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บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ลก 12:32-48

พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ฝูงแกะน้อยๆ เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะพระบิดาของท่าน
พอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงินที่ไม่มีวัน
ชำรุด จงหาทรั พ ย์ ส มบั ติ ที่ ไ ม่ มี วัน หมดสิ้ น ในสวรรค์ ที่ นั่ น ขโมยเข้ าไม่ ถึ ง และแมลงขมวนไม่ ท ำลาย
เพราะทรั พ ย์ ส มบั ติ ข องท่ า นอยู่ ที่ ใ ด ใจของท่ า นก็ จ ะอยู่ ที่ นั่ น ด้ ว ย
ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้ จงเป็นเสมือน
ผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับจากงานสมรส เมื่อนายมาและเคาะประตูจะ
ได้เปิดรับ ผู้รับใช้ เหล่านั้ นเป็ น สุข ถ้านายกลับ มาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วย...

คุยกับเจ้าวัด
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน
อาทิ ต ย์ นี้ เป็ น สั ป ดาห์ ที่ 19 เทศกาลธรรมดา พระวรสารในสั ป ดาห์ นี้ ได้ เตื อ นใจให้ เราได้
เตรี ย มตั ว ในการเสด็ จ กลั บ มาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ของพระเยซู เจ้ า คนที่ เตรี ย มพร้ อ มจะไม่ มี ค วามกั ง วล
ไม่ ว่ า พระองค์ จ ะมาเวลาไหน พระเยซู เ จ้ า เปรี ย บเที ย บคนที่ เ ตรี ย มพร้ อ มอย่ า งดี คุ ณ ลั ก ษณะ
เป็ น ผู้ ซื่ อ สั ต ย์ แ ละรอบคอบ ดู แ ลผู้ อื่ น ด้ ว ยความรั ก เอาใจใส่ พระเยซู เ จ้ า เปรี ย บเที ย บไว้ คื อ
“ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายของตน” ขอให้เราแต่ละคนเป็นดังผู้รับใช้ที่เตรียมพร้อมและรู้ใจนาย (พระเยซูเจ้า)
เสมอ
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมตรงกับวันแม่แห่งชาติ ภาวนาเพื่อคุณแม่ทุกๆ คน ให้มีสุ ขภาพที่แข็งแรง
มีความรัก ความผูกพันกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวด้วย ในขณะเดียวกันที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม
อ.สามพราน จ.นครปฐม จะฉลองครบ 50 ปี โอกาสนี้ จั ด ให้ มี พิ ธีบ วชสั งฆานุ ก ร พิ ธีแ ต่ งตั้ ง ผู้ ช่ว ย
พิ ธี ก รรมและผู้ อ่ า นพระคั ม ภี ร์ สำหรั บ สามเณรใหญ่ ทั้ ง ของสั ง ฆมณฑลและนั ก บ วชทั่ ว ประเทศ
พี่ น้ อ งสามารถไปร่ ว มงานดั ง กล่ า วได้ ฯ แต่ ที่ ส ำคั ญ ขอคำภาวนาของพี่ น้ อ งสำหรั บ บ้ า นเณรฯ
และเป็นพิเศษสำหรับสามเณรทุกๆ ท่านด้วย
ปีนี้ฝนตกหนักมากกว่าทุกปี กรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม พี่น้องระวัง
เรื่ อ งของการเดิ น ทาง โรคภั ย ที่ ม ากั บ หน้ าฝน ไม่ มี ใครคาดเดาว่าจะเป็ น อย่ างไร การระมั ด ระวั ง
และเตรียมพร้อมสำคัญสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ให้ทุกคนสามารถทำได้ดีที่สุด
สถานการณ์ ของโรคไวรั สโควิด 19 อยู่ในช่วงเฝ้ าระวัง ผู้ รับ ผิ ดชอบบอกว่าอาจจะกลับ มา
ระบาดระลอกใหม่ในเดือนกันยายน ขอพี่น้องช่วยกันรักษามาตรการในการป้องกันฯ ต่อไป ในขณะนี้
มีความกังวลโรคใหม่ คือ โรคฝีดาษลิง ที่กำลังเริ่มมีการระบาดในหลายประเทศแล้ว ขอทุกคนช่ว ยกัน
เฝ้าระวังด้วย
เดื อ นสิ ง หาคม ทางวั ด จั ด ภาวนาและคิ ด ถึ ง เด็ ก และเยาวชนเป็ น พิ เ ศษ ขอคำภาวนา
การเอาใจใส่ของพี่น้องต่อเด็กๆ และเยาวชนในวัดของเราตลอดเดือนนี้ด้วย
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า
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บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง

“เด็กและเยาวชนคือ อนาคตของวัดและชุมชน”

สารวัด เดื อ นสิ ง หาคมนี ้ท่ี วัด ของเรายกให้เป็ น เดื อนที่ เราจะส่ง เสริม และภาวนาเพื่ อ เด็ ก ๆ
และเยาวชน เป็ น ต้น ในชุม ชนวัด และโรงเรียนพระมารดาฯของเราเป็ น พิ เศษ พ่ อจึ ง ขอพูดถึ งเรื่อ ง
ของเด็กๆ ในฉบับนีส้ กั หน่อย พ่อเองในส่วนที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเด็กๆ ในวัด ไม่ว่าจะเป็ นเด็กช่วยมิสซา
เยาวชน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ฯลฯ พ่ออยากเชิญชวนผูป้ กครอง ส่งเสริมและผลักดัน
เด็กๆ ทัง้ ชายและหญิง ให้เขามามีส่วนร่วมกับวัด ในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเด็กช่วยมิสซา ผูอ้ ่านฯ
เยาวชน ฯลฯ ตามที่พวกเขาสามารถทาได้ พ่อเชิญชวนพี่นอ้ งที่มีลกู ๆ หลานๆ เป็ นต้นเด็กๆ ที่ยงั ไม่เคย
มาช่วยมิสซา พาเด็กๆ เหล่านีม้ าช่วยมิสซา มาใกล้ชิดพระแท่น ให้เขามีส่วนร่วมมีบทบาทในพิธีกรรม
มากขึน้ เพื่อให้การมาร่วมมิสซามีความหมาย มีแรงผลักดันสาหรับพวกเขามากขึน้ พี่นอ้ งที่อยากให้
เด็กๆ มาช่วยมิสซา สามารถพาเด็ กๆ เหล่านีม้ าช่วยมิสซาได้เลยในรอบที่พ่ีนอ้ งมาวัด โดยพาพวกเขา
มาด้านหลังพระแท่นเพื่อแต่งตัว หรืออาจจะบอกกับบราเดอร์ ครู คาสอน พระสงฆ์องค์หนึ่งองค์ใด
ก็ยิ น ดี เพื่ อ ให้เด็ ก ๆ ได้มี ส่ว นร่วมเวลามาร่วมมิ ส ซามากขึน้ ไม่ ต้องกัง วลว่าเด็ ก ๆ จะไม่ เรีย บร้อ ย
(เพราะไม่เรียบร้อยอยู่แล้วในช่วงแรกๆ 555) แต่ผ่านไปเขาจะเรียบร้อยขึน้ ผ่านทางการได้ช่วยบ่อยๆ
จะมีรุ่นพี่ บราเดอร์ คุณพ่อ คอยแนะนา คอยสอน พี่นอ้ งไม่ตอ้ งห่วง พ่อเชิญชวนอีกครัง้ ผ่านตัวหนังสือ
ให้เด็กๆ ใกล้วดั ใกล้พระ มีแต่ขอ้ ดี และในวันเสาร์ท่ี 27 สิงหาคมนีเ้ ราจะจัดอบรมและฝึ กเด็กๆ เหล่านี ้
เป็ นพิเศษ และจะมีกิจกรรมของเยาวชนในวันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคมด้วยเช่นกันโอกาสเดือนสาหรับ
เด็กและเยาวชน
อีก สิ่ งหนึ่ งที่เกี่ ยวข้องกับเด็กๆ ทุกมิ ส ซาวัน อาทิ ตย์ทุกรอบ ที่วัดของเราจะแจกขนม เล็ก ๆ
น้อยๆ ให้กับเด็กๆ ไม่ใ ช่เป็ นสิ่งแลกกับ การมาวัด แต่เป็ นแรงจูง ใจให้กับเด็กๆ ที่ม าวัดให้เขารู ส้ ึกว่า
การมาวัดเป็ นความสุข เป็ นความยินดี เป็ นสิ่งที่พวกเขารอคอย พ่อเชิญชวนพี่นอ้ งที่ปรารถนามีส่วน
ร่วมในความสุขเล็ กๆ น้อยให้กับ เด็ กๆ ซึ่งเป็ นลูก ๆ หลานๆ ของเรา พี่ น้องสามารถนาขนม อมยิ ม้
ชอคโกแลต ของขบเขี ้ย วต่ า งๆ มามอบให้กั บ ทางวัด เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในความสุ ข ของเด็ ก ๆ
ถ้าพี่ น้องเห็ น เด็ กๆ เวลามารับ ขนม แม้เป็ นขนมชิ น้ เล็ก ๆ แต่ น าความสุขให้กับ เด็ ก ๆ เวลาที่ม ารับ
อย่างไม่น่าเชื่อ จากสีหน้า จากแววตาของเด็กๆ พี่นอ้ งที่ประสงค์จะร่วมในความสุขนี ้ สามารถนามา
มอบให้ท่ีวัด ผ่ านทางพระสงฆ์ห รือที่ ส านักงานวั ดก็ได้ ยังรับ อยู่ตลอดครับ และพ่อขอบคุณ พี่น้อง
หลายๆ ท่านที่รว่ มสนับสนุนกิจกรรมนีใ้ นช่วงที่ผ่านๆ มาด้วย
ปั จ จุบัน ของวัด พระมารดาฯของเราคื อ พี่ น้อ งสัต บุ รุษ ที่ ม าร่วมมิ ส ซา ที่ มี ส่ วนในวัด ไม่ ว่ า
ทางหนึ่งทางใด แต่เราปฏิ เสธไม่ได้เลยว่า อนาคตของวัดก็คือ เด็กๆ เหล่านี ้ ซึ่งเป็ นลูกๆ หลานๆ ของ
เรา ที่กาลังเติบโตขึน้ การส่งเสริมเด็กๆ ไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใด จึงเป็ นการสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กบั
วัดให้กับชุมชนพระมารดาฯแห่งนีต้ ่อไป ถ้าไม่เริ่มวันนีก้ ็ไม่รูจ้ ะเริ่มเมื่อไหร่ พ่อเชิญชวนพี่นอ้ งมาร่วม
สร้างอนาคตชุมชนความเชื่อนีไ้ ปด้วยกันครับ
ปลัดวัดคลองจั่น
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วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (วันสื่อมวลชนสากล)
- โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย
- สุขสำราญแด่ อักแนส ลิศรา เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว ผลอุดม
- สุขสำราญแด่ มารีอา ปรีดา+พี่ๆ หลานๆ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฉัตรคุปต์+ครอบครัว ญาติๆ และเพื่อนๆ
- สุขสำราญแด่ มารีอา มัสซาแรลโร ดวงใจ ทัพศาสตร์
- สุขสำราญแด่ ลูกหลานสมาชิกครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ์+ครอบครัว ลิม
ปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+ครอบครัว หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ เปโตร นิธิวัชร์ ลิมปะพุฒิพงศ์
- สุขสำราญแด่ มารีอา เมธานี เบญจฤทธิ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิรวิ งศ์และลูกหลาน
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว วสุสิน+มารีอา วลัยพร แซ่องึ๊

วันที่ 07 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล
- สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ์
- สุขสำราญแด่ ลมัย คชโกศัย
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สว่างจิตต์+มารีอา สุภาภรณ์+เซซีลีอา สมใจ สว่างจิตต์
- สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโล กังสตาล แสงอรุณ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ยงยศ ครองพาณิชย์
- สุขสำราญแด่ มารีอา วสุนันท์ เฮงตระกูล

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

- สุขสำราญแด่ เทเรซา สัมฤทธิ์ คอมแพงจันทร์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว วิรัตน์ ว่ารา
- สุขสำราญแด่ สุวินันท์ จวนงามและครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิรยาวัฒนกุล+มารีอา สุทธิพร+ยอห์นบัปติสต์ ประชารักษ์+อันตน
สุทธิพงษื+ยอแซฟ ประวิทย์+มารีอา สมจิต
- สุขสำราญแด่ ลูกหลาน รัศมีธรี ธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+ครอบครัว
ลิมปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่น้อง+
ผู้ป่วย+ครอบครัว กิจสำเร็จ+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ประสพโชค สุวรรณโรจน์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ เอลีซาเบธ สมใจ มีขันทอง
- สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม
- อุทิศแด่ อันนา สมคิด แสงอรุณ
- อุทิศแด่ อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ำเหลี่ยง+หล่ำ แซ่เจียง
- อุทิศแด่ สมหวัง แช่มประชา
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์
- อุทิศแด่ มารีอา มัทนา บุญครอบ

ผู้ขอ

ปรีดา
ลักษณา
ดวงใจ
เสาวลักษณ์
ธัญญารัตน์
ลาวัลย์
พรพรรณ
สุรางค์
วิโรจน์
สุภาภรณ์
กังสตาล
ณิชมน
วสุนันท์
อัญชนา
วรรณภา
ชาดา
ประวิทย์
เสาวลักษณ์
นิภาพร
ฑิมัฆพร
ประสพโชค
สุพรรณ
ลูกหลาน
เนตรนภิศ
อุดม
เสาวลักษณ์
กังสตาล
พี่แดง
วิโรจน์
สดใส
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

วันที่ 07 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (วันสื่อมวลชนสากล)

- อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง
- อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารรีอา เสงี่ยม พันธุมจินดา+มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม+
มารีอา สุนทรี สว่างจิตต์+เปโตร วิจารณ์ จันมา+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ถนัดกิจ จูพงศ์เสริฐ+บันทูลกับแม่เลื่อน จูพงศ์เสริฐ+วิบูลกับแม่พรรณี่ เปี่ยมทิพย์มนัส
- อุทิศแด่ ยอแซฟ เมธี กุลวิทย์
- อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารีอา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติ
พี่น้อง+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา จิราพร ดวงนิมิตร
- อุทิศแด่ โรซา รัชนี ทิวไผ่งาม+อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผ่งาม
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิ ะมงคล
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ ตระกูล เกตุผล+ตระกูล วารินทร์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มังกร โสภา
- อุทิศแด่ มารีอา โยเซฟิน ปิยะ เนียมวิวัฒน์
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ แม่จูม ถีระพันธ์
- อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสทุ ธิรงค์กุล
- อุทิศแด่ เอี่ยมเซี๊ยะ แซ่เจียง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ +เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ลิ่วถิน แซ่จัง+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกั ดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ คุณานนต์ คำกวาว+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์+เปโตรนิลา สมจิตร วรรณงาม+อันเดร
สมจิตร+ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง+มารีอา กมล พรรณ
- อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม
- อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชำระ

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์

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

- 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

ระลึกถึง น.โดมินกิ พระสงฆ์

วันที่ 8 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

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

พรพรรณ
สุภาภรณ์
ทิพย์เดช
วศิมณ
นิภาพร
สดใส
อำพัน
ชยพล
ชลอ
ศิริชล
ราตรี
สุณิสา
พิมพ์ปภัสสร
พรหมพัฒน์
จำเนียร
สุรางค์
วรรณภา
ครอบครัวผลอุดม

ครอบครัวดาราพงษ์

ภาวนา
อุดม
สมบัติ
วสุนันท์,เสาวลักษณ์

ไม่ออกนาม

ลูกหลาน
วรรณรุณี
สนั่น
เกียรติ
ห น้ า 5

วัน / เวลา
วันอังคาร
วันที่ 9 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

ตารางมิสซา

น.เทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารีและมรณสักขี

ผู้ขอ

- 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 คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สนั่น
ลูกหลาน
จุมพล

- 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

- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สนั่น

ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี

วันพุธ
วันที่ 10 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันพฤหัสบดี
วันที่ 11 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันศุกร์
วันที่ 12 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

วันเสาร์
วันที่ 13 ส.ค. 2022
นพวารพระมารดาฯ
มิสซา,เวลา 17.00 น

เกียรติ

ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี

น.ฌาณ ฟรังซัวส์ เดอ ซังตาล นักบวช

- 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

น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา และน.ฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี

- 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 14 สิงหาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

ลูกหลาน
ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม
จุมพล
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พระวาจานำชีวิต
“ความเชื่อในพระเจ้าให้ความหวังสำหรับอนาคตที่จะมาถึง”
ในบทกวี “ไม่ มี ป ระโยชน์ ที่ จ ะแถลงการณ์ ” ของ Langston Hughes
มีข้ อ ใหญ่ ใจความดั ง นี้ “ฟั งนี่ โจ / คุ ณ ไม่ รู้ห รือ / ว่าวั น พรุ่งนี้ / คุ ณ จะต้ อ ง
จากไป / ไปไกลโพ้ น / ณ ที่ล มแกร่งพั ดกล้า? / ...อย่ าถามฉั นนะว่าทำไม /
เพียงไปและตาย” เมื่อมองดูผ่าน ๆ จากภายนอก ชีวิตดูเป็นเพียงการเดินทาง
ที่ “ไม่ มี ป ระโยชน์ ที่ จ ะแถลงการณ์ ” เพี ย งแต่ มี ชี วิ ต อยู่ และก็ ต ายจากไป!
ปราชญ์ โ บราณชาวฮี บ รู ได้ อ อกแสวงหา “การแถลงการณ์ ” และด้ ว ยการนำ
ของพระเจ้ า พวกเขาไม่ เพี ย งแต่ จ ะได้ รั บ คำตอบเท่ านั้ น แต่ ยั ง ได้ ก ารหยั่ ง รู้
ที่น่าสังเกตอีกด้วย พวกเขาคิดว่า ถ้าพระเจ้าทรงเป็นองค์ความดี พระองค์จะต้อง
มี แ ผนการสำหรั บ การไถ่ ให้ ร อดชี วิ ต ไม่ อ าจจะเป็ น การเดิ น ทาง ที่ ป ราศจาก
จุดหมายได้!
การมองชีวิตแบบนี้เรียกร้องความเชื่อในพระเจ้า และแม้จะไม่ได้ให้คำตอบ
แก่ ทุ ก ปั ญ หา แต่ ก็ เพี ย งพอที่ จ ะทำให้ ม นุ ษ ย์ เห็ น ความหมายในชี วิ ต ของเขาได้
เหมื อ นกั บ ความเชื่ อ ไว้ ใจในบิ ด าของตนเองซึ่ งทำให้ เด็ ก คนหนึ่ งรู้ สึ กปลอดภั ย
แม้เขาจะไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะไปไหนก็ตาม
ในแง่หนึ่ง เมื่อขอบเขตความสามารถของมนุษย์มีจำกัด เราก็เป็นเหมือนกับ
เด็ก ๆ ความวางใจในพระเจ้าผู้ประทานความรักจะทำลายความมืดมนของเรา
ออกไป และให้ความหวัง แก่อนาคตที่จะมาถึง บทอ่านในวันนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเดินทางของชีวิต และการเตรียมพร้อม
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 06.20 น., วันศุกร์ 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
สามารถติ ด ต่ อ และสมั ค รได้ ที่ พระสงฆ์ บราเดอร์ พี่ ๆ เยาวชนหรื อ ที่ ส ำนั ก งานวั ด ได้ ต ลอด
ทั้ ง เดื อ นนี้ หรื อ ผู้ ป กครองที่ ป รารถนาให้ บุ ต รหลานมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของวั ด ก็ ส ามารถ
พาบุตรหลานมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเยาวชนได้
4. เชิญ ชวนพี่น้องที่สนใจจิตตารมณ์และการเป็นสมาชิกคณะพลมารีย์ของวัด สามารถติดต่อ
และแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด
5. สัปดาห์นี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสน
และทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ
6. แจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องยูทปุ ของวัด เนื่องจากช่องยูทุปบัญชีชื่อเดิมมีปัญหา
ช่องเดิม ชื่อว่า วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
เปลี่ยนช่องเป็น Watpramanda
พี่น้องสามารถกดติดตามในช่อง Watpramanda ได้เลยครับ
*** ทางวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ มีช่องทางโซเชียลมีเดีย คือ อินสตาแกรม สามารถกด
ติดตามได้ในช่องชื่อ pramandachurch ****
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