
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 

     พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ฝูงแกะน้อยๆ เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะพระบิดาของท่าน
พอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน
ชำรุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่นขโมยเข้าไม่ถึงและแมลงขมวนไม่ทำลาย  
เพราะทรัพย์สมบัติของท่ านอยู่ที่ ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่ นั่ นด้ วย  
ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้ จงเป็นเสมือน
ผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับจากงานสมรส เมื่อนายมาและเคาะประตูจะ
ได้เปิดรับ ผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่ 
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วย... 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 
1 หมู ่5 ซ.นวมินทร ์81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์.02-3758294-6 แฟกซ์.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 32 ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565/2022 

 บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา         ลก 12:32-48 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 

 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา พระวรสารในสัปดาห์นี้ ได้เตือนใจให้เราได้  
เตรียมตัวในการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูเจ้า คนที่เตรียมพร้อมจะไม่มีความกังวล 
ไม่ว่าพระองค์จะมาเวลาไหน พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคนที่ เตรียมพร้อมอย่างดี คุณลักษณะ 
เป็นผู้ซื่อสัตย์และรอบคอบ ดูแลผู้อื่นด้วยความรัก เอาใจใส่  พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบไว้คือ  
“ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายของตน” ขอให้เราแต่ละคนเป็นดังผู้รับใช้ที่เตรียมพร้อมและรู้ใจนาย (พระเยซูเจ้า) 
เสมอ 

 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมตรงกับวันแม่แห่งชาติ ภาวนาเพื่อคุณแม่ทุกๆ คน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 
มีความรัก ความผูกพันกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวด้วย ในขณะเดียวกันที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม 
อ.สามพราน จ.นครปฐม จะฉลองครบ 50 ปี โอกาสนี้จัดให้มีพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วย
พิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ สำหรับสามเณรใหญ่ทั้งของสังฆมณฑลและนักบ วชทั่วประเทศ 
พี่น้องสามารถไปร่วมงานดังกล่าวได้ฯ แต่ที่สำคัญขอคำภาวนาของพี่น้องสำหรับบ้านเณรฯ  
และเป็นพิเศษสำหรับสามเณรทุกๆ ท่านด้วย 

 ปีนี้ฝนตกหนักมากกว่าทุกปี กรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม พี่น้องระวัง
เรื่องของการเดินทาง โรคภัยที่มากับหน้าฝน ไม่มีใครคาดเดาว่าจะเป็นอย่างไร การระมัดระวัง 
และเตรียมพร้อมสำคัญสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งท่ีให้ทุกคนสามารถทำได้ดีท่ีสุด 

 สถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด 19 อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง ผู้รับผิดชอบบอกว่าอาจจะกลับมา
ระบาดระลอกใหม่ในเดือนกันยายน ขอพี่น้องช่วยกันรักษามาตรการในการป้องกันฯ ต่อไป ในขณะนี้ 
มีความกังวลโรคใหม่ คือ โรคฝีดาษลิง ที่กำลังเริ่มมีการระบาดในหลายประเทศแล้ว ขอทุกคนช่วยกัน
เฝ้าระวังด้วย 

 เดือนสิงหาคม ทางวัดจัดภาวนาและคิดถึงเด็กและเยาวชนเป็นพิ เศษ ขอคำภาวนา  
การเอาใจใส่ของพี่น้องต่อเด็กๆ และเยาวชนในวัดของเราตลอดเดือนนี้ด้วย 

             
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
            คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“เด็กและเยาวชนคือ อนาคตของวัดและชุมชน” 

สารวัดเดือนสิงหาคมนี ้ที่วัดของเรายกให้เป็นเดือนที่เราจะส่งเสริมและภาวนาเพื่อเด็กๆ  
และเยาวชน เป็นต้นในชุมชนวัดและโรงเรียนพระมารดาฯของเราเป็นพิเศษ พ่อจึงขอพูดถึงเรื่อง  
ของเด็กๆ ในฉบบันีส้กัหน่อย พ่อเองในสว่นที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัเด็กๆ ในวดั ไม่ว่าจะเป็นเด็กช่วยมิสซา 
เยาวชน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเด็กๆ  ฯลฯ พ่ออยากเชิญชวนผูป้กครอง สง่เสรมิและผลกัดนั
เด็กๆ ทัง้ชายและหญิง ใหเ้ขามามีส่วนร่วมกบัวดั ในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กช่วยมิสซา ผูอ่้านฯ 
เยาวชน ฯลฯ ตามที่พวกเขาสามารถท าได ้พ่อเชิญชวนพี่นอ้งที่มีลกูๆ หลานๆ เป็นตน้เด็กๆ ที่ยงัไม่เคย
มาช่วยมิสซา พาเด็กๆ เหล่านีม้าช่วยมิสซา มาใกลช้ิดพระแท่น ใหเ้ขามีส่วนร่วมมีบทบาทในพิธีกรรม
มากขึน้ เพื่อใหก้ารมาร่วมมิสซามีความหมาย มีแรงผลกัดันส าหรบัพวกเขามากขึน้ พี่นอ้งที่อยากให้
เด็กๆ มาช่วยมิสซา สามารถพาเด็กๆ เหล่านีม้าช่วยมิสซาไดเ้ลยในรอบที่พี่นอ้งมาวดั โดยพาพวกเขา
มาดา้นหลังพระแท่นเพื่อแต่งตัว หรืออาจจะบอกกับบราเดอร ์ครูค าสอน พระสงฆ์องคห์นึ่งองคใ์ด  
ก็ยินดี เพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมเวลามาร่วมมิสซามากขึน้ ไม่ต้องกังวลว่าเด็กๆ  จะไม่เรียบรอ้ย  
(เพราะไม่เรียบรอ้ยอยู่แลว้ในช่วงแรกๆ 555) แต่ผ่านไปเขาจะเรียบรอ้ยขึน้ ผ่านทางการไดช้่วยบ่อยๆ 
จะมีรุ่นพี่ บราเดอร ์คณุพ่อ คอยแนะน า คอยสอน พี่นอ้งไม่ตอ้งห่วง พ่อเชิญชวนอีกครัง้ผ่านตวัหนงัสือ 
ใหเ้ด็กๆ ใกลว้ดั ใกลพ้ระ มีแต่ขอ้ดี และในวนัเสารท์ี่ 27  สิงหาคมนีเ้ราจะจดัอบรมและฝึกเด็กๆ เหลา่นี ้
เป็นพิเศษ และจะมีกิจกรรมของเยาวชนในวันอาทิตยท์ี่ 28 สิงหาคมดว้ยเช่นกันโอกาสเดือนส าหรบั
เด็กและเยาวชน  

อีกสิ่งหนึ่งที่เก่ียวข้องกับเด็กๆ ทุกมิสซาวันอาทิตย์ทุกรอบ ที่วัดของเราจะแจกขนม เล็กๆ  
น้อยๆ ใหก้ับเด็กๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งแลกกับการมาวัด แต่เป็นแรงจูงใจใหก้ับเด็กๆ ที่มาวัดให้เขารูส้ึกว่า  
การมาวัดเป็นความสุข เป็นความยินดี เป็นสิ่งที่พวกเขารอคอย พ่อเชิญชวนพี่นอ้งที่ปรารถนามีส่วน
ร่วมในความสุขเล็กๆ น้อยให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกๆ หลานๆ ของเรา พี่น้องสามารถน าขนม อมยิม้  
ชอคโกแลต ของขบเขี ้ยวต่างๆ มามอบให้กับทางวัด เพื่ อเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของเด็กๆ  
ถ้าพี่น้องเห็นเด็กๆ เวลามารบัขนม แม้เป็นขนมชิน้เล็กๆ แต่น าความสุขให้กับเด็กๆ  เวลาที่มารับ 
อย่างไม่น่าเชื่อ จากสีหนา้ จากแววตาของเด็กๆ พี่นอ้งที่ประสงคจ์ะร่วมในความสุขนี ้สามารถน ามา
มอบให้ที่วัด ผ่านทางพระสงฆ์หรือที่ส  านักงานวัดก็ได้ ยังรบัอยู่ตลอดครบั และพ่อขอบคุณพี่น้อง
หลายๆ ท่านที่รว่มสนบัสนนุกิจกรรมนีใ้นช่วงที่ผ่านๆ มาดว้ย 

ปัจจุบันของวัดพระมารดาฯของเราคือพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมมิสซา ที่มีส่วนในวัดไม่ว่า  
ทางหนึ่งทางใด แต่เราปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า อนาคตของวัดก็คือ เด็กๆ เหล่านี ้ซึ่งเป็นลูกๆ หลานๆ ของ
เรา ที่ก าลงัเติบโตขึน้ การสง่เสรมิเด็กๆ ไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใด จึงเป็นการสรา้งอนาคตที่เขม้แข็งใหก้บั
วดัใหก้ับชุมชนพระมารดาฯแห่งนีต่้อไป ถ้าไม่เริ่มวันนีก้็ไม่รูจ้ะเริ่มเมื่อไหร่ พ่อเชิญชวนพี่นอ้งมาร่วม
สรา้งอนาคตชมุชนความเชื่อนีไ้ปดว้ยกนัครบั 

        ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (วันสื่อมวลชนสากล) 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ อักแนส ลิศรา เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครวั ผลอุดม  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา ปรีดา+พ่ีๆ หลานๆ ปรีดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฉัตรคุปต์+ครอบครัว ญาติๆ และเพ่ือนๆ ลักษณา 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา มัสซาแรลโร ดวงใจ ทัพศาสตร์ ดวงใจ  
 - สุขสำราญแด่ ลูกหลานสมาชิกครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ์+ครอบครัว ลิม

ปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+ครอบครัว หรั่งเจริญ เสาวลักษณ์ 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร นิธิวัชร์ ลิมปะพุฒิพงศ์ ธัญญารัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา เมธานี เบญจฤทธิ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด ่ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วสุสิน+มารีอา วลัยพร แซ่อ๊ึง สุรางค์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสำราญแด่ ลมัย คชโกศัย วิโรจน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สว่างจิตต์+มารีอา สภุาภรณ์+เซซีลีอา สมใจ สว่างจิตต์ สุภาภรณ ์
 - สุขสำราญแด่ มารอีา มัซซาแรลโล กงัสตาล แสงอรุณ กังสตาล  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยงยศ ครองพาณิชย์ ณิชมน 

วันที่ 07 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ มารอีา วสุนันท์ เฮงตระกูล วสุนันท์ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา สัมฤทธิ์ คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี   วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั วิรัตน์ ว่ารา ชาดา 
 - สุขสำราญแด่ สุวินันท์ จวนงามและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิรยาวัฒนกุล+มารีอา สุทธิพร+ยอห์นบัปติสต์ ประชารักษ์+อันตน 

สุทธิพงษื+ยอแซฟ ประวิทย์+มารีอา สมจิต ประวิทย ์

 - สุขสำราญแด่ ลูกหลาน รัศมีธรีธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+ครอบครัว 
ลิมปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว หรั่งเจริญ เสาวลักษณ์ 

 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพ่ีน้อง+
ผู้ป่วย+ครอบครัว กิจสำเรจ็+ตามประสงค์ผู้ขอ นิภาพร 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ ฑิมัฆพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ประสพโชค สุวรรณโรจน์+ตามประสงค์ผู้ขอ ประสพโชค 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุพรรณ ภทัรพรชัยวัฒน์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขสำราญแด่ เอลีซาเบธ สมใจ มีขันทอง เนตรนภิศ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - อุทิศแด่ อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม เสาวลักษณ์ 
 - อุทิศแด่ อันนา สมคิด แสงอรุณ กังสตาล 
 - อุทิศแด่ อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ำเหลี่ยง+หล่ำ แซ่เจียง  
 - อุทิศแด่ สมหวัง แช่มประชา พ่ีแดง 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์ วิโรจน์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา มัทนา บุญครอบ สดใส 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา  

วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (วันสื่อมวลชนสากล) 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+

เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารรอีา เสง่ียม พันธุมจินดา+มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม+
มารีอา สุนทรี สว่างจิตต์+เปโตร วิจารณ์ จันมา+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ สุภาภรณ ์

 - อุทิศแด่ ถนัดกิจ จูพงศ์เสริฐ+บันทูลกับแม่เลื่อน จูพงศ์เสริฐ+วิบูลกับแม่พรรณี่ เปี่ยมทิพย์มนัส ทิพย์เดช 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เมธี กุลวิทย ์ วศิมณ 
 - อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารอีา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติ 

พ่ีน้อง+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วญิญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ นิภาพร 
 - อุทิศแด่ มารีอา จริาพร ดวงนิมิตร สดใส 
 - อุทิศแด่ โรซา รัชนี ทิวไผ่งาม+อันเดร สวัสด์ิ ทิวไผ่งาม อำพัน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 

วันที่ 07 ส.ค. 2022 - อุทิศแด่ ตระกูล เกตุผล+ตระกูล วารินทร์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ชลอ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ มังกร โสภา ศิริชล 

 - อุทิศแด่ มารีอา โยเซฟิน ปิยะ เนียมวิวัฒน์ ราตร ี
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย สุณิสา 
 - อุทิศแด ่แม่จูม ถีระพันธ ์ พิมพ์ปภัสสร 
 - อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสทุธริงค์กุล พรหมพัฒน์ 
 - อุทิศแด่ เอี่ยมเซ๊ียะ แซ่เจียง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ+วิญญาณในไฟชำระ จำเนียร 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+เฮียง แซ่จัง+

สอน สุวรรณี+ลิ่วถิน แซ่จัง+วิญญาณในไฟชำระ สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด ่คุณานนต์ คำกวาว+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์+เปโตรนิลา สมจิตร วรรณงาม+อันเดร  

สมจิตร+ยอแซฟ สุรศักด์ิ มีขันทอง+มารีอา กมล พรรณ  
 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชำระ ครอบครัวดาราพงษ ์
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอ็ง ปญัจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไมม่ใีครคดิถึง+ไฟชำระ สมบัติ 
 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ วสุนันท์,เสาวลักษณ ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ ระลึกถึง น.โดมินกิ พระสงฆ ์

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 8 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรณุี มหามณีรัตน์ วรรณรณุี  

มิสซา,เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส เกียรติ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอังคาร น.เทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรพัย ์  

วันที่ 9 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
วันที่ 10 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส เกียรติ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
วันที่ 11 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ น.ฌาณ ฟรังซัวส์ เดอ ซังตาล นักบวช 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 12 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ มารอีา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารอีา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+
ราฟาแอล หริัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอดุม ที่ล่วงลับ ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
วันเสาร์ น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา และน.ฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 13 ส.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
มิสซา,เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรินทร์  ภาวนา 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปตสิต์ ชำนาญ ปญัจทรัพย์+ราฟาแอล 
หิรญั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญัจทรัพย์-เปลง่ศรีสขุ-ผลอุดมที่ล่วงลับ 

ครอบครัว 
ผลอุดม 

 - อุทิศแด ่เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานำชีวิต 
“ความเชื่อในพระเจ้าให้ความหวังสำหรับอนาคตที่จะมาถึง” 

 ในบทกวี “ไม่มีประโยชน์ที่จะแถลงการณ์ ” ของ Langston Hughes  
มีข้อใหญ่ใจความดังนี้ “ฟังนี่ โจ / คุณไม่รู้หรือ / ว่าวันพรุ่งนี้ / คุณจะต้อง 
จากไป / ไปไกลโพ้น / ณ ที่ลมแกร่งพัดกล้า? / ...อย่าถามฉันนะว่าทำไม / 
เพียงไปและตาย” เมื่อมองดูผ่าน ๆ จากภายนอก ชีวิตดูเป็นเพียงการเดินทาง 
ที่ “ไม่มีประโยชน์ที่จะแถลงการณ์ ” เพียงแต่มีชีวิตอยู่  และก็ตายจากไป !  
ปราชญ์โบราณชาวฮีบรูได้ออกแสวงหา “การแถลงการณ์” และด้วยการนำ 
ของพระเจ้า พวกเขาไม่เพียงแต่จะได้รับคำตอบเท่านั้น แต่ยังได้การหยั่งรู้  
ที่น่าสังเกตอีกด้วย พวกเขาคิดว่า ถ้าพระเจ้าทรงเป็นองค์ความดี พระองค์จะต้อง
มีแผนการสำหรับการไถ่ให้รอดชีวิต ไม่อาจจะเป็นการเดินทาง ที่ปราศจาก
จุดหมายได!้ 
 การมองชีวิตแบบนี้เรียกร้องความเช่ือในพระเจ้า และแม้จะไม่ได้ให้คำตอบ 
แก่ทุกปัญหา แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้มนุษย์เห็นความหมายในชีวิตของเขาได้ 
เหมือนกับความเชื่อไว้ใจในบิดาของตนเองซึ่งทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกปลอดภัย 
แม้เขาจะไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะไปไหนก็ตาม 
 ในแง่หนึ่ง เมื่อขอบเขตความสามารถของมนุษย์มีจำกัด เราก็เป็นเหมือนกับ
เด็ก ๆ ความวางใจในพระเจ้าผู้ประทานความรักจะทำลายความมืดมนของเรา
ออกไป และให้ความหวังแก่อนาคตที่จะมาถึง บทอ่านในวันน้ี เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การเดินทางของชีวิต และการเตรียมพร้อม 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-์วันพฤหัสบดี เวลา 06.20 น., วันศุกร ์เวลา 07.00 น. 
             วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 

 
 
 

1. เดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ทางวัดส่งเสริมให้ภาวนาเพื่อเด็กๆ และเยาวชนเป็นต้นในชุมชน
วัดและโรงเรียนของเราเป็นพิเศษ เชิญชวนพี่น้องร่วมใจและภาวนาไปด้วยกันเป็นพิเศษเพื่อเด็กๆ
และเยาวชน 

 

 
 

2. ตารางมิสซา สัปดาห์หน้า : วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  เวลา 06.20 น. 
         วันศุกร์                   เวลา 07.00 น. 
 

3. เชิญชวนเยาวชนชายและหญิงตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นเยาวชนของวัด 
สามารถติดต่อและสมัครได้ที่ พระสงฆ์ บราเดอร์ พี่ๆเยาวชนหรือที่สำนักงานวัดได้ตลอด 
ทั้งเดือนนี้ หรือผู้ปกครองที่ปรารถนาให้บุตรหลานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดก็สามารถ 
พาบุตรหลานมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเยาวชนได้ 
 

4. เชิญชวนพี่น้องที่สนใจจิตตารมณ์และการเป็นสมาชิกคณะพลมารีย์ของวัด สามารถติดต่อ
และแจ้งความประสงค์ได้ท่ีสำนักงานวัด 
 
 

5. สัปดาห์นี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสน 
และทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ 
 
 
 

6. แจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องยูทุปของวัด เนื่องจากช่องยูทุปบัญชีชื่อเดิมมีปัญหา  
 ช่องเดิม ชื่อว่า วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 
 เปลี่ยนช่องเป็น  Watpramanda 
  พี่น้องสามารถกดติดตามในช่อง Watpramanda ได้เลยครับ 
*** ทางวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ มีช่องทางโซเชียลมีเดีย คือ อินสตาแกรม สามารถกด
ติดตามได้ในช่องชื่อ pramandachurch **** 
 
 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


