
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัดพระมารดานิจจานเุคราะห 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 33 ประจําวันอาทิตยที่ 15 สิงหาคม 2564/2021 

สมโภชพระนางมารียรับเกียรติเขาสูสวรรคทั้งกายและวิญญาณ 
 องคปฐมอุปถัมภิกาของประเทศไทย 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา          (ลก 1:39-56)  พระนางมารียตรัสวา “วิญญาณขาพเจาประกาศความยิ่งใหญของพระเจา จิตใจของขาพเจาชื่นชม
ยินดีในพระเจา พระผูกอบกูขาพเจา เพราะพระองคทอดพระเนตรผูรับใชต่ําตอยของพระองค  
ตั้งแตนี้ไป ชนทุกสมัยจะกลาววา ขาพเจาเปนสุข พระผูทรงสรรพานุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญ 
สําหรับขาพเจาพระนามของพระองคศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาตอผูยําเกรงพระองคแผไปตลอดทุกยุค 
ทุกสมัย พระองคทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไลผูมีใจมักใหญใฝสูงใหกระจัด 
กระจายไป ทรงคว่ําผูทรงอํานาจจากบัลลังกและทรงยกยองผูต่ําตอยใหสูงขึ้น พระองค 
ประทานสิ่งดีทั้งหลายแกผูอดอยากทรงสงเศรษฐีใหกลับไปมือเปลา พระองคทรงชวยเหลือ 
อิสราเอลผูรับใชพระองค โดยทรงระลึกถึงพระกรุณาดังที่ทรงสัญญาไวแกบรรพบุรุษ 
ของเราแกอับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป” 

“พระผูทรงสรรพานุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญสาํหรับขาพเจา 
ทรงยกยองผูต่ําตอยใหสูงขึ้น” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยน้ีพระศาสนจักรเชิญชวนเราใหเรารวมกันสมโภชนพระนางมารียรับเกียรติเขาสูสวรรค
ทั้งกายและวิญญาณ ความเชื่อเกี่ยวกับแมพระในขอนี้ถือเปนขอความเชื่อที่สําคัญประการหนึ่ง
สําหรับเราคริสตชน ซึ่งไดรับการประกาศโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปโอที่ 12 ในป ค.ศ. 1950 
เราคริสตชนตางเชื่อในการที่แมพระเสด็จเขาสูสวรรคทั้งรางกายและวิญญาณ แมพระไดไป 
รับรางวัลดังที่ไดตั้งใจ เราทุกคนตางมีความหวังวาจะไดรับรางวัลในเมืองสวรรคเฉกเชนกับแมพระ 
มารดาในเมืองสวรรคของเรา 

 ชวงสัปดาหที่ผานมา พอไดประชุมกับสมาชิกสภาอภิบาลฯ ของวัดเราบางทาน เพื่อจะได
รวมกันหาแนวทางผลักดันในเรื่องของกิจศรัทธาและรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ทางออนไลนของทางวัด 
ใหมีมากขึ้น อยากเชิญชวนใหพ่ีนองไดรวมสงขอความ ภาพมาภาพหรือคลิปวีดีโอสั้นๆ มาทักทายกัน 
(ถามีความเปนไปได) เพื่อจะไดเปนอีกชองทางหนึ่งในการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน พี่นองทานใด 
มีความคิดและขอเสนอแนะตางๆ สามารถสงมาไดที่สํานักงานวัด พอจะพยายามนําทุกขอเสนอมา
เพื่อทําใหเกิดการสื่อสารระหวางทางวัดและพี่นองใหมากที่สุด ที่สําคัญเชิญชวนพี่นองไดรวมสวด
ภาวนาและทํากิจศรัทธารวมกับทางวัดและคุณพอพรชัยตามวันและเวลาดังกลาว  

 สถานการณการระบาดขอโรคไวรัสโควิด 19 ในสัปดาหที่ผานมานี้ ยังอยูในขั้นวิกฤต 
มีจํานวนผู เสียชีวิตยังมีจํานวนมากอยู  หากไดทําตามมาตรการคุมเขมของทางรัฐบาลแลว 
พอมีความหวังวาจํานวนผูติดเชื้อฯและจํานวนผูเสียชีวิตจะเริ่มลดลงหลังจากนี้ แตสิ่งที่ดูดีขึ้น คือ 
มีประชาชนไดรับการฉีดวัคซีนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และหวังวาจะมีวัคซีนพอสําหรับทุกๆ คน เวลาน้ี 

เริ่มมีการฉีดเข็มที่ 3 แลวสําหรับบางคน โดยเฉพาะบุคลากรดานหนา ขอสงกําลังใจใหทุกคน 
ไดฉีดวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนกอนเปนสิ่งแรก 

 ขอบคุณสําหรับผูมีน้ําใจดี ทีไดบริจาคทั้งทําบุญใหวัดและชวยผูที่ผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 พอจะพยายามเปนสื่อกลางนําความปรารถนาดีและน้ําใจด ี
ของพี่นองไปสูบุคคลที่ไดรับผลกระทบตางๆ เหลาน้ันใหไดมากที่สุด  

 ชวงเวลาที่พวกเราไมไดพบกันที่วัด แตคงจะพบกันทางออนไลน พอปรารถนาใหเราไดคิดถึง
กันในคําภาวนาและหวังใจวาวัดของเราจะไดกลับมาเปดเปนปกติในไมชานี ้

                 ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                                 คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"ตนกําเนิดของ ผูมีวิญญาณจิตเพื่อประกาศความยิ่งใหญของพระเจา" 

 พระวิหารของพระเจาในสวรรคเปดออก  มองเห็นหีบพันธสัญญาในพระวิหาร..... เครื่องหมาย
ยิ่งใหญปรากฏในสวรรค คือสตรีผูหนึ่งมีดวงอาทิตยเปนอาภรณ มีดวงจันทรอยูใตเทา มีมงกุฎดาวสิบสอง
ดวงประดับศีรษะ  นางมีครรภแกกําลังรองครวญครางดวยความเจ็บปวดจะคลอดบุตร..... มังกรยืนอยู
ตรงหนาสตรีที่กําลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรของนางทันทีที่คลอด.... บุตรของนางถูกควาตัวขึ้นไปเฝา
พระเจายังพระบัลลังกของพระองค สวนสตรีนั้นหลบหนีไปในถิ่นทุรกันดาร ที่นั่นนางมีที่พํานักซึ่งพระเจา
ทรงจัดเตรียมไวให....."  (เทียบ วว 11:19, 12:1-6) 
       สัปดาหนี้เรา "สมโภชแมพระ-พระนางมารียรับยกขึ้นสูสวรรคทั้งรางกายและวิญญาณ" สัปดาหนี้ 
ยังคงเริ่มตนบทเทศนดวย "ความรูสึกหวาดกลัว" ในอันตรายจากภัยโควิดและภัยหลากหลายที่พวงมากับโควิด 
เราพบวามันสงผลถึงชีวิต ถึงทรัพยสิน ถึงสภาพจิตใจถึงความเครียดในจิตใจคนในสังคมเชื่อวาสถานการณ
รุนแรงมากมายก็ไดรับผลจากความเครียด และผลสืบเนื่องจากโดวิดอยูพอสมควร 
       "สวนสตรีนั้นหลบหนีไปในถิ่นทุรกันดาร ที่นั่นนางมีที่พํานักซึ่งพระเจาทรงจัดเตรียมไวให ..."  
เราคริสตชน มองผานความทุกขทั้งหมดทั้งมวลนี้เปนอยางไรกันบาง เรามองดูภาพในโลกปจจุบัน สถานการณ
โควิด เหมือนกับมุมมองของหนังสือวิวรณ คือ เราจะผานและเขาไปในถิ่นทุรกันดาร เหมือนสตรีทานนี้  
เหมือนสถานการณโควิดในตอนนี้ แตพระเปนเจาทรงจัดเตรียมพระหรรษทาน จัดเตรียมที่พักอันปลอดภัยใน
พระองคไวใหเรา เพื่อเปนที่พํานักพักกาย-ใจใหเราทุกคน.... "จงวางใจ และพักกับพระองค" แมเราจะอยู
ทามกลางความหวาดและลําบากเพียงใด 
 "ความตายมาจากมนุษยคนหนึ่งฉันใด การกลับคืนชีพของบรรดาผูตายก็มาจากมนุษยคนหนึ่งฉันนั้น 
มนุษยทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใด มนุษยทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคริสตเจาฉันนั้น" (1คร 15:21-22) 
      เรารูเราวางใจได ดวยสายตาความเชื่อ เราสามารถวางชีวิตของเราทั้งหมดไวในพระหัตถของพระเจา 
ไวกับพระคริสตเจาได เราวางใจวาเราจะเปนมนุษยผูนั้นที่จะไดรับพระหรรษทาน ไดรับความรอด ไดรับ 
ความรอดพัน ตามคําแนะนําของนักบุญเปาโลวา "มนุษยทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคริสตเจาฉันนั้น" 
      พระนางมารียตรัสวา "วิญญาณขาพเจาประกาศความยิ่งใหญขององคพระผูเปนเจา จิตใจของขาพเจา 
ชื่นชมยินดีในพระเจา พระผูทรงกอบกูขาพเจา เพราะพระองคทอดพระเนตรผูรับใชต่ําตอยของพระองค 
ตั้งแตนี้ไป ชนทุกสมัยจะกลาววาขาพเจาเปนสุข..."  (ลก 1:46-48) 
     แมพระ-พระนางมารีย ที่เราสมโภชในสัปดาหนี้ นับเปนตัวอยางของ "ผูมีความเชื่อดีเยี่ยม" แมพระ
ประกาศสิ่งที่มีอยูเต็มเปยมในหัวใจของแมพระ "วิญญาณขาพเจาประกาศความยิ่งใหญขององคพระผู 
เปนเจา" และนี่คือเคล็ดลับที่แกะจากคําพูดของแมพระ ท่ีชวยใหแมพระมั่นคงและมีพระเต็มหัวใจเสมอ แมพระ
จะรูสึกและทําเชนนี้ได แมพระตองฝกอะไรบางในชีวิต 
     หนึ่งนั้นแมพระมีความเมตตาและใจกวาง สองนั้น แมพระใหเวลากับพระ-ปจจุบันเราเรียกความสัมพันธนี้
วา "ภาวนา" สามนั้น แมพระมีใจสุภาพ ไมยึดความดีความชอบไวกับตัว แตยกมอบถวายใหพระ และสิ่งสุดทาย 
คือ แมพระกลับมาทําขั้นตอนที่ หนึ่ง-สอง-สาม อีกครั้งเสมอเสมอและเรา "ลูกของแม" ก็เลียนแบบ-ทําอยาง
แมพระไดเชนกัน เพราะนี่ คือ "ตนกําเนิดของ ผูมีวิญญาณจิตเพื่อประกาศความยิ่งใหญของพระเจา" 
                      นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  
สมโภชพระนางมารียรับเกียรติเขาสูสวรรคทั้งกายและวิญญาณ  

องคปฐมอุปถัมภิกาของประเทศไทย 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย เกษร 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ จักรกฤษณ สุวรรณสาร เกษร 
 - สุขสําราญแด ยุนจินยอง จิรัชฌา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภัทร แซตั้ง+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วรพร พุมเล็ก  
 - สุขสําราญแด มารีอา มาการีตา เสาวลักษณ สิรโยภาส  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฑิฆัมพร เปลงศรีสุข  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วรเกียรติ+ดารุณี สนเจริญ ดารุณี 

วันที่ 15 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ สุพิทยา 
เวลา. 07.00 น.

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว สวอน+
ครอบครัว ผลอุดม+ตามประสงคผูขอ 

วิจิตรา 

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

 

 
- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแดต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารีอา เทเรซ 
สิรีธร รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม+ 
เมทากานต เลิศเกียรติรัชตะ+ตามประสงคผูขอ 

ชลธิชา 

 - อุทิศแด ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+หลานยาย(เรมอน)+ญาติพี่นองและ
วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

วรพร 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขียน+ยอหน บัปติสต ทวี+แคท
เธอรีน ขวัญชนก+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลียว เคนแกว+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ 

เกษร 

 - อุทิศแด เทเรซา ทัศนา ไชยประเสริฐ ดารุณี 
 - อุทิศแด อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ําเหลี่ยง แซเจียง+หล่ํา แซเจียง วันทนา 
 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม ชลธิชา 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สุพิทยา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร น.สเทเฟน แหงฮังการี, น.ร็อค  พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+พนักงาน+ตามประสงคผูขอ สมบัติ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ สุพิทยา 

วันที่ 16 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 สัปดาหที่ 20 เทศกาลธรรมดา, น.ยาชินทา นักบวชคณะดอมินิกัน 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปยนุช พัฒนภิรมย+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปยพร เลาหเกียรติ+ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 17 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 สัปดาหที่ 20 เทศกาลธรรมดา, น.เฮเลนา พระราชินี, น.เจน ฟรานเซส แหงฌังตาล 

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อังเนส เจียจวบศิลป+ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 18 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  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุรัษดา วงมะแสน+ตามประสงคผุขอ  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี น.ยอหน เอ๊ิด พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 19 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา อรทัย ขายมาน+ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว จริยาวัฒนากุล+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว วาสนา โรจนดําเก็งโชค+ตามประสงคผูขอ  

 

- สุขสําราญแด ครอบครัวเทเรซา 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 ระลึกถึง น.เบอรนารด ฤษีและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 20 ส.ค. 2021 

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 

คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

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

ในไฟชําระ 
 

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

ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร ระลึกถึง น.ปโอ ที่ 10 พระสันตะปาปา 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 21 ส.ค. 2021 

เวลา 17.00 น. 

 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ 

ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

นพวาร 

พระมารดาฯ 

- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน

เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

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

ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณทีไ่มมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 22 สิงหาคม 2021 : อาทิตยที่ 21 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

“พระนางไดรับเกียรติยกข้ึนสวรรค” 
  

 เราทุกคนรูสึกพึงพอใจ หลังจากไดทํางานแลวอยางดี ไมวาจะเปนคุณแม 
ที่ใหกําเนิดบุตร ที่มีสุขภาพสมบูรณ หรือผูชายที่ทําใหภรรยาของตน พอใจกับ
ของขวัญที่เธอปรารถนาอยากไดเงียบๆ เปนเวลานาน หรือเด็กวัยรุนซึ่งไดตัดหญา
ที่ลานหนาบานและรูสึกยินดีตอคําชมจากบิดาของตน  
 เราทุกคนตางมีงานที่ตองทําในชีวิต เราจะตองทําใหงานมีความหมายสําหรับ 
เราเองและบุคคลที่อยูรอบขาง ในการที่จะทําดังนั้น เราจําเปนตองมีภาพที่เราจะ
ถือและเปนแบบอยาง และเรามีภาพที่งดงามในพระนางมารีย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
การที่พระนางไมไดทําสิ่งใดที่ใหญโต แตถึงกระนั้นพระนางก็ไดมีชีวิตที่มีความหมาย
ที่สุด 
 พระนางมารีย  ได เคยประสบกับความมืดมิด ในชีวิตของความเชื่ อ 
เหมือนอยางที่ เราทุกคนตองประสบ พระนางตองทนทรมานกับความหวง 
ความกังวลใจของแมผูซึ่งไมเขาใจพระบุตร ผูมีอุดมการณยิ่งใหญ และทําการเสี่ยง
อยางนาตกใจ พระนางเปนสตรีที่ตองทนทุกข ในการออกติดตามพระบุตรของ 
พระนาง ผูตองทรมานและถูกสบประมาท ตลอดทางสูกัลวารีโอ เราเรียนรูวา 
ความทุกขทรมานเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
 แตพระนางยังเปนภาพอนาคตของเรา พระนางไดรวมมีสวนในชัยชนะของ
พระบุตร ของพระนางเหนือความตาย ความกังวล ความมืดมิด และความเจ็บปวด
ในระดับที่สูงมาก ในฐานะเปนมนุษยคนหนึ่ง เพียบพรอมดวยความดีงาม พระนาง
ไดอยูกับพระเจาและดังนี้เทากับเปนภาพสําหรับเราซึ่งหวังวา เมื่อเวลาของเรา
มาถึง พระเจาจะตรัสกับเราเชนกันวา 

 “ดีมาก...เชญิมารวมในความยินดีกับเจานายของทานเถิด” 
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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 มีแนวโนมจะระบาดหนักขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุข 
และภาครัฐขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังนี ้
 - 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. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด ในสถานการณโควิด 19 นี้ 
สามารถติดตอไดที่สํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  121,800 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน     จํานวนเงนิ     15,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออาร ี จํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - ชวยเหลือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  จํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - แจกขาวสาร ถุงละ 3 กิโลกรัม 2 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 ถุง) 
        ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน   35,500 บาท 
                 รวมยอดคงเหลือ   86,300 บาท 
 


