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ปีที่ 36 ฉบับที่ 35 ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565/2022

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
พระเยซูเจ้าตรัสกับผู้ที่เชิญพระองค์ว่า “เมื่อท่านจัด
เลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำ อย่าเชิญมิตรสหาย
พี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมี เพราะเขาจะเชิญท่านและ
ท่านจะได้รับการตอบแทน แต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จง
เชิญคนยากจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด แล้วท่าน
จะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้
ท่านจะได้รับ การตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรม
กลับคืนชีวิต

ลก 14:1, 7-14

คุยกับเจ้าวัด
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน
“เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนยากจน...แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใด
ตอนแทนท่านได้” อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจ้านำเสนอให้
เราได้ทำสิ่งใดไม่หวังผลตอบแทนจากบุคคลในโลกนี้ เพราะท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้า
เป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราคริสตชนปรารถนา เราจะได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้า
นั่นเอง
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม มีการอบรมเด็กๆ เรื่องการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆ
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ คุณ พ่อแบงค์
บราเดอร์เกม บรรดาพี่ๆ เยาวชน ที่ได้จัดเตรียมและทำให้การอบรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
การสมโภชพระนางมารี ย์ ร รั บ เกี ย รติ เข้ า สู่ ส วรรค์ ทั้ ง กายและวิ ญ ญาณผ่ า นพ้ น ไป
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นเตรี ย มงานครั้ ง นี้ การแห่ ผ่ า นพ้ น ไปด้ ว ยดี เราทุ ก คนได้ แ สดง
ความศรั ท ธาภั ก ดี ต่ อ พระนางมารีย์ เดื อ นสิ งหาคมสิ้ นสุ ด ลงแล้ ว อาทิ ต ย์ ห น้ าเริ่ม เดื อ นใหม่
กันยายน วันศุกร์ที่ 2 กันยายนเป็นวันศุกร์ต้นเดือน เชิญพี่น้องที่มีเวลาว่าง มาเฝ้าศีล รับพรจาก
ศีลมหาสนิทและร่วมมิสซาในโอกาสนี้ด้วย หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
คลี่คลายลงบ้าง คุณพ่อทั้ง 2 และคณะพลมารีย์ไปออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อสวดภาวนา อวยพร
ผู้เจ็บป่วยและโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม พี่น้องท่านใดมีความปรารถนาให้ทาง
วัดไปเยี่ยมเยียน ติดต่อที่สำนักงานวัดได้
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการรื้อฟื้นชีวิตคู่สมรมที่ฉลองครบ 25 และ 50 ปี ที่ จะมี
การจัดขึ้นที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2023 ตอนนี้ทราบว่ามีคู่สมรสที่
สมั ค รอย่ างเป็ น ทางการประมาณ 3 คู่ ยังมี อี ก 1 โครงการของเขต 2 ในเดื อ นพฤศจิกายน
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน จะมีการจัดรื้อฟื้นคู่แต่งงานครบ 1-10 ปี ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
เช่นกัน ส่วนทางวัดอาจพิจารณาจัดฉลองสำหรับทุกคู่แต่งงานรอพ่อมีโอกาสคุยกันในกลุ่มสภา
อภิบาลก่อน
สภาอภิบาลฯ ชุดนี้จะหมดวาระลงในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีประกาศในการจัดตั้งใหม่ชุดใหม่ รายละเอียดรอพระคุณเจ้าและผู้รับผิดชอบประกาศ
อีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณสำหรับสภาอภิบาลฯ ชุดปัจจุบันที่ได้ทำหน้าที่อย่างดี โดยเฉพาะช่วงที่มี
วิกฤติของสถานการณ์โควิด 19 ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา พ่อคิดว่ายังคงมีสมาชิกชุดเดิมหลายท่าน
คงได้กลับมาทำงานในหน้าที่สภาอภิบาลในอนาคตต่อไป ขอพระเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจ
ดีของทุกท่าน
นายกรัฐ มนตรี ถู ก พิ จ ารณาให้ ห ยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ถื อ เป็ น เรื่ อ งสำคั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง สำหรั บ
ประเทศไทยของเรา เชิญ ชวนพวกเราทุกคนภาวนาเพื่อผู้รับผิดชอบจะได้ดำเนินการขับเคลื่อน
ประเทศไทยของเราต่อไปอย่างเหมาะสมและถูกทาง
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า
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บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง
“สะท้อนเขา สะท้อนเรา”

ทุ ก วั น นี ้ดู เ หมื อ นสิ่ ง ส ำคั ญ อย่ ำ งหนึ่ ง เวลำที่ ขั บ ขี่ อ ยู่ บ นท้ อ งถนน นอกจำกตั วรถยนต์
อุปกรณ์ควำมปลอดภัยต่ำงๆ ที่ควรมี สิ่งที่สำคัญอีกอย่ำงก็คือกล้องบันทึกหน้ำรถจะสำหรับรถยนต์
หรือรถจักรยำนยนต์ก็กลำยเป็ นสิ่งหนึ่งที่หลำยๆ คนนำมำใช้เพื่อช่วยในเรื่องควำมปลอดภัยเวลำขับขี่
เป็ นต้นเวลำที่มีปัญหำต่ำงๆ เวลำมีอบุ ตั ิเหตุ เจ้ำกล้องเหล่ำนีก้ ็จะช่ว ยไขข้อข้องใจต่ำงๆ เป็ นหลักฐำน
สำคัญ ที่จ ะเป็ นพยำนให้กับเจ้ำของรถนั้นได้อย่ำงชัดเจน เรำเห็นได้จ ำกข่ำวต่ำงๆ ทุกวันนีก้ ็อำศัย
เจ้ำกล้องหน้ำรถนี่ละเป็ นแหล่งข่ำวสำคัญ เป็ นต้นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ช่วยได้ดี
ทีเดียวจำกหลำยๆกรณีท่ผี ่ำนมำ
ได้ดู ข่ ำ วเมื่ อ ไม่ น ำนมำนี ้ เป็ น ข่ ำ วที่ เรำเห็ น กัน บ่ อ ยๆเรื่อ งคนหั ว ร้อ น ซึ่ ง พ่ อ เคยน ำเสนอ
ในสำรวัดไปแล้วเรื่องวิกฤติกำรณ์ใจร้อน ครัง้ นีเ้ ป็ นเรื่องของชำยขับขี่รถจักรยำนยนต์แล้วเจอรถเลีย้ ว
ตัดหน้ำ แม้ไม่ได้มีอบุ ตั ิเหตุอะไรเกิดขึน้ แต่ผขู้ ่ีรถจักรยำนยนต์คนั นัน้ ขับตำมรถยนต์คันดังกล่ำวทันที
พร้อ มถ้อ ยค ำด่ ำ สำรพั ด ต่ อ ผู้ขับ รถยนต์คั น นั้น ภำพที่ เห็ น คื อ คนขับ รถยนต์ย กมื อ กล่ ำ วขอโทษ
แต่ผูข้ ่ีรถจักรยำนยนต์คันนั้นก็ด่ำว่ำอีกนิดหน่อย จนคิดว่ำเพียงพอจึงแยกย้ำยกันไป ภำพทุกอย่ำง
ถูกบันทึกในกล้องตัวเล็กของผูข้ ่ีรถจักรยำนยนต์คันนัน้ และตัวเขำเองก็โพสต์คลิปนัน้ เพื่อต่อว่ำรถคัน
ดังกล่ำวที่เลีย้ วแบบไม่ระวัง ผูค้ นในโลกโซเชียลเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นจำนวนมำก เกิดกระแสตีกลับ
ผูค้ นส่วนใหญ่ต่อว่ำคนขี่รถจักรยำนยนต์ท่ีใช้ถอ้ ยคำที่ไม่ดี และดูเหมือนแสดงกำรคุกคำมกับอีกฝ่ ำย
ที่ดเู หมือนยอมรับผิด มีบำ้ งบำงคนก็ต่อว่ำรถยนต์คนั นัน้ ที่ประมำท ฯลฯ
จำกคลิ ป วี ดี โ อนี ้ ท่ี น่ ำ จะเป็ นหลั ก ฐำนและเป็ นประโยชน์ ส ำหรับ ผู้ เ สี ย หำยนั่ นคื อ
ผูข้ ่ีรถจักรยำนยนต์แต่ดูเหมือนคลิปวีดีโอกลำยเป็ นเครื่องประจำรพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมที่อำจดูใช้
อำรมณ์จนเกินไป จนมีผู้ไม่เห็นด้วยมำกมำย แม้เขำเองอำจไม่ได้เป็ นผูก้ ระทำผิดในสถำนกำรณ์นี ้
แต่พฤติกรรมที่ไม่ เหมำะสมมันสะท้อนชัดเจนผ่ ำนวีดีโอที่ตัวเขำเองที่เป็ นผูบ้ ันทึก จนกระทั่งมีผูค้ น
มำกมำยไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่ำว
พ่อไม่ได้สรุ ปว่ำใครจะผิดจะถูกในสถำนกำรณ์นี ้ แต่สิ่งนีส้ ะท้อนควำมเป็ นจริงประกำรหนึ่ง
ก็คือ กล้องหน้ำรถมันบันทึกสิ่งที่เกิดขึ น้ ต่อหน้ำเรำจำกมุมมองที่เรำเห็น แต่มันไม่ได้สะท้อนภำพตัว
ของเรำในขณะนั้น ที่หลำยครัง้ กลำยเป็ นผูต้ อ้ งหำ ไม่ใช่ จำกควำมผิดแต่จ ำกพฤติกรรมของเรำเอง
ซึ่งเรำมักมองไม่เห็นตนเองในมุมนี ้ แต่เป็ นมุมที่คนอื่นอำจมองเห็น เป็ นต้นคนที่อยู่ต่อหน้ำเรำ
ชี วิ ต จริง ของเรำก็ อ ำจไม่ ต่ ำ งกั น นั ก เรำมองเห็ น ควำมผิ ด พลำดของคนอื่ น ใหญ่ เสมอ
จำกมุม มองของเรำ แต่ เรำมัก ไม่ ค่ อยมองสะท้อ นมุม เดี ย วกัน มำที่ ตัวของเรำ สิ่ ง ที่ เรำน ำเสนอจึ ง
กลำยเป็ นหลักฐำนประจำรตัวของเรำเอง โดยที่เรำไม่ทนั รูต้ วั เป็ นเรื่องดีถำ้ เรำจะสะท้อนตัวของเรำเอง
ในมุมมมองเดียวกันก่อนที่เรำจะตัดสินผูอ้ ่นื จำกมุมมองของเรำ
ปลัดวัดคลองจั่น
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วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
- โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย
- สุขสำราญแด่ มารีอา กันยารัตน์ เนื่องพลี
- สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโล กังสตาล แสงอรุณ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ
- สุขสำราญแด่ แบร์นาแด๊ต ศริยา พรรณศิริ

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

- สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรุณี มหามณีรัตน์+แบร์นาแด็ต วรรณภา มหามณีรัตน์
- สุขสำราญแด่ ฟรังซิสเซเวียร์ ชาคร ทรัพย์อาภารัตน์+มารีอันนา กนกวรรณ ทรัพย์อาภารัตน์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปาโล สวศิลป์ ศรีเคน+เทเรซา ธีราภรณ์ แซ่โค้วและลูกๆ
- สุขสำราญแด่ มารีอา ริศรา เจริญพานิชและครอบครัว+ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว

วันที่ 28 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ผู้ขอ

- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สว่างจิตต์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ยวงบัปติสตา นัฐพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิรวิ งศ์และครอบครัว
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ดรุณี จูเจริญ
- สุขสำราญแด่ ละโม คชโกศัย
- สุขสำราญแด่ อากาทา อภิวันท์ สามัตถิยะ
- สุขสำราญแด่ มารา ประนอม พูลสวัสดิ์
- สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรกุล+ครอบครัว
เปาโล วิชชา โพธิปัสสา
- สุขสำราญแด่ อันตน ภัทริศวร์ ชัยเฉลิมปรีชา
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันตน สมบัติ เปล่งศรีสุข
- สุขสำราญแด่ เทเรซา อารยา จันทร์มานะเจริญ
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ เซซีลีอา ณัฐนันท์ ศรีนภาวรรณ์
- สุขสำราญแด่ ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ปิยนุช พัฒน์ภิรมย์+ปนิดา น้ำวล+ภูมิ น้ำวล+ภัทร น้ำวล
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ คุณพ่อยอแซฟ ประทีป+เปาโล ประดับ+มารีอา เสงี่ยม+มารีอา สุนทรี+เปโตร
วิจารณ์+มารีอา รัชนีบูลย์
- อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง
- อุทิศแด่ มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ์
- อุทิศแด่ พตอ. วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังบสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้
- อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ มารีอา แสล่น สุภาษิต+อากาธา รำพึง วัชโรทัย+โธมัส ผืน สุภาษิต+มีคาแอล อุทิศ วัชโรทัย

- อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา องุ่น ตรีธารา+เซซีลีอา ระย้า ตรีธารา
- อุทิศแด่ เปโตร พิทักษ์ คงสติ+มัทธิว โค่ง คงสติ
- อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย
- อุทิศแด่ เปาโล วันชัย แตงอ่อน+เปาโล ศิริ แตงอ่อน

กังสตาล
จำลอง
วรรณรุณี
ชาคร
ธีราภรณ์
อารีย์
สุภาวดี
นัฐพงษ์
วรรณภา
ลาวัลย์
พรพรรณ
ดรุณี
วิโรจน์
อภิวันท์
ลาวัลย์
วิชชา
สมบัติ
อารยา
ลูกหลาน
สุภลักษณ์
วดี
ธาริณี
ปิยนุช
อุดม
สุภาวดี
พรพรรณ
วิโรจน์
วิชชา
ครอบครัว
อรวรรณ
เจนจิรา
ธีระ
จำลอง
ริส
สมิง
สมิง
ชยพล
ธีราภรณ์
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
- อุทิศแด่ บิดา-มารดา วิญญาณญาติพี่น้อง
- อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพิ่มมาศ
- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกั ดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ
- อุทิศแด่ ฟรังซิสโก สุรพล ชมไพศาล+มารีอา มัทนา บุญครอง
- อุทิศแด่ ฟรังซิสโก ประเทือง+เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจิตร
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+มารีอา มุย่ เอง ปัญจทรัพย์+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ +เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง
- อุทิศแด่ ฟรังซิสโก ปรีดา พัฒน์ภิราย์+มารีอา โรซา นงเยาว์ พัฒน์ภิรมย์+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

ลักษณาวดี
วรวัฒน์
วรรณภา
จิตติมา
ดรุณี
สดใส
ลูก
หลาน
สมบัติ

- อุทิศแด่ เปาโล ทองอยู่+มารีอา ดารา+ซาเซลีอา จินดา มีขันทอง+อัญเยรา โสภี ทับทิมทอง+
อันเดร สมจิตร+ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง
- อุทิศแด่ สุรชัย สุดสวาสดิ์+อักแนส ไสว สุดสวาสดิ์+บรรพบุรุษ+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ โยเซฟ สุวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ
- อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม

เนตรนภิศ

- อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์+เปโตนิลา สมจิตร วรรณงาม+มารีอา กมลพรรณ
เดชสุริโยธิน+มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา+ยอแซฟ สุพรรณ สังขรัตน์+ดิโอนิชโิ อ ชะโลม สังขรัตน์

วันที่ 28 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

- 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
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ
มิสซา เวลา 09.30 น.

สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันจันทร์

ระลึกถึง น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง ถูกตัดศีรษะ

วันที่ 29 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 เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ
- อุทิศแด่ พิศิษฐ์ สุทธาวาส
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

สุรางค์
ปิยนุช
เนตรนภิศ

เกียรติ
ครอบครัวผลอุดม
ครอบครัวดาราพงษ์

ภาวนา
อุดม
สมบัติ

ลาวัลย์
ชาคร
ไม่ออกนาม

ลูกหลาน
สนั่น
เกียรติ
ห น้ า 5

วัน / เวลา

ตารางมิสซา

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันอังคาร
วันที่ 30 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

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

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพุธ
วันที่ 31 ส.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

เกียรติ

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี
วันที่ 01 ก.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา (วันศุกร์ต้นเดือน)

วันศุกร์
วันที่ 02 ก.ย. 2022

ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท

มิสซา เวลา 18.30 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

ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์
วันที่ 03 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 04 กันยายน 2022 : อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

ลูกหลาน
ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม
จุมพล
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พระวาจานำชีวิต
“ผู้ที่ถ่อมตัวให้ต่ำลง จะได้รับการยกให้สูงขึ้น”
คนที่ ใหญ่ จ ริ ง เท่ า นั้ น สามารถถ่ อ มตั ว ให้ ต่ ำ ลงได้ ความสุ ภ าพคื อ การยื น อยู่ กั บ
ความจริง มีเรื่องเล่าว่า นักแสดงคนหนึ่ง ต้องการให้เพื่อนที่เป็นช่างถ่ายภาพถ่ายรูปเขา
และด้วยสัญ ชาติญ าณ เขาวางท่าถ่ายตามบทบาทของตัวละครที่เขาแสดงในภาพยนตร์
เรื่อ งหนึ่ ง ช่ างภาพต้ อ งเตื อนเขาว่า “ผมต้อ งการภาพถ่ายของคุณ นะ” นั กแสดงคนนั้ น
ประสบกับความยุ่งยากที่จะเป็นตัวของตัวเองต่อหน้ากล้องถ่ายรูป เพราะเขาเป็นนักแสดง
อยู่เสมอ
คนที่ รู้ จั ก ปรั บ ตั ว เท่ า นั้ น สามารถเป็ น ตั ว เองได้ อ ย่ า งจริ ง ใจทุ ก แห่ ง ทุ ก เวลา
เขาไม่ต้องการสัญลักษณ์บอกสถานภาพ เขาไม่รู้สึกถึงความจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องทำตัว
ตามที่ เ พื่ อ นพี่ น้ อ งของเขาคิ ด วาดภาพให้ เ ขาเป็ น เขาไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งพิ สู จ น์ ตั ว เอง
เพราะ “สวนอาหารดี ลูกค้าย่อมมาเอง”
บิ ด ามารดาที่ สุ ภ าพย่ อ มไม่ มี ม ารยา พวกเขารู้ ว่ า พวกเขาได้ รั บ ความรั ก และ
ความเคารพจากลูก ๆ เพราะสิ่งที่พวกเขาเป็น บิดามารดาสามารถกล่าวคำขอโทษได้สำหรับ
ความผิดพลาดเนื่องจากเป็นเรื่องปกติสำหรับมนุษย์ บุคคลที่สุภาพยอมรับได้โดยง่ายเมื่อ
คนอื่ น พิ สู จ น์ ให้ เห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น อะไร ไม่ มี ใครเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญไปได้ ในทุ ก เรื่ อ ง
ความสุภาพในฐานะที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่ง มีรากฐาน
อยู่ในพระเจ้าเอง คริสตชนรู้ว่า ทุกสิ่งที่เขาเป็นและมีเป็น
ของขวัญ จากพระเจ้ า ดั ง นั้ น เขาย่ อ มต้ อ งการพระเจ้ า
เสมอ พระเยซูเจ้ าทรงเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ที่สุ ด ของความ
สุ ภ าพ และเพราะเหตุ นี้ พ ระองค์ จึ งสามารถพู ด ถึ ง ความ
สุภาพได้ ดังที่ทรงกระทำในพระวรสารของวันนี้
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์-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. สั ป ดาห์ นี้ เป็ น สั ป ดาห์ สุ ด ท้ ายของเดื อ นสิ ง หาคมและเป็ น การปิ ด เดื อ นภาวนา
เพื่อเด็กๆ และเยาวชนของวัด แต่กิจกรรมและการส่งเสริมการมีบทบาทของเด็กๆ
และเยาวชนในวัดยังคงดำเนินต่อไปผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ขอพี่น้องภาวนาเพื่อเด็กๆ
และเยาวชน พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กๆและเยาวชนที่จะเกิดขึ้นต่อๆ ไป
ในวัดของเราด้วย
2. ตารางมิสซาสัปดาห์หน้า : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เวลา 06.20 น.
วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท – มิสซา
เวลา 18.30 น.
3. ผลการออกรางวัลบัตรการกุศลโรงเรียนกุหลาบวิทยา เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม
2022 จะติดบอร์ดหน้าวัด หรือพี่น้องสามารถตรวจสอบได้ทางเฟสบุควัด พระมารดาฯ
หรือเวปไซต์ของโรงเรียนกุหลาบวิทยา
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
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