
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 35 ฉบับที่ 15 ประจําวันอาทิตยที่ 11 เมษายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา (ฉลองพระเมตตา) 

 

พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน (ยน.20:19-31) 

 พระเยซูเจา ตรัสกับเขาทั้งหลายวา “สันติสุขจงสถิตอยู
กับทานทั้งหลายเถิด” แลวตรัสกับโทมัสวา “จงเอานิ้วมาที่นี ่
และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่ คลําที่สีขางของเรา 
อยาสงสัยอีกตอไป แตจงเชื่อเถิด” โทมัสทูลพระองควา  
“องคพระผูเปนเจาของขาพเจา และพระเจาของขาพเจา”  
พระเยซู เจ าตรัสกับ เขาวา “ท านเชื่ อ เพราะได เห็น เรา  
ผูที่เชื่อแมไมไดเหน็ก็เปนสุข” 

“แปดวันตอมา พระเยซูเจาเสด็จมา” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 
 สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 2 ของเทศกาลปสกา ซึ่งนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล 
ที่ 2 ไดประกาศใหวันที่เราฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจา พระวรสารวันนี้กลาวถึงนักบุญโทมัส 
ผูมีความสงสัยในการกลับคืนพระชนมชีพขององคพระเยซูเจา อยากสัมผัส อยากเห็นจริงๆ ชีวิต 
ของเราคริสตชนอาจจะมีความสงสัยในพระเจาอาจจะเกิดขึ้นไดเสมอ แตความเช่ือ ความไวใจ จะทํา
ใหเรามีความรักและผูกพันกับพระเจาอยางแทจริง พระเมตตาของพระเจาจึงมีสําหรับเราทุก ๆ คน 
ที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในพระองค ไมวาเราจะเปนคนบาป คนที่มีความสงสัย แตถาเราม ี
ความเชื่อในความรัก ความเมตตาของพระเจา เราจะไดรับสิ่งเหลาน้ีจากพระองคแนนอน 
 

 ผานไปแลวสําหรับสัปดาหศักดิ์สิทธิ์และการสมโภชปสกา พอขอขอบคุณทุกทานที่มีสวน
เก่ียวของ คุณพอทุกทาน คณะเซอรฯ สภาอภิบาล ฯลฯ ที่ทําใหพิธีกรรมและการฉลองปสกาของวัด
ของเรานั้นผานไปไดอยางดี มีบรรยากาศแหงความศรัทธา สงบ เรียบรอย และเหมาะสมอยางมาก 
ขอขอบคุณทุก ๆ ทาน 
 

 การระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งที่  3 ดู เหมือนกําลังเขามาสูประเทศไทยของเรา 
การระบาดครั้งนี้ พอหวังวาคงไมตองปดวัดและเรายังคงสามารถรวมพิธีกรรมในวัดไดอยางปกติ 
ขอพี่นองติดตามการประกาศของรัฐบาลและของทางวัดอยางสม่ําเสมอ พอขอภาวนาใหทุกอยาง
ผานไปไดดวยดี พี่นองอยาลืมรักษามาตรการของสาธารณะสุขนะครับ อยางที่ผูรับผิดชอบ 
บอกเอาไว “การดอยาตกนะครับ” 
 

 สัปดาหหนา เราเขาสูชวงวันหยุดในเทศกาลสงกรานต วันปใหมของไทย ขอพี่นองที่วางแผน
เดินทางไปทองเที่ยวในสถานที่ตางๆ ไดระมัดระวังทั้งการเดินทางและรักษามาตรการของสาธารณะ
สุขในการปองกันตนจากโรคติดตอดวย ทุกทาน จะไดมีความสุข ในโอกาสเทศกาลพิเศษของคนไทย
นี ้
 สุดทาย ขอพระมารดานิจจานุเคราะหไดอวยพรพี่นองที่รักทุกทาน ในโอกาสเทศกาล
สงกรานตและปใหมของไทยดวยครับ 
 
        คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"ชัยชนะของผูมีความเชื่อ" 

 ค่ําวันนั้นซึ่งเปนวันตนสัปดาห ประตูหองที่บรรดาศิษยกําลังชุมนุมกันปดอยู เพราะกลัวชาวยิว 
พระเยซูเจาเสด็จเขามายืนอยูตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายวา  “สันติสุขจงสถิตกับทานทั้งหลาย เถิด”   
ตรัสดังนี้แลว พระองคทรงใหบรรดาศิษยดูพระหัตถและดานขางพระวรกาย เมื่อเขาเหลานั้นเห็นองคพระผู 
เปนเจาก็มีความยินดี  พระองคตรัสกับเขาอีกวา “สันติสุขจงสถิตกับทานทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงสงเรามา
ฉันใด  เราก็สงทานทั้งหลายไปฉันนั้น”  ตรัสดังนี้แลว พระองคทรงเปาลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสวา  
“จงรับพระจิตเจาเถิด"                                                       (ยน 20:19-22) 

          ชวงเวลานี้ ชวงกําลังเขาสูวันขึ้นปใหมไทย วันสงกรานต ตอเนื่องวันหยุดยาวมหาสงกรานต  แทนที่จะ
เปนวันแหงความสุขสนุกสนานรื่นเริง วันแหงความสุขในครอบครัว กลับกลายมาเปนวันที่เรากลับมาวิตกกังวล
ดวยโควิด19 มาเยือนเราเปนระลอกใหญระลอกท่ี 3 แลว 

          มีคนรวมสวดสายประคํายามค่ําคืนรวมกันกับพอเองตั้งแตโควิดรอบแรก รอบสอง จนจะเขารอบสาม
นี้ก็ยังคงรวมใจภาวนาดวยกัน เราภาวนาขอพระเมตตาผานทางคําวิงวอนของแมพระ  มีสัตบุรุษทานหนึ่งไดพบ
กันไดถามคําถาม  พอเองก็รูสึกสะกิดใจ สะอึกและยากที่จะหาคําตอบใหไดรูสึกพอใจ  คําถามวา "เราสวดสาย
ประคําตั้งแตโควิดรอบแรก ทําไมยังจะมีโคริดรอบสามมาอีกพอ....?" กลุมผูมีความเชื่อดําเนินชีวิตเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน.....  บรรดาอัครสาวกยังคงเปนพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู องคพระผูเปนเจา
ดวยเครื่องหมายอัศจรรยยิ่งใหญ  และทุกคนไดรับความเคารพนับถืออยางสูง  ในกลุมของเขาไมมีใครขัดสน....  
(เทียบ กจ 4:32-35) 

          พระเยซูเจาผูกลับคืนชีพ ทําใหบรรดาศิษยไดมั่นใจวาพระองคยังทรงพระชนมอยู ความตายไดพายแพ
ตอพระองค  ที่สําคัญพระองคทรงพระชนมอยูทามกลางพวกเขา ไมไดหนีหายไปไหน พระองคทรงอยูกับ 
พวกเขาเสมอ   บรรดาศิษยจึงไมหวาดกลัวอีกตอไป  ที่สุดพระเยซูเจาจึงไดประทานพระจิตเจามาใหเพื่อเปน
พลังและนําทาง 

          ความเชื่อตอเรื่องพระเยซูเจาผูกลับคืนชีพทั้งหมด พวกเขาแสดงออกมาดวยความรักความเมตตาที่มี
ตอกัน "ในกลุมของเขาไมมีใครขัดสน..."  ความเชื่อนําทางใหพวกเขารักกันและกัน "ดําเนินชีวิตเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน" 

 เรารูวาเรารักบรรดาบุตรของพระเจา เมื่อเรารักพระเจาและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองคความรัก
ตอพระเจาคือการปฏิบัติตามบทบัญญัติ บทบัญญัติของพระองคมิใชภาระหนัก  เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจา
ชนะโลกแลว ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรา                    (1ยน 5:2-4) 
          ณ วันที่ถูกถาม พอก็สะอึกยากที่จะนึกหาคําตอบที่มอบความพอใจให  มา ณ สัปดาหนี้ พระวาจาของ
พระใหคําตอบกับพอ  "เราจะยังคงภาวนาดวยความเชื่อตอไป ทามกลางความวิตกกังวล แมโควิดจะเปนกี่รอบ
ก็ตาม" 
          เพราะผลของกิจกรรมความเชื่อนั่น คือ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ผลของน้ําหนึ่งใจเดียวกัน คือ 
ความรวมมือกัน  และผลของความรวมมือกัน จึงมีความรักสงตอชวยเหลือผูคนไดมากมาย และนี่แหละ 
"ชัยชนะตอโลก" ชัยชนะที่มีพระเยซูเปนพลังและมีพระจิตเจานําทาง 

                นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา (ฉลองพระเมตตา), น.เลโอ ที่ 1 พระสันตะปาปา, น.สตานิสเลาส 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นกับุญทั้งหลาย วรรณรณุ ี
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั สงวนแกวและเทียมสมชาต ิ กอเกียรต ิ
 - สุขสําราญแด มารอีา เจมมา ชลธิชา นุมหอม  
 - สุขสําราญแด เทเรซา เสาวลกัษณ รัศมธีีรธรรม+ดอมินิก กฤชคณุ ศานติพงศ+พทิกัษพงษ ศานติพงศ เสาวลักษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ลิมปะพุฒิพงศ+ธนะสิทธิ์ ลิมปะพุฒิพงศ ธัญญารัตน 

วันที่ 11 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารอีา นิชานันท เลหวิสุทธิ์+มารอีา กัตติกา เลหวิสุทธิ ์ กัตติกา 
นพวาร-มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครวั แสงอรณุ กังสตาล 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด แบรนาแด็ต รณิลดา อินจันดี อารยี 
 - สุขสําราญแด มารอีา วัฒนาภรณ+สนุทร เจริญด ี  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั อัสดงพงพนา ลักขณา 
 - สุขสําราญแด พรชยั ขาวผอง อาภรณ  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั มารอีา อันโตเนีย สรัญญา ทัตตวร สรัญญา 
 - อุทิศแด อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช+มารีอา ปุ ประสานไทย อารยี 
 - อุทิศแด ยอแซฟ จง ไชยเผือก บุญมา 
 - อุทิศแด สํารวย ลิ้มแพรพันธ+อันตน ประสงค สรนันตศรี+ซิวเอ็ง ลิ้มแพรพันธ ปริชญา 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภกัดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด อันนา สมคิด แสงอรุณ กังสตาล 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ยอแซฟ โภชน+อันนา จิ๊ด บุญรัตน 
 - อุทิศแด เทเรซา บรรจบ เฮงรัศม ี บุญรัตน 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ประเสริฐ เจริญจิตร+เทเรซา สุรียพร เจริญจิตร ปยะศักด์ิ 
 - อุทิศแด เลาเรนเต เซ่ียมเฮา เลาหบุตร+วิกตอรีอา สมพร เลาหบุตร วนิดา 
 - อุทิศแด ยอหน บัปติสตา เจริญ ไชยสุโพธิ์+เทเรซา ประไพศรี ไชยสุโพธิ์ คมกริช 
 - อุทิศแด เปโตร พิชัย สงวนแกว กอเกียรต ิ
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สุเทวี,เสาวลักษณ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ อรทยั,เพ็ญพิมล 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 2 เทศกาลปสกา , น.ยอหน มอสคาติ, น.ยลูีโอ ที่ 1 พระสันตะปาปา, น.ยอแซฟ มอสกาต ิ
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ค.ศานติพงศ+ค.เลหวิสุทธิ์+ค.ลิมปะพุฒิพงศ+ค.หรั่งเจริญ เสาวลักษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ยาชินทา จิดาภา ชนวัฒน ประวีรรัชย 
 - สุขสําราญแด ยอหน บัปติสตา ประชารักษ จริยาวัฒนกุลและครอบครัว  

วันที่ 12 เม.ย. 2021 - อุทิศแด อิกญาซีโอ หนูทัพ งามวงศ+มารีอา ดาราศี มัทระพันธ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ บรรจง 
เวลา 06.15 น. มิสซา - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ จิตติมา 

 
- อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สวง กิมสวัสดิ์+ยอหน บัปติสตา จักรพันธ โสรัจจกิจ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ 

สํารวย 

 - อุทิศแด มารีอา เทื่อม+เปาโล สไว อินทรบ+พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน อัครวัฒน 
 - อุทิศแด มารีอา จันทร+จําป วงษบุญมา+ฟรังซิสเซเวียร พิทักษ วงษบุญมา  
 - อุทิศแด คุณพอไมเคิ้ล ชาโดฟสกี  
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารญู ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร ระลึกถึง น.มารตินที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี , น.แฮรเมเนยิลด เจาชายและมรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด นิพนธ บุหนาด ดรุณี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว แสงอรุณ กังสตาล 

วันที่ 13 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด สุธิดา พรหมเสนาและครอบครัว  
เวลา 06.15 น.มิสซา - อุทิศแด ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ ดรุณี 

 - อุทิศแด อันนา สมคิด แสงอรุณ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง กังสตาล 

 
- อุทิศแด เปโตร เอี้ยวฉันท จิระธนานันต+เปโตร จือเซีย แซอึ้ง+อันนา เซียน แซเจา+ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุล
มาโนชวงศ+ยอแซฟ วีรภัทร สุหฤดํารง+อันนา ซิวรัง แซโจว+มารีอา นันทกัณ แววประเสริฐ  

 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซตั่ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม  
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน ปวรา 

วันพุธ สัปดาหที่ 2 เทศกาลปสกา , น.ยุสติน ฆราวาสนักเทศน, บุญราศีลิดวินา ภคินี 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจและครอบครัว  

วันที่ 14 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว แสงอรุณ กังสตาล 
เวลา 06.15 น. มิสซา - สุขสําราญแด แบรนาแด็ต แมรี่ พาสนา ชินะผา  

 - อุทิศแด พอ แม ญาติพี่นองที่ลวงลับทุกทาน  
 - อุทิศแด เปโตร กอย เหวี่ยน+มารทา ตัน หมุมี+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ อนงลักษณ 
 - อุทิศแด อันนา ลวงเกียว แซกวย+ยอแซฟ กุยจั้ว แซโจว แสงชัย 
 - อุทิศแด มารีอา นารินทร+ปเตอร เกียงใช+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วิโรจน 
 - อุทิศแด อรทัย เตชะณรงค นิธากร  
 - อุทิศแด อันนา สมคิด แสงอรุณ กังสตาล 

วันพฤหสับดี สัปดาหที่ 2 เทศกาลปสกา , น.เปโตร กอนซาเลซ, บุญราศีดาเมียน แหงโมโลไก พระสงฆ 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ลูกหลาน ครอบครัว เปโตร สมชัย ชินะผา  

วันที่ 15 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครวั ชินทรนลัย  
เวลา 19.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครวั นรินทร ศิรวิงศและครอบครัว พรพรรณ 

มิสซา - สุขสําราญแด มารอีา นุชนาถ ศรีชวง+ตามประสงคผูขอ นุชนาถ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั วสุสิน+วลัยพร แซอั๊ง จิตติมา 
 - อุทิศแด อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+Mr.Cheng Kam Leung+Mr.Cheng Lam วันทนา 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองครอบครัว ลําพันธุ วีรยุทธ 
 - อุทิศแด คุณพอไมเค้ิล ชาโดฟสกี+วิญญาณในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด ธนภพ ประไพ+สมัชชา นิลธง+อรรถพล ทวมทอง+สุทัศน เปลี่ยนกลัด วิศรุต 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สนใจ กิจสมัคร+อันนา กิมเตียน กิจสมัคร+เทเรซา วีรวรรณ กิจสมัคร วันทนี 

วันศุกร สัปดาหที่ 2 เทศกาลปสกา, น.เบเนดิกต ยอแซฟ ลาเบร 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 16 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครวั วิจิตรศิริโสภณ อนงลักษณ 
เวลา 19.00 น. - สุขสําราญแด ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจรญิพานิชและครอบครัว อารยี 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครวั อรุณ+กาญจนา ศรีวรกุล+ชนมัณพงษ+นพรดา เสนหคุณ กาญจนา 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ชไมพร รอดโฉมฉิน  
 - อุทิศแด มารีอา หลิว+มารอีา แจมใส+มารีอา วรรณ+ีเปาโล ขันธ+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน พรพรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เมืองมน ศรีษาวรรณ+ฟรังซิสโก วิรัตน ศรีษาวรรณ นุชนาถ 
 - อุทิศแด นองอิ้งค+จันทร สัมฤทธิ์สุทธิ์และอาจารยใหญทุกทาน  
 - อุทิศแด เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - อุทิศแด เปาโล จําป+กาทารีนา ตาก ฟลปิ ประทิน+เทกา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช โยธิน 
 - อุทิศแด มารีอา ทองสุข ยังนึก+หลุยส บุญเลิศ ยังนึก อารยา 

วันเสาร สัปดาหที่ 2 เทศกาลปสกา, น.สเตเฟน ฮารดด่ิง, น.โรแบรต แหงลาแชสดิเออ 

วันที่ 17 เม.ย. 2021  - สุขสําราญแด ยอหน บัปติสตา ประชารักษ จรยิาวัฒนกุลและครอบครวั  

เวลา 17.00 น.   - สุขสําราญแด มารอีา แบรนาแด็ต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารอีา เทเรซา สิรีธร รุงอรณุไทยกุล+อรรถ
พล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม  

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เทเรซา อัยเช็ง แซฮวน ลัดดา 
มิสซา - อุทิศแด ลูกา บุญไทย+เปโตร วินัข+อันตน ประสิทธิ์และมารอีา อนงค  

 - อุทิศแด ฟรังซิสโก อรุณ เจริญสุข+อาคาทา นงเยาว เจริญสุข+เทเรซา จารุวรรณ เจริญสุขและครอบครัว+โทมัส 
มนตรี เฟองธุระและครอบครวั+ครอบครัว เจริญสุข วันเพญ็ 

 - อุทิศแด อันตน วัฒนา ชนวัมน+วิญญาณที่ลวงลับทุกคน ประวีรรัชย 
 - อุทิศแด ฟรานซิสโก หยงเฉิน แซโงว สุวิมล 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ประวณิ วิวัฒนวานิชวงศ  
 - อุทิศแด อากาทา พิมสิริ เบญจสิริสรรค เทพวรรณ 

วันอาทิตยที่ 18 เมษายน 2021 : อาทิตยที่ 3 เทศกาลปสกา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

ความเชื่อและการรวมเปนหนึ่งเดียวกัน 
 มีสุภาษิตบทหนึ่งวา “นกขนแบบเดียวกันยอมรวมอยูในฝูงเดียวกัน” เมื่อพูดถึงสัญชาตญาณ
บางประการ มนุษยเราก็ไมแตกตางไปจากวัวในทุงหญาที่วิ่งเขาหากัน เมื่อพายุพัดกระหน่ําอยู 
รอบขาง เราตางตองการเพื่อนและแรงดลใจเพื่อที่จะอยูตอไป ความรักของสามีภรรยาอยูรอดได  
ก็ตอเมื่อคูสมรสพยายามฟูมฟกชีวิตการอยูดวยกันนั้นอยูทุกๆ วัน ดวยวิถีทางซึ่งธรรมชาติและ
ศาสนาเสนอให การอยูรอดของความเชื่อ ก็อยูภายใตเงื่อนไขเดียวกันคริสตศาสนาท่ีอยู “แตลําพัง” 
ตนเอง จะอยูไดไมนาน 
 บทอานที่หนึ่ง บรรยายถึงชีวิตรวมกันของชาวคริสตกลุมแรกของกรุงเยรูซาเล็ม “Koinonia” 
(ความเปนเพื่อน ภราดรภาพ การรวมเปนหนึ่งเดียวกัน) ควรจะเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ 
ในชีวิตของคริสตชนทุกยุคสมัย ความเช่ือก็เชนเดียวกัน กับความรักตองประสบกับความสงสัยและ
ความเฉยเมย เราตองการการค้ําจุนซึ่งกันและกัน เราเปนคนมีบุญถามีหรืออยูในครอบครัว 
ที่การเปนหนึ่งเดียวแบบคริสตชน เปนสวนหนึ่งของชีวิตครอบครัวนั้น ในที่ซึ่งสมาชิกของครอบครัว
ภาวนา และสรรเสริญพระเจาพรอมกัน อานพระคัมภีรดวยกัน ปฏิบัติตามคานิยมของคริสตชน 
ในเรื่องของความรัก ความยุติธรรมการเคารพกันและกัน ความประพฤติดีและความหวงใยตอกัน
และกัน ในกรณีดังกลาว สมาชิกของครอบครัวจะชวยสงเสริมกันและกัน และการรวมเปนหนึ่ง
เดียวกัน ก็ทําใหความเช่ือมีชีวิต 
 การรวมเปนหนึ่งเดียวกันควรเปนสวนหนึ่งของทุกหมูคณะ แมวาเรื่องจะมีปญหาในวัดใหญๆ 
เราตองการรูสึกวา เราเปนสวนหนึ่งของวัดใหทุกคนรวมมีสวนในกิจกรรมของวัด อยาเปนคนที่อยู
ลําพังคนเดียว โดยไมตองจํากัด ใหมีเพ่ือนซึ่งรูสึกแบบเดียวกับทานในเรื่องของความเช่ือ และเม่ือมี
การประชุม จงใหคุณคาของ “การเปนสวนหนึ่ง” แกทุกคน จงฟง เปดรับความคิดของผูอื่น 
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ แบงปนเวลาและพรสวรรคความสามารถ “บรรดาพ่ีนองตาง
ยึดมั่นตอคําสอนของอัครสาวกเปนดังพี่นองมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” สิ่งที่กลาวมาขางตน อาจจะเปน
ขอเสนอแนะบางประการ เพื่อหาทางทําใหสิ่งนี้ กลับมาเปนความจริงในยุคสมัยและวัฒนธรรม 
ของเรา. 
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ตารางมิสซา  : วันจันทร-วันพุธ เวลา 06.15 น., วันพฤหัสบด-ีวันศุกร มิสซา เวลา 19.00 น.,  
วันศุกรตนเดือน เวลา 18.30 น., วันเสาร นพวารพระมารดาฯ เริ่มเวลา 17.00 น. 
วันอาทิตย มิสซา เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

1. เทศกาลมหาพรตไดผานไปแลว  พี่นองสามารถนําถุงกระเปา หรือกระปุก 
มหาพรตมาคืนไดตั้งแตสัปดาหนี้เปนตนไป 
 
 

2. ประกาศจากศูนยอบรมเตรียมแตงงาน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จําเปนตองงด
อบรมประจําเดือนเมษายนนี้ไปกอน เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เมื่อสถานการณคลี่คลายแลวจะแจงการเปดอบรมอีกครั้ง 
 
 

3. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก หลังมิสซาสาย เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตยที่ 25 เม.ย. 
2021 พี่นองที่จะประสงครับศีลลางบาปเด็กเล็ก สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 
 

4. วันเสารและอาทิตยนี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต เดอ ปอล รับบริจาค 
จากพี่ นอง เพื่ อชวยผู ขัดสน+ทุนการศึกษาแด เด็กๆ ขอพี่นองรวมบริจาค 
ตามความสามารถ 
 
 


