
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

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 28 ประจ าวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565/2022 

 ขณะนั้น นักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะ
จับผิดพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องท า 
ส่ิงใด เพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” พระองค์ตรัสถามเขาว่า  
“ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” 
เขาทู ลตอบว่ า  “ท่ านจะต้ องรักองค์ พ ระผู้ เป็ น เจ้ า  
พระ เจ้ าของท่ าน สุด จิ ต ใจ  สุ ด วิญ ญ าณ  สุดก า ลั ง  
และสุดสติปัญญาของท่าน ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์
เหมือนรักตนเอง” 
 

 บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญลูกา       ลก 10:25-37 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 
 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 15 ในเทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ บอกกับเราว่า
ธรรมบัญ ญัติที่ส าคัญประการหนึ่ งที่ จะท าให้ เราได้ รับชีวิตนิรันดร คือ การรักเพื่ อนมนุษย์ 
เพื่อนมนุษย์ของเราคือใคร พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องชาวสะมาเรีย เพื่อต้องการบอกว่า “เพื่อนมนุษย์” คือ  
บุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลือจากเรา ไม่เลือกว่าเป็นใคร ชาติ ศาสนา หรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่ชอบ 
(ศัตรูด้วยในบางครั้ง) หากเราได้แสดงออกถึงความรักต่อบุคคลเหล่านี้ เราอยู่ไม่ ไกลจากเมืองสวรรค์
 ยินดีต้องรับคุณพ่อ อวิรุทธิ์  พันธ์ขาว มาเป็นประธานในมิสซาวันเสาร์ที่  9 กรกฎาคม  
รอบ 17.00 น. ที่วัดของเรา  ขณะนี้คุณพ่อเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส อยู่ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  
(วัดหัวตะเข้) ส่วนประวัติส่วนตัวของคุณพ่อ คุณพ่อคงมาแนะน าอีกครั้งในระหว่างมิสซา  
 สัปดาห์หน้ามีวันหยุดหลายวัน พี่น้องหลายท่านคงเตรียมตัวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่
ต่างๆ ขอทุกท่านเดินทางปลอดภัย อย่าลืมป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข 
การใส่หน้ากากอนามัย การใช้แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ ฯลฯ ยังเป็นหัวใจส าคัญช่ วยให้เรา
ห่างไกลจากโรคไวรัสโควิด 19 อยู่ การระบาดระลอกใหม่ดูมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 
 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม ตรงกับวันฉลองนักบุญเบเนดิกต์ เป็นชื่อองค์อุปภัมภ์วัดน้อยของเรา 
จะมีการฉลองเล็กๆ มิสซาเวลา 7 โมงเช้า พี่น้องที่เวลาว่างสามารถ ขอเชิญมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในวันและเวลาดังกล่าว การจราจรจะไม่ค่อยมีปัญหาในวันนั้น เนื่องจากโรงเรียนจะเปิดเฉพาะ  
ชั้นอนุบาล ส่วนระดับประถมและมัธยมจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ หลังพิธีมีการสวดบทภาวนา 
ของนักบุญเบเนดิกต์และแจกอาหารว่างให้แก่ผู้ร่วมร่วมพิธี 

วันเสาร์ที่  16 กรกฎาคม เสาร์หน้า  เชิญพี่น้องที่มี เวลาได้ร่วมกิจกรรมวันครอบครัว 
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ “ครอบครัวสุขสันต์ เข้าใจเยาวชน” ได้พบกิจกรรมที่ฝ่ายงานอภิบาล 
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งเนื้อหาในการอบรม กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ เชิญชวนพี่น้องลงทะเบียน
เพื่อมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน 

ตอนค่ า สภาอภิบาลของวัดฯ มีนัดประชุมร่วมกันเพื่อจัดวางโครงการ ประเมินผล 
เพื่อจะได้ขับเคลื่อนวัดของเราต่อไปให้สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธา ความเป็นหนึ่ง
เดียวกันในวัดของเราได้อย่างดี 

ขอค าภาวนาของพี่น้องส าหรับดวงวิญญาณของคุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ พระได้ยกไป
ในเช้าของวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม เวลา 6.30 น. ขอพระเจ้ารับดวงวิญญาณของคุณพ่อไปอยู่กับพระองค์
ในเมืองสวรรค์ด้วย 
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
         คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
วิกฤติการณ์ใจร้อน 

ช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นั่นคือโลกของเรา 
ร้อนขึ้น เราอยู่ในช่วงวิกฤติการณ์ โลกร้อน ซึ่งจริงๆ  เราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาหลายๆ  ปีแล้ว 
มีหลายกลุ่มหลายองค์กรก็ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อให้คนในโลกตระหนักถึงวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น 
มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้  ซึ่งก็ท าให้คนในสังคมต่ืนตัวกันพอสมควร 
ในช่วงปีหลังๆ ที่ผ่านมา  

แต่ในปัจจุบันก าลังเกิดวิกฤติการณ์ใหม่ขึ้นเป็นต้นในสังคมใกล้ตัวของเรา ในสังคมไทยของเรา
นี่เอง ซึ่งวิกฤตการณ์นี้เป็นประเด็นร้อนและส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายในสังคมมาหลายต่อ
หลายนัก วิกฤติการณ์นี้ก็คือ ปรากฏการณ์ใจร้อน พ่อเห็นว่าปัญหาโลกร้อนคงไม่น่ากลัวเท่ากับปัญหา
ใจร้อน ทุกวันนี้เปิดข่าวช่องไหน เปิดหนังสือพิมพ์ฉบับไหน ก็มักมีข่าวความใจร้อนของคนในสังคม 
ให้เห็นมากมาย ใส่สูทต่อยกันกลางถนนก็มีให้เห็น ยิงกันกลางสี่แยกก็มีให้ดู ถือมีดดาบไล่ฟันกัน  
ก็มีนับครั้งไม่ถ้วน แลกหมัดกันไม่ยั้งเพราะปาดหน้ารถ เพราะบีบแตรใส่กัน ก็มีเกือบทุกวัน ฯลฯ  
สังคมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบบไทย ก าลังจะจางหายไปอย่างน่าวิตก สังคมไทยของเราก าลัง  
อยู่ในสภาวะวิกฤติการณ์ใจร้อน อะไรต้องได้ตามใจ ใครขัดใจ อะไรไม่เป็นด่ังใจ ไม่ถูกใจไม่ได้   
ใครขัดความต้องการ เรายอมไม่ได้ พ่อว่าวิกฤตการณ์นี้น่ากลัวกว่าวิกฤติโลกร้อนที่ เราเห็นอีก  
เพราะมันก าลังท าลายสังคมแบบทันทีทันใด และยิ่งแผ่ขยายออกไปอย่างเห็นได้ชัด เขาท าได้เรา  
ก็ท าได้ เขาแรงมาเราแรงไป 

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดวิกฤตการณ์ใจร้อน นั่นก็คือ การยึดเอาตัวเองเอาอารมณ์ความรู้สึก
ตนเองเป็นที่ ต้ังเหนือเหตุผล เหนือความรู้สึกนึกคิดของคนอ่ืน เหนือความถูกต้อง จนท าให้เกิด  
ความเสียหายขึ้นในสังคมอย่างที่เราเห็นได้ และบทสรุปของทุกข่าวหลังจากเหตุการณ์ต่างๆ  เกิดขึ้น 
นั่นก็คือ “ต้องขอโทษทุกคนจริงๆเพราะอารมณ์ชั่ววูบ เพราะความใจร้อน” ตราบใดที่เราให้อารมณ์
ความรู้สึกอยู่เหนือเหตุผล เหนือความถูกต้อง ปรากฏการณ์นี้คงจะเกิดขึ้นในตัวของเราแต่ละคนได้ไม่
เว้นใคร พ่อคิดว่าวิธีการป้องกันวิกฤติการณ์นี้ประการหน่ึงก็คือ เราคงต้องมีสติในการด าเนินชีวิตทุกๆ
วันมากขึ้น นึกถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบให้มาก เพราะเราเองก็อาจจะเป็นอย่างคนในข่าวที่
เราเห็นๆ ได้ด้วยกันทุกคน ถ้าเราให้อารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง มีค ากล่าวหนึ่ง  
ที่เคยได้ยินมานั่นคือ “โลกร้อนได้ คนอย่าร้อนไปด้วย ถ้าคนร้อนไปด้วย โลกมันจะยิ่งร้อนไปกันใหญ่ ”  
ใจเย็นๆ กันมากขึ้น มีสติในการด าเนินชีวิตมากขึ้น แล้วเราจะรู้สึกว่าจริงๆ  โลกมันก็เย็นลงนะ  
ถ้าใจเราเย็น ท าใจเราให้ร่มๆ ลงบ้าง     ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย วดี 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เซซีลีอา วิชชุดา กุลมาโนชวงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ วิชชุดา 
 - สุขส าราญแด่ ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา วรรณรณุี มหามณีรัตน์+แบร์นาแด๊ต วรรณภา มหามณีรัตน์ วรรณรณุ ี
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั มารอีา ดรณุี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขส าราญแด่ ยอแซฟ ประมขุ มหามณีรัตน์ สุนทร 
 - สุขส าราญแด่ มารอีา ปรีดา พี่ๆ หลานๆ ปรีดา 
 - สุขส าราญแด่ อันนา ศรันยา พรรณศิริ กรรณิกา 
 - สุขส าราญแด่ อันนา สมคิด ศุภลักษณ์ สุนทรี 
 - สุขส าราญแด่ ยอห์น บัปติสต์ ฉันทพิชญ์ ดลนิธิทวีสุข ฉันทพิชญ์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ตระกูล เกษมสิริ+ครอบครัว วงศ์ศิรภาพ วนารัตน์ 
 - สุขส าราญแด่ ธนา ยรรยง Israphan 
 - สุขส าราญแด่ มารอีา จิตรา รังษืสุกานนท์ วรรณดี 
 - สุขส าราญแด่ ยุพิน ศิริพิพัฒน์+วรพจน์ ตันตะกุลและครอบครัว ลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง ครอบครัว 
 - สุขส าราญแด่ ภัคพงศ์ วสุสิน จิตติมา 
 - สุขส าราญแด่ สมัย ชูศักด์ิ สมัย 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เต่ียไพบูลย์+ครอบครัว ทวยเจริญ อุบลรัตน์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั จ าลอง ตรนัเจริญ จ าลอง 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 

วันที่ 10 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ บุญลอง พงศ์ชีวะกุล พิชัย 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขส าราญแด่ มารอีา ไพลิน จิตเจริญสมุทร และครอบครัว ไพลิน 

 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขส าราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ปัญจทรัพย+์ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครวั ผลอุดม+ครอบครัว 

ศิริวงศ์วัฒนา+ครอบครัว สวอน+ญาติพีน้อง วรรณ ี
 - สุขส าราญแด่ อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง+ตามประสงค์ผู้ขอ ไพบูลย์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ฑิมัฆพร เปล่งศรีสุข ฑิมัฆพร 
 - สุขส าราญแด่ เบเนดิก พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันต์ธนา+มารีอา 

จิณณณ์วรา อัศวนันต์ธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ, ศรุตวราพงศ์  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั วดี จึงสุวนันท์ วดี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เพียรจิตร ตรั่นวัน+แก้ว รัตนพิเศษ+ฟรานซิสโก วรเทพ ตันตะกุล+ 

ญาติพ่ีน้อง+วิญญาณในไฟช าระ+ตามประสงค์ผู้ขอ สุชาดา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่จิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟช าระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟช าระ สมบัติ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สร+ิมารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพ่ิมมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ บิดา-มารดา+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟช าระ ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จ าลอง 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร นิภาภรณ ์



 

  

ห น้ า  5  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด่ สมใจ เตชะสกุล+ไชยรัตน์ เตชะสกุล ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ น้องอาร์ย่า สิริรัตน์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
 - อุทิศแด่ พระสังฆราช รัตน์ บ ารุงตระกลู+คุณพ่อ อังเยโล กมัปายอลี+คุณพ่อ ประยุทธ ชลหาญ สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสริริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ นภาพร พิมพ์พงษ์ ณัฐมน 
 - อุทิศแด่ โรซา จุ้ย+วียาส จรัส+อีซีโด จรูญ+ลูซีอา สุนันทา ทองกระจ่าง  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ โมรา+มารีอา ลอ้ม+ฟรานซิสโก วิรัช+เอสเตรวัง วีระ คมกฤช  
 - อุทิศแด่ สมัย+วิมล ธะเศรฐ  
 - อุทิศแด่ สเตเฟน ลือชัย จิรวินิจนันท์ โอภาส 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสเซเวียร์ ณรงค์ ตระกูลเกษมสิริ+น.อักแนส สุดา ตระกูลเกษมสิริ+โรซา  

จันทร์เพ็ญ วงศ์ศิรภาพ วนารัตน์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา วัน เซี๊ยงเจ๊ว+เปาโล สารสิน รังสีสุกานนท์ วรรณดี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 

วันที่ 10 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ทวี ชูศักด์ิ สมัย 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เซซีลีอา หรั่น ฉัตรรัตนรังสี+โรซา บุญเรือน+วินัย เตียไพบูลย์ อุบลรัตน์ 

 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สว่าง+เปาโล ขันธ์+เปโตร ใหญ่+
เปโตร ประเทือง+สงวน พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+์ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์+วิญญาณในไฟช าระ สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ โรซา รัชนี ทิวไผ่งาม อ าพัน 
 - อุทิศแด่ หลุยส์ วิชัย วัฒนรัชตกุลและครอบครัว เขมฤทัย 
 - อุทิศแด่ หย่นเยา แซ่หลก จุลสันติ,มาลี 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ ปราณี โคษาภิรมย ์  
 - อุทิศแด่ หย่นเยา แซ่หลก ภัทรภร,ภทัรมัย 
 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ้นเซ้ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+

ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ อันเดร สวัสด์ิ ทิวไผ่งาม อ าพัน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เพียรจิตร ตรั่นวัน+แก้ว รัตนพิเศษ+ฟรานซิสโก วรเทพ ตันตะกุล+อันนา 

จุฑาทิพย์+น้าจ๋อย กิจเวชกุล+บรรพบุรษุญาติพ่ีน้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จ ารญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟช าระ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธ์ิ+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอง็ ปญัจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไมม่ใีครคดิถึง+ไฟช าระ สมบัติ 
 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ วสุนันท์,อัครวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ เสาวลักษณ ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขส าราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 



 

  

ห น้ า  6  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันจันทร์ ระลึกถึง น.เบเนดิกต์ เจ้าอธิการ 

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

วันที่ 11 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา 
วันที่ 12 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ น.เฮนรี 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขส าราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 

วันที่ 13 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
มิสซา,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์ 

วันที่ 14 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ ระลึกถึง น.โบนาเวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 15 ก.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ มารอีา มักดาเลนา ส าราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ อันเดร สวัสด์ิ ทิวไผ่งาม อ าพัน  

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

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

วันเสาร์ พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล 

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

 - อุทิศแด่ โรซา โรซา โดษาภิรมย์+ยอแซฟ เหรียญ โดษาภิรมย์+มารอีา บุญชุบ โดษาภิราย์  
วันที่ 16 ก.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
มิสซา,เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปตสิต์ ช านาญ ปญัจทรัพย์+ราฟาแอล 

หิรญั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญัจทรัพย์-เปลง่ศรีสขุ-ผลอุดมที่ล่วงลับ 
ครอบครัว 
ผลอุดม 

 - อุทิศแด่ โรซา โรซา โดษาภิรมย์+ยอแซฟ เหรียญ โดษาภิรมย์+มารอีา บุญชุบ โดษาภิราย์  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจาน าชีวิต 
ความรักของคริสตชนที่ได้รับการน าด้วยความเชื่อ 

 เมื่อสังเกตโลกของสัตว์ เราอาจรู้สึกซึ้งกับความรักที่ตัวแม่สามารถให้แก่ลูกของมัน 
แต่เรารู้สึกตกใจเมื่อเราเห็นว่าสัตว์ตัวเดียวกันช่างโหดร้ายอะไรเช่นนั้นต่อสัต ว์อื่น 
ซึ่งไม่ใช่ลูกของมัน เมื่อมองดูอย่างผิวเผิน ผู้หญิงก็มีความรักแบบเดียวกันต่อบุตร  
ส่วนของสัญชาตญาณและอารมณ์ ในความรักนั้นดูจะเหมือนกัน แต่ความจริงนั้น 
แตกต่างกันมาก ความรักของมนุษย์ไม่เป็นเพียงเรื่องของอารมณ์ แต่ยังมีองค์ประกอบ 
ของการหยั่งรู้อยู่ด้วย นอกจากรักบุตรของนางเอง แม่ยังสามารถรักเด็กคนอื่นๆ ได้อีกด้วย 

 องค์ประกอบของการหยั่งรู้นี้  ยิ่งมีความส าคัญเมื่อความรักถูกยกระดับขึ้น 
จากความรักประสามนุษย์สู่ความรักระดับพระเจ้า นั่นคือความรักแบบคริสตชน ที่เรียกว่า
เมตตาธรรม การหยั่งรู้ซึ่งเป็นตัวน าความรักของพระเจ้าคือความเชื่อ พิธีกรรมในวันนี้ 
พูดถึงความรักของพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ โดยไม่ค านึงถึงชาติพันธุ์ ความเชื่อถือ 
หรือวรรณะ การใส่ใจต่อการหยั่งรู้ของความเชื่อ ซึ่งเป็นตัวน าความรักนั้น เป็นสิ่งส าคัญ. 
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ตารางมิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.00 น., วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลฯ เวลา 18.30 น. 
             วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 

 

1. เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ทางวัดส่งเสริมให้ภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ 
นักบวช ผู้ถวายตัวเป็นต้นในชุมชนวัดของเรา เชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันภาวนาเพื่อกระแสเรียก 
ในชุมชนวัดและโรงเรียนของเราเป็นพิเศษ 
 

2. ตารางมิสซา สัปดาห์หน้า   วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์  เวลา 07.00 น 
          วันพุธ  เวลา 06.30 น.. 
   วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2022 มิสซาเวลา 07.00 น. (ฉลองนักบุญเบเนดิกต์ นามวัดน้อย) 
 

3. สัปดาห์นี้ ทางวัดจะมีสามเณรใหญ่ บร.เปาโล ภควัต หยึกประเสริฐ (บร.เกมส์) ปี 7 มาช่วย
และฝึกงานอภิบาลท่ีวัดในวันเสาร์และอาทิตย์ ขอพี่น้องภาวนาเพื่อสามเณรใหญ่ของเราด้วย 
 

4. ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอเชิญร่วมงาน
กิจกรรมวันครอบครัววัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ “วันครอบครัวสุขสันต์ เข้าใจเยาวชน”  
ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2022 เวลา 13.00 -16.30 น., 17.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  
พี่น้องท่ีสนใจสามารถลงชื่อได้ท่ีหน้าวัด 
 

5. พี่น้องที่มีลูกหลานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ก าลังศึกษาชั้น ป. 3 ขึ้นไป 
และศีลก าลัง ซึ่งศึกษาในระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป ที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก สามารถมาลงชื่อ
ที่หน้าวัด(คุณครูสุดใจ/หรือบราเดอร์) เพื่อเรียนค าสอนเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกวันอาทิตย์ 
เวลา 10.45 น.-12.00 น. หลังมิสซาสาย 
 

6. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 
2022 พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ที่ส านักงานวัด 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


