
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

1 หมู 5 ซ.นวมินทร 81 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

โทรศัพท.02-3758294-6 แฟกซ.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปที่ 36 ฉบับที่ 20 ประจําวันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน        ยน 13:31-33ก, 34-35 

พระเยซูเจาตรัสวา “บัดนี้  บุตรแหงมนุษยไดรับ 

พระสิริรุงโรจน และพระเจาทรงไดรับพระสิริรุงโรจน 

ในบุตรแหงมนุษยดวย ลูกทั้งหลายเอย เราจะอยูกับทาน

อี ก ไม น าน เราให บทบัญ ญั ติ ใหม แก ท านทั้ งหลาย 

ใหทานรักกัน เรารักทานทั้งหลายอยางไร ทานก็จงรักกัน

อยางนั้นเถิด ถาทานมีความรักตอกัน ทุกคนจะรูวา  

ทานเปนศิษยของเรา” 
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คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 
 “ถาทานมีความรักตอกัน ทุกคนจะรูวาทานเปนศิษยของเรา” พระเยซูเจาเนนย้ําสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด สําหรับการเจริญชีวิตของเราคริสตชน หัวใจที่สําคัญ คือการที่เราตองมีความรัก การบริหาร  
การรับใช การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนเสมือนเอกลักษณของเราคริสตชน ที่แสดงออกใหทุกคน 
ไดเห็น เปนเหมือนเคล็ดลับแหงการเปนศิษยของพระเยซูเจาท่ีไดมอบไวใหกับเราทุกคน  
 ขอตอนรับคุณพอสเตเฟน วีรยุทธ (แบงค) เกียรติสกุลชัย อยางเปนทางการ ในการที่คุณพอ
จะมาชวยงานอภิบาลที่วัดของเรา ถือโอกาสนี้ขอบคุณพอพรชัยในหนาที่ใหมของคุณพอ ขอพี่นอง 
คําภาวนาและกําลังใจของพี่นอง สําหรับคุณพอทั้ง 2 ทาน ในการทําหนาท่ีอภิบาลตอไป 
 อีกหนึ่งความภาคภมิใจ สังฆานุกร มัทธิว สาโรช เมธีพิทักษกุล ลุกวัดพระมารดาฯ ของเรา 
จะไดรับการบวชเปนพระสงฆในวันเสารที่ 11 มิถุนายน ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
พี่นองทานใดประสงคจะไปรวมงานดังกลาวเชิญติดตอที่สํานักงานวัดหรือสามารถเดินทางไปไดดวย
ตนเอง และหากพี่นองทานใดมีความประสงคอยากบริจาคเพื่อชวยเหลือคาใชจาย คาอาหาร ฯลฯ  
ในพิธีบวช สามารถรวมไดโดยใสกลองทําบุญหนาวัดหรือติดตอที่สํานักงานวัด 
 ตารางเวลาพิธีกรรมในสัปดาหหนา เนื่องจากโรงเรียนพระมารดาฯ จะกลับมาเปดการเรียน 
การสอนตามปกติ ทําใหจะมีการปรับเวลามิสซาในวันธรรมดา และวันหยุดราชการ โดยถาเปนวนัท่ีมี
การเรียนการสอน มิสซา เวลา 6.30 น. ถาโรงเรียนหยุดมิสซาเวลา 7.00 น.  
 หลังจากที่ประเทศไทยของเราอยูในชวงระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 เปนระยะเกือบ 2 ป 
ขอใหปเดือนหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมที่โรงเรียนสวนใหญจะกลับมาเริ่มเปดเรียนแบบปกติ  
คงรวมไปถึงธุรกิจตางๆ คงกลับมาดําเนินกิจการไดเหมือนเดิม ประเทศไทยของเราไดเปดประเทศ 
เพื่อรับนักทองเที่ยวกลับมาพักผอนที่บานของเรา รวมถึงหลายๆ ประเทศเริ่มกลับมาเปดรับ
นักทองเท่ียวอีกครั้งหนึ่ง ขอรวมภาวนาและสงกําลังใจใหทุกๆ คน ไดกลับมาสูภาวะปกติไดอยางด ี
ในโอกาสนี้พรอมกันท่ัวหนา 
 ทางวัดจัดใหมีการประชุมสภาอภิบาลประจําเดือนพฤษภาคม วางแผนการทํางานในปใหม 
ที่จะถึงน้ี ซึ่งเกี่ยวของกับการปการศึกษาใหมของโรงเรียนดวย ขอพี่นองชวยสนับสนุนใหการบริหาร
จัดการของวัดพระมารดาฯ ไดเปนไปไดอยางดี สอดคลองกับปการศึกษาใหมน้ีดวย 
 สัปดาหหนาจะมีการเขาเงียบประจําเดือนของบรรดาพระสงฆ  ขอใหบรรดาคุณพอทุกทาน
ไดรับขอคิดดีๆ จากการเขาเงียบ นําไปใชในการเจริญชีวิต และการทํางานอภิบาลในวัดของทุกทาน
ดวย 
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 

      คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 

“พินัยกรรมสุดทายที่พระเยซูทรงมอบให...” 

 ในอาทิตยนี้ พระเยซูเจาทรงเนนเราเปนพิเศษ เรื่องบัญญัติใหม บทบัญญัติแหงความรัก  
และนี่คือคําสั่งสุดทายที่พระเยซูเจาทรงมอบใหกับเราคริตชนโดยพระองคทรงเนนพระวาจานี ้
ถึงสามครั้ง “ใหรักกันและกัน” ดังที่พระองคไดทรงประทานแบบอยางแกเรา “เรารักทานทั้งหลาย
อยางไร ทานก็จงรักกันอยางน้ันเถิด” 

 พระเยซูเจาไดมอบบัญญัติ ใหมแลว เปนแบบอยางก็ทําให เห็นแลว...แตปญหาคือ ... 
เราจะนํามาใชในชีวิต ทําใหคนที่ถือตามบัญญัติแหงความรัก กลับกลายเปนบุคคลแหงความรักตาม
แบบอยางพระเยซูเจาอยางไร 

 ลองมาพิจารณาพระวาจาของพระเจาเพื่อจะไดนําไปประยุกตกับชีวิตของเรา ในบทอาน 
ที่หนึ่ง นักบุญเปาโลปลุกเลาคริสตชนใหเขมแข็ง กลาเผชิญความยากลําบากดวยการเยี่ยมเยียน
บรรดาคริสตชน... ใชวิธีงายๆ ในการทําตามพินัยกรรมสุดทายของพระเยซู ทานก็จงรักกัน 
ดวยการออกเยี่ยม เยี่ยมทางกาย วาจา ใจ และดวยการแสดงความรัก สงเสริมแรงพลังใหกัน 
และกัน เริ่มไดจากบานของเรา ที่ทํางานของเรา ทุกๆ ที่เราก็สามารถทําได 

 ในบทอานที่สองนักบุญยอหนไดแสดงให เห็นวาพระเจาทําใหทุกสิ่ งกลับกลายเปน 
สิ่งใหมผานทางการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา หรือเขาใจงาย ผานทางอุปสรรคเปนบันได 
สูความรอด...ผานทางหนทางแหงไมกางเขน นําพาเราสูแสงสวาง ดังนั้นการที่จะมีความชื่นชมยินดี
รวมในพระสิริรุงโรจนของพระเปนเจา จําเปนจริงๆตองผานทางหนทางไมกางเขน กางเขนแหง
ความรัก ดวยการถือตามบทบัญญัติแหงความรัก  

 โอกาสเขาสูอาทิตยที่หานี้ เราจะมีความเชื่อในพระเยซูเจาอยางชัดเจน ก็ตอเมื่อเราเปน
เครื่องหมายแหงความรักของพระเจา เครื่องหมายนั้นก็คือ “ถาทานมีความรักตอกันทุกคนจะรูวา
ทานเปนศิษยของเรา" 

“คือ…ทานจงรักกันและกัน” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 
 
 
 
 

              คัดลอกจากบทความคุณพอวิวัฒน แกวแหวน  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 5 เทศกาลปสกา  

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย+
ตามประสงคผูขอ 

นิภาพร 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ไทยประเสริฐ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว “พงษตระกูล”  

 
- สุขสําราญแด โยนออฟอารค ธิษณา วงษวุฒิพงษ+โยนออฟอารค ธนิตา วงษวุฒิพงษ+อากาทา 
ธนัชพร วงษวุฒิพงษ 

อุไรรัตน  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เพ็ญศรี เกตุผล เพ็ญศรี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วัชรี ศรีธราดล วัชร ี

วันที่ 15 พ.ค. 2022 - สุขสําราญแด วิเชีรย คชโกศัย+นิพนธ บุหนาด ดรุณ ี
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด เปาโล สุนทร+อันนา ประภาศรี มหามณีรัตน  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ วงศมาแสน+ตามประสงคผูขอ สมบัต ิ
 - สุขสําราญแด ครอบครวั เทเรซา สลิลฑิพย ศรีธราดล+ตามประสงคผูขอ สลิลฑิพย 
 - สุขสําราญแด ปวรา วสุสิน นิภาพร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล ปาริฉัตร 
 - สุขสําราญแด มารีอา เสรี ไชยเผือก  
 - สุขสําราญแด ศุภวัฒน เลหวิสทุธิ์+เปโตร พสิษฐ เลหวิสุทธิ ์ กัตติกา 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ศานติพงศ+ครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ครอบครัว เลหวิสุทธิ+์ครอบครัว 
ลิมปะพุฒพิงศ+ครอบครัว หรั่งเจริญ 

กัตติกา
,เสาวลักษณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุรินทรพร ดูกุดแกว สุรินทรพร 

 
- สุขสําราญแด แอ็กแนส ลิศรา เปลงศรีสุข+อาลิซาเบ็ธ ลิลิน มกิา Matteosian+,  
มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศรีสุขและครอบครัว เปลงศรีสุข 

สมบัต ิ

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา เจมมา ชลธิชา+อรรถพล นุมหอม+ตามประสงคผูขอ ชลธิชา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศศิธร วังฉละญาณ+ตามประสงคผูขอ ศศิธร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ยอแซฟ เกียรติพงศ เอ้ียวพิทยากุล+ตามประสงคผูขอ เกียรติพงศ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อากาทา ชแลม ดวงรัตน+ตามประสงคผูขอ ชแลม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สมบัต ิ
 - สุขสําราญแด มารีอา วรรษชล ธรรมวัน นิตยา  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฑิมัฆพร เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เปโตร เฉลิมชัย รัศมีธีรธรรม+ชุติมา กิ่งแกว+เทเรซา พรธิภัสร  
รัศมีธีรธรรม+ตามประสงคผูขอ 

เฉลิมชัย,ชุติมา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นงนุช+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ สุภลกัษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ สุชีรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ทิพวรรณ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นิภาพร กิจสําเร็จ นิภาพร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ+สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 5 เทศกาลปสกา 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด ครอบครับ อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

 - อุทิศแด บิดา-มารดา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ในไฟชําระ ลักษณาวดี 

 
- อุทิศแด ยวงบัปติสตา สุรัตน รัตนธรรมบุตร+เปาโล เก็งสือ แซจึ้ง+อากาทา ซุง แซโคว+มารีอา 
กิมเนย แซเฮง+ยาโกเบ เลาเต็ก แซเฮง+วิญญาณในไฟชําระ 

เฉลิมชัย,ชุติมา 

 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ  
 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง  

 
- อุทิศแด มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร ใหญ+เปโตร สวาง+ 
เปาโล ขันธ+เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง 

พรพรรณ 

 - อุทิศแด เปาโล หงอด+มารีอา เสงี่ยม จุลสุคนธ+ฟรังซิสโก กวี+เวโรนีกา ประดับ ไทยประเสริฐ  
 - อุทิศแด เปาโล หลุย+คริสตินา ดารา โชติพงศ  

วันที่ 15 พ.ค. 2022 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+มารีอา รุงเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฏาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
 - อุทิศแด เบเนดิกต กิมฮอก แซปง+อันนา ทองคํา เล็กประเสริฐ สมหวัง 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ จิตติมา 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ ดรุณ ี
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด มารีอา วันดี ชมเชิงแพทย+เปโตร พิทชา ชมเชิงแพทย โอก,เอฟ,ปกุ 
 - อุทิศแด เปโตร พรศักด์ิ ศรีธราดล กันทิมา 
 - อุทิศแด มารโก ประทาน ชื่นวิจิตร หลาน 
 - อุทิศแด ณรงค+วาสนา พัฒนมงคล+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง ปาริฉัตร 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ+เปาโล เขียน+ยอหน บัปติสต ทวี+อันนา เฉลียว+ยอแซฟ กง เกษร 

 
- อทุิศแด เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+เปาโล ทุง+มารีอา ทุง+อังเดร 
สาง+อันนา เหมือน 

ณัฏฐนันท 

 - อุทิศแด วิวัฒน เสือสงวนศักดิ์ ค.ทาระพันธ 

 
- อุทิศแด เปโตร เอี้ยวฉันท จิระธนานันท+เปโตร จือชัย แซอึ๊ง+อันนา เซียน แซเจา+ 
ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงค+ยอแซฟ วีรภัทร สุหฤดํารง+อันนา ซิวลั้ง แซโจว+มารีอา นันทภัณ 
แววประเสริฐ+พล.ท.ไพรัช แววประเสริฐ 

 

 
- อุทิศแด พูนศรี ล่ําดี+กรองทอง ตรีโกลา+ประสาน พัณทุรัตน+อุไรวรรณ บัณฑุรัตน+ 
ธิราลักษณ ภวชโลธา+สําอาง สุนทรวิบูลย+เรียงทรรศน ทองทูลทัศน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ใน
ไฟชําระ+ตามประสงคผูขอ 

 

 - อุทิศแด เลิศศักดิ์ มากด ี  
 - อุทิศแด เทเรซา ยูพา+สุมิตร+เทเรซา โศรยา จารุจงกลวงศ   สุพรรณ 
 - อุทิศแด ยวง บัปติสตา จรัล ไชยเผือก+ยวงบัปติสตา อนุศักดิ ์ไชยเผือก  

 
- อุทิศแด ยวงบัปติสตา สุรัตน รัตนธรรมบุตร+อากาทา ซุง แซโคว+มารีอา กิมเนย แซเฮง+ 
ยาโกเบ เลาเต็ก แซเตียว+เปาโล เก็งสือ แซอึ้ง 

เสาวลักษณ 

 
- อุทิศแด ยาโกเบ เลาเต็ก แซเตียว+มารีอา กิมเนย แซเฮง+ยวงบปัติสตา สุรัตน  
รัตนธรรมบุตร+อากทา ซุง แซโคว+เปาโล เก็งสือ แซอึ้ง 

เสาวลักษณ 

 - อุทิศแด มาระโก ประทาน ชื่นวิจิตร  
 - อุทิศแด มัลกิออล มนัส ทัพศาสตร  
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 5 เทศกาลปสกา 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อดุม 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 15 พ.ค. 2022 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ทีล่วงลับ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ณปภัช 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ธัญญารัตน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

มิสซา 09..30 น. สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห  

วันจันทร สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว 
เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย  

วันที่ 16 พ.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา เกษร สันติพิทักษสกุล+ตามประสงคผูขอ เกษร  

มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ศานติพงศ+ครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ครอบครัว เลหวิสุทธิ+์ครอบครัว 
ลิมปะพุฒพิงศ+ครอบครัว หรั่งเจริญ 

กัตติกา
,เสาวลักษณ 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

 

วันที่ 17 พ.ค. 2022 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
มิสซา,เวลา 06.15 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ น.ยอหน ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย  

วันที่ 18 พ.ค. 2022 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
มิสซา,เวลา 06.15 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา 

วันที่ 19 พ.ค. 2022 งดมิสซา 

วันศุกร น.เบอรนาดินแหงซีเอนา พระสงฆ 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย  

วันที่ 20 พ.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอดุม 

มิสซา,เวลา 06.15 น. - อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ราฟา
แอล หิรัญ+ยอแซฟ วลิาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรพัย-เปลงศรีสุข-ผลอุดม ที่ลวงลับ ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
วันเสาร น.คริสโตเฟอร มากัลปเลนส พระสงฆและเพื่อนมรณสักข ี

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย  

วันที่ 21 พ.ค. 2022 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 

มิสซา,เวลา 17.00 น - อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ 
ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรพัย-เปลงศรีสุข-ผลอุดมที่ลวงลับ 

ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2022 : อาทิตยที่ 6 เทศกาลปสกา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

“ความยินดีของคริสตชน ระคนดวยการถูกทดลอง” 

มนุษยไมสามารถดําเนินชีวิตอยูไดโดยปราศจากความสุข ถาชีวิตมีเพียงแตงานศพ 
โดยไมมีงานแตงงาน มีแตกิจการงานโดยไมมีการพักผอน (งานเลี้ยงสังสรรค ภาพยนตร 
วันหยุด) แอกแหงชีวิตความเปนอยูของมนุษยจะสุดทานทนไดสําหรับเรา อยางไรก็ตาม 
การคาดหวังความสุขมากเกินไปจากชีวิตก็เปนอันตราย เพราะอาจทําใหผิดหวังไดโดยงาย
เพื่อนอาจบอกเราอยางกระตือรือรนวามีภาพยนตรเรื่องใหมกําลังฉายอยู “เธอจะตองด ู
ให ได ” เรารอวันที่ จะไปดู  แตส วนมาก เราจะรูสึกผิดหวังกลับมา ทํ านองเดียวกัน  
ในทุกงานสมรส มารดาของเจาสาวมักจะหลั่งน้ําตาดวยความยินดี แตไมชามันก็กลับเปน
น้ําตาของความเศราโศกเมื่อเธอออกจากบานตามไปอยูกับสามี 

ในชวงหาสิบวันของปสกา พิธีกรรมของพระศาสนจักรเชื้อเชิญเราใหมีความยินดี 
เพราะพระคริสตเจา พระผูกอบกูเราไดกลับคืนพระชนมชีพ และเราในฐานะบุตรบุญธรรม 
ของพระเจา จะมีชีวิตกับพระองคตลอดไป คริสตชนมีเหตุผลที่จะมีความสุข แตเราไมควรลืม
วา อาณาจักรของพระเจาเพียงแตไดเริ่มตนในเรา ความเปนจริงสมบูรณจะตามมาภายหลัง 
ในโลกนี้เรายังตองมีชวีิตอยูกับความตึงเครียดของ “สิ่งที่เกิดขึ้นแลว” และ “สิ่งที่ยังไมเกิด”  

การคาดหวังมากเกินไปจากพระศาสนจักรและศาสนาอาจทําใหผิดหวัง และจําเปนตอง
มีวุฒิภาวะและความกลาหาญที่จะเผชิญกับสถานการณนี้ บทอานวันนี้พูดถึงการเปนอยู 
ของคริสตชนซึ่งมักจะเปนความสุขที่เคลาน้ําตา 

 
 
 
 
 

 

  
 
 



 

  

ห น า  8  

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางมิสซา : วันจันทร เวลา 07.00 น., วันอังคาร-วันศุกร เวลา 06.15 น. วันพฤหัสบดี งดมิสซา 

              วันเสาร นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย   เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. ตารางมิสซาสัปดาหนี้ : วันจันทร เวลา 07.00 น.  
     วันอังคาร ถึง วันศุกร เวลา 06.15 น. (ชวงเปดเทอม) 
     วันพฤหัสบดี งดมิสซา  
 

2. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อนุญาตใหรับศีลบวชเปนพระสงฆ  
พิธีบวชพระสงฆจะกระทําในวันเสารที่ 11 มิถุนายน 2022 ณ หอประชุมนักบุญ 
ยอหน ปอล ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ดังมีรายชื่อดังนี้ 

   1. สังฆานุกร ยอหน บอสโก รัฐพล งามอัชฌา  สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน 

   2. สังฆานุกร ยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพร      สัตบุรุษวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข 

   3. สังฆานุกร มัทธิว สาโรช เมธีพิทักษกุล  สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

   4. สังฆานุกร อันเดร ธนบูรณ พูนผล      สัตบุรุษวัดนักบุญอันเดร บางภาษ ี
 

     ทางวัดพระมารดานิจจานุเคราะห จะตั้งกลองทําบุญเพื่อชวยงานงานบวชครั้งนี้ 
โดยจะตั้งไวที่ดานหนาวัด พี่นองสามารถรวมทําบุญไดนะครับ 

 และทางวัดฯ จะจัดรสบัสสําหรับรวมงานบวช พี่นองที่สนใจ สามารถลงชื่อได 
ที่หนาวัด 
  

3. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน คือ วันอาทิตยที่ 29  
พฤษภาคม 2022 หลังมิสซาสาย พี่นองที่ประสงคลางบาปเด็กเล็ก ติดตอไดที่ 
สํานักงานวัด  
 


