
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 35 ประจําวันอาทิตยที่ 29 สิงหาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 22 เทศกาลธรรมดา  
 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก      มก 7: 1-8ก, 14-15, 21-28       

 พระเยซูเจาทรงตรัสวา “ประกาศกอิสยาหไดพูดอยาง
ถูกตองถึงทานคนหนาซื่อใจคด ดังที่เขียนไวในพระคัมภีรวา 
‘ประชาชนเหลานี้ ให เกียรติ เราแตปาก แตใจของเขาอยู
หางไกลจากเรา เขานมัสการเราอยางไรความหมาย เขาสั่ง
สอนบัญญัติของมนุษยเหมือนกับเปนสัจธรรม’ ทานทั้งหลาย
ละเลยบทบัญญัติของพระเจา กลับไปถือขนบธรรมเนียมของ
มนุษย” พระองคทรงตรัสอีกวา “ทุกคนจงฟงและเขาใจเถิด 
ไมมีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย ทําใหเขามีมลทินได” 
 

“ไมมีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย ทําใหเขามมีลทินได” 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจากับบรรดาศิษยโดน 
ฟาริสีและธรรมาจารยตําหนิที่ไมไดทําตามธรรมเนียมของชาวยิวที่ตองลางมือใหสะอาดกอนที่จะทาน
อาหาร พวกเขายังมีธรรมเนียมอื่นๆ อีกมากมายที่ตองชําระลางรางกายและทําความสะอาดเครื่องใช
ตางๆ แตพระเยซูเจากลับเปรียบเทียบคนเหลานี้วา เปนคนหนาซื่อใจคด ปากเหมือนบอกวา อยูใกล 
พระเจา แตในใจนั้นชางหางไกลเหลือเกิน พวกเขาพยายามทําตามแคธรรมเนียม คือ ลางแตสิ่งภายนอก 
แตสิ่งที่สําคัญกวานั้น คือ ใจของพวกเขาที่ควรจะชําระลางใหสะอาดมากกวา แตพวกเขากลับไมไดทํา 
เพราะพวกเขาคิดวาแตคิดเรื่องไมดีและคิดแตจะทํารายผูอื่น ดังนั้น การคิดแตเรื่องที่ปฏิบัติตาม 
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการชําระแตเพียงสิ่งภายนอกจึงไมไดสงผลในการเปลี่ยนจิตใจของพวกเขาเลย 
พวกเราจึงควรจะตองชําระลางจิตใจของเราเชนเดียวกัน 

 สถานการณของการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในสัปดาหที่ผานมา จํานวนผูติดเชื้อมีจํานวน 
ที่ลดลงแมจะไมมากนัก แตอยางนอยก็ไมแตะหลัก 2 หมื่นคนตอวัน ทําใหมีสัญญาณและแนวโนมที่ดีขึ้น 
ประชาชนเริ่มทยอยไดรับฉีดวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆ เปนการสรางภูมิคุมกันหมูใหกับสังคมหลายๆ ประเทศ
ทางทวีปยุโรปเริ่มผอนคลายมาตรการทางสาธารณะสุข เนื่องจากไดฉีดวัคซีนใหกับคนจํานวนมาก 
ในประเทศไปแลว แตก็ใชวาจะสามารถปองกันการติดเชื้อไดหลายประเทศที่เปดไปแลว กลับกลายเปน
เพิ่มจํานวนผูติดเชื้อแบบไมคาดคิดก็มี ดังนั้น คงตองรอใหผูรับผิดชอบไดออกมาตรการที่เหมาะสมกับ
สถานการณของประเทศไทยของเราตอไป พอไดขาววาจะเริ่มมีมาตรการผอนปรนในเดือนกันยายน 
คงตองรอดูวามาตรการการผอนปรนจะเปนแบบไหน 

 ชวงนี้ประเทศไทยของเรา มีแตขาวไมคอยสูดีนัก ทั้งเรื่องผูติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคระบาด
ไวรัสโควิด 19 สัปดาหที่ผานมามีเรื่องเกี่ยวกับวงการตํารวจที่จากผูรักษากฎหมายกลับกลายเปนผูที่ทําผิด
กฎหมายรายแรงเอง อุณหภูมิทางการเมืองดูเหมือนมีเหตุการณที่ผูประทวงรัฐบาลปะทะกันระหวาง
ตํารวจควบคุมฝูงชนบอยขึ้นมีผูไดรับบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เหตุการณตางๆ เหลานี้ นํามาซึ่งความ
กังวลและความหวงใยตอประเทศชาติของเรา พอเชิญชวนทุกคนรวมกันภาวนา เพ่ือใหทุกสถานการณได
ผานพนไปดวยดี ยูในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจา 

 กองทุนพระมารดาฯ สูภัยโควิด ขณะนี้ มีผูบริจาคในดานทุนแลว ยังมีขาวสาร หนากากอนามัย 
และแอลกอฮอลดวย ขอขอบคุณสําหรับผูมีน้ําใจทุกทานที่ไดสนับสนุน ชวยเหลือ ในทุกๆ ดานเพ่ือแบงปน
กับผูที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 นี้ พอหวังวาคงจะไดมีโอกาสชวยเหลือ 
ผูไดรับผลกระทบเทาที่จะมีความเปนไปได มองดูแลวความตองการคงจะมีอยูอีกมาก แตพอมีความเชื่อ
วาหากเราไดออกแรงชวยกัน แมเล็กนอย สิ่งนั้นก็จะกลายเปนสิ่งใหญโตได  

         ขอพระเจาอวยพรพ่ีนองทุกทาน 
                                   คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"คริสตชน หลงทาง" 

 พี่นอง ของประทานทุกอยางที่ดีและบริบูรณยอมมาจากเบื้องบน ลงมาจากพระบิดา 
ผูทรงสรางความสวาง พระองคไมทรงเปลี่ยนแปลง ไมทรงมีแมแตเงาแหงความแปรปรวนใดๆ 
(ยก 1:17) 
        เราทุกคนตางเคยเดินทาง บางนั่งรถสาธารณะ บางนั่งรถบริการสวนตัวที่จางเปนพิเศษ 
บางก็ขับรถสวนตัวของตนเอง เราคุนเคยกันแลวกับกูเกิ้ลแม็ป คุนกับคําวาปกหมุด แชรโลเคชั่น 
แลวออกเดินทาง 
        แมวาการมีตัวชวยในการเดินทางเชนนี้ จะแมนยําสูง แตก็มีบางครั้งที่เราพลาดเชนกันไปถึง
ผิดจุดหมายที่เราตั้งใจไว หนึ่งในหลายสาเหตุ อาจเกิดขึ้นเพราะ พลาดแตแรก เราปกหมุดจุดหมาย
คลาดเคลื่อนแตแรก และไมทันระวัง ไมรูตัวตอนที่เราพลาดผิดไปในตอนแรก ผลคือ ไปผิดที ่
พระเยซูเจาตรัสตอบฟาริสีและธรรมจารยวา “ประกาศกอิสยาหไดพูดอยางถูกตองถึงทาน 
คนหนาซื่อใจคด ดังที่เขียนไวในพระคัมภีรวา ประชาชนเหลานี้ใหเกียรติเราแตปาก แตใจของเขา
อยูหางไกลจากเรา" (มก 7:6) 
        "คนหนาซื่อใจคด" ในวันนี้ สําหรับพอเอง จึงไมไดหมายความเพียงแค "คนหลอกลวง" 
เทานั้น จึงไมไดหมายความถึงบรรดา "ฟารีสีและธรรมจารย" อยางเดียว คําคํานี้รวมหมายถึงตัว
เราเองแตละคนดวย 
        ใจความสําคัญของคําวา "คนหนาซื่อใจคด" อยูตรงที่วา "ประชาชนเหลานี้ใหเกียรติเรา 
แตปาก แตใจของเขาอยูหางไกลจากเรา" นั่นรวมความหมายถึงตัวเขาก็หลอกลวงตัวเองดวย 
เขามองวาเขากําลังพูดถึงเรื่องพระทําเพื่อพระ แตอาจทําเพื่อนําความดีใสตัว หาใชถวายเกียรต ิ
แดพระ 
 "ดังนั้น จงละทิ้งความโสมมทั้งหลาย และความชั่วรายที่ยังตกคางอยู และปฏิบัติศาสนกิจ
บริสุทธิ์และไรมลทินเฉพาะพระพักตรพระเจาพระบิดา คือการเยี่ยมเด็กกําพราและหญิงมาย 
ทีม่คีวามทุกขรอน และการรักษาตนใหพนจากมลทินของโลก (เทียบ ยก 1:21, 27) 
         ทุกทุกวันคริสตชน-ลูกของพระ จึงจําเปนตองทบทวนมองดูวา เราเปน "คริสตชน  
หลงทาง" หรือไม เพราะคําหนักหนักของ "คริสตชน หลงทาง" ก็คือ "คนหนาซื่อใจคด"  
อยางที่พระเยซูเจาตรัส คือ หลงทางเดินออกจากจุดหมายปลายทาง ออกจากหนทางความรัก 
ของพระบิดา 
         เมื่อเรารูตัววาหลาทางจาก กูเกิ้ลแม็ป เราเพียงยอมรับ มองดูใหม มองปลายทางที่ถูก 
หาเสนทางที่ใช และออกเดินทางใหม เชนกัน เมื่อเราหลงทางจากพระ เพียงทํา 2 เรื่อง 
1. ถอยคําสอนของพระ (เรื่องพระเมตตารัก-รักพระและเมตตาผูอื่น) จะตองอยูในใจ 
2. ยอมรับ(ดวยใจสุภาพ)วาหลงทาง แลวยูเทิรนชีวิตตน อยายอมปลอยตน เปน "คริสตชน  
หลงทาง" เลย.                      
           นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 22 เทศกาลธรรมดา, ระลึกถึง น.ยอหนแบปติสตถูกตัดศีรษะ 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สาธิต กีรติสถิตพร+ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศรีสุข+ญาติๆ ศิริวงศวัฒนา+
ตามประสงคผูขอ 

วรรณี 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน+เอกพัทธ สุวรรณปราโมทย 

มาลี 

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

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เมธานี เบญจฤทธิ์+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา มาการีตา เสาวลักษร สิรโยภาส  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปรีชา ทิวไผงาม  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา ดวงจันทร+ครอบครัว ขจรวิบูลยผล+ตามประสงคผูขอ ดวงจันทร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา กอแรตตี ศศินาฏ วีรานนท ศศินาฎ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เทเรซา ลักษณาวดี กุสุมา ณ อยุธยา ลักษณาวดี 
 - สุขสําราญแด เซซีลีอา ณัฐนันท ศรีนภาวรรณ วด ี
 - สุขสําราญแด เทเรซา อารยา จันทรมานะเจริญ อารยา 
 - สุขสําราญแด โรซา รีน พัชรนารี ธนาคุณ พัชรนรี 

วันที่ 29 ส.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว พราวพิมล+ตามประสงคผูขอ  
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว คคนางค+ตามประสงคผูขอ  

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด ญาติพี่นอง+บรรพชนและวิญญาณในไฟชําระ+ตามประสงคผูขอ  
มิสซา - อุทศิแด ออตี่ แซจิว+ญาติพี่นองทุกๆ ทาน+วิญญาณในไฟชําระ วรรณี 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพยและวิญญาณในไฟชําระ มาลี 
 - อุทิศแด เปาโล สรวิชญ+ยอแซฟ ฟรังซิสโก บุญถม+ยอแซฟ พลอย หงษทอง รุจิราพร 
 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ ศศินาฎ 
 - อุทิศแด เทเรซา มินตรา+โรซา รัชนี ทิวไผงาม ปรีชา 
 - อุทิศแด สามาชิกวินเซนตเดอปอล ที่ลวงลับทุกๆ ทาน ดวงจันทร 
 - อุทิศแด บิดา มารดา ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาญที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+มารีอา มุยเอ็ง ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วิจิตรา 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เสาวณีย 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา, น.ปามาโช 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน+ตามประสงคผูขอ 
วิจิตรา 

วันที่ 30 ส.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรพัย 
 

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

ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 

 - อุทิศแด เทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา  

 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+วิฑูรย ชิ้นศิริกุล ค.ศศินาฎ 

 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 

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

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา, น.เรยมอนต นอนนาต พระคารดินัล 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 31 ส.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรพัย 
 

มิสซา - อุทิศแด อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ําเหล่ียง แซเจียง+หล่ํา แซเจียง วันทนา 

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

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา, น.ยิเลส อธิการ, น.เอยิด ฤาษี, น.อันนา ประกาศกหญิง 

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 1 ก.ย. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรพัย 
 

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

ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา

พงษ 

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

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี 
สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา, บุญราศียอหน ดูเลา, น.เอเตียน กษัตริยแหงฮังการี,  

บุญราศีอะพอลลินนาลิสแหงโปชาต 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 2 ก.ย. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรพัย 
 

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร ระลึกถึง น.เกรโกร ีพระสันตะปาปาและนักปราชญ (วันศุกรตนเดือน) น.มังซุย พระสังฆราช 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 3 ก.ย. 2021

เวลา 07.00 น. 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรพัย 
 

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด เทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา+อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา, น.โรซา แหงวีแตรโบ, น.โมเสส, บุญราศีดีนา ลังเกอร 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 4 ก.ย. 2021 

เวลา 17.00 น. 

- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน

เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

นพวารพระ

มารดาฯ 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรพัย 
 

มิสซา 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร

คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 5 กนัยายน 2021 : อาทิตยที่ 23 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 

“องคประกอบมนุษยและพระเจาในศาสนา” 

ตอนที่ออกจากบรรยากาศครอบครัวอันปลอดภัย และไปเขามหาวิทยาลัยปญญาชน 

หนุ มสาวหลายคน เริ ่มสงสัยเกี ่ยวกับศาสนาของตน อาจารยบางคนที ่ไม เชื ่อวาพระเจา 

มีจริง อาจจะใหขอสังเกตเชิงเสียดสีเกี ่ยวกับ “หนังสือดี” (พระคัมภีร) หรือเพื่อนนักศึกษา

ดวยกัน แมจะเปนคาทอลิกอยางแนชัด แตอาจจะแสดงดวยพฤติกรรมวา พวกเขาไมใสใจ 

เรื่องศาสนาแมแตนอย แมจะมีเหตุผลหลายประการที่สรางความสับสนใหแกความคิดของพวกเขา 

เหตุผลหน่ึงอาจจะเปนวา พวกเขาไมรูจักแยกแยะความแตกตางระหวางสิ่งที่พระเจาเปนผูสรางขึ้น

และสิ่งทีม่าจากการกระทําของมนุษยในศาสนา โดยเฉพาะที่เคยพบในประเพณีคาทอลิก 

คริสตชนขั้นพื้นฐานเปนวิธีการดําเนินชีวิตที่ดี แตหลายคนไมเห็นดวยกับวิธีที่ถูกตั้งให 

เป นสถาบั นในหลายศตวรรษที่ ผ านมา รายละเอี ยดหลายประการที่ มนุษย เสริม เข าไป 

และบางประการยังเปนหรือไดเปนสิ ่งที ่ล าสมัยไปแลวอยางไมตองสงสัย ขบวนการฟ นฟู 

ที่เริ่มขึ้นพรอมกับสังคายนาวาติกันที่สองนั้น มุงที่จะปลดเปลื้องพระศาสนจักรจากภาระความเปน

มนุษยที่เก็บสะสมมาตามทางในประวัติศาสตร แนนอน สิ่งนี้เรียกรองใหมีผูนําที่ดีและมีขอมูล 

ที่ ถู กต องเพื่ อจะได รู จั กชํ าระล างสิ่ ง เก าๆ แต กระบวนการชํ าระล างจะตองไม ทํ าลาย 

หรือทิ้งองคประกอบที่มาจากพระเจาไปดวย 

ดังที่มีการพูดไววา “พระสันตะปาปายอหนที่ 23 ตองการเปดหนาตางใหอากาศบริสุทธิ ์

เขามาไมใชเพื ่อทิ ้งเครื่องเรือนออกไป” ทั ้งคนหนุมและผูอาวุโส ควรฟนฟูตัวเองใหทันสมัย  

ถามีโครงการบางอยาง จงเขารวมหรือขอใหสภาอภิบาลเริ่มในทางสรางสรรคเถิด. 
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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 ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังนี ้
   - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง มิสซาออนไลน วันเสาร     
     เวลา 17.00 น. วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลนผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
   - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
   - พี่นองที่ตองการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

2. เชิญชวนพี่นองเฝาศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 11.45 น. ทุกวันจันทร-วันพฤหัสบดี ทุกๆ วันศุกรจะมีการเฝาศีลและ
ตั้งศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 19.00 น. สวนการสวดสายประคําออนไลน เวลา 19.00 น. ทุกวันจันทร – วันศุกร
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ รับชมผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน เพจเฟสบุคของวัดและชองยูทุป 
ของวัด 
 

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. ฉลองครบรอบ 100 ป คณะพลมารีย วันเสารที่ 4 ก.ย. 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระคารดินัล  
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช เวลา 09.15 น. สวดสายประคําพรอมกัน เวลา 10.00 น. มิสซาโมทนาคุณ
แบบออนไลน ผานทางสื่อมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย 
  สวนพิธีตรีวารเตรียมฉลองฯ วันพุธที่ 1-วันศุกรที่ 3 กันยายน 2021 มิสซาออนไลน เวลา 18.00 น. ณ วัด 
ศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน โดยคุณพอชวลิต กิจเจริญ สามารถรับชมผานทางเฟสบุคของวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน 
 
 

5. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถติดตอไดที่สํานักงาน คุณพอ 
และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ   จํานวนเงิน  148,750 บาท 
 - จายชวยเหลือผูเดือดรอน     จํานวนเงิน     18,500 บาท  
 - ชวยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม/บานเอื้ออาร ีจํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - ชวยเหลือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  จํานวนเงิน     11,200 บาท 
 - ชวยเหลือซิสเตอรอารามคารแมล สีลม   จํานวนเงิน     10,000 บาท 
 - แจกขาวสาร ถุงละ 3 กิโลกรัม 2 ครอบครัว (ครอบครัวละ 2 ถุง) 
             ยอดชวยเหลือจํานวนเงิน   49,700 บาท 

                 รวมยอดคงเหลือ   99,050 บาท 
 


