สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์.02-3758294-6 แฟกซ์.02-3758295 www.pramandachurch.com
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บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ลก 14:25-33

พ ร ะ เ ย ซู เ จ้ า ต รั ส กั บ เ ข า ทั้ ง ห ล า ย ว่ า
‘ถ้ า ผู้ ใ ดติ ด ตามเราโดยไม่ รั ก เรามากกว่ า บิ ด ามารดา
ภ รรยา บุ ตรพี่ น้ อ งชาย ห ญิ ง แ ละแ ม้ กระทั่ งชี วิ ต
ของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้ ผู้ใดไม่แบกกางเขน
ของตนและติ ด ตามเรา ผู้ นั้ น เป็ น ศิ ษ ย์ ข องเราไม่ ไ ด้
เช่นเดียวกัน

คุยกับเจ้าวัด
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน
พระเจ้ า ทรงมาเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง สำหรั บ ชี วิ ต ของเราเสมอ อาทิ ต ย์ นี้ เป็ น สั ป ดาห์ ที่ 23
ในเทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าในชีวิตของเราอาจจะต้องเลือกสิ่งต่างๆ
มากมาย สำคัญมาก สำคัญน้อย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ไม่มีค ำถาม ไม่ มีการช่างใจ ไม่มีการเปรียบเทียบสำหรับเรื่อ งนี้ เลือ กพระเจ้าเป็นอัน ดับหนึ่ ง
โดยที่ไม่มีเงือ่ นไข ชีวิตคริสตชนของเราจึงจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
เด็ ก ๆ และเยาวชนได้ มี ก ารทำกิ จ กรรมร่ ว มกั น คุ ณ พ่ อ แบงค์ ได้ บ อกว่า กลุ่ ม เยาวชน
อยากจะเล่นดนตรีร่วมกันเดือนละครั้ง ใช้ชื่อวงว่า “PERMONTH” และจะผลิตเสื้อในโอกาส
ฉลองวัดเป็น Limited Edition เชิญชวนพี่น้องได้สนับสนุนโครงการของเยาวชนของวัดต่อไป
เดื อ นกั น ยายน ทางวัด เชิ ญ ชวนและสนั บ สนุ น ให้ เราภาวนาเป็ น พิ เศษเพื่ อ ครอบครั ว
คริ ส ตชนในวั ด พระมารดาฯ ของเรา เชิ ญ ชวนได้ ร่ ว มมื อ ภาวนา เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม อภิ บ าล
และการอภิ บ าลครอบครั ว ของเรา จะช่ ว ยให้ ทุ ก ๆ ครอบครั ว ได้ เจริ ญ ชี วิ ต อยู่ ในพระพร
ของพระอย่างแท้จริง
วันพุธและพฤหัสนี้ พระสงฆ์มีเข้าเงียบประจำเดือน ที่บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม เชิญชวน
พี่น้องภาวนาเพื่อพระสงฆ์ทุกท่านที่ไปร่วมการเข้าเงียบนี้จะได้รับสิ่งดีๆ โดยเกิดคุณค่าด้านจิตใจ
และสามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานอภิบาลที่วัดต่อไป
วันที่ 8 กันยายน ถือเป็นวันฉลองวันเกิดแม่พระ ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องที่มีนามแม่
พระเป็นองค์อุปถัมภ์ บางท่านได้ใช้วันนี้เป็นวันฉลองศาสนาม เป็นพิเศษคณะพลมารีย์ทุกท่านที่
ถือว่าเป็นพลทหารที่ต่อสู้เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตด้านจิตวิญญาณที่ดี นำพาทุกคนให้ใกล้ชิดกับพระเจ้า
ในทุกๆ วัน ในขณะเดียวโรงเรียนพระมารดาฯ ของเรา ถือโอกาสนี้ฉลองโรงเรียนในวันดังกล่าว
ด้วย ขอพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน
ขอคำภาวนาของพี่น้องสำหรับดวงวิญญาณของ คุณพ่อยอแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา
พระเจ้ า มารั บ คุ ณ พ่ อ ไปเมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 31 สิ ง หาคม เวลาประมาณ 22.00 น. ขอให้ วิ ญ ญาณ
ของคุณพ่อได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าในสวรรค์ตลอดนิรันดร
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า
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บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง
““เยาวชนคือฟั นเฟื องเล็กๆ ทีข่ าดไม่ได้ของพระศาสนจักร” – Pope John Paul 2

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างที่พ่อได้ประชาสัมพันธ์กับพี่นอ้ งไว้ว่าเป็ นเดือนที่ทางวัดส่งเสริม
ให้ภาวนาเพื่อเด็กๆ และเยาวชน เป็ นพิเศษเด็กและเยาวชนในวัดพระมารดาของเรา และเมื่อสัปดาห์
ที่แล้วเราก็ปิดเดือนภาวนาเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยกิจ กรรมอบรมส่งเสริม การมี บทบาทของเด็กๆ
และเยาวชนในพิธีกรรม มี เด็กๆ และพี่ๆ เยาวชนที่มาช่วยกันเป็ นพี่เลีย้ งสอนน้องๆ เป็ นเทรนเนอร์
ให้น้อ งในการมี บทบาททั้ง เด็กช่ วยมิ ส ซา พิ ธี กร ผู้อ่าน ฯลฯ มี เด็ ก และพี่ เลี ย้ งเยาวชนเข้าร่วมกว่า
40 คน เด็กๆ ได้มีบทบาทในพิธีกรรมมากขึน้ ในบทบาทที่พวกเขาทาได้ บางคนในเวลานีอ้ าจยังไม่ได้
มีสว่ นอะไรมากแต่การมาอบรม การมาร่วมกิจกรรมก็เป็ นการซึมซับและหลอมพวกเขาให้ใกล้ชิดกับวัด
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ผูป้ กครองทุกท่านที่สนับสนุนส่งเสริมเด็กๆ เหล่านีม้ าร่วมกิจกรรม มาร่วมอบรม
พี่นอ้ งกาลังทาหน้าที่ของการส่งต่อความเชื่อที่เป็ นรูปธรรมจริงๆ
เด็ ก ๆ หลายคนที่ ม าท าหน้ า ที่ ใ นช่ ว งนี ้ก็ ต้อ งบอกว่ า อาจไม่ ไ ด้ส มบู ร ณ์ แ บบ อาจยั ง มี
ข้อผิดพลาด อาจยังไม่เรียบร้อย ยังทาผิดๆ ถูกๆ แต่การจะฝึ กหรือพัฒนาใครสักคนก็ตอ้ งใช้เวลาครับ
พ่อเชื่อว่าพี่นอ้ งคงพร้อมเป็ นกาลังใจให้เด็กๆ เหล่านีไ้ ด้มีเวที มีโอกาสได้พฒ
ั นา ผ่านทางการฝึ กเสมอๆ
บ่อยๆ ถ้ารอเขาเก่งรอเขาไม่ ผิ ดพลาดเลยแล้วค่อยให้โอกาสมาทาหน้าที่ พวกเขาคงไม่ ได้ทาสักที
ขอพวกเราเป็ นกาลังใจให้เด็กๆ เหล่านี ้ เพื่อวันนึงเขาจะเป็ นกาลังสาคัญของวัดของชุมชนในรุน่ ต่อๆ ไป
นอกจากเด็ ก ๆ ที่ ม าช่ ว ยมิ ส ซามามี ส่ วนในบทบาทพิ ธี ก รรมที่ พ วกเขาท าได้ ซึ่ ง พ่ อ ถื อ ว่ า
เป็ นเยาวชนรุ่นเล็ก เราก็ยังมีพ่ีๆ เยาวชนที่โตขึน้ มาอีกหน่อย ถือว่าเป็ นกลุ่มเยาวรุ่นละกัน อีกจานวน
หนึ่ง ที่วัดพยายามผลักดันให้พวกเขามีบทบาท มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกันเท่าที่สามารถ สิ่งที่เราผูใ้ หญ่
พอจะทาได้ก็คือ ส่งเสริมสนับสนุนพวกเขาในการทาสิ่งที่สร้างสรรค์ อาจไม่ได้ผลลัพธ์ 100 แต่การให้
พวกเขามีส่วน มีบทบาทในกิจกรรมที่พวกเขาทาได้ก็เป็ นการพัฒนา ส่งเสริมให้พวกเขาอยู่ในหนทาง
ที่พึงเป็ น เชิญชวนพี่นอ้ งสนับสนุนส่ง เสริมลูกๆ หลานของเราในกิจกรรม ในสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาจะทา
ต่อๆ ไปผ่านทางวัดของเรา
เราจบเดือนภาวนาเพื่อเด็กและเยาวชนแต่การส่งเสริมพวกเขายังคงดาเนินต่อไปเรื่อยๆ ผ่าน
ทางกิจ กรรมต่างๆ ของวัด ผ่ านทางคาภาวนาและการสนับ สนุนของพี่ น้องในวัด ขอพี่น้องภาวนา
สนั บ สนุ น และร่ ว มเป็ นก าลั ง ไปกั บ ลู ก ๆ หลานๆ ของเราต่ อ ๆ ไป เพราะพวกเขาคื อ ลู ก หลาน
วัดพระมารดาของเรา
และในเดือนกันยายนนีว้ ัดของเราส่งเสริมให้เราภาวนาเป็ นพิเศษเพื่อครอบครัวของพวกเรา
แต่ละครอบครัวพ่อเชิญ ชวนพี่น้องได้ร่วมใจภาวนาเพื่อความเป็ นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวของเรา
แต่ละคน และครอบครัวทุกๆครอบครัวในโลก เป็ นพิเศษ
ปลัดวัดคลองจั่น
ห น้ า 3

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
- โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อำพัน
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว
- สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ์

- สุขสำราญแด่ ดารา พรหมเสนา+มณฑิตา พรหมเสนา+คุณานนท์ พรหมเสนา+ครอบครัว พรหมเสนา

- สุขสำราญแด่ มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน

- สุขสำราญแด่ ประยูร พันธ์วิไล
- สุขสำราญแด่ แบร์นาแด๊ต ศริยา พรรณศิริ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ชลอ เกตุผล
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ทรงเกียรติ+ศิรปภา พงศ์ชีวะกุล+ปิยะมาศ เกื้อกูล

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน

วันที่ 4 ก.ย. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ผู้ขอ

- สุขสำราญแด่ เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา+เบเนดิกโต ธนผล อัศวนันต์ธนา+ยอแซฟ
ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ์+มารีอา จิณณ์ณวรา อัศวนันต์ธนา
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา+ครอบครัว ศรุตวราพงศ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา เจมมา ชลธิชา นุ่มหอม
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่น้อง+ตาม
ประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันตน สมบัติ เปล่งศรีสุข
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ชงอิด๊ แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+สอน สุวรรณี+เฮียง
แซ่จัง+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ อักแนส ไพรัช ยั่งยืน
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิ ะมงคล
- อุทิศแด่ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ชอน แซ่ชน่+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เปโตร ยิ้ม เอี่ยวศิริ
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง
- อุทิศแด่ เปโตร ถวิล กายแก้ว
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ สุมิตร จารุจงกลวงศ์+ลัดดา วัลย์ แจ่มแจ้ง
- อุทิศแด่ โยเซฟ สมหวัง นพนันทนาพร
- อุทิศแด่ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล
- อุทิศแด่ เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เปาโล จำปี+กาทรีนา ตาด+ฟีลปิ ประทิน+เทกลา ลำจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช

- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน
- อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+มารีอา รุง่ เรือง พวงศรี
- อุทิศแด่ เอลีซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช
- อุทิศแด่ อมร ลิ้มปิวงค์

อำพัน
ดารา
ลาวัลย์
ลาวัลย์
พรพรรณ
ประยูร
ทรงเกียรติ

ชลธิชา
สุภลักษณ์
กิจสำเร็จ
สมบัติ
ลูกหลาน
อุดม
เจนจิรา
จิตติมา
ภานี,อธิป
ไกรเชษฐ์
ดรุณี
พิมพ์ระไพ
สุรางค์
สุบิน
เกียรติ
สุพรรณ
เกียรติ
สาริน
ดารา
ชยพล
ริส
ลูกหลาน
พิมพ์ประไพ
ศศิวัณย์
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
- อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอำไพ+ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอำไพ+อันนา อันนา จิรวัลชัยกุล

วันที่ 4 ก.ย. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

- อุทิศแด่ ร๊อค บำรุง+มารีอา สมัย จุลสุคนธ์
- อุทิศแด่ เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+มารีอา มุย่ เอง ปัญจทรัพย์+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารีอา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพี่น้อง
ที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง
- อุทิศแด่ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล+มาร์ติโน จำปี เกื้อกูล
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์
- อุทิศแด่ โยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ
- อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม

กิจสำเร็จ
พรพรรณ
ทรงเกียรติ
อำพัน
อรวรรณ
ครอบครัว
เกียรติ
ครอบครัวผลอุดม

- อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชำระ

ครอบครัวดาราพงษ์

- อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอ็ง ปัญจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไม่มใี ครคิดถึง+ไฟชำระ

ภาวนา
อุดม
สมบัติ

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์
- ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
มิสซา เวลา 09.30 น.

สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันจันทร์

น.เทเรซาแห่งกัลกัตตา พรหมจารี

วันที่ 5 ก.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.00 น.

ณัฏฐิณี
เพ็ญศรี
สมบัติ

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ลาวัลย์
ไม่ออกนาม

ลูกหลาน
สนั่น
เกียรติ

ห น้ า 5

วัน / เวลา

ตารางมิสซา

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
วันที่ 6 ก.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ผู้ขอ
สนั่น
ลูกหลาน
จุมพล

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
วันที่ 7 ก.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สนั่น
ลูกหลาน
จุมพล
เกียรติ

ฉลองแม่พระบังเกิด

วันพฤหัสบดี
วันที่ 8 ก.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ดรุณี จูเจริญ
- อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สนั่น
ดรุณี

น.เปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์

วันศุกร์
วันที่ 9 ก.ย. 2022
มิสซา เวลา 06.20 น.

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ มารีอา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+
ราฟาแอล หิรัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ

ครอบครัวผลอุดม

ลูกหลาน

ครอบครัวผลอุดม

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์
วันที่ 10 ก.ย. 2022
นพวารพระมารดาฯ
มิสซา,เวลา 17.00 น

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรินทร์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+ราฟาแอล
หิรญ
ั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสขุ -ผลอุดมที่ล่วงลับ

- อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2022 : อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

ลูกหลาน
ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม
จุมพล
ห น้ า 6

พระวาจานำชีวิต
“ปรีชาญาณและข้อเรียกร้องของการเป็นสานุศิษย์”
ในสังคมคอมพิวเตอร์เราเน้นคุณค่าของการวางแผนและการคิ ดคำนวณคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยความคิ ด ของมนุ ษ ย์ ให้ ท ำการตั ด สิ น ใจอย่ า งรวดเร็ ว และรอบคอบ แต่ ก ารคำนวณ
ได้เข้ามามี “ที่” ในสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์แล้วหรือ หรือในระดับที่สูงกว่า มนุษย์ตัดสินใจ
ที่จะจัดวิถีชีวิตของเขาในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและศาสนาด้วยการคิดคำนวณกระนั้นหรือ
คนในพ ระคั ม ภี ร์ ไ ม่ รู้ จั ก เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ แต่ พ วกเขารู้ จั ก ปรี ช าญ าณ
และความรอบคอบ แม้เมื่อเราพูดถึงความรั ก การอุทิศตนและความเชื่อ องค์ประกอบของ
ความรอบคอบก็ ร วมอยู่ ด้ ว ย! การตั ด สิ น ใจจากญาณภายในและตามอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก
บางครั้ ง ก็ เ ป็ น ไปได้ แ ละเป็ น ที่ น่ า ยกย่ อ ง แต่ ต ามป กติ เ ราจะต้ อ งนั่ ง ลงใช้ ค วามคิ ด
และความรอบคอบ บางครั้ ง ต้ อ งคิ ด คำนวณถึ ง ความสามารถของเรา บทอ่ า นแรก
และพระวรสารพูดถึงความรอบคอบ และการคิดคำนวณนี้
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์ เวลา 06.00 น. , วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 06.20 น.,
วันศุกร์(ต้นเดือน) ตั้งศีล-อวยพรศีลฯ-มิสซา เวลา 18.30 น.
วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.

1. เดือนกันยายนนี้ เป็นเดือนแห่งการภาวนาเพื่อครอบครัวคริสตชนทุกๆ ครอบครัว
เป็ น พิ เ ศษครอ บครั ว คริ ส ตชน วั ด พระมารดาฯ เชิ ญ ชวนภาวนาเป็ น พิ เ ศษ
เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
2. ตารางมิสซาสัปดาห์หน้า : วันจันทร์
วันอังคาร-วันศุกร์

เวลา 06.00 น.
เวลา 06.20 น.

3. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประการแจ้งขอให้สภาภิบาลวัดชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปอีก 1 ปี หรือจนกว่าจะมีการประกาศจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้มีการ
เลื อ กตั้ ง ชุ ด ใหม่ เนื่ อ งจากการแพร่ ระบาดของโควิ ด 19 และทางอั ค รสั งฆมณฑล
กรุงเทพฯ กำลังปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสภาภิบาลวัด ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยังไม่เสร็จ
4. การโครงการของเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนี้
- รื้อ ฟื้ นคำสัญ ญาแต่งงาน 1-10 ปี วัน เสาร์ ที่ 19 พ.ย. 2022 ที่ วัด แม่พ ระฟาติม า
ดินแดง พี่น้องน้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูคู่แต่งงาน สามารถติดต่อได้ที่หน้าวัด
หรือสำนักงานวัด
5. สั ป ดาห์ นี้ ทุ ก ๆ หลั งมิ ส ซา คณะวิน เซนต์ เดอปอล ขอรับ บริจ าคเพื่ อ ช่ว ยเหลื อ
ผู้ขัดสน และทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ
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