
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 32 ประจําวันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 19 เทศกาลธรรมดา  

  พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน                      (ยน 6:41-51) 

        พระเยซูเจาทรงตรัสกับเขาวา เราบอก
ความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่เชื่อในเรา ก็มีชีวิต
นิรันดร เราเปนปงแหงชีวิต บรรพบุรุษของทาน
ทั้งหลายไดกินมานนาในถิ่นทุรกันดารแลวยังตาย  
แตปงที่ลงมาจากสวรรคเปนอยางนี้ คือผูที่กินปงนี้
แลวจะไมตาย เราเปนปงทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค 
ใครที่กินปงนี้จะมีชีวิตอยูตลอดไป และปงที่เราจะใหนี้
คือเนื้อของเรา เพื่อใหโลกมีชีวิต”   

“เราเปนปงทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 19 เทศกาลธรรมดา พระเยซูเจาไดยืนยันถึงคําสอนของพระองค 
กับบรรดาประชาชนใหเชื่อและมั่นใจวาพระองคนั้นมาจากพระบิดา และหากพวกเขาไดรับประทาน 
ปงทรงชีวิตพวกเขาจะไมกระหายอีกเลย ทุกคนที่ไดรับปงทรงชีวิต จะไดรับชีวิตนิรันดร คําสอนนี ้
จึงเปนการยืนยันกับเราทุกคนวา พวกเราที่ ไดรับศีลมหาสนิทและนําพระวาจาของพระเจา 
ไปใชในชีวิตประจําวันจะไดรับชีวิตนิรันดร 

 วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปตรงกับวันแมแหงชาติ นับเปนวันดีอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกคน 
จะไดแสดงความรัก กตัญูรูคุณตอผูเปนแมทุกคน รวมยินดีกับคุณแมทุกทานดวย แมจะอยู 
ในสถานการณของโรคระบาดไวรัสโควิด 19 นี้ หลายๆ ครอบครัวอาจจะไมไดอยูพรอมหนาพรอมตา
กัน เนื่องจากตองรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อความปลอดภัยเพราะเราอาจจะ
แพรเชื้อไปใหคนที่เรารักโดยไมรูตัว ดังนั้นเราสามารถแสดงความรัก ความหวงใยตอกันไดผานทาง
คําภาวนาและเครื่องมือสื่อสาร 
 ขอขอบคุณบรรดาผูมีน้ําใจดี ที่ไดบริจาคเพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคไวรัสโควิด 19 ในขณะนี้ ทางวัดไดรับบริจาคมาพอสมควร พอกําลังพิจารณาเพื่อนําเงิน 
ไปชวยเหลือสําหรับวัด สถาบันหรือบุคคลที่เหมาะสม เมื่อชวยเหลือแลว จะทําบัญชีใหพี่นองเห็น 
เปนระยะๆ พอขอเปนตัวแทนของบุคคลที่ไดรับความชวยเหลือเหลานั้นขอบคุณสําหรับน้ําใจด ี
ของพี่นองทุกทานดวยครบั 
 พอและคุณพอพรชัยไดปรึกษากันและจะพยายามจัดใหมีโปรแกรมกิจศรัทธาสําหรับพี่นอง 
ใหมากขึ้นทางสื่อออนไลน หากพี่นองตองการแสดงความคิดเห็นหรือนําเสนอ สามารถติดตอ 
ที่สํานักงานวัดหรือคุณพอพรชัยไดโดยตรง เปนพิเศษในชวงที่เรายังอยูในสถานการณที่ไมสามารถ 
จะมาทํากิจศรัทธาที่วัดไดแบบปกติ เพิ่มเติมมาคือ ทุกวันศุกรเวลา 19.00 น. มีการสวดภาวนา 
เฝาศีลมหาสนิทและปดพิธีดวยการอวยพรศีล โปรแกรมตอมาคือ เนื่องจากในวันอาทิตยหนา 
ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม เปนวันสมโภชพระนางมารียรับเกียรติเขาสูสวรรคทั้งกายและวิญญาณ 
ดังน้ัน ในวันเสารที่ 14 สิงหาคม เวลา 10.00 น. จะมีการใหขอคิดเตรียมจิตใจ พี่นองในโอกาสพิเศษ
นี้ โดยพอจะเปนคนแบงปนขอคิดใหกับพี่นองที่สนใจ ดําเนินรายการโดยคุณพอพรชัย เชิญชวน 
พี่นองที่มีเวลาวาง ไดเขามารวมรับฟงเตรียมจิตใจในโอกาสนี้ดวย และรวมมิสซาออนไลนสมโภชฯ  
ในวันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม เวลา 9.30 น. โดยหลังมิสซาจะมีการรวมสวดบทถวายประเทศไทย 
แดแมพระดวย       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                                 คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 

"เหมือนตาจะมองเห็นนะ แตวา....." 
 ทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจากลับมาแตะตัวเขาอีก พูดวา “จงลุกขึ้นและกินเถิด เพราะทาน 
ยังตองเดินทางอีกไกลมาก” เอลียาหจึงลุกขึ้นกินและดื่ม อาหารนี้ทําใหเขามีกําลังเดินไดสี่สิบวันสี่สิบคืน
จนถึงโฮเรบ ภูเขาของพระเจา  (1 พกษ 19:7-8) 
         หลายครั้งที่เรามองดูโลกนี้ มองดูสิ่งที่เดินเขามาและสิ่งที่เปนไป มองดูเรื่องราวมากมาย และแนนอน
มองดูเรื่องโควิดและผลสืบเนื่องจากโควิด มองดูแลวพบเห็นเรื่องจนมุมมากมาย 
         ประสบการณจากชีวิตของประกาศกเอลียาหก็เปนเชนกัน มีมุมที่ทานมองตามสายตาของมนุษย 
และทานก็พบกับมุมที่เรียกวา "จนมุม" เชนกัน  ทานหนีตายจากการตามลางตามฆาของ "พระนางเยเซเบล" 
และ "กษัตริยอาคับ" และดูเหมือนมองดวยสายตามนุษย ทานจะหมดทางชวยได ทานจะจนมุม 
         ช วงแรกความรูสึกนึกคิดของท าน เขาทํ านองวา "เหมือนตาจะมองเห็นนะ แต วา ..." คื อ 
ทานยอมแพแลว ดวยมองตามสายตามนุษยทานมองวาหมดทาง  ทานยอมใหความตายมาพรากชีวิตไป 
ทุกอยางจะไดจบลง  แตพระสงฑูตสวรรคมาเพื่อเตือนใหทานไมหมดหวัง ใหลุกขึ้นและวางชีวิตของตน 
ใหพระไดหลอเลี้ยงและเปนที่พึ่งพักพิงใหท้ังหมด 
 พระเยซูเจาตรัสตอบวา "เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่เชื่อในเรา ก็มีชีวิตนิรันดร..... 
เราเปนปงทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค ใครที่กินปงนี้จะมีชีวิตอยูตลอดไป และปงที่เราจะใหนี้ คือเนื้อของเรา
เพ่ือใหโลกมีชีวิต”  (ยน 6:47, 51) 
        ชีวิตของเราทุกคน ไมวาจะเปนในยามไหน ยามสุขหรือยามทุกช ก็เปนเชนเดียวกับประสบการณชีวิต
ของประกาศกเอลียาห  พระเจาจะทรงหลอเลี้ยงเรา และจะเปนที่พึ่งพักพิงใหกับเราทั้งหมด ดังนั้นจงให 
พระเยซูเจา, ใหศีลมหาสนิทเปน "ปงทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค " เพื่อใหชีวิตกับเราเถิด เพื่อเราและทุกคน 
"ที่กินปงนี้จะมีชวีิตอยูตลอดไป” 
 "ทานทั้งหลายจงอยาทําใหพระจิตของพระเจาตองเศราหมอง..... จงขจัดความขมขื่น ความขุนเคือง 
ความโกรธ การขูตะคอก การนินทาวาราย และความไมดีไมงามทั้งหลาย.....จงดําเนินชีวิตในความรัก 
ดังที่พระคริสตเจาทรงรักเราและ ทรงมอบพระองคเพื่อเรา เปนเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมถวายแดพระเจา"  
(อฟ 4:30-31, 5:2) 
         "เหมือนตาจะมองเห็นนะ แตวา....." อาการนี้ยอมเกิดขึ้นไดกับชีวิตมนุษยธรรมดาคนหนึ่ง แตเมื่อ 
ใหเวลากับชีวิต เมื่อสติกลับคืนมา เมื่อภาวนาตอพระแลว จงมั่นใจวาพระจะหลอเลี้ยงชีวิตของเรา  
พระองคทรง "เปนปงทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค" เพื่อใหชีวิต เพื่อเราทุกคน "ที่กินปงนี้ จะมีชีวิตอยู
ตลอดไป” 
          สัญญาณอยางหนึ่งของการมีชีวิตคือ "การเปนรมเย็น" ใหแกกัน  เหมือนคําชักชวนของนักบุญเปาโล
ถึงชาวเอเฟซัส และถึงเราทุกคนดวยวา "ทานทั้งหลายจงอยาทําใหพระจิตของพระเจาตองเศราหมอง....."  
และใชชีวิตคริสตชนของเราเปน "รมเย็น" เปนสันติสุขใหแกกัน "เปนเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมถวาย 
แดพระเจา".       

                      นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 19 เทศกาลธรรมดา, น.ดอมินิก พระสงฆ, น.ซีรีอัก สังฆานุกรและเพื่อนมรณสักข ี

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย สมบัต ิ

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 

สวอน+ครอบครัว Matteosian, ครอบครัว Wong, ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา 
สมบัต ิ

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ไพลิน จิตเจริญ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว รุจิราพร หงสทอง รุจิราพร 

 - สุขสําราญแด เอลีซาเบธ สมใจ มีขันทอง+คพ.อันตน ประยุทธ ชลหาญ นิศรา 

 - สุขสําราญแด มารีอา มัสซาแรลโร ดวงใจ ทัพศาสตร ดวงใจ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สาคร กิจสําเร็จ+ญาติพี่นอง+ผูปวย+ตามประสงคผูขอ กิจสําเร็จ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ยวงบัปติสตา วิเชษฐ โสตถินิรันดร วิเชษฐ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา ณภัสสร ช่ืนวิจิตร ณภัสสร 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา อรทัย+พิสิษฐ ขายมาน+ยอหน พศภัทธ+ 

แบรนาแด็ต พันธนากร+ลูกา ฉัตร ปริน บุญยรังสรรค+อัครรักษ แสงรัชวงศ 
 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปุณยนีย ชํานาญวิวัฒน+ตามประสงคผูขอ อัครวัฒน 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สรัญญา ทัตตวร สรัญญา 

วันที่ 8 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว แบรนาแด็ต สุธิสา ตุเว+ตามประสงคผูขอ สุชาดา 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด เทเรซา ทัศนา ไชยประเสริฐ วรเกียรติ,ดารณุ ี

มิสซา - อุทิศแด ฟรังซิสโก ปรีดา พัฒนภิรมย+มารีอา โรซา นงเยาว พัฒนภิรมย ปยนุช 

 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ครอบครัว สาคร กิจสําเร็จ ที่ลวงลับ กิจสําเร็จ 

 - อุทิศแด อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ําเหลียง แซเจียง+หล่ํา แซเจียง วันทนา 

 - อุทิศแด ยอหนบัปติสตา ทวี ศรีนภาวรรณ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง วด ี

 - อุทิศแด หลุยส มงคล สิรโยภาส เสาวณ ี

 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ ณภัสสร 

 

- อุทิศแด เทเรซา จึ๋งซิ้ว ปญจทรพัย+เปาโล พรชัย+มารีอา มุยเอ็ง ปญจทรัพย+ยอแซฟ โชคชัย+ 

มารีอา เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอหนบัปติสต วีระชัย+คพ. 

ยอแซฟ ยุทธิชัย+มารีอา ภัทรา+ยอแซฟ ชวลิต+อันตน ชรินทร+ซิสเตอร อังเยลา ดวงเดือน ปญจ

ทรัพย+ยอแซฟ โงวเหวงเซียะ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ 

สมบัต ิ

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

ใครคิดถึง+ในไฟชําระ 
ปุณยนีย 

 - อุทิศแด วาเลนไทน ทองยอย ทัตตวร  

 - อุทิศแด เปาโล วีระพันธ ตุเว+ยูดิธ วันดี ลิทู+ญาติพี่นองที่ลวงลบั สุชาดา 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  

 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ตูทาน 

 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ เสาวณ ี

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร น.เทเรซา เบเนดิกตา แหงไมกางเขน พรหมจารีและมรณสักขี 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+พนักงาน+ตามประสงคผูขอ สมบัติ 

 - สุขสําราญแด มารีอา เปาลีน ดารินทร ตุเว พรชัย 
วันที่ 9 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด เปโตร อธิป จิตเจริญ ไพลิน 

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว วรเกียรติ+ดารุณี สนเจริญ+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว เสาวณี ตันประยูร+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ดนยา+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ขวัญอุบล จินารัตน+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปราณี ลิขิตสัจจากุล+ตามประสงคผูขอ  

วันอังคาร ฉลอง น.ลอเรนซ สังฆานุกรและมรณสักขี 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปยนุช พัฒนภิรมย+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปยพร เลาหเกียรติ+ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 10 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว นิศรา มีขันทอง+ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว วดี จังสวนันทน+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว วัชรีย ปญจทรัพย+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชัยฉัตร รุงอรุณไทยกุล+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ไพลิน จิตเจริญ+ตามประสงคผูขอ  

วันพุธ ระลึกถึง น.กลารา พรหมจาร,ี น.ซูซาน พรหมจารีและมรณสักขี, น.ตีบูรช มรณสักข ี

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อังเนส เจียจวบศิลป+ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 11 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประสพโชค สุวรรณโรจน  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ดวงใจ ทัพศาสตร+ตามประสงคผูขอ ดวงใจ 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ปทมา+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นิภาพร กิจสําเร็จ+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ดวงมาลย วงศวุฒิอนันต+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว วรรณี เวียงชัย+ตามประสงคผูขอ  

 - สขุสําราญแด ครอบครัว สุรัษดา วงมะแสน+ตามประสงคผุขอ  



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี น.ฌาน ฟรังซัวส เดอ ซังตาล นักบวช, น.โปรการีโอและเพื่อนมรณสักขี, น.อินโนเซนตที่ 11 พระสันตะปาปา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 12 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา อรทัย ขายมาน+ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว จริยาวัฒนากุล+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว วาสนา โรจนดําเก็งโชค+ตามประสงคผูขอ  

 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ 

เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี 

กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ 

ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา และ น.ฮิปโปลิต พระสงฆและมรณสักขี 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 13 ส.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน

เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

มิสซา 
- อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณ
ในไฟชําระ 

 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติ 

พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร ระลกึถึง น.มักซีมีเลียน มารีย กอลเบ พระสงฆและมรณสักขี 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 14 ส.ค. 2021 

เวลา 17.00 น. 

นพวารพระ
มารดาฯ 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ 
เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี 
กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ 
 ปญจทรัพย 

 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม 2021 : สมโภชพระนางมารียรับเกียรติเขาสูสวรรคทั้งกาย 

และวิญญาณ องคปฐมอุปถัมภิกกาของพระเทศไทย 
 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

“พระคริสตเจา ศีลเสบียง อาหารสําหรับการเดินทางของเรา” 

 เมื่อยอนกลับไปในอดีต เราจําผูคนที่เราเคยพบได บางคนยังอยูในความทรงจําของเรา 
เปนพิเศษ พวกเขามีความหมายบางประการสําหรับเราอาจจะเปนบิดามารดา เจาอาวาส ครู ปา
หรือลุง เพื ่อนสนิท หรือบางคนที่ไดชวยเราในการตัดสินใจที่ยาก ๆ ซึ่งอาจจะเปนตัวกําหนด
ทางเดินชีวิตที ่เราไดเลือกแลว ประการหลังนี ้อาจจะเปนเพื ่อนคนหนึ ่งที ่ยืนอยู เคียงขางเรา 
ในชวงเวลาอันมืดมิดของชีวิต หรืออาจจะเปนครูซึ่งไดชักชวนเราใหเรียนตอจนจบดวยความเพียร 
และความเขาอกเขาใจเรารู คุณพวกเขา และเราตระหนักวา เราคงจะเปนคนที ่แตกตางไป 
ถาเราไมไดพบกับพวกเขา 

สมมุติทานไมไดพบกับพระคริสตเจาเลา ทานจะมองชีวิตอยางไร ปราศจากพระคริสตเจา
ในชีวิต เราจะเปนคนที่แตกตางออกไปอยางสิ้นเชิงดวยเครื่องหมายของปง บทอานชี้ใหเห็นวา 
พระคริสตเจามีความหมายอะไรสําหรับเรา “จงลิ้มชิมและดูวาพระเจานั้นประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู
ในพระองคก็เปนสุข” (บทสรอย) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ห น า  8  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

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 มีแนวโนมจะระบาดหนักขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุข 
และภาครัฐขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังน้ี 
 - จะมีการถวายบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง มิสซาออนไลน วันเสาร เวลา 17.00 น.   
   วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลนผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
   - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พ่ีนองขอไว 
   - พี่นองที่ตองการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

2. เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 11.45 น. ทุกวันจันทร-วันพฤหัสบดี ทุกๆ วันศุกรจะมีการเฝาศีล
และตั้งศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 19.00 น. สวนการสวดสายประคําออนไลน เวลา 19.00 น. ทุกวันจันทร –  
วันศุกร ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ รับชมผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัด และ
ชองยูทุปของวัด 
 

3. วันเสารที่ 14 ส.ค. 2021 เวลา 10.00 น. เทศนเตรียมจิตใจออนไลน โอกาสเตรียมสมโภชพระนางมารียเขาสู
สวรรคทั้งกายและวิญญาณ โดยคุณพอประจักษ บุญเผา  สวนวันอาทิตยที่ 15 ส.ค. 2021 เวลา 09.30 น. จะมีพิธี
มิสซาสมโภชแมพระฯ ออนไลน และรวมกันสวดวิงวอนถวายประเทศไทยแดแมพระ   
 

4. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด ในสถานการณโควิด 19 นี้ 
สามารถติดตอไดที่สํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  121,500 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน     จํานวนเงิน      5,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออาร ี จํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - ชวยเหลือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  จํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - แจกขาวสาร ถุงละ 3 กิโลกรัม 2 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 ถุง) 
        ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน   25,500 บาท 
                 รวมยอดคงเหลือ   96,000 บาท 
 


