
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 ประจําวันอาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 13 เทศกาลธรรมดา ป B 

        พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก                    (มก  5:21-24,35-43) 

 ขณะที่ยังทรงอยูริมทะเลสาบ หัวหนาศาลาธรรมคนหนึ่งชื่อไยรัสเดินมา เขากราบลงที่พระบาท
วิงวอนวา “บุตรหญิงเล็กๆ ของขาพเจาจวนจะสิ้นใจอยูแลว เชิญพระองคเสด็จไปปกพระหัตถเหนือเขา
เถิด เขาจะไดกลับมีชีวิต” พระเยซูเจาจึงเสด็จไปกับเขา ขณะนั้น หญิงคนหนึ่งเปนโรคตกเลือดมาสิบสอง
ปแลว นางสัมผัสฉลองพระองค นางคิดวา “ถาฉันเพียงไดสัมผัสฉลองพระองคเทานั้น ฉันก็จะหายจาก
โรค” ทันใดนั้น อาการตกเลือดก็หยุด นางรูสึกวารางกายหายจากโรคแลว ขณะเดียวกันพระเยซูเจา 
ทรงรูสึกวามีอิทธิฤทธิ์ออกจากพระองคไปตรัสวา “ใครสัมผัสเสื้อของเรา หญิงคนนั้นจึงกราบลงเฉพาะ 
พระพักตร และทูลใหทรงทราบความจริงทุกประการ พระองคจึงตรัสวา “ลูกเอย ความเชื่อของทานชวย
ทานใหรอดพนแลว จงไปเปนสุข หายจากโรคเถิด”  ขณะที่ไปบานหัวหนาศาลาธรรม พระองคเสด็จเขาไป
ยังที่ที่เด็กนอนอยู ทรงจับมือเด็ก ตรัสวา “ทาลิธาคูม”  แปลวา “หนูเอย เราสั่งใหหนูลุกขึ้น”  เด็กหญิง
นั้นก็ลุกขึ้นทันทีและเดินไปมา เด็กน้ันอายุสิบสองขวบแลว คนท้ังหลายตางประหลาดใจอยางยิ่ง พระองค
ทรงกําชับอยางแข็งขัน มิใหแพรงพรายเรื่องนี้แกผูใด 
 

พระองคทรงจับมือเด็ก ตรัสวา “หนูเอย เราสั่งใหหนูลุกขึ้น”   



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยเปนสัปดาหที่ 13 เทศกาลธรรมดา พระวรสารของสัปดาหนี้เปนอีกครั้งหนึ่ง 
ที่พระเยซูเจาและบรรดาศิษยไดลงเรือขามไปอีกฝากหนึ่ง หัวหนาศาลาธรรมคนหนึ่งชือ “ไยรัส” 

ไดมาพบพระเยซูเจาและทูลเชิญใหพระองคใหไปรักษาบุตรสาวของเขาคนหนึ่งซึ่งกําลัง 
ปวยหนัก เขามีความหวังและเชื่อวาพระเยซูเจาจะรักษาบุตรสาวของเขาใหหายจากอาการ
เจ็บปวยได ในที่สุดบุตรสาวของเขาก็หายจากอาการเจ็บปวย เมื่อไดรับการรักษาจาก 
พระเยซูเจา ความเชื่อทําใหสิ่งที่ไยรัสคาดหวังเปนไปได เราทุกคนก็เชนเดียวกัน ถาเราม ี
ความเช่ือในองคพระเยซูเจา ทุกิสงสามารถจะเปนไปได 

 กรุงเทพมหานคร ไดมีการผอนปรนหลายๆ ประการ หนึ่งในนั้นคือ การที่สามารถ 
รวมตัวกันไมเกิน 50 คน แสดงวาความหวังที่วัดของเราจะสามารถกลับมาเปดวัดแลวมารวม
มิสซากันไดแบบปกติ ในเวลาอันใกลนี้ ขอพี่นองชวยกันสวดภาวนาขอใหสถานการณกลับมาสู
ภาวะปกติโดยเร็ว 

 พอติดตามจากขาว หลายจังหวัดที่มีการผอนคลายมาตรการโดยเฉพาะในเรื่องของ 
การเปดเรียน ผลปรากฏวามีครูและนักเรียนจํานวนหนึ่งติดเชื้อโควิด 19 ทําใหมีการสั่งปด
โรงเรียนใหมอีกครั้ง ทําใหพวกเราคงตองระวังกันมากขึ้น ในการที่จะเปดการเรียน การสอน 
ใหสูภาคปกติ คุณครู เด็กๆ และผูปกครองมีความเสี่ยงที่จะติดไวรัสโควิด 19  

 ไดชมการแขงขันฟุตบอล EURO 2020 ประเทศยุโรปที่เปนเจาภาพในหลายๆ ประเทศ
เริ่มมาตรการผอนปรน ไมตองใสหนากากอนามัย และสามารถเขาไปชมกีฬาได แสดงใหเห็น
การที่ไดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ในหลายๆ ประเทศ ชวยใหมีภูมิคุมกันหมู และสามารถ
กลับมาใชชีวิตปกติไดเหมือนเดิม เห็นแบบนี้แลว ทําใหมีความหวังวาประเทศไทยของเรา 
ถาไดฉีดวัคซีนใหกับประชาชนทุกคนแลว เราจะมีโอกาสกลับมาใชชีวิตแบบปกติไดโดยเร็ววัน 
อยางไรก็ตามหลายประเทศที่ผอนปรนหรือเปดเร็วเกินไป ก็อาจจะกลับไปสูภาวะการระบาด
ของโรคโควิด 19 อีกคร้ังหนึ่งได 

 เดือนมิถุนายนกําลังจะหมดไป เรากําลังกาวเขาสูเดือนกรกฎาคม พอมีความคาดหวังวา
จะไดพบกับพี่นองทุกๆ ทาน ที่วัดในเร็ววันนี้ ขอพี่นองทุกทานรักษาสุขภาพ รักษามาตรการ
สาธารณะสุขอยางเครงครัด          

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                               คุณพอประจักษ  



 

  

ห น า  3  

 

ปลัดบอกเลา 

"หัวใจรักเมตตาที่พระใสไวในใจเรา" 
 "พี่นอง เพราะพระเจาไมทรงสรางความตาย และไมพอพระทัยใหผูมีชีวิตตองพินาศ 
พระองคทรงเนรมิตทุกสิ่งใหดํารงคงอยู บรรดาสิ่งสรางในโลกลวนมีอยูเพื่อชีวิต ไมมีพิษสงแหง
การทําลายอยูเลย" (ปชญ 1:13-14) 

 "พี่นอง เมื่อทานมีทุกสิ่งบริบูรณ คือความเชื่อ การพูด ความรู ความกระตือรือรนและ 
ความรักทีท่านมตีอเรา ทานรูแลวถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา แมทรง
ร่ํารวย พระองคก็ยังทรงยอมกลายเปนคนยากจนเพราะเห็นแกทาน  เพื่อทานจะไดร่ํารวย 
เพราะความยากจนของพระองค (2 คร 8:7,9) 

        พี่นอง เราคริสตชนมีพระเยซูคริสตเจาเปนตนแบบ "พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา 
ของเรา แมทรงร่ํารวย พระองคก็ยังทรงยอมกลายเปนคนยากจนเพราะเห็นแกทาน เพื่อทานจะได
ร่ํารวยเพราะความยากจนของพระองค" (2 คร 8:9)   

        หลายคนจึงเตือนใจกันอยูเสมอวา งานเมตตาจิตของเราคริสตชนนั้น ตางจากงานสังคม
สงเคราะห เราไมไดเมตตาและใหการชวยเหลือเทานั้น แตเราใหชีวิตของเราทั้งหมดไดก็เพราะ 
พระเยซูเจาทรงสั่งเรา พระองครักเราพระองครักคนอื่นดวย เราจึงรักพี่นองคนอื่นดวยเพราะ 
พระเยซูรักเรา เรารักพระเยซู และพระองคทรงบอกใหเรารักกัน....... 

 ขณะนั้น หญิงคนหนึ่งเปนโรคตกเลือดมาสิบสองปแลว..... นางคิดวา “ถาฉันเพียงไดสัมผัส
ฉลองพระองคเทานั้น ฉันก็จะหายจากโรค” ทันใดนั้น เลือดก็หยุด นางรูสึกวารางกายหายจากโรค
แลว.....พระองคจึงตรัสกับเธอวา “ลูกเอย ความเชื่อของทานชวยทานใหรอดพนแลว จงไปเปนสุข 
หายจากโรคเถิด” (มก 5:25,28-29,34) 

       พี่นองที่รัก พระเปนเจาทรงใส "หัวใจรักเมตตาของพระองค"ไวในใจเรา จงมองดูกันและกัน 
จึงมองดูพี่นองของเราดวย"หัวใจรักเมตตาของพระองค" แลวเราจะมองเห็นน้ําพระทัยดีของพระ 
และเรามอบสันติสุขใหแกกัน 

       และเราจะพูดเหมือนที่พระเยซูเจาทรงตรัสวา "ลูกเอย ความเชื่อของทานชวยทาน 
ใหรอดพนแลว จงไปเปนสุข หายจากโรคเถิด”        
                    

          นกขุนทอง.   

 

 



 

  

ห น า  4  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 13 เทศกาลธรรมดา, น.ซีริล ชาวอิเล็กซานเดรีย, ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน 
 

 - สุขสําราญแด มารีอา โจเซฟน ชลฤดี รุงอรุณไทยกุล  

 - สุขสําราญแด วิชัย พงศชัยสิริกุล+ตามประสงคผูขอ วิชัย 

 - สุขสําราญแด มารีอา ปรีดา+พี่ๆ หลานๆ ทุกคน ปรีดา 

วันที่ 27 มิ.ย. 2021

เวลา. 07.00 น. 

- สุขสําราญแด ครอบครัว เต็มสุข+ครอบครัว นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+

ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล 
 

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 

คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  

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

กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ  

ปญจทรัพย 

 

 - สุขสําราญแด พี่นองและลูกหลานของ อันนา วาสนา เจริญรูป ครอบครัว  

 - สุขสําราญแด เปโตร สนัน่+มารีอา วิไล ผลอุดม วริษฐา 

 
- อุทิศแด ยอแซฟบักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช 

และไมมีใครคิดถึง 
วราลักษณ 

 - อุทิศแด โรซา พันธทิพย สองจา ลูกสาว 

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

พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 

 - อุทิศแด อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด ลูกๆ ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ วราภรณ 

 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 

 - อุทิศแด เทเรซา มินตรา ทิวไผงาม+โรซา รัชนี ทิวไผงาม ครอบครัว 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  

 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 

 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 

มิสซา 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 28 มิ.ย. 2021 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ยอแซฟ สมพล ปญจทรัพย+มารีอา Chanita 
Panchansarp-Wong 

 

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด มารีอา โจเซฟน ชลฤดี รุงอรุณไทยกุล  

มิสซา 
- 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 ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - สุขสําราญแด พี่นองและลูกหลานของ อันนา วาสนา เจริญรูป ครอบครัว  

 
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้ง
สอง+แบแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

 - อุทิศแด โรซา พันธทิพย สองจา ลูกสาว 
 - อุทิศแด อันนา วาสนา เจริญรูป ครอบครัว 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สุนทร+มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม วรฤทัย 
 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 13 เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 29 มิ.ย. 2021 
- สุขสําราญแด ครอบครัว เต็มสุข+ครอบครัว นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+
ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล 

 

เวลา 07.00 น.
มิสซา 

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

 

 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้งสาม+
แบแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ 

เพ็ญวรา 

 - อุทิศแด อันนา วาสนา เจริญรูป ครอบครัว 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ นักบุญปฐมมรณสักขีแหงพระศาสนจักรกรุงโรม, บุญราศีเยนาโร ชารแนลลี 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 30 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา กอเรตตรี ชุติมา ภมรปฐมกุล  
เวลา 07.00 น.

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+ญาตพิี่นอง+พระสงฆ นักบวช เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 13 เทศกาลธรรมดา, บุญราศีฮูนิเปโร เซอรรา พระสงฆและมิชชันนารี 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา กอเรตตรี ชุติมา ภมรปฐมกุล  

วันที่ 1 ก.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 เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติ 

พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 13 เทศกาลธรรมดา, น.ออตโต พระสังฆราช 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 2 ก.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 ไทเยี้ยง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม ชลธิชา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก, น.เลโอที่ 2 พระสันตะปาปาและนักประพันธเอก 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 3 ก.ค. 2021 

เวลา 17.00 น.   

- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแดต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารีอา เทเรซ 

สิรีธร รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม 
ชลธิชา 

นพวารพระมารดาฯ

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 วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 4 กรกฎาคม 2021 : อาทิตยที่ 13 สมโภช น.เปโตรและน.เปาโล อัครสาวก 
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พระวาจานําชีวิต 
 

“เพื่อเราจะไดมีชีวิต” 
เราทุกคนตางถือวาชีวิตเปนสมบัติสูงสุด เราหวงแหนชีวิตของเรา พยายามรักษาตัวเอง

ใหมีรูปรางดีอยูเสมอ หลายคนไปพบแพทยและนักเสริมสวยอยูเปนประจํา เราเอาใจใส 

ตอสุขภาพของลูกๆ ของเรา เรายังเอาใจใส  คุณภาพของชีวิตที่ เรากําลังดําเนินอยู  

คลินิกสุขภาพจิตก็มักเต็มจนลน เราไมตองการทําลายชีวิต ถึงกระนั้นเราก็ไมตองการชีวิต 

ที่นาสมเพชเชนกัน แตหลายคนไมมีความสนใจชีวิตของผูอื่น ซึ่งไมใชญาติสนิทเขามาเกี่ยวของ 

และพวกเขาไมอยากลําบากลําบนออกไปชวยเหลือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูอื่น 

คุณภาพชีวิตมนุษยนั้นวัดดวยคุณภาพของความสัมพันธกับผูอื่น การปรับปรุงชีวิตหมายถึง

การปรับปรุงความสัมพันธนั่นเอง กอนอื่นหมดเปนการปรับปรุงความสัมพันธในระดับมนุษย 

(ก ับคู สมรส บ ุตร บ ิดา มารดา เพื ่อน เพื ่อนรวมงาน) และจากนั ้นก ็ความส ัมพ ันธ 

กับพระเจา ซึ่งเรียกวาพระหรรษทาน การอยู ใน “สถานะของพระหรรษทาน” หมายถึง  

การอยูในความสัมพันธอันดีกับพระเจา 

การอยู ในความสัมพันธอันดี ความสัมพันธอันใกลชิดดานความรักกับพระเจานั้น 

ยังเรียกอีกดวยวา “ชีวิต” ชีวิตเปนของประทานจากพระเจาใหแกมนุษย ดังนั้น พระองค 

จึงเปนเจานายสูงสุดของชีวิต มนุษยเปนเพียงผูดูแลรักษาชีวิตนั้น  

บทอานที่หนึ่งและพระวรสารประจําวันนี้พูดถึงชีวิต “ขาแตพระเจา ขาพเจาจะเทิดทูน

สรรเสริญพระองค ที่ไดทรงชวยขาพเจาใหพนภัย” จากความตาย ซึ่งเกิดจากการแยกตัวเอง

จากพระเจาของตัวทานเอง. 
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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. เน่ืองดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนมจะระบาดหนักขึ้น ทางกระทรวง
สาธารณสุขและภาครัฐขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติ
ตามดังน้ี 
 - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง 
 - วันจันทร-ศุกร มีพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด เวลา 7.00 น. (ไมมีออนไลน) 
 - วันเสาร  เวลา 17.00 น. มีนพวารฯ และมิสซาออนไลน 
 - วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน 
   พีน่องสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเก่ียวกับการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน เชน  
         การสงศีลฯ ผูปวย สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
 
2. เชิญชวนพ่ีนองสวดสายประคําออนไลนพรอมกันในชวงนี้ เวลา 19.00 น. ทุกวัน จันทร อังคาร 
และวันพฤหัสบดี ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน และเพจเฟสบุคของวัด 
 
 


