
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21 ประจําวันอาทิตยที่ 23 พฤษภาคม 2564/2021 

สมโภชพระจิตเจา 

  พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน     (ยน 20:19-23) 

 พระเยซูเจาตรัสวา “สันติสุขจงสถิตอยูกับทาน
ทั้ ง ห ล าย เถิ ด  พ ระบิ ด าท รงส ง เร าม าฉั น ใด  
เราก็ส งท านทั้ งหลายไปฉันนั้ น” ตรัสดังนี้ แล ว 
พ ร ะ อ ง ค ท ร ง เป า ล ม เห นื อ เ ข า ทั้ ง ห ล า ย  
ตรัสว า  “จงรับพ ระจิต เจ า เถิ ด  ท านทั้ งหลาย 
อภัยบาปของผู ใด บาปของผูนั้นก็ไดรับการอภัย 
ทานทั้งหลายไมอภัยบาปของผูใด บาปของผูนั้น  
ก็ไมไดรับการอภัยดวย”           

   “พระบิดาทรงสงเรามาฉันใด เราก็สงทานทั้งหลายไปฉันนั้น” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 สัปดาหนี้พระศาสนจักรเชิญชวนใหเราไดสมโภชพระจิตเจา เราไดสิ้นสุดเทศกาลปสกา 
ตลอด 50 วันที่ผานมา พิธีกรรมเขาสูเทศกาลธรรมดา สําหรับในความเชื่อของเราคริสตชนนั้น 
วันสมโภชพระจิตเจาเปนวันที่พระเยซูเจาไดกอตั้งพระศาสนจักรขึ้นเพราะเมื่อพระองคเสด็จ 
ขึ้นสูสวรรค พระองคไดประทานพระจิตเจาลงมาใหประทับอยูบรรดาอัครสาวก จึงเปนวันที ่
พระศาสนจักรไดเริ่มกอตั้งและปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากพระเยซูเจา จึงเชิญชวน 
พวกเราไดภาวนาเพื่อพระจิตเจาจะไดประทับอยูกับพระศาสนจักรคาทอลิกและสืบทอดงานประกาศ
พระอาณาจักรของพระเจาตอไป สิ่งที่พระเยซูเจาไดสั่งใหพวกเราทุกคนไปทําคือ “การมอบสันติสุข” 
ใหระหวางพวกเราและบุคคลที่เราจะไปพบ 

 ประเทศไทยเขาสูฤดูฝนอยางเปนทางการ บางวันฝนตกหนัก รวมถึงทั้งลมพายุที่รุนแรง  
บางวันอากาศรอน อากาศดูแปรปรวน ขอพี่นองระวังสุขภาพดวย ตอนนี้จึงไมใชเพียงระวังเรื่อง
ของการระบาดของโรคโควิด 19 เทาน้ัน ไขหวัดหรือโรคอื่นๆ ที่จะตามมาในชวงหนาฝนน้ีดวยครับ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเลื่อนการเปดเรียนของโรงเรียนออกไปอีก ถึงประมาณ
กลางเดือนมิถุนายนเพ่ือใหทุกโรงเรียนมีความพรอมในการเปดสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียนมาเรียน
หนังสือไดอยางปลอดภัย สถานการณน้ีไมตางจากปท่ีแลว ซึ่งนักเรียนหลายคนตองเรียนหนังสือทาง
ออนไลนและไมสามารถรวมกิจกรรมที่โรงเรียนได ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของบรรดาเด็กๆ  
และผูปกครอง ขอพี่นองรวมมือในดานนี้อยางเต็มท่ีครับ 

 พิธีกรรมดําเนินไปตามปฏิทินพิธีกรรมซึ่งกําหนดเอาไว พี่นองหลายทานยังไมสามารถ 
รวมมิสซาที่วัดได เน่ืองจากทุกวัดในอัครสังฆมณพลกรุงเทพฯ ไดทํามิสซาแบบปดควบคูไปกับมิสซา
ออนไลน ขอใหเราไดเปนหนึ่งเดียวกันทางความเชื่อ รวมใจกันสวดภาวนา ใหสถานการณกลับเขาสู
ปกติโดยเร็ววันครับ        

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                               คุณพอประจักษ  
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ปลัดบอกเลา 
"วันสมโภชพระจิตเจา...เราพูดกันดวยภาษาอะไร เราใหพระจิตเจานําทางเราใชหรือไม" 

 "เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษยทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทุกคนไดรับพระจิตเจา 
เต็มเปยม และเริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามทีพ่ระจิตเจาประทานใหพูด" (กจ 2:1,4) 

          เมื่อถึงวันสมโภชใหญสําคัญสําคัญพระศาสนจักรมักจะมีวันเตรียมฉลอง วันสมโภชพระจิตเจาก็เชนกัน 
ขอยอนเรื่องราวในหนังสือปฐมกาล (ปฐก 11:1-9) มนุษยใชพระพรของพระที่ตนมีอยางหลากหลาย 
เพื่อชื่อเสียง, เพื่อความยิ่งใหญ , เพื่อความพอใจของตน, หรือเพื่อผลประโยชนที่ตนตองการ ไมไดใชไป 
เพื่อมุงดูแลกัน หรือมอบความรัก มอบสิ่งดีดีใหกันเลย 

          แตเรื่องเลาในหนังสือกิจการอัครสาวก อาศัยพระหรรษทานของพระจิตเจา อาศัยการวางใจ 
มอบใหพระองคนําทาง บรรดาคริสตชนสนใจเพื่อนพี่นองคนอื่น พวกเขาจึงฟงเสียงพระจิตเจาในเสียงของผูคน 
พวกเขาจึงสนใจและเขาใจความรูสึกความตองการของเพื่อนพี่นองในเสียงของพวกเขา 

 "บัดนี้ ขาพเจาขอบอกทานทั้งหลายวา จงดําเนินตามพระจิตเจา และอยาตอบสนองความปรารถนา 
ตามธรรมชาติ  ผูที่เปนของพระ คริสตเยซู ก็ตรึงธรรมชาติของตนพรอมกับกิเลสตัณหาไวกับไมกางเขนแลว 
สวนผลของพระจิตเจากค็ือความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย  
ความออนโยน และการรูจักควบคุมตนเอง..." (กท 5:16,24,22-23) 

         พอพบเห็นตัวอยางมากมายของพี่นองคริสตชนที่ฟงเสียงของพระจิตเจาในเสียงของพี่นอง 
คนอื่นที่ตองการความชวยเหลือ, ตองการเพื่อนพี่นองในยามยาก (และยอมใหพระจิตเจานําทางชีวิตของตน) 

          เราคิดวาจากสถานการณ เชนนี้ จากผูคนเหลานี้ "พระจิตเจาตองการบอกอะไรกับเรากับแน"  
 พอไดพบและรับรู  "ความชวยเหลือของคุณพอและตัวแทนคริสตชนที่ชวยเหลือพี่ นอง(ทั้งคริสต 
และไมคริสต ) ในชุมชนคลองเตยที่ กํ าลังเผชิญภัยโควิด19"  รับรู  "ความชวยเหลือ เชน เดียวกัน 
ในสวนวัดนักบุญ เปโตร สามพราน" รับรู  "ความชวยเหลือในสวนวัดนักบุญอันนา ทาจีน" รับรูการ 
ชวนกันรวมมือกันรวมกันสวดสายประคํา ทั้งที่พอนําเอง หรือที่วัดเซนตหลุยส หรือของสื่อมวลชนคาทอลิก 
ประเทศไทย (รวมกับทั่วโลก)  และยังมีอีกหลายหลายรูปแบบความชวยเหลือ และหลายหลากผูคนที่มอบ 
ความชวยเหลือ อีกทั้งยังมีอีกมากมายนักที่ตัวพอของก็รับรูไดไมหมด พวกเราคิดวาในเรื่องราวเหลานี้ 
"พระจิตเจาตองการบอกอะไรกับเรากับแน" 

 เวลานั้นพระเยซูจาตรัสวา "เมื่อพระจิตแหงความจริงเสด็จมา พระองคจะทรงนําทานไปสูความจริง 
ทั้งมวล.....พระจิตเจาจะทรงแจงใหทานรูคําสอนทีท่รงรับจากเรา” (ยน 15:13,15) 

          ที่แนแน หนึ่งนั้น พระจิตเจาตรัสกับเราแนนอน  และสองนั้น พระองคเรียกเราใหเรารักผูอื่น  
เรียกใหอดทนที่จะรักตอเนื่องตอไป เรียกเราใหรักอยางออนโยนและมีเมตตา 

          และสุดทายนั้น พระองคทรงเรียกเรา ใหฟงเสียงของพระองคในเสียงรองของกันและกัน 
และใหพระองคนําทางชีวิตเรา..... ในวันสมโภชพระจิตเจานี้  "เราพูดกันดวยภาษาอะไร...ภาษามอบความรัก 
ใชใหม เราใหพระจิตเจานําทางเราใชหรือไม".                          นกขุนทอง.
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  สมโภชพระจิตเจา, น.ยอหน แบปติสต โรซซี พระสงฆ, น.คริสปน แหงวีแตรโบ, น.เจน อันไต เทาเร็ต 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เปโตร มารีโอ ชัยฉัตร รุงอรุณไทยกุล  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ฉัตรคุปต+ครอบครัว ตั้งนิรันดร+ครอบครัว มนัสไพบูลย+ครอบครัว 
สมบัติสิริ และเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ 

ลักษณา  

 
- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแด็ต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารีอา เทเรซ สิรีธร  
รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม 

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว โยเซฟ สมพล+มารีอา มักดาเลนา ชาลินี ปญจทรัพย  
 - สุขสําราญแด กฤตพร กิจสําเรจ็+กัณฑกาน กิจสําเร็จ+กานติมา กิจสําเร็จ+กลุธิดา สุวมิล  

วันที่ 23 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด จุฑามาศ เรืองภักด ี  
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด เดชชาติ เรืองภักดีและครอบครัว  

มิสซา 
- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรพัย+จอหน มารี กรวิชญ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปุณยณีย ชํานาญวิวัฒน ปุณยณีย 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 
ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัว
Matteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

สมบัต ิ

 - อุทิศแด ปโอ อนันต อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จําปา อุดมสิทธิพฒันา ปราณ ี
 - อุทิศแด ณงค+วาสนา พัฒนมงคล+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ปาริฉัตร 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ผูมีพระคุณทีล่วงลับ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ไทเย้ียง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม  
 - อุทิศแด เปาโล วีระพันธ ตุเว  
 - อุทิศแด มารีอา บุญยิ่ง ภิญโญ ปุณยณีย 
 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทศิแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา สุขสําราญแด สัตบรุุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร ระลึกถึงพระนางมารียพระมารดาของพระศาสนจักร, น.เดวิดที่ 1 แหงสก็อตแลนด กษัตริย 
 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฉัตรคุปต+ครอบครัว ตั้งนิรันดร+ครอบครัว มนัสไพบูลย+ครอบครัว 
สมบัติสิริ และเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ 

ลักษณา  

วันที่ 24 พ.ค. 2021
เวลา 07.00 น. 

มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรพัย+จอหน มารี กรวิชญ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - สุขสําราญแด เปโตร มารีโอ ชัยฉัตร รุงอรุณไทยกุล  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 
ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัว
Matteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

สมบัต ิ

 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+พระสงฆ นักบวช+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอังคาร 
น.เกรโกรี ที่ 7 พระสันตะปาปา, น.เบดา ผูนาเคารพ พระสงฆและนักปราชญ,  

น.มารีย มักดาลา เดปสซี พรหมจารี 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ฉัตรคุปต+ครอบครัว ตั้งนิรันดร+ครอบครัว มนัสไพบูลย+ครอบครัว 
สมบัติสิริ และเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ 

ลักษณา  

วันที่ 25 พ.ค. 2021
เวลา 07.00 น.มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรพัย+จอหน มารี กรวิชญ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 
ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัว
Matteosian+ครอบครัว สมบัต ิเปลงศรีสุข 

สมบัต ิ

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 
- อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บญุรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวชและวญิญาณ
ที่ไมมีใครคิดถึง 

วราลักษณ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ ระลึกถึง น.ฟลิป เนรี พระสงฆ 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ฉัตรคุปต+ครอบครัว ตั้งนิรันดร+ครอบครัว มนัสไพบูลย+ครอบครัว 
สมบัติสิริ และเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ 

ลักษณา  

วันที่ 26 พ.ค. 2021
เวลา 07.00 น. 

มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรพัย+จอหน มารี กรวิชญ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 
ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัว
Matteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

สมบัต ิ

 
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สาม+ีบุตรทั้งสอง+แบรนา
แด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพฤหัสบดี น.ออกัสตินแหงแคนเตอรเบอรี พระสังฆราช  

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ฉัตรคุปต+ครอบครัว ตั้งนิรันดร+ครอบครัว มนัสไพบูลย+ครอบครัว 
สมบัติสิริ และเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ 

ลักษณา  

วันที่ 27 พ.ค. 2021 
เวลา 07.00 น. 

มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรพัย+จอหน มารี กรวิชญ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 
คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สาม+ีบุตรทั้งสอง+ 
แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี น.ออกัสตินแหงแคนเตอรเบอรี พระสังฆราช 

วันที่ 27 พ.ค. 2021 

เวลา 07.00 น. 

มิสซา 

- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 

ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัว

Matteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

สมบัต ิ

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาต ิ

พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 8 เทศกาลธรรมดา, น.เยอมานีโอ แหงกรงุปารสี, บุญราศีมากาเร็ต โพล ภรรยาขุนนาง 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ฉัตรคุปต+ครอบครัว ตั้งนิรันดร+ครอบครัว มนัสไพบูลย+ครอบครัว 

สมบัติสิริ และเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ 
ลักษณา  

วันที่ 28 พ.ค. 2021

เวลา 07.00 น. 

มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรพัย+จอหน มารี กรวิชญ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครวั เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 

- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 

ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครวั พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัว

Matteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

สมบัต ิ

 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้งสาม+แบรนาแด็ต 

วราลักษณ ผังรักษ 
เพ็ญวรา 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

วันเสาร น.เปาโล ที่ 6 พระสนัตะปาปา, น.แมกซิมิโน พระสังฆราช 

วันที่ 29 พ.ค. 2021  - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ฉัตรคุปต+ครอบครัว ตั้งนิรันดร+ครอบครัว มนัสไพบูลย+ครอบครัว 

สมบัติสิริ และเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ 
ลักษณา  

เวลา 17.00 น.   

นพวารพระมารดาฯ

มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  

ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรพัย+จอหน มารี กรวิชญ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 

- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 

ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัว

Matteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

สมบัต ิ

 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ-สามี+บุตรทั้งสาม+แบรนาแด็ต 

วราลักษณ ผังรักษ 
เพ็ญวรา 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2021 : สมโภชพระตรีเอกภาพ 
 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

พระจิตเจา ของประทานจากพระบิดาเจา 
 

 เรือติดใบเต็มอัตราและกางใบออกเปนภาพที ่สวยงามมาก แตเรือก็เคลื ่อนไปไมได 
ถ า ไม ม ีลม  ปราศจาก “ลมปราณช ีว ิต ” มน ุษย ไม ส ามารถทําอะไรได  จ ิตรกรต องการ 
แรงบันดาลใจ เราทุกคนไดรับ ลมปราณของพระยาหเวห พระจิตผูประทานชีวิตของพระเจา 
ในวันรับศีลลางบาปสําหรับชาวยิวในวันที่หาสิบ (หลังจากวันปสกา) พวกเขาฉลองการประทาน
บทบัญญัติแกโมเสสที่ภูเขาซีนาย และการสถาปนาอิสราเอลขึ ้นเปนประชากรของพระเจา 
สวนเราในวันที ่หาสิบ เราฉลองการประทานพระจิตของพระเจาแกประชากรของพระองค 
และที่สัมพันธกันก็คือ เปนฉลองการสถาปนาอิสราเอลใหมคือ พระศาสนจักร 

พระจิตเจาที่พระเยซูเจาทรงสงมาจากพระบิดา จะเตือนเราทุกคนถึงสิ่งที่พระเยซูเจา 
ไดทรงสอนเรา พระองคจะใหชีวิตกระตุนเราและชวยเราใหรูและเขาใจศาสนา ไมเพียงแตดวย
ความคิด แตดวยจิตใจและวิญญาณของเรา  

“ขาแตพระบิดาแหงความสวาง โปรดสงพระจิตของพระองค มายังชีว ิตของเรา 
ดวยอํานาจของลมที่มีอานุภาพ และดวยไฟแหงปรีชาญาณของพระองค โปรดเปดขอบฟา 
แหงความคิดของเรา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ห น า  8  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ตารางมิสซา  : วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.00 น. 
                 วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                 วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนมจะระบาดหนักขึ้น 
ทางกระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง ทางวัด
ไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังน้ี 
 - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 - วันจันทร-ศุกร มีพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด เวลา 7.00 น. (ไมมีออนไลน) 
 - วันเสาร  เวลา 17.00 น. มีนพวารฯ และมิสซาออนไลน 
 - วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน 
   พี่นองสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถติดตอได 
   ที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเกี่ยวกับการบริการเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน 
   เชน การสงศีลฯ ผูปวย สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 
 

2. เชิญชวนพี่นองสวดสายประคําออนไลนพรอมกันในชวงนี้ เวลา 19.00 น. ทุกวัน จันทร 
อังคาร และวันพฤหัสบดี ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน และเพจเฟสบุค
ของวัด 
 

 


