
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 34 ประจําวันอาทิตยที่ 22 สิงหาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 21 เทศกาลธรรมดา  
 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของยอหน           (ยน 6:60-69) 

 พระเยซูเจาทรงตรัสแกทานทั้งหลายวา “ไมมีผูใด 
มาหาเราได เวนแตผูที่พระบิดาประทานใหเขามา”  

 หลังจากนั้น ศิษยหลายคนเปลี่ยนใจ ไมติดตาม
พระองคอีกตอไป พระเยซู เจาจึงตรัสกับอัครสาวก 
ทั้งสิบสองคนวา “ทานทั้งหลายจะไปดวยหรือ” 

 ซี โมน เป โตรทู ลตอบว า “พระเจ าข า พวก เรา 
จะไปหาใครเลา พระองคมีพระวาจาแหงชีวิตนิรันดร พวก
เราเชื่อ และรูวาพระองคทรงเปนผูศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา” 
 

“พระเจาขา พวกเราจะไปหาใครเลา พระองคมีพระวาจาแหงชีวิตนริันดร” 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้ เปนสัปดาหที่  21 เทศกาลธรรมดา พระวรสารวันนี้ ไดพูดถึงบรรดาชาวยิว 
ที่เมื่อไดฟงคําสอนของพระเยซูเจาเกี่ยวกับการที่พระองคเปนปงทรงชีวิต พวกเขาตองทานเนื้อ 
และโลหิตของพระองค คําสอนนี้เปนคําสอนที่คอนขางเขาใจยากที่จะเขาใจและยอมรับได 
แตสําหรับเราคริสตชนแลว พระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจา คือ คืออาหารฝายวิญญาณ 
ที่สําคัญในการเจริญของเราทุกคน ในเวลานี้พี่นองหลายทานอาจจะไมไดมารวมมิสซาและ 
รับศีลมหาสนิทเนื่องดวยสถานการณของโรคระบาด ขอใหพี่นองไดรวมมิสซาออนไลนที่บาน 
และรับศีลมหาสนิทดวยความปรารถนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการหลอเลี้ยงชีวิตฝายวิญญาณ 
ของพี่นองในชวงสถานการณแบบน้ีไปกอนครับ 

 กิจศรัทธาและกิจกรรมออนไลนของทางวัด ไดมีรับการตอบรับจากพี่นองพอสมควร 
ขอขอบคุณในความมีสวนรวมของพี่นองทุกทาน ในชวงเวลานี้ที่ทุกๆ วัด ไมสามารถกลับมาเปดได
อยางปกติ การใชเครื่องมือสื่อสารทางออนไลนคงเปนสิ่งเดียวที่ดีที่สุดในเวลานี้ เราใชเครื่องมือ 
ที่มนุษยเรามี ซึ่งเปนของประทานจากพระเจาใหเกิดประโยชนมากที่สุดในการใชชีวิตของเรา 
โดยเฉพาะเพื่อใหมีสนิทความสัมพันธใกลชิดกับพระเจา 

 สถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในขณะนี้ ทางรัฐบาลไดประกาศขยาย 
การล็อคดาวนออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม พอไมไดเกินกวาที่คาดไวเพราะจํานวนผูติดเชื้อขึ้น 
แตะหลัก 20,000 มาหลายวัน ขอใหแนวทางการปองกันของผูรับผิดชอบมาถูกทางและทําใหจํานวน
ผูติดเชื้อและผูเสียเสียชีวิตลดนอยลง รวม ถึงขอใหสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว 
ที่สําคัญคือ พวกเราตองรวมมือกัน วิธีที่ดีที่สุด คือ ไมพาตัวเราเขาไปในที่เสี่ยงและกลายเปน 
ผูติดเชื้อ เพราะน่ันหมายถึงการทําใหจํานวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 1 คน 

 ขออนุญาตตั้งชื่อกองทุนในการชวยเหลือและสนับสนุนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคไวรัสโควิด 19 ในชื่อ “กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควิด” มาจากวัดของเรามีนามวา  
“วัดพระมารดานิจจานุเคราะห” จึงขอใหพระแมไดเปนผูอุปถัมภและใหกําลังใจกับผูท่ีไดรับกองทุนนี้
ไดมีกําลังใจการตอสู โดยฉพาะกับผลกระทบท่ีเกิดจากโรคนี้ พอขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพ่ีนองทุกทาน
ที่มีนํ้าใจดี ไดชวยสมทบในกองทุนนี ้                  

 

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                               คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"แมจะยากลําบาก ก็ยงัเลือกพระ" 

 ประชากรตอบวา “ไมมีวันที่ เราจะละทิ้งพระเจา เพื่อไปรับใชเทพเจาอื่น เพราะเปนพระองค 
พระเจาของเราที่ทรงนําเราและบรรพบุรุษที่นี่ออกมาจากแผนดินอียิปต ใหพนจากการเปนทาส 
และทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรยยิ่งใหญเหลานั้นตอหนาตอตาเรา และทรงพิทักษรักษาเราตลอดทาง 
ที่เราเดินและในหมูประชาชาติทั้งหลายที่เราผาน (ยชว 24:16-17) 
          พี่นอง จากคําพูดของพี่นองชนชาติอิสราเอล แสดงออกถึงประสบการณในชีวิตของพวกเขา 
พวกเราเปนทั้งมนุษยคนหนึ่ง และเปนประชากรของพระดวย  จากประสบการณในชีวิตจริงของพวกเขา 
ทําใหเรารูไดวาพวกเขาพบทั้งรอยยิ้มและน้ําตาระหวางการเดินทาง พวกเขาพบทั้งความชวยเหลือจากพระ 
พบความสุข และพบกับปญหาอุปสรรค หรือแมแตอันตรายถึงตายได และที่สุดเมื่อประมวลผลสรุป 
รวบรวมแลว พวกเขาตัดสินใจเลือกวางชีวิตไวกับพระเจา ที่พวกเขาพบเห็นในประสบการณวาพิทักษรักษา 
พวกเขาตลอดทาง 
          ประสบการณของพี่นองชนชาติอิสราเอล มันชางตรงกับประสบการณชีวิตของเราในเวลาปจจุบันเลย 
ตรงกับประสบการณที่เรากําลังเผชิญหนากับประสบการณโควิด19 ประสบการณที่เรากําลังเดินทาง  
เดินทางจากหวงเวลาติดเชื้อวันละ 8 คน 9 คน เปนหลักสิบ เปนหลักรอย และตอนนี้เปนวันละสองหมื่น 
แตจากประสบการณที่เราพบเห็นจากประสบการณชนชาติอิสราเอล เราวางใจวา "พระเจา พระบิดาจะ 
ทรงนําเรา จะทรงทําเคร่ืองหมายอัศจรรยยิ่งใหญ จะทรงพิทักษรักษาเราตลอดทาง" 
 "จงยอมอยูใตอํานาจของกันและกันดวยความเคารพยําเกรงพระคริสตเจา ภรรยาจงยอมอยูใต
อํานาจของสามีเหมือนยอมอยู ใตอํานาจขององคพระผู เปนเจา เพราะสามีเปนศีรษะของภรรยา 
เหมือนพระคริสตเจาทรงเปนพระเศียรของพระศาสนจักร พระองคทรงเปนผูชวยพระศาสนจักรซึ่งเปน 
พระกายใหรอดพน.... สามีก็จงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจาทรงรักพระศาสนจักร และทรงพลีพระองค 
เพ่ือพระศาสนจักร  (อฟ 5:21-25) 
          จากคําถามของโยชูวา สูคําแนะนําของนักบุญเปาโล  คําถามที่วา "วันนี้ ทานจงเลือกวาทานตองการ
รับใช ตองการฟงเสียงของพระเจาองคใด?"  นักบุญเปาโลแนะนําเราใหเลือกฟงเสียงพระเยซูเจา 
เลืองวางชีวิตของเราไวกับพระองค และเราเลือกพระดวยการมอบความรักความเมตตา ดูแลเอาใจใสตอกัน 
 เมื่อศิษยหลายคนไดยินพระองคตรัสดังนี้ก็กลาววา “ถอยคํานี้ขัดหูจริง ใครจะฟงได”.... หลังจากนั้น 
ศิษยหลายคนเปลี่ยนใจ ไมติดตามพระองคอีกตอไป พระเยซูเจาจึงตรัสกับอัครสาวกสิบสองคนวา “ทาน
ทั้งหลายจะไปดวยหรือ"  ซีโมนเปโตรทูลตอบวา “พระเจาขา พวกเราจะไปหาใครเลา พระองคมีพระวาจา
แหงชีวิตนิรันดร พวกเราเชื่อและรูวาพระองคทรงเปนผูศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา”  (ยน 6:60,66-69) 
          หากเราเลื อกพระเยซู เจ า หากเราเลื อกตอบพระองค เหมือนที่ เป โตรไดตอบ "พวกเรา 
จะไมไปไหน พวกเราจะไมหาใคร พวกเราจะเลือกพระองค จะเลือกอยูกับพระองค" หนึ่งจงเลือกพระองค
ผานทางความรักเมตตาที่มีตอกัน  และสอง เลือกพระองคบอยๆเลือกพระเสมอเสมอ เลือกตอนนี้เวลานี้  
5 นาที่ถัดไปก็เลือกพระ กอนหมดวันก็เลือกพระ พรุงนี้ก็ยังเลือก และเสือกในทุกทุกวันเลือกพระตลอดไป..... 
"แมจะยากลําบาก ก็ยังเลือกพระ"                 
              นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  
อาทิตยที่ 21 เทศกาลธรรมดา, น.ฮิปโปลิต พระสังฆราช, น.ซิมโฟเรียน,  

น.ตีมอเท มรณสักขี 3 องค 
 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศรีสุข+ญาติพี่นอง+ญาติ  
ศิริวงศวัฒนา+ตามประสงคผูขอ 

วรรณี 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เฮเลนา ดวงมาลย วงศวุฒิอนันต ดวงมาลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา วิจิตรา ปญจทรัพย+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปทมา+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว รุจิราพร+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประสพโชค สุวรรณโรจน+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เสาวนีย+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สรัญญา ทัตตวร+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วัชรีย ปญจทรัพย +ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา กอแรตตี ศศินาฏ วีรานนท+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สม กลากัลปยาณวงศ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว รมิตา+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พัชรนรี ธนาคุณ+ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 22 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว มยุรี รุงแสง+ตามประสงคผูขอ  
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว กัณฑพร ศิริวรศิลป+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว คคนางค รักมนุษย+ตามประสงคผูขอ  
มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว สุรัษดา วงมะแสน+ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด โรซารีน พัชรนรี ธนาคุณ พัชรนรี 
 - อุทิศแด เปาโล สรวิชญ+ยอแซฟ ฟรังซิสโก อ.บุญถม+ยอแซฟ พลอย หงษทอง รุจิราพร 
 - อุทิศแด มารีอา มุยเอ็ง ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ วิจิตรา 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ประจักษ+มารีอา มักดาเลนา สุดใจ+ฟรังซิสเซเวียร ประกอบ  
อนนตพันธ+บําเหนิด+สุนันท ศิริรัตน+ตามประสงคผูขอ ปทมา 

 - อุทิศแด ยอหนบอสโก พิบูลย ยงคกมล+มารีอา เพ็ญศรี ยงคกมล รุจิราพร 
 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+วิฑูรย ชิ้นศิริกุล ค.ศศินาฎ 

 
- อุทิศแด มารีอา เซหยอง แซตั๊น+เปโตร หงิดฮิ้น แซตัน๊+ฟรังซิสกา อนงค ยินดีงาม+
ดอมินิก ศิริวรศิลป 

กัณฑพร 

 - อุทิศแด ออตี่ แซจิว+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ วรรณี 
 - อุทิศแด อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

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

 

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

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร น.โรซา แหงลีมา พรหมจารี, น.ฟลิป เบนิติ แพทยและนักบวช 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

วันที่ 23 ส.ค. 
2021เวลา 

07.00 น.มิสซา 

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

 

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

ครอบครัว
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด เทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา  
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ สุรัษดา 
 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร ฉลอง น.บารโธโลมิว อัครสาวก 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 24 ส.ค. 2021  - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลาน
ทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยท้ังหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+กํ๊าเหลี่ยง แซเจียง+หล่ํา แซเจียง วันทนา 

มิสซา - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
ว.ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ น.หลุยส กษัตริยแหงฝรั่งเศส, น.โยเซฟ กาลาซานส พระสงฆ 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 25 ส.ค. 2021

เวลา 07.00 น.
มิสซา 

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

 

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

ครอบครัว
ดาราพงษ 

 
- อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 21 เทศกาลธรรมดา, น.เอลิซาเบธ บิแชร, น.เฟลิกซ พระสังฆราช 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 26 ส.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลาน

ทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

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

บุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว

ดาราพงษ 

 - อุทิศแด ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+Mr.Cheng Kam Leung+Mr.Cheng Lam วันทนา 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร ระลึกถึง น.โมนิกา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 27 ส.ค. 2021

เวลา 07.00 น.

มิสซา 

- 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 สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+

วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด เทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา+อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 28 ส.ค. 2021 

เวลา 17.00 น. 

- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลาน

ทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

นพวาร 

พระมารดาฯ 

- อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+

วิญญาณในไฟชําระ 
 

มิสซา - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+วิฑูรย ชิ้นศิริกุล ค.ศศินาฎ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 29 สิงหาคม 2021 : อาทิตยที่ 22 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
“ความเสี่ยงของความเชื่อ” 

 การหมั้น การรับหมั้น และการแตงงานลวนหมายถึง ความเชื่อซึ่งคนสองคน 
มีตอกัน แมวาจะมีเหตุผลและควรจะมีเหตุผลสําหรับความเชื่อมั่นตอกันและกันนี้ 
แตก็ไมสามารถคิดออกมาอยางมีตรรกะหรือเหตุผลได การพยายามที่จะทําดังนั้น 
จะทําลายองคประกอบที่ไดจากญาณภายในของความรักที่มีอยูในนั้น เหมือนกับ 
การผาดอกกุหลาบออกจะทําใหเกิดความรูบางประการ แตก็เปนการทําลายดอกไม 
ที่งดงามดอกนั้นในขณะผาออกดู เมื่อประยุกตขอสังเกตนี้กับความเชื่อ เราสังเกต
วาความเชื่อไมหมายถึงการเขาใจ แตเปนการเสี่ยงเหมือนกับการหมั้น เรามีเหตุผล 
ที่จะเกิดความเชื่อ ในชวงที่ดีที่สุดของชีวิต เรารูสึกวาจะตองมีปจจัยเหนือธรรมชาติ 
อยูในความเปนจริง เปนความเปนจริงสูงสุดที่เปนปรมัตถ แตเหตุผลที่เปนปรมัตถ
สําหรับความเชื่อนั้นอยูนอกเหนือการคิดในเชิงวิเคราะห 
 เชนเดียวกับความรัก ความเชื่อมีชวงเวลาของความมืดมิด ซึ่งมนุษยคิดวา
พระเจาไมมีอยูจริง หรือบางทีพระเจา “ตาย” แลว ผูเขาถึงฌานยิ่งใหญไดผาน
ชวงเวลาแบบนี้ และในบทเขียน พวกเขาจะเรียกมันวา “ยามค่ําคืนของความเชื่อ” 
ไมใชพระเจาที่กอให เกิดความสงสัยและความไมแน ใจ แตเปนสภาพมนุษย 
อันออนแอของเราเองที่ทําใหภาพที่เรามองมืดมัวไปอยูบอยครั้ง  
 บทอานในวันนี้พูดถึงพันธะของความเชื่อ – ความรัก จงรักษามันใหนาตื่นเตน 
และมีชีวิตชีวาอยู เสมอตราบที่ทานยังมีชีวิต “จงลิ้มชิมและดูวาพระเจานั้น
ประเสรฐิ” 
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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  
และชองยูทุปของวัด 
 

3. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.’21 เรื่องอนุญาตใหรับศีลบวชเปนพระสงฆ 2 ทาน คือ  
 1. สังฆานุกร เปโตร กิตติศักดิ์ กิจสําเร็จ  สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจาเจ็ด 
 2. สังฆานุกร เปโตร สมศักดิ์ ตูสําราญ  สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน 

  พิธีบวชพระสงฆจะกระทําในวันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม 2021 ณ อาสหวิหารอัสสัมชัญ 
 

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

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  126,750 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน     จํานวนเงิน     16,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออาร ี จํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - ชวยเหลือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  จํานวนเงิน     11,200 บาท 
 - แจกขาวสาร ถุงละ 3 กิโลกรัม 2 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 ถุง) 
         ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน    37,700 บาท 
                  รวมยอดคงเหลือ   89,050 บาท 
 


