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ปีที่ 36 ฉบับที่ 25 ประจาวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565/2022

บทอ่านจากพระวรสารตามคาบอกเล่าของนักบุญลูกา
พระเยซู เจ้ า ตรั ส ว่ า “ท่ า นทั้ ง หลายจงหาอาหารให้ เขากิ น เถิ ด ”
เขาทูลว่า “เราไม่มีอะไรนอกจากขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านั้น
หรือว่าเราจะไปซื้ออาหารสาหรับคนเหล่านี้ทั้งหมด” ที่นั่นมีผู้ชายประมาณ
ห้าพั น คน พระองค์ จึงตรัสกับ บรรดาศิ ษ ย์ว่า “จงบอกให้พ วกเขานั่ งลง
เป็ น กลุ่ ม กลุ่ม ละประมาณห้ าสิ บ คน” เขาก็ท าตามและให้ ทุ ก คนนั่ง ลง
พระเยซู เจ้ า ทรงรั บ ขนมปั ง ห้ า ก้ อ นกั บ ปลาสองตั ว นั้ น มา ทรงแหงน
พระพั กตร์ ขึ้น มองท้ อ งฟ้ าทรงกล่ าวถวายพระพร ทรงบิ ขนมปั ง ส่ง ให้
บรรดาศิษย์นาไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกคนได้กินจนอิ่ม.........................

ลก 9:11ข-17

คุยกับเจ้าวัด
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

อาทิตย์นี้เราสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ทางวัดจัดให้มีการแห่ศีลมหาสนิท
พร้อมกับอวยพรอย่างสง่าหลังจากบทภาวนาหลังรับศีล เป็นการส่งเสริมความศรัทธาในศีลมหาสนิท
ตอนที่พิมพ์ต้นฉบับสารวัดนี้ มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า วันอาทิตย์นี้สภาพอากาศ
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่สาคัญในสัปดาห์นี้ คือ การเห็นคุณค่าของศีลมหาสนิท
พระกายและพระโลหิ ต ที่ พ ระเยซู เจ้ า ได้ ป ระทานให้ กั บ เรา พระองค์ ป รารถนาให้ พ วกเราทุ ก คน
ได้รับพระองค์สม่าเสมอ
สั ป ดาห์ ห น้ า พระสงฆ์ ใ หม่ จ ะมาท ามิ ส ซาที่ วั ด ของเรา วั น เสาร์ ที่ 25 มิ ถุ น ายน มิ ส ซา
เวลา 17.00 น. คุณพ่อ ยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพรและคุณ พ่อ ยอห์น บอสโก รัฐพล งามอัชณา ส่วนใน
วัน อาทิ ต ย์ ที่ 26 มิ ถุ น ายน คุ ณ พ่ อ อั น เดร ธนบู ร ณ์ พู น ผล และเป็ น พิ เ ศษ คุ ณ พ่ อ มั ท ธิ ว สาโรช
เมธี พิ ทั ก ษ์ กุ ล ลู ก วั ด พระมารดาฯ จะเป็ น ประธานในมิ ส ซาเวลา 9.30 น. เชิ ญ พี่ น้ อ งเลื อ กวัน เวลา
ที่สะดวกนะครับ มาฟังมิสซาและรับพรพระสงฆ์ใหม่
วัน เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม ทางฝ่ ายอภิบ าลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมาจั ดกิจ กรรม
ส าหรับ พี่ น้ อ งสั ต บุ รุ ษ เน้ น เป็ น พิ เ ศษถ้ าสามารถมาเป็ น ครอบครั วได้ แต่ ม าคนเดี ย วหรื อ มากกว่ า
โดยที่ไม่ได้เป็นครอบครัวได้เช่นกัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สานักงานวัด ภายหลังจะมีเจ้าหน้าที่
ของกลุ่มสนับ สนุนด้านครอบครัวของวัดฯ จะมาช่วยลงทะเบีย นสาหรับพี่น้ องที่สนใจในวันเสาร์ที่ 2
และวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม และจะมีการอธิบายรายละเอียดให้พี่น้องได้ทราบต่อไป
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยของเรา คงมาถึงจุดที่อยู่ตัว ทุกคน
พยายามปรับตัวกับการระบาดที่เกิดขึ้น อีกไม่นานคงกลายเป็นโรคประจาถิ่น แต่ความอันตรายของโรค
ยังคงอยู่ คงต้อ งมีความระมัดระวังกั น ต่ อ ไป การใช้หน้ ากากอนามั ย การล้างมื อด้ วยแอลกอฮอล์
การเว้น ระยะห่าง ฯลฯ คงยั งเป็ น วิธี ป ฏิ บั ติ ที่ช่วยให้ ทุก คนมีค วามมั่ น ใจในการดารงชีวิตประจ าวัน
ต่อไปได้
ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร สามีของคุณครู สุดใจ
ดวงบุตร ซึ่งเป็นคุณครูคาสอนคาทอลิก ที่คอยดูแลด้านคาสอนของเด็ก ๆ ทั้งที่โรงเรียนพระมารดาฯ
และวัดพระมารดาฯ ขอคาภาวนาและกาลังใจของพี่น้องทุกท่านให้กับคุณครูและครอบครัวด้วย
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์
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บอกกล่าว เล่าเรื่อง
“จงทาดังนี้ เพื่อระลึกถึงเรา”
สุขสันต์วันสมโภชพระคริสตวรกาย แด่พี่น้องทุกท่านครับ
พี่ น้ อ งครั บ จ าวั น ที่ เ รารั บ ศี ล มหาสนิ ท ครั้ ง แรกได้ ไ หมเรามี ค วามสุ ข ความยิ น ดี
ขน าด ไห น แ ล ะใน วั น นี้ ค วาม รู้ สึ ก ใน แบ บ นั้ น ยั งค งมี อ ยู่ ใน ชี วิ ต ขอ งเราทุ ก ค รั้ ง ที่
รับ ศีล มหาสนิ ท ไหม? สิ่ งนี้ น่ าจะเป็ น ค าถามที่ เราคริ ส ตชนจะถามตั วเองทุก ๆ วันเป็ นพิ เศษ
ในวันสมโภชพระคริสตวรกายในวันนี้
ทุ ก ครั้ ง ในพิ ธี มิ ส ซาที่ พ ระสงฆ์ บิ แ ละแบ่ ง ปั ง ประโยคหนึ่ ง ที่ ดั ง ก้ อ ง “จงท าดั ง นี้
เพื่ อระลึ ก ถึ ง เรา” ภาพนี้ เ ป็ น เครื่ อ งหมายของการบิ แ ละแบ่ ง ชี วิ ต ของพระเยซู เ จ้ า
เพื่ อ พวกเราแต่ ล ะคน จงท าดั ง นี้ เ พื่ อ ระลึ ก ถึ ง เรา จึ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น
การเน้ น ย้ าการที่ พ ระเยซูได้ แบ่ งชีวิ ต ของพระองค์ เพื่ อ พวกเราแต่ ล ะคน และเราจะระลึ ก ถึ ง
พระเยซูได้ก็โดยการแบ่งชีวิตของเราให้แก่กันและกัน
จงทาดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิความเห็นแก่ตัวออก และแบ่งปันมากขึ้น
จงทาดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิความโกรธ ความเกลียด อคติในใจออกและแบ่งพื้นที่
ในการอภัย
จงทาดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิความจองหอง อวดดีออก และแบ่งพื้นที่ให้ความสุภาพ
จงทาดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิความรู้สึกนึกคิดของตนเองออก และรับฟังผู้อื่นมากขึ้น
จงทาดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิแต่ความต้องการของตนเองออก และมีพื้นที่สาหรับ
การให้มากขึ้น
จงทาดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิและแบ่งชีวิตให้แก่กันและกันมากขึ้น

ปลัดวัดคลองจั่น
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วัน / เวลา
วันอาทิตย์

วันที่ 19 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ตารางมิสซา
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

ผู้ขอ

- สุขสาราญแด่ ครอบครัว สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ประสพโชค+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว วดี จึงสุวนันท์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน์+เพื่อวีระวรรณ+สะสม สังขรัตน์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี
- สุขสาราญแด่ เทเรซา เจมิสา+เทเรซา วิภา นิติรักษ์และครอบครัว+ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูล
- สุขสาราญแด่ มารีอา อาภรณ์ ขาวผ่อง+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ เทเรซา ฟอง พจน์อนันต์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ดารา พรหมเสนา+คณุรนนท์+พณฑิตา+วนิดา พรหมเสนา+พัชราภรณ์ ศรีมณี
- สุขสาราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+ตาม
ประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ มารีอา จิตรา รังษีฤกานนท์+วรรณดี เชื้อทอง
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล
- สุขสาราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศั กดิ์
- สุขสาราญแด่ วรรณภา กนิษฐสังกาศ+ประจักร ยอดกลิ่น+ครอบครัว บุตรสิทธิวงศ์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว จาลอง ตรันเจริญ
- สุขสาราญแด่ มาเซอร์สกอลัสติกา วิภาดา สัณฐิติ
- สุขสาราญแด่ เทเรซา วิไล

สุภลักษณ์
ประสพโชค
วดี
ประยุทธ
ลาวัลย์
วรรณภา

- สุขสาราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิช และครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญพานิชและครอบครัว
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว สเตฟาโน ทวี แซ่โค้ว+เปาโล สรศิลป์ ศรีเคน และลูก+มารีอา พิสมัย หอมวิไล

- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ลูกหลาน+คุณแม่ โรซา
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิรวิ งศ์และลูกหลาน

- สุขสาราญแด่ ครอบครัว เปาโล ทาเนียบ+เปาโล ชัชวาลย์ สงวนแก้ว+ครอบครัว นฤมิตรประชากร

- สุขสาราญแด่ ครอบครัว สุขสันต์+ครอบครัว สว่างจิตต์+ครอบครัว พลศิลป์+ครอบครัว
ศิราโคตร+มารีอา สุทธิรา ศิราโคตร
- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัวดาราพงษ์+ประณีต ดาราพงษ์และลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บป่วย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว ศิริวงศ์วัฒนา

- อุทิศแด่ อตพล กนกรัตนา
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา จรัล ไชยเผือก+ยวง บัปติสตา อนุศักดิ์ ไชยเผือก
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิ ะมงคล
- อุทิศแด่ บุญชัย+ประภาศรี +บิดา มารดา
- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกั ดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ คุณพ่อซิสโก

- อุทิศแด่ มารีอา หล่วงเฮียง แซ่ลี้+ยวงเกียใช้ แซ่ตงั้ +ยอแซฟ เท็งฮุย แซ่ตั้ง+มารีอา ลั่งเชง แซ่จัง

- อุทิศแด่ อันนา ศุทธีนี อุดมสิทธิพัฒนา+กาเหลี่ยง+หล่า แซ่เจียง
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ มารีอา วรรณี สุภาเพิ่ม
- อุทิศแด่ เปาโล สุน+มารีอา แก่น รุจริ ัตน์

อาภรณ์
ฟอง
ดารา
วิชชา
วรรณดี
จาลอง
เทเรซา
เทเรซา
อารีย์
ธีราภรณ์
ฟอง
พรพรรณ
ทาเนียบ
เกียรติ
ครอบครัว
ดาราพงษ์
อุดม
สมบัติ
เกียรติ
สุดา
วรรณภา
อาภรณ์
นิภา
ชยพล
เพ็ญศรี
นพพินท์
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
- อุทิศแด่ โรซา ตั้ง+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
- อุทิศแด่ บัวลา+บุญชู พรหมเสนา+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ตั่วกิ๋ม+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อานวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม หรรษกุล

- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี

วันที่ 19 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์+วิเขียร คชโกศัย
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ธนาสิน+ยวง วิชิต ตรันเจริญ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้
- อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอาไพ+ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอาไพ
- อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ
- อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ
- อุทิศแด่ คุณแม่จูม ถีระพันธ์
- อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+มารีอา รุง่ เรือง พวงศรี
- อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพิ่มมาศ
- อุทิศแด่ ลูซีอา วนาลี สิงห์เสน่ห์+อันนา พัชนี บุญประพันธ์+ฟรังซิสโก บุญช่วย+เยโนเวฟา
เวณิกา รุ่งเรืองผล
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ เปาโล วันชัย แตงอ่อน+เปาโล ศิริ แตงอ่อน
- อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สว่าง+เปาโล ขันธ์+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง
- อุทิศแด่ อันเดร ยุทธ+ยออันนา ยี่สุ่น+ยอแซฟ สกุล+มารีอา มาลี+เปาโล จงรักษ์ สงวนแก้ว+
ชิน-สุพิศ-ชาตรี นฤมิตรประชากร+สุมล เพ็ญภาคกุล
- อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสงี่ยม พันธุมจินดา+มารีอา สุนทรี สว่างจิตต์+
มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม+เปโตร วิจารณ์ จันมา+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม

- อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จารูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชาระ

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- 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+ไฟชาระ

- ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ลว่ งลับ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาระ
มิสซา เวลา 09.30 น.

ผู้ขอ
ฟอง
ดารา
จิตติมา
วิชชา
สุรางค์
วิโรจน์
ครอบครัว
เพ็ญแข
อรวรรณ
ณัฏฐิณี
วรรณี
เพ็ญแข
จาลอง
พิมพ์ปภัสสร
ลูกหลาน
วรวัฒน์
ลูกหลาน
ธีรภรณ์
ฟอง
พรพรรณ
ทาเนียบ
สมใจ
ครอบครัวผลอุดม

ครอบครัวดาราพงษ์

ภาวนา
อุดม
สมบัติ

เฉลียว,วรรณี
ไม่ออกนาม

สุขสาราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
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วัน / เวลา
วันจันทร์
วันที่ 20 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันอังคาร
วันที่ 21 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

ตารางมิสซา

ผู้ขอ

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา นักบวช
- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

น.เปาลินแห่งโนลา พระสังฆราช, น.ยอห์น ฟิชเชอร์และน.โทมัส โมร์ มรณสักขี

วันพุธ
วันที่ 22 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันพฤหัสบดี
วันที่ 23 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

จุมพล

สมโภชการบังเกิดของน.ยอห์น ผู้ทาพิธีล้าง
- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ ของพระเยซูเจ้า

วันศุกร์
วันที่ 24 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ มารีอา มักดาเลนา สาราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชานาญ ปัญจทรัพย์+
ราฟาแอล หิรัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ

ครอบครัวผลอุดม
ครอบครัวผลอุดม

ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์พรหมจารี

วันเสาร์
วันที่ 25 มิ.ย. 2022
นพวารพระมารดาฯ
มิสซา,เวลา 17.00 น

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์

- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชานาญ ปัญจทรัพย์+ราฟาแอล
หิรญ
ั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสขุ -ผลอุดมที่ล่วงลับ

- อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช

ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม
จุมพล

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 : อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
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พระวาจานาชีวิต
การร่วมชีวิตกับพระคริสตเจ้า
ในสั ง คมที่ มี ค วามเป็ น อยู่ อ ย่ างสะดวกสบาย อาหารหลั ก เช่ น ข้ าวและน้ าไม่ ใช่
เป็นปัญหาใหญ่ แต่สาหรับประชาชนอีกเป็นจานวนมากในโลก สิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาอยู่
ดังนั้น พวกเขาสามารถเข้าใจดีกว่าเราว่า นี่เป็นเครื่องหมายของความรักและความเอาใจใส่
อย่างแท้จริง
เมื่ อพระเจ้ าทรงเข้ าม าเลี้ ยงดู ป ระชากร
ของพระองค์ สาหรับพวกเขา น้าและข้าว เป็นเรื่องของ
ความเป็ นความตาย บ่ อยครั้ งเราที่เจริ ญ แล้ วในความ
สะดวกสบาย หิวกระหายค่านิยมอื่นๆ มากกว่าการดารง
อยู่ของชีวิตฝ่ายกาย ในสังคมที่ทาลายความสาคัญของบุคคล เราต้องทนทุกข์เนื่องมาจากการ
ขาดบุคคลในที่ที่ไม่ควรขาด เราหิวกระหายมิตรภาพ ความรัก ความอาทร ความกรุณา ความ
เคารพ ซึ่งไม่เคยเป็นปัญหาในครอบครัวใหญ่ของผู้คนในสมัยก่อน แล้วอะไรเป็นความต้องการที่
ใหญ่กว่ากัน?
ในที่ที่เราต้องทรมานอยู่กับการขาดบุคคล พระเยซูเจ้าประสงค์ที่จะประทับอยู่กับเรา
ด้วยความอาทร และความรักของเพื่อนที่มีต่อเพื่อน ในเครื่องหมายของอาหารประจาวันที่
แสนธรรมดาสาหรั บ ชาวตะวั น ออก คื อ น้า ขนมปั ง เหล้ า องุ่ น พระ เยซู เ จ้ า ทรงบ่ ง
บอกความหมายของการประทับอยู่ของพระองค์ กับเรา พระองค์ต้องการแบ่ งปั นชีวิต
ต้องการเสริมกาลังต้องการที่จะมีความหมายอะไรบางอย่างสาหรับเรา
เมื่อเราฉลองศีลแห่งการบูชาขอบพระคุณ เราฉลองธรรมล้าลึกแห่งการประทับ
อยู่ของ พระเยซูเจ้านี้ร่วมกับหมู่คณะ จงเปิดตัวเองออกเพื่อทาให้ “ความชิดสนิท” เป็นไปได้
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา ผู้นั้นอยู่ในเรา และเราก็อยู่ในผู้นั้น”
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น., วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลฯ เวลา 18.30 น.
วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.

1. สัป ดาห์ ห น้า วันเสาร์ที่ 25 มิ ถุ นายน 2022 พี่น้องที่ จะไปร่วมงานบวช
พระสงฆ์ ใหม่ รถบั ส จะจอดบริ เวณลานหน้ า โรงเรี ย นฯ ประตู 1 รถออก
เวลา 06.30 น และยอดสนับสนุนงานบวช รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,550 บาท
และเย็ นวันเสาร์ ที่ 25 มิ.ย.เวลา 17.00 น. และวันอาทิตย์ ที่ 26 มิ.ย.
เวลา 09.30 น. พระสงฆ์ใหม่ จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดพระมารดาฯ
2. เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกหลานตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป ในฐานะเด็กช่วยมิสซา
หรื อ ผู้ อ่ า นพระคั ม ภี ร์ และรั บ สมั ค รเยาวชนวั ด ด้ ว ยนะครั บ สามารถแจ้ ง
ความประสงค์และลงชื่อที่ด้านหน้าวัด หรือมาแจ้งกับพระสงฆ์ได้
3. การรั บ ศี ล ล้ างบาปเด็ ก เดื อ นมิ ถุ น ายนนี้ พี่ น้ อ งท่ านใดประสงค์ จ ะให้
เด็กเล็กรับศีลล้างบาป ติดต่อได้ที่สานักงานวัด ส่วนวันที่จะล้างบาปจะแจ้ง
ให้อีกที
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