
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 ประจําวันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรต ป B 

พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน (ยน.12:20-33) 

    พระเยซู เจ าตรัส ว า “เวลาที่ บุ ต รแห งมนุ ษ ย จะ ได รับ 
พระสิริรุงโรจนมาถึงแลว ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดินและตายไป 
มันก็จะเปนเพียงเมล็ดเดียวเทานั้น แตถามันตาย มันก็จะบังเกิด
ผลมากมาย  
 ผูที่รักชีวิตของตนยอมจะเสียชีวิตนั้น สวนผูที่พรอมจะสละ
ชีวิตของตนในโลกนี้ ก็ยอมจะรักษาชีวิตนั้นไวสําหรับชีวิตนิรันดร
ผูใดรับใชเรา ผูนั้นจงตามเรามา เราอยูที่ ใด ผูรับใชของเรา 
ก็จะอยูที่นั่นดวย ผูใดรับใชเรา พระบิดาจะประทานเกียรติแกเขา 
 

“ถาเมล็ดขาวตกลงในดินและตายไป ก็จะบังเกิดผลมากมาย” 
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คุยกับเจาวัด 

 สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 5 ในเทศกาลมหาพรต พระวาจาของพระเจาสัปดาหนี้บอกเราวา 
ผูที่พรอมและสละชีวิตของตนบนโลกนี้ ก็ยอมรักษาชีวิตนั้นไวสําหรับชีวิตนิรันดร พระเยซูเจาเอง 
ไดพูดทํานายถึงชีวิตของพระองคเองที่ตองถูกตรึงกางเขน และสิ้นพระชนมเพื่อเราทุกคน เราแต
ละคนที่ติดตามองคพระเยซูเจาคงตองสละชีวิตของตนเพื่อจะไดชีวิตนิรันดรเชนเดียวกันดวย 
เทศกาลมหาพรตเดินทางมารวดเร็ว เขามาสูสัปดาหสุดทายแลว สัปดาหหนาจะเขาสูอาทิตย 
พระมหาทรมาน (อาทิตยใบลาน) ขอใหพี่นองทุกทานไดเตรียมจิตใจอยางดีในการสมโภชปสกา  

 พอมีโอกาสประชุมกับสภาอภิบาลเกี่ยวกับพิธีกรรมสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ที่ใกลจะมาถึงนี้  
ประเทศไทยของเรายังอยูในชวงระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้นผลกการประชุมที่ออกมา 
ในสัปดาหศักดิ์สิทธนั้นที่วัดของเรา วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์นี้จะไมมีพิธีลางเทาอัครสาวก เนื่องจากพิธี
ลางเทาไมไดเปนสวนสําคัญในพิธีกรรมที่ตองมี สวนในวันอื่น ๆ นั้น คงเปนปกติไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไร ปที่แลวเราไมไดมีโอกาสรวมพิธีกรรมสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ในวัด ปนี้หวังวา 
เราทุกคนคงไดรวมพิธีกรรมกันอยางสงาในวัดครับ 

 การสอนคําสอนภาคฤดูรอนของนักเรียนของเราในปนี้คงจะกลับมาเปดการเรียนการสอน
ตามปกติ พี่นองที่มีลูกหลานที่มีอายุในวัยอันควรที่จะตองเรียนรูดานคําสอน พี่นองสามารถ 
สงลูกหลานของพี่นองมาเรียนคําสอนกับทางวัดไดครับ เพื่อจะไดมีความรูดานคําสอนที่เพียงพอ 
และไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลมหาสนิท ศีลกําลัง ตามอายุที่เหมาะสม 

 ผูใหญที่เรียนคําสอนที่วัดของเราก็มีสมาชิกพอสมควรเชนเดียวกัน วันเสารศักดิ์สิทธิ์นี ้
วัดของเราคงจะไดสมาชิก คริสตชนใหมเพิ่มขึ้น หลังจากไดผานการเรียนคําสอนมาระยะหนึ่ง 
ผูรับเลือกสรรเหลานี้จะไดรับศีลลางบาปกลายเปนสมาชิกใหมในฐานะลูกของพระ ขอพี่นอง 
ไดชวยเปนกําลังใจและสวดภาวนาใหกับบรรดาคริสตชนใหมเหลานี้ดวยครับ 

 ชวงนี้พอไดมีการปรับปรุงบริเวณบานพักพระสงฆบาง เพื่อใหเหมาะสมกับสมาชิกใหม 
ที่พึ่ งยายมา เพื่ อความสะดวกมากขึ้นของบรรดาคุณพอที่พักอาศัยอยูที่บ านพักหลังนี ้
การปรับปรุงคงรวมถึงบริเวณรอบ ๆ วัดของเราดวย หากมีอะไรที่พอเห็นวาสามารถปรับปรุง 
ใหเหมาะสมไดจะพยายามทําเต็มที่ครับ         
  

         คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"ฉันเปนภาพพระเมตตารักของพระเจา" 

 บรรดาหัวหนาชาวยูดาห สมณะ และประชากรทําบาปมากยิ่งๆ ขึ้น ตามแบบอยาง 
ความชั่วรายของบรรดาชนตางชาติ ทําใหพระวิหารที่องคพระผูเปนเจาทรงทําใหศักดิ์สิทธิ ์
เปนของพระองคที่กรุงเยรซูาเล็มนั้นเปนมลทิน..... (2พศด 36:14) 
          เราเห็นบาป การทําลาย การใหราย ชิงดีและเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบ 
เวียนวนอยูในชีวิตมนุษย ในสังคมโลกสังคมมนุษยทุกยุคทุกสมัย  ภาพและเรื่องราวในบท
สุดทาย, ตอนทายสุดของหนังสือพงศาวดารชวยเราใหเห็นภาพเดียวกันนี้ในประวัติศาสตร
ชาติอิสราเอล  ชาติที่ไดชื่อวาเปนประชากรที่รักขององคพระผูเปนเจา 
          พวกเขาไมไดสํานึกตน วาตนเปนประชากรของพระเจา พระเจาอวยพร ดูแล ปกปอง
คุมครองพวกเขา เพื่อพวกเขาจะปลอดภัย มีความสุข  เพื่อพวกเขาจะไดดูแลพี่นองในบาน 
ในครอบครัว ในชนชาติ  เพื่อพวกเขาจะไดเขาใจและเผื่อแผใหคนตางชาติตางถิ่นไดรับ 
พระเมตตารักเชนเดียวกัน 
 "โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแหงมนุษย ก็จะตองถูกยกขึ้นฉันนั้น ..... 
พระเจาทรงรักโลกอยางมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคน 
ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร (ยน 3:14,16) 
          นาเสียดาย..... ตรงกันขามกับพระเมตตารัก พวกเขาทําใหพระวิหารบริสุทธิ์ของ 
พระเจาตองเปอนหมอง มีมลทินดวยบาป ดวยความหยาบชา เห็นแกตัวเห็นแกประโยชนเห็น
แกเงินอัดรัดเอาเปรียบ ทํารายกัน 
          อยางไรก็ตาม พระเจาก็ยังรัก ยังไมลืมวาพวกเขาในวันนั้น และพวกเราในวันนี้  
เปนประชากรของพระองค เปนลูกลูกของพระองค พระองคยังรักและใหอภัยเรา พระบุตร 
ผูถูกตรึงกางเขนถูกยกขึ้น ก็เพื่ออภัยและมอบความรักใหเรา 
 "พระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา ทรงสําแดงความรักยิ่งใหญตอเรา เมื่อเราตายไป
แลว เพราะการลวงละเมิด พระองคก็ทรงบันดาลใหเรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจา ทานไดรับ
ความรอดพนก็เพราะพระหรรษทาน (อฟ 2:4-5) 
           เราไดระรูในบทเรียนในประวัติศาสตรชาติอิสราเอลในอดีต เราพบวาความรัก 
ความเมตตาที่เรามอบใหแกคนในครอบครัว มอบใหกับพี่นองรอบขางเรา ชวยใหเราเปนที่พอ
พระทัยพระเจา 
          ชวงเวลา "มหาพรต" จึงไมใชชวงเวลาอืมครึม หมนหมอง  แตชวงเวลา "มหาพรต" 
นับเปนชวงเวลายินดี ชวงเวลาดีใจของผูคน ของพี่นองรอบกายเรา เพราะเขาจะไดรับความรัก
ความเมตตาเปนพิเศษจากเรา เพราะเราเปน "ภาพพระเมตตารักของพระเจา". 
                                                      นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรต, น.เบเนดิกต นักพรต, น.เซราเปยน 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครูศิริวรรณ ศรีมานะ  
 - สุขสําราญแด ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิช อารีย  
 - สุขสําราญแด มารีอา วิไล+ยอแซฟ สมพล ปญจทรัพย ปญจทรัพย 
 - สุขสําราญแด คริสโตเฟอร พิชัย เจริญพงศ พิชัย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชินทรนลัย  
 - สุขสําราญแด พ.ต.ท.กัญจรัตน วิรยะดา โพธิปสสา+สุกานดา หรรษกุล+เปาโล วิชชา โพธิปสสา+ประสงคผูขอ วิชชา 
 - สุขสําราญแด มารีอา ศิริชล เกตุผล+เยรารด ปวริศ บุญจันทรโฮม ศิริชล 
 - สุขสําราญแด เทเรซา วรรณรณุี มหามณีรัตน+แบรแด็ต วรรณภา มหามณรีัตน+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน วรรณรุณี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา วิไล ผลอุดม  

วันที่ 21 มี.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ ครอบครัว 

นพวาร-มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย
ทั้งหลาย 

ครอบครัวดาราพงษ 

เวลา. 07.00 น. 
- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ 
ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด ยอแซฟ บุญเยียม โตตันติกุล+มารีอา สมศรี แซเจีย+เปโตร บุนเพา+มาเรีย เสี่ยมหง  

 - อุทิศแด หลุยส กําพล พิสุทธิ์ดํารง+อักแนส ยุยเชง แซลิ้ม  
 - อุทิศแด มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน พรพรรณ 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด พ.ต.อ.วิทุร+อํานวย โพธิปสสา+ทิวธรรม หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด อันนา สมคิด แสงอรุณ+เทเรซา พรสวาท ประยูรสุข กังสตาล 
 - อุทิศแด เปโตร สานิตย ศรีสมพงษ+คริสโตเฟอร ชนะศรีสมพงษ ดรุณี 
 - อุทิศแด มารีอา มยุรีย สายพรหม+วิญญาณในไฟชําระ พรพนา 

 
- อุทิศแด อัมโบรซีโอ สิงโต ชนวัฒน+เทเรซา สุธิอร ชนวัฒน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ+ครู อาจารย นักบวช พระสงฆ ซิสเตอร+ลูกศิษยที่ลวงลับ 

สัตยา,ธวัชชัย 

 - อุทิศแด เปาโล วิสุทธิ์+โรซา สงา ชื่นวิจิตร หลานๆ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลบั วิไลวรรณ 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ Phe no Pham Van Gom 

เวลา 09.15 น. 
เดินรูป 14 ภาค-มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต, น.เดโอกราซีอัส, น.นโิคลาส ณ ฟลือ ชาวสวิส, น.วิคโตเรี่ยนและเพื่อนมรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ ครอบครัว 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย
ทั้งหลาย 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

วันที่ 22 มี.ค. 2021 
- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+
ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

เวลา 06.15 น. มิสซา - อุทิศแด มารติน สิงหเสน ี  
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา สันต สังขมณีวงศ+มารีอา บุญชู สังขมณีวงศ คะนึงนิจ 
 - อุทิศแด พล.ต. หญิง กฤตยา ชมไพศาล พล.ท. สภาพร 
 - อุทิศแด โทมัส สมพงษ+อลิซาเบธ ประทุม เสวกพิบูลย หลานๆ 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร น.ตูรีบิโอแหงมอนโกรเวโย พระสังฆราช, น.ตูรีบิโอ แหงมอนโกรเวโย พระสังฆราช 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั แสงอรณุ กังสตาล 

วันที่ 23 มี.ค. 2021 - อุทิศแด อันนา เลือง พัชรนันท 
เวลา 06.15 น.มิสซา - อุทิศแด มารีอา สําลี มหามณรีัตน+ยอแซฟ ภัคพล(ประ.ธาน) มหามณีรัตน สุนทร 

 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 

 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารญู ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
   

วันพุธ สัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต, บุญราศีดิดาคัน พระสงฆ 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารอีา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันที่ 24 มี.ค. 2021 
 

- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชยั+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ 
ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

เวลา 06.15 น.มิสซา - สุขสําราญแด มารอีา ธิติยา วองนราธิวัฒน อาภรณ  
 - สุขสําราญแด นิพนธ บุหนาด ดรุณ ี
 - อุทิศแด อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+Mr.Cheng Kam Leung+Mr.Cheng Lam วันทนา 
 - อทุิศแด เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองทีล่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา สุรัตน รัตนธรรมบุตร วีระกิตต์ิ 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เปโตร ประจกัษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารญู ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันพฤหัสบดี สมโภชการแจงสารเรื่องพระวจนาตถทรงรับสภาพมนุษย  

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด วลัยพร ชโนทาหรณ จิตติมา 

วันที่ 25 มี.ค. 2021 
 

- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชยั+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ 
ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

เวลา 19.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
มิสซา - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

 - อุทิศแด มารีอา กฤตธรีพัฒน วัฒนกิจจา+ยอแซฟ วิเศษ ศรีวรกุล ปภาวด ี
 - อุทิศแด ยวง บัปติสต เนตร คีรี ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด เทเรซา ประภาพร ชื่นวิจิตร พี่นอง 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

วันศุกร สัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต, น.ลึดเยร พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 26 มี.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

เวลา 19.00 น. มิสซา - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันเสาร สัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต, น.ยอหน แหงประเทศอียิปต ฤาษ ี

 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันที่ 27 มี.ค. 2021  
- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชยั+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ 
ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

เดินรูป 14 ภาค-มิสซา   - อุทิศแด เปโตร จรูญ ขาวผอง อาภรณ 

เริ่มเวลา 16.45 น. - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันอาทิตยที่ 28 มีนาคม 2021 : อาทิตยพระทรมาน (แหใบลาน) 
 



 

  

ห น า  6  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

ความตายเปนการเปลี่ยนแปลงสูชีวิตที่ดีกวา 
 

 เมื่ อ สั ง เก ต ดู ธ ร รม ช าติ ด ว ย ค ว าม เอ า ใจ ใส  เร าจ ะป ระห ล าด ใจ ใน วั ฏ จั ก ร 
อันล้ําลึกของชีวิต ความตายและชีวิตใหมโดยอาศัยความตายนั้น นั่นคือความล้ําลึกของเมล็ดขาว 
ที่ตกลงบนดินและเนาเปอย เพื่อหลังจากนั้นจะใหผลอันอุดมของชีวิตใหม ซึ่งดีกวาทั้งในแง
คุณภาพและปริมาณ   ในวิชาชีววิทยาที่ เราศึกษาในโรงเรียน เราจําไดวามี เรื่องราว 
ของ “การเปลี่ยนสภาพ” หรือการเปลี่ยนแปลงในชวงหลังการเปนตัวออนใหเปนรูปของสัตว  
เชน เมื่ อตั วอ อน ในไขของแมลงกลับ เป นตั วหนอน หรือ เมื่ อลู กออดกลับ เป นตั วกบ 
เปนตน การเปลี่ยนสภาพเปนพัฒนาการอันลึกลับของชีวิต 

 เมื่อหันมามองดูธรรมล้ําลึกของชีวิตมนุษยและความตาย พระคัมภีรเอยถึงปรากฎการณ
ธรรมชาติเหลานี้เพื่อบอกเราวา สําหรับคริสตชน ความตายเปนการเปลี่ยนแปลงสูชีวิตที่ดีกวา 
นักบุญมาระโกกลาววา ที่บนภูเขา พระเยซูเจา “ทรงเปลี่ยนแปลงรูปรางของพระองค”  
ชั่วระยะเวลาสั้นๆ สานุศิษยทั้งสามไดเห็นพระเยซูเจาอยางที่พระองคจะเปนในการกลับคืน 
พระชนมชีพ และในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจาทรงใชความลึกลับของเมล็ดขาวที่เนาเปอย 
(ตาย) เพื่อบอกถึงการสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพที่ใกลเขามาทุกทีของพระองค 

เราทุกคนจะตองเผชิญกับความตายไมวันใดก็วันหนึ่ง แตชีวิตของเราไดถูกลิขิตไว 
ใหดําเนินไปตามวิถีชีวิตเชนเดียวกันกับพระเยซูเจา เราจะตองผานธรรมล้ําลึกของความตาย 
แต ในความเชื่อ เรารูว าความตายเปนการเปลี่ยนรูปราง และผลสุดท ายจะเปนชีวิต 
อันรุงเรืองกับพระคริสตเจา 
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ตารางมิสซา  : วันจันทร-วันพุธ เวลา 06.15 น., วันพฤหัสบด-ีวันศุกร มิสซา เวลา 19.00 น.,  
วันศุกรตนเดือน เวลา 18.30 น., วันเสาร เดินรูป 14 ภาค-มิสซา เริ่มเวลา  16.45 น. 
วันอาทิตย นพวาร-มิสซา เวลา 07.00 น.,   เดินรูป 14 ภาค – มิสซา  เริ่มเวลา 09.15 น.. 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

1. สัปดาหหนา อาทิตยที่ 28 มี.ค.นี้ เปนอาทิตยมหาทรมาน และเสก+แหใบลาน  
เริ่มเดินรูป 14 ภาค เวลา 09.15 น. หลังเดินรูปแลวจึงเริ่มเสก และแหใบลาน  
หลังจากนั้นเริ่มมิสซาตามปกติ และรวมพิธีตอนรับคริสตชนใหมพรอมๆ กัน 
 

2. คําสอนภาคฤดูรอนปนี้ จะเปดเรียนในวันอังคารที่ 30 มี.ค. -24 เม.ย. 2021  
(เรียนวันจันทร – เสาร) เริ่มเรียนเวลา 8.00 น. – 12.00 น. ณ ตึกสํานักงานวัด 
รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป. 3 ขึ้นไป พี่นองสัตบุรุษสามารถสงบุตรหลานมาเรียน
คําสอนได หรือติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

3. สําหรับพี่นองที่ไดรวมบริจาคของขวัญวันคริสตในปที่ผานมา ซึ่งเกิดเหตุการณ 
การระบาดของเชื้อโควิด 19 ทางวัดก็เลยไมไดจัดกิจกรรม ดังนั้น พ่ีนองสามารถมา
รับคืน หรือจะมอบใหกับทางวัด เพื่อวัดจะไดดําเนินการตามจุดประสงคของวัด
ตอไป 
 

4. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก หลังมิสซาสาย เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตยที่ 28 มี.ค. 
2021 พี่นองที่จะประสงครับศีลลางบาปเด็กเล็ก สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

5. การบริการรถตูสงสัตบุรุษปากซอยนวมินทร 81 หลังทุกๆ มิสซา สัปดาหนี้  
วันเสารและอาทิตย เริ่มตนตั้งสัปดาหนี้เปนตนไป (รถจะจอดตรงหนาถ้ําแมพระ
เมืองลูรด) 
 


