได 
สามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนของวัด  
 ตารางมิสซา : วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                         วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น..  
 
2. เชิญรวมสวดสายประคําออนไลน โอกาสปดเดือนแมพระแหงลูกประคํา วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม 
2021 เวลา 17.00 น. สามารถติดตามรับชมผานทางการถายทอดสด ยูทุป เฟสบุควัด เวปไซตวัด 
 
3. วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2021  วันภาวนาอุทิศแดผูลวงลับ จะมีการถายทอดสดมิสซาออนไลน 
เวลา 07.00 น. พี่นองที่ประสงคขอมิสซาสําหรับผูลวงลับ สามารถแจงหรือติดตอที่สํานักวัด  
หรือทางไลน 

 
4. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ได 
รับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด 
สามารถติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  208,458 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 และถุงละ 5 กิโลกรัม   50 ถุง      
               ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน   66,700 บาท 
                   รวมยอดคงเหลือ  141,758 บาท 
 

 

 

กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควดิ 


