พระวาจาทรงชีวติ /The Word of Life

St. Nikolaus Church Pattaya
Assumption Church Pattaya

“พระองค์ทรงอยูเ่ หนือสรรพสิง่ เป็นพระเจ้าและทรงได้รบั การถวายสดุดตี ลอดนิรนั ดร”

วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วัดอัสสัมชัญ พัทยา

(รม.9:5)

NINETEENTH SUNDAY OF THE YEAR
First Reading (1 Kings 19:9-13)
Second Reading(Rm 9:1-5)

ตารางมิสซา Time for Masses

วัดเซนต์นโิ คลัส พัทยา St. Nikolaus Church Pattaya
วันพุธ Wednesday

- 18.30 น. hrs. อังกฤษ English
- 19.30 น. hrs. นพวารและมิสซา Novena&Mass ไทย Thai
วันศุกร์ตน้ เดือน First Friday of the Month
- 18.30 น. hrs อังกฤษ/English
- 19.30 น. hrs ไทย/Thai
วันเสาร์ Saturday
- 18.00 น. hrs. อังกฤษ/English
- 19.30 น. hrs. ไทย/Thai
วันอาทิตย์ Sunday
- 7.00 น. hrs. ไทย/Thai
- 8.30 น. hrs. อังกฤษ/English
- 10.00 น. hrs. ไทย/Thai
เจ้าวัด คุณพ่อฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม
- 16.00 น. hrs. อังกฤษ/English ผูช้ ว่ ย คุณพ่อวีระ ผังรักษ์
- 17.30 น. hrs. เกาหลี/Korean
คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สริ ิ

วัดอัสสัมชัญ พัทยา Assumption Church Pattaya
วันอาทิตย์ Sunday

Priest Calls :
Fr. Adisak
Fr. Weera

- 9.00 น. hrs.
- 11.00 น. hrs.

ไทย/Thai
อังกฤษ/English

081-8675598
081-8164396

Pastor

Fr. Philip Adisak Phorn-Ngam
Helping Fr.Michael Weera Phangrak

Fr.Angkarn Charoensatsiri

สำนักงาน Office : (038) 415 322

สารวั ด

จากถนนสุขุมวิทเข้าทางซอยสยามคันทรีคลับตรงเข้าไป 10 กม.
ก่อนถึงสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ
From Sukhumvit Highway, turn into Soi
Siam Country Club Road and go
straight along the road for 10 kms.
http://www.nikolauschurch.org

สัปดาห์ท่ี 19 เทศกาลธรรมดา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 13th August, 2017

Gospel(Mt 14:22-33)

ถนนสุขมุ วิท บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 145
ใกล้ทางแยกเข้าพัทยากลาง พัทยา จังหวัดชลบุรี 20150
Sukhumvit Road. 145 Kilometer Post, near the
traffic light of Central Pattaya, Pattaya,
Chonburi 20150
https://www.facebook.com/home.php

ปีท่ี ๒๐ ฉบับที่ ๘๕ 20th Year, Book 85

“The Messiah, who is over all, God be blessed forever.
Amen.” (Rom. 9:5)

Bulletin

Nineteenth Sunday in Ordinary Time

Responsorial Psalm:
Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.

ข้าแต่พระเจ้า โปรดแสดงความรักมัน่ คงของพระองค์ และโปรดประทานความรอดของพระองค์แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย
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ประชาสัมพันธ์จากทางวัด

จากใจเจ้าอาวาส

อาทิตย์ท่ี 19 เทศกาลธรรมดา

พีน่ อ้ งทีเ่ คารพรักครับ
เมือ่ มองไปข้างหน้า นึกถึงวันฉลองวัดของเราปีน้ี (10 กันยายน
2560/2017) เหลือเวลาน้อยจริงๆ ไม่ถึง 1 เดือนเต็มๆ มีหลายสิ่งหลาย
อย่างที่เราต้องเตรียม ต้องจัดหาและจัดการทั้งเรื่องภายนอกและภายใน
เราได้รับการเตือนอยู่บ่อยๆ ว่าภายนอกไม่สำคัญ ให้เอาใจใส่เรื่องภายใน
เรื่องจิตวิญญาณ เรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและพี่น้องเรื่อง
หน้าที่ของการเป็นคริสตชน เรื่องของความเชื่อที่ต้องพัฒนา และทำให้
เติบโตขึ้นทุกๆ วัน ในขณะที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกปัจจุบันความกังวลมากเกิน ไปกับ
เรื่องที่ต้องมอบฝากไว้กับพระเจ้าให้ช่วยดูแลคงไม่ค่อย มีประโยชน์มากนัก สิ่งสำคัญกว่าก็คือ
การรู้จักใช้เวลาปัจจุบันที่พระเจ้าประทานให้ เราได้ใช้อย่างดี และทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่
มากน้อยเพียงใด ขอให้เราได้ร่วมมือร่วมใจกันพร้อมกับพี่น้อง ของเราเจริญชีวิตในความเป็น
พี่น้องที่รักกัน และยื่นมือให้แก่กัน ช่วยกันจูง ช่วยกันพากันและกัน เดินไปข้างหน้าในหนทาง
ของพระเจ้าปฏิบัติตามคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า
เพือ่ เป็นการฟืน้ ฟูชวี ติ คริสตชนในโอกาสฉลองวัดปีน้ี ขอพีน่ อ้ งได้ชกั ชวนกันและกันมารับการ
ฟืน้ ฟูความเชือ่ เตรียมฉลองวัด ร่วมในพิธบี ชู าขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. หรือ 10.00 น. ดังนี้
- อาทิตย์ท่ี 20 สิงหาคม 2560 หัวข้อ “50 ปีชมุ ชนวัด น.นิโคลัส พัทยา มุง่ สูก่ ารเป็นชุมชน
ศิษย์พระคริสต์” โดย คุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา
- อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 หัวข้อ “สภาอภิบาล กลุ่มองค์กรคาทอลิกและเยาวชนวัด
น.นิโคลัส พัทยา ร่วมสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์” โดย คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์
- อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์วัด น.นิโคลัส พัทยา เจริญชีวิต
ประกาศข่าวดีใหม่” โดย คุณพ่อเอนก นามวงศ์
- เสาร์ที่ 9 กันยายน (19.30 น.) หัวข้อ “ครอบครัวศิษย์พระคริสต์วัด น.นิโคลัส พัทยา
ร่วมสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์” โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
ขอพระเจ้าอวยพระพร
คุณพ่อฟิลปิ อดิศกั ดิ์ พรงาม
เจ้าอาวาสวัดนักบุญนิโคลัสและวัดอัสสัมชัญ พัทยา

1. สุขสันต์วนั แม่ในวันอาทิตย์นใ้ี ห้เราภาวนาเป็นพิเศษเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี ารถ ในรัชกาลที่ 9 เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และภาวนาสำหรับคุณแม่ของเรา
2. ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึง 14 ปีแห่งการจากไป
ของคุณพ่อเรย์ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 มิสซาเวลา 19.30 น. หลังมิสซามีการวาง
ดอกไม้ทห่ี ลุมในสุสาน (ของดนพวารและมิสซาเวลา 18.30 น.)
3. ขอเชิญสภาอภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017
เวลา 18.30 น.
4. ในวันอาทิตย์หน้า (20 ส.ค.) พระศาสนจักรสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย
และวิญญาณหลังมิสซาเวลา 10.00 น.ที่วัดนักบุญนิโคลัสจะมีพิธีแห่เทิดพระเกียรติและ
ถวายดอกกุหลาบแด่พระแม่
5. ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.สระแก้ว วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 มิสซา
เวลา 10.30 น.
Announcement from the Church
1. Happy National Mother Day! Let us pray to God for our mothers.
Next Sunday will be the Assumption of the Blessed Virgin Mary,
thus there will be a procession in honor of our Mother Mary
after 10 a.m. Mass.
2. You are invited to participate the 14th Anniversary Memorial
Mass of Father Ray Brennan on Wednesday August 16, 2017 at
07.30 p.m.Novena and Mass at 06.30 pm. is cancelled.
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A reading from the holy Gospel according to Matthew
After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat
and precede him to the other side,
while he dismissed the crowds.
After doing so, he went up on the mountain by himself to pray.
When it was evening he was there alone.
Meanwhile the boat, already a few miles offshore,
was being tossed about by the waves, for the wind was against it.
During the fourth watch of the night,
he came toward them walking on the sea.
When the disciples saw him walking on the sea they were terrified.
“It is a ghost,” they said, and they cried out in fear.
At once Jesus spoke to them, “Take courage, it is I; do not be afraid.”
Peter said to him in reply,
”Lord, if it is you, command me to come to you on the water.”
He said, “Come.”
Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus.
But when he saw how strong the wind was he became frightened;
and, beginning to sink, he cried out, “Lord, save me!”
Immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter,
and said to him, “O you of little faith, why did you doubt?”
After they got into the boat, the wind died down.
Those who were in the boat did him homage, saying,
“Truly, you are the Son of God.”

กำหนดการฟืน้ ฟูจติ ใจเตรียมฉลองวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา 2017
วันอาทิตย์ท่ี 20 สิงหาคม 2017 (ครัง้ ที่ 1)
หัวข้อ “50 ปีชมุ ชนวัดนักบุญนิโคลัสมุง่ สูก่ ารเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์”
07.00 น. มิสซา
โดยคุณพ่อภูวนารถ
แน่นหนา
10.00น. มิสซา
โดยคุณพ่อภูวนารถ
แน่นหนา
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รักของแม่

แม่เสมือนผ้า...ที่คอยให้ความอบอุ่นแก่ฉันในยามที่ฉันต้องการ แม่..เป็นเสมือนเพื่อน
และที่ปรึกษา ที่สามารถคุยและปรึกษาได้ทุกเรื่อง และเป็นอะไรอีกมากมาย ที่ฉันไม่สามารถ
บรรยายพระคุณของท่านได้หมด ดังบทเพลงหนึง่ ว่า “จะเอาโลกมาทำปากกา แล้วเอานภามาแทน
กระดาษ เอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ” เรียกได้วา่ ทุกๆ ความสำเร็จ
ที่เราได้มา ทุกสิ่งที่ฉันมี ที่ฉันเป็นอยู่คงไม่มีทางสำเร็จหาก แม่..ผู้ที่คอยให้ความสนับสนุน
และให้ ก ำลั ง ใจชั ก จู ง ฉั น ไปในทางที ่ ด ี คอยผลั ก ดั น ให้ ฉ ั น ก้ า วไปข้ า งหน้ า อย่ า งสง่ า ผ่ า เผย
โดยมีแม่คอยห่วงใยอยู่เบื้องหลัง คนบางคนเมื่อเจริญก้าวหน้าแล้ว ก็ลืมแม่ผู้ที่คอยส่งเสริม
ให้ตนเองไปถึงจุดนั้นได้ ปฏิบัติไม่ดีกับแม่ต่างๆ นานาเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ พูดไม่ดีกับแม่
เสียงดังใส่แม่ หน้าบึ้งใส่บ้างก็มี ฉันเองเคยทำสิ่งเหล่านั้น แต่โตขึ้นฉันจะเรียนรู้และตระหนักถึง
พระคุณของแม่เป็นอย่างมาก
ในช่วง ๑ ปี แม่คงไม่ตอ้ งการให้ฉนั แสดงความรักเพียงแค่ครัง้ เดียว คีอวันที่ ๑๒ สิงหาคม
และฉันก็คงไม่ต้องแสดงความรักที่มีต่อแม่แค่วันนั้นวันเดียวหรอก เพราะไม่ว่าจะวันไหนๆ ฉันก็
สามารถแสดงความรักทีม่ ใี ห้กบั แม่ได้ทกุ วัน ขณะนีส้ ง่ิ ทีฉ่ นั ควรทำก็คอื ...เป็นเด็กดี ตัง้ ใจเรียนหนังสือ
เชื่อฟังคำสอนของท่าน อย่าทำให้ท่านต้องเสียใจรู้จักรักษาน้ำใจท่าน และกระทำสิ่งที่ดีและอื่นๆ
อีกมากที่ฉันสามารถทำให้แม่ได้โดยไม่ต้องมีโอกาส เพราะแม่เป็นบุคคลที่ฉันรักมากที่สุด ในชีวิต
แน่นอน คงไม่มใี ครรักฉันไปมากกว่าทีพ่ อ่ กับแม่รกั ฉันอีก อาจมีบางคนทีไ่ ม่มคี ำว่า...แม่ เพราะบางคน
แม่ของเขาไม่มแี ล้ว แต่ฉนั สิ...รักแม่ยง่ิ กว่าสิง่ อืน่ ใด
ตลอดเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา ฉันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า แม่...คือ ทุกสิ่งสำหรับ
ฉัน แม่สามารถให้ฉนั ได้ทกุ ๆ อย่างเท่าทีแ่ ม่คนหนึง่ จะทำให้ลกู ได้ ต่อไปนีฉ้ นั จะทำเพือ่ แม่ ให้แม่มี
ความสุข และแม่ยังคงเป็นคนที่ทำให้ฉันก้าวมาได้จนถึงทุกวันนี้ ตอนนี้ฉันก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
สามารถทำอะไรได้ ด ้ ว ยตนเอง ฉั น รู ้ ซ ึ ้ ง และตระหนั ก ในพระคุ ณ ของแม่ ค นนี ้ อ ย่ า งเต็ ม หั ว ใจ
ว่าแม่คือ “ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฉัน” และฉันเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ก็เพราะพ่อกับแม่
ที่ทำให้ฉันเกิดบนโลกใบนี้ ฉันคิดว่าชีวิตของฉันมีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่
ผู ้ ป ระเสริ ฐ ทั ้ ง สองท่ า นฉั น ดี ใ จที ่ ไ ด้ เ ป็ น ลู ก ของแม่ “ฉันรักแม่มากที่สุด” ดั ง คำกล่ า วที ่ ว ่ า
“รักอืน่ สุขบ้างบางเวลา รักมารดาสุขนัน้ นิรนั ดร”
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คำขวัญวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
สอนให้ลกู
พัฒนา
เพราะคนแกร่ง
เพือ่ มาเป็น

เรียนรู้
ด้วยตน
จะก้าว
กำลังไทย

สูป้ ญ
ั หา
จนเติบใหญ่
ได้ยาวไกล
ให้แข็งแรง

Guiding Light Mom
Mom, from the time I was really young,
I realized I had someone...you,
who always cared,
who always protected me,
who was always there for me no matter what.
You taught me right from wrong,
and pushed me to do the right thing,
even when it was hard to do.
You took care of me when I was sick,
and your love helped make me well.
You had rules, and I learned that when I obeyed them,
my life was simpler, better, richer.
You were and are the guiding light of my life.
My heart is filled with love for you,
my teacher, my friend, my mother.

By Karl and Joanna Fuchs
First Reading 1 Kgs 19:9a, 11-13a
A reading from the first Book of Kings.
At the mountain of God, Horeb,
Elijah came to a cave where he took shelter.
Then the LORD said to him,
”Go outside and stand on the mountain before the LORD;
the LORD will be passing by.”
A strong and heavy wind was rending the mountains
and crushing rocks before the LORD—

-5but the LORD was not in the wind.
After the wind there was an earthquake—
but the LORD was not in the earthquake.
After the earthquake there was fire—
but the LORD was not in the fire.
After the fire there was a tiny whispering sound.
When he heard this,
Elijah hid his face in his cloak
and went and stood at the entrance of the cave.

Responsorial: (for Responsorial Psalm)
Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Second Reading Rom 9:1-5
A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans
Brothers and sisters:
I speak the truth in Christ, I do not lie;
my conscience joins with the Holy Spirit in bearing me witness
that I have great sorrow and constant anguish in my heart.
For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ
for the sake of my own people,
my kindred according to the flesh.
They are Israelites;
theirs the adoption, the glory, the covenants,
the giving of the law, the worship, and the promises;
theirs the patriarchs, and from them,
according to the flesh, is the Christ,
who is over all, God blessed forever. Amen.
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คำขวัญวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
สอนให้ลกู
พัฒนา
เพราะคนแกร่ง
เพือ่ มาเป็น

เรียนรู้
ด้วยตน
จะก้าว
กำลังไทย

สูป้ ญ
ั หา
จนเติบใหญ่
ได้ยาวไกล
ให้แข็งแรง

Guiding Light Mom
Mom, from the time I was really young,
I realized I had someone...you,
who always cared,
who always protected me,
who was always there for me no matter what.
You taught me right from wrong,
and pushed me to do the right thing,
even when it was hard to do.
You took care of me when I was sick,
and your love helped make me well.
You had rules, and I learned that when I obeyed them,
my life was simpler, better, richer.
You were and are the guiding light of my life.
My heart is filled with love for you,
my teacher, my friend, my mother.

By Karl and Joanna Fuchs
First Reading 1 Kgs 19:9a, 11-13a
A reading from the first Book of Kings.
At the mountain of God, Horeb,
Elijah came to a cave where he took shelter.
Then the LORD said to him,
”Go outside and stand on the mountain before the LORD;
the LORD will be passing by.”
A strong and heavy wind was rending the mountains
and crushing rocks before the LORD—

-5but the LORD was not in the wind.
After the wind there was an earthquake—
but the LORD was not in the earthquake.
After the earthquake there was fire—
but the LORD was not in the fire.
After the fire there was a tiny whispering sound.
When he heard this,
Elijah hid his face in his cloak
and went and stood at the entrance of the cave.

Responsorial: (for Responsorial Psalm)
Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Second Reading Rom 9:1-5
A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans
Brothers and sisters:
I speak the truth in Christ, I do not lie;
my conscience joins with the Holy Spirit in bearing me witness
that I have great sorrow and constant anguish in my heart.
For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ
for the sake of my own people,
my kindred according to the flesh.
They are Israelites;
theirs the adoption, the glory, the covenants,
the giving of the law, the worship, and the promises;
theirs the patriarchs, and from them,
according to the flesh, is the Christ,
who is over all, God blessed forever. Amen.

-6Gospel Mt 14:22-33
A reading from the holy Gospel according to Matthew
After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat
and precede him to the other side,
while he dismissed the crowds.
After doing so, he went up on the mountain by himself to pray.
When it was evening he was there alone.
Meanwhile the boat, already a few miles offshore,
was being tossed about by the waves, for the wind was against it.
During the fourth watch of the night,
he came toward them walking on the sea.
When the disciples saw him walking on the sea they were terrified.
“It is a ghost,” they said, and they cried out in fear.
At once Jesus spoke to them, “Take courage, it is I; do not be afraid.”
Peter said to him in reply,
”Lord, if it is you, command me to come to you on the water.”
He said, “Come.”
Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus.
But when he saw how strong the wind was he became frightened;
and, beginning to sink, he cried out, “Lord, save me!”
Immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter,
and said to him, “O you of little faith, why did you doubt?”
After they got into the boat, the wind died down.
Those who were in the boat did him homage, saying,
“Truly, you are the Son of God.”

กำหนดการฟืน้ ฟูจติ ใจเตรียมฉลองวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา 2017
วันอาทิตย์ท่ี 20 สิงหาคม 2017 (ครัง้ ที่ 1)
หัวข้อ “50 ปีชมุ ชนวัดนักบุญนิโคลัสมุง่ สูก่ ารเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์”
07.00 น. มิสซา
โดยคุณพ่อภูวนารถ
แน่นหนา
10.00น. มิสซา
โดยคุณพ่อภูวนารถ
แน่นหนา
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รักของแม่

แม่เสมือนผ้า...ที่คอยให้ความอบอุ่นแก่ฉันในยามที่ฉันต้องการ แม่..เป็นเสมือนเพื่อน
และที่ปรึกษา ที่สามารถคุยและปรึกษาได้ทุกเรื่อง และเป็นอะไรอีกมากมาย ที่ฉันไม่สามารถ
บรรยายพระคุณของท่านได้หมด ดังบทเพลงหนึง่ ว่า “จะเอาโลกมาทำปากกา แล้วเอานภามาแทน
กระดาษ เอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ” เรียกได้วา่ ทุกๆ ความสำเร็จ
ที่เราได้มา ทุกสิ่งที่ฉันมี ที่ฉันเป็นอยู่คงไม่มีทางสำเร็จหาก แม่..ผู้ที่คอยให้ความสนับสนุน
และให้ ก ำลั ง ใจชั ก จู ง ฉั น ไปในทางที ่ ด ี คอยผลั ก ดั น ให้ ฉ ั น ก้ า วไปข้ า งหน้ า อย่ า งสง่ า ผ่ า เผย
โดยมีแม่คอยห่วงใยอยู่เบื้องหลัง คนบางคนเมื่อเจริญก้าวหน้าแล้ว ก็ลืมแม่ผู้ที่คอยส่งเสริม
ให้ตนเองไปถึงจุดนั้นได้ ปฏิบัติไม่ดีกับแม่ต่างๆ นานาเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ พูดไม่ดีกับแม่
เสียงดังใส่แม่ หน้าบึ้งใส่บ้างก็มี ฉันเองเคยทำสิ่งเหล่านั้น แต่โตขึ้นฉันจะเรียนรู้และตระหนักถึง
พระคุณของแม่เป็นอย่างมาก
ในช่วง ๑ ปี แม่คงไม่ตอ้ งการให้ฉนั แสดงความรักเพียงแค่ครัง้ เดียว คีอวันที่ ๑๒ สิงหาคม
และฉันก็คงไม่ต้องแสดงความรักที่มีต่อแม่แค่วันนั้นวันเดียวหรอก เพราะไม่ว่าจะวันไหนๆ ฉันก็
สามารถแสดงความรักทีม่ ใี ห้กบั แม่ได้ทกุ วัน ขณะนีส้ ง่ิ ทีฉ่ นั ควรทำก็คอื ...เป็นเด็กดี ตัง้ ใจเรียนหนังสือ
เชื่อฟังคำสอนของท่าน อย่าทำให้ท่านต้องเสียใจรู้จักรักษาน้ำใจท่าน และกระทำสิ่งที่ดีและอื่นๆ
อีกมากที่ฉันสามารถทำให้แม่ได้โดยไม่ต้องมีโอกาส เพราะแม่เป็นบุคคลที่ฉันรักมากที่สุด ในชีวิต
แน่นอน คงไม่มใี ครรักฉันไปมากกว่าทีพ่ อ่ กับแม่รกั ฉันอีก อาจมีบางคนทีไ่ ม่มคี ำว่า...แม่ เพราะบางคน
แม่ของเขาไม่มแี ล้ว แต่ฉนั สิ...รักแม่ยง่ิ กว่าสิง่ อืน่ ใด
ตลอดเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา ฉันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า แม่...คือ ทุกสิ่งสำหรับ
ฉัน แม่สามารถให้ฉนั ได้ทกุ ๆ อย่างเท่าทีแ่ ม่คนหนึง่ จะทำให้ลกู ได้ ต่อไปนีฉ้ นั จะทำเพือ่ แม่ ให้แม่มี
ความสุข และแม่ยังคงเป็นคนที่ทำให้ฉันก้าวมาได้จนถึงทุกวันนี้ ตอนนี้ฉันก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
สามารถทำอะไรได้ ด ้ ว ยตนเอง ฉั น รู ้ ซ ึ ้ ง และตระหนั ก ในพระคุ ณ ของแม่ ค นนี ้ อ ย่ า งเต็ ม หั ว ใจ
ว่าแม่คือ “ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฉัน” และฉันเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ก็เพราะพ่อกับแม่
ที่ทำให้ฉันเกิดบนโลกใบนี้ ฉันคิดว่าชีวิตของฉันมีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่
ผู ้ ป ระเสริ ฐ ทั ้ ง สองท่ า นฉั น ดี ใ จที ่ ไ ด้ เ ป็ น ลู ก ของแม่ “ฉันรักแม่มากที่สุด” ดั ง คำกล่ า วที ่ ว ่ า
“รักอืน่ สุขบ้างบางเวลา รักมารดาสุขนัน้ นิรนั ดร”
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ประชาสัมพันธ์จากทางวัด

จากใจเจ้าอาวาส

อาทิตย์ท่ี 19 เทศกาลธรรมดา

พีน่ อ้ งทีเ่ คารพรักครับ
เมือ่ มองไปข้างหน้า นึกถึงวันฉลองวัดของเราปีน้ี (10 กันยายน
2560/2017) เหลือเวลาน้อยจริงๆ ไม่ถึง 1 เดือนเต็มๆ มีหลายสิ่งหลาย
อย่างที่เราต้องเตรียม ต้องจัดหาและจัดการทั้งเรื่องภายนอกและภายใน
เราได้รับการเตือนอยู่บ่อยๆ ว่าภายนอกไม่สำคัญ ให้เอาใจใส่เรื่องภายใน
เรื่องจิตวิญญาณ เรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและพี่น้องเรื่อง
หน้าที่ของการเป็นคริสตชน เรื่องของความเชื่อที่ต้องพัฒนา และทำให้
เติบโตขึ้นทุกๆ วัน ในขณะที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกปัจจุบันความกังวลมากเกิน ไปกับ
เรื่องที่ต้องมอบฝากไว้กับพระเจ้าให้ช่วยดูแลคงไม่ค่อย มีประโยชน์มากนัก สิ่งสำคัญกว่าก็คือ
การรู้จักใช้เวลาปัจจุบันที่พระเจ้าประทานให้ เราได้ใช้อย่างดี และทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่
มากน้อยเพียงใด ขอให้เราได้ร่วมมือร่วมใจกันพร้อมกับพี่น้อง ของเราเจริญชีวิตในความเป็น
พี่น้องที่รักกัน และยื่นมือให้แก่กัน ช่วยกันจูง ช่วยกันพากันและกัน เดินไปข้างหน้าในหนทาง
ของพระเจ้าปฏิบัติตามคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า
เพือ่ เป็นการฟืน้ ฟูชวี ติ คริสตชนในโอกาสฉลองวัดปีน้ี ขอพีน่ อ้ งได้ชกั ชวนกันและกันมารับการ
ฟืน้ ฟูความเชือ่ เตรียมฉลองวัด ร่วมในพิธบี ชู าขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. หรือ 10.00 น. ดังนี้
- อาทิตย์ท่ี 20 สิงหาคม 2560 หัวข้อ “50 ปีชมุ ชนวัด น.นิโคลัส พัทยา มุง่ สูก่ ารเป็นชุมชน
ศิษย์พระคริสต์” โดย คุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา
- อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 หัวข้อ “สภาอภิบาล กลุ่มองค์กรคาทอลิกและเยาวชนวัด
น.นิโคลัส พัทยา ร่วมสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์” โดย คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์
- อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์วัด น.นิโคลัส พัทยา เจริญชีวิต
ประกาศข่าวดีใหม่” โดย คุณพ่อเอนก นามวงศ์
- เสาร์ที่ 9 กันยายน (19.30 น.) หัวข้อ “ครอบครัวศิษย์พระคริสต์วัด น.นิโคลัส พัทยา
ร่วมสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์” โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
ขอพระเจ้าอวยพระพร
คุณพ่อฟิลปิ อดิศกั ดิ์ พรงาม
เจ้าอาวาสวัดนักบุญนิโคลัสและวัดอัสสัมชัญ พัทยา

1. สุขสันต์วนั แม่ในวันอาทิตย์นใ้ี ห้เราภาวนาเป็นพิเศษเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี ารถ ในรัชกาลที่ 9 เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และภาวนาสำหรับคุณแม่ของเรา
2. ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึง 14 ปีแห่งการจากไป
ของคุณพ่อเรย์ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 มิสซาเวลา 19.30 น. หลังมิสซามีการวาง
ดอกไม้ทห่ี ลุมในสุสาน (ของดนพวารและมิสซาเวลา 18.30 น.)
3. ขอเชิญสภาอภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017
เวลา 18.30 น.
4. ในวันอาทิตย์หน้า (20 ส.ค.) พระศาสนจักรสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย
และวิญญาณหลังมิสซาเวลา 10.00 น.ที่วัดนักบุญนิโคลัสจะมีพิธีแห่เทิดพระเกียรติและ
ถวายดอกกุหลาบแด่พระแม่
5. ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.สระแก้ว วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 มิสซา
เวลา 10.30 น.
Announcement from the Church
1. Happy National Mother Day! Let us pray to God for our mothers.
Next Sunday will be the Assumption of the Blessed Virgin Mary,
thus there will be a procession in honor of our Mother Mary
after 10 a.m. Mass.
2. You are invited to participate the 14th Anniversary Memorial
Mass of Father Ray Brennan on Wednesday August 16, 2017 at
07.30 p.m.Novena and Mass at 06.30 pm. is cancelled.

พระวาจาทรงชีวติ /The Word of Life

St. Nikolaus Church Pattaya
Assumption Church Pattaya

“พระองค์ทรงอยูเ่ หนือสรรพสิง่ เป็นพระเจ้าและทรงได้รบั การถวายสดุดตี ลอดนิรนั ดร”

วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา
วัดอัสสัมชัญ พัทยา

(รม.9:5)

NINETEENTH SUNDAY OF THE YEAR
First Reading (1 Kings 19:9-13)
Second Reading(Rm 9:1-5)

ตารางมิสซา Time for Masses

วัดเซนต์นโิ คลัส พัทยา St. Nikolaus Church Pattaya
วันพุธ Wednesday

- 18.30 น. hrs. อังกฤษ English
- 19.30 น. hrs. นพวารและมิสซา Novena&Mass ไทย Thai
วันศุกร์ตน้ เดือน First Friday of the Month
- 18.30 น. hrs อังกฤษ/English
- 19.30 น. hrs ไทย/Thai
วันเสาร์ Saturday
- 18.00 น. hrs. อังกฤษ/English
- 19.30 น. hrs. ไทย/Thai
วันอาทิตย์ Sunday
- 7.00 น. hrs. ไทย/Thai
- 8.30 น. hrs. อังกฤษ/English
- 10.00 น. hrs. ไทย/Thai
เจ้าวัด คุณพ่อฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม
- 16.00 น. hrs. อังกฤษ/English ผูช้ ว่ ย คุณพ่อวีระ ผังรักษ์
- 17.30 น. hrs. เกาหลี/Korean
คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สริ ิ

วัดอัสสัมชัญ พัทยา Assumption Church Pattaya
วันอาทิตย์ Sunday

Priest Calls :
Fr. Adisak
Fr. Weera

- 9.00 น. hrs.
- 11.00 น. hrs.

ไทย/Thai
อังกฤษ/English

081-8675598
081-8164396

Pastor

Fr. Philip Adisak Phorn-Ngam
Helping Fr.Michael Weera Phangrak

Fr.Angkarn Charoensatsiri

สำนักงาน Office : (038) 415 322

สารวั ด

จากถนนสุขุมวิทเข้าทางซอยสยามคันทรีคลับตรงเข้าไป 10 กม.
ก่อนถึงสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ
From Sukhumvit Highway, turn into Soi
Siam Country Club Road and go
straight along the road for 10 kms.
http://www.nikolauschurch.org

สัปดาห์ท่ี 19 เทศกาลธรรมดา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 13th August, 2017

Gospel(Mt 14:22-33)

ถนนสุขมุ วิท บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 145
ใกล้ทางแยกเข้าพัทยากลาง พัทยา จังหวัดชลบุรี 20150
Sukhumvit Road. 145 Kilometer Post, near the
traffic light of Central Pattaya, Pattaya,
Chonburi 20150
https://www.facebook.com/home.php

ปีท่ี ๒๐ ฉบับที่ ๘๕ 20th Year, Book 85

“The Messiah, who is over all, God be blessed forever.
Amen.” (Rom. 9:5)

Bulletin

Nineteenth Sunday in Ordinary Time

Responsorial Psalm:
Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.

ข้าแต่พระเจ้า โปรดแสดงความรักมัน่ คงของพระองค์ และโปรดประทานความรอดของพระองค์แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย

