
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 ประจําวันอาทิตยที่ 25 เมษายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 4 เทศกาลปสกา (วันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก) 

 

พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน (ยน 10:11-18) 

 พระเยซูเจา “เราเปนผู เลี้ยงแกะที่ดี ผู เลี้ยงแกะ 
ยอมสละชีวิต เพื่อแกะของตน ลูกจางที่ไมใชผูเลี้ยงแกะ 
และไมเปนเจาของแกะ เมื่อเห็นสุนัขปาเขามา ก็ละทิ้ง
บรรดาแกะและหนีไป สุนัขปาแยงชิงแกะ และฝูงแกะ 
ก็กระจัดกระจายไป ลูกจางวิ่งหนีเพราะเขาเปนเพียงลูกจาง 
ไมมี ความห วงใยฝู งแกะเลย เราเปนผู เลี้ ยงแกะที่ ดี 
เรารูจักแกะของเรา และแกะของเราก็รูจักเรา พระบิดา
ทรงรูจักเราฉันใด เราก็รูจักพระบิดาฉันนั้น 

“นายชุมพาบาลที่ดียอมสละชีวิต เพื่อแกะของตน” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 สัปดาหนี้เปนอาทิตยที่ 4 ในเทศกาลปสกา พระศาสนจักรเชิญชวนใหเรารวมกันภาวนา 
เพื่อกระแสเรียกของพระสงฆ นักบวช และผูถวายตัวฯ ในระดับสากล เพื่องานประกาศ 
พระอาณาจักรของพระเจา พระวรสารวันนี้พูดถึงผูเลี้ยงแกะที่ดี จะตองมีคุณสมบัติที่คุนเคย 
รูจัก เขาใจและเสียสละ เพื่อคุมครองดูแลแกะของตนอยางสุดความสามารถ ทําใหเราเห็นภาพพจน 
ของพระเยซูเจาที่เปนผูเลี้ยงแกะที่ดี ใหเราขอบคุณพระเจาสําหรับ ความรัก ความเมตตาที่พระองค
มีตอเรา 

 ชวงเวลานี้ เราคงตองพูดถึงสถานการณโรคระบาดโควิด 19 กันบอยหนอย จริง ๆ คงไมมี
ใครอยากพูดถึง แตดวยความเปนจริงในขณะนี้ที่วา การระบาดระลอกใหมนี้ นําความกังวลมาสูเรา
ทุกคน เพราะมีการระบาดไปในผูคนในหลาย ๆ อาชีพ มีหลายคนที่มีอาการเจ็บปวย อาการรุนแรง
กวาในระลอกที่แลว และเริ่มมีคนเสียชีวิตมากขึ้นจากการติดเชื้อของโรคโควิด 19 ในรอบนี ้
มีการสรางโรงพยาบาลสนามในหลาย ๆ จังหวัดเพื่อเตรียมรองรับผูปวยเพราะคาดการณวา 
อาจมีผูป วยเพิ่ มจํานวนมากขึ้น พอเชิญชวนใหพี่นองทุกทานไดภาวนาเพื่ อขอใหพระเจา 
ไดทรงชวยเหลือและบรรเทากับสถานการณโรคระบาดน้ีไดดวย 

 สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกใหมนี้ ทางวัดของดการสอนคําสอน 
ภาคฤดูรอนสําหรับเด็ก ๆ ของวัดของเราในระยะเวลาที่ เหลือของเดือนเมษายนนี้ ไปกอน 
เพื่อความสบายใจของผูปกครองและความปลอดภัยสําหรับบรรดาลูกหลานของเรา คุณพอพรชัย
และคุณครูผูรับผิดชอบตั้งใจจะใหกลับมามีการสอนคําสอนอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคม 
หากสถานการณกลับเขาสูสภาวะปกติ  

 วัดของเรายังทํามิสซาแบบปดตอไปอีกหนึ่งสัปดาห หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอยางไร 
พอจะใหทางผูรับผิดชอบไดรีบประชาสัมพันธใหพี่นองทราบ หากทางวัดกลับมามีมิสซาแบบปกต ิ
อีกครั้งหนึ่ง ชวงนี้เราคงตองรวมมือกับหนวยงานของรัฐบาลในการที่จะไมมีการมาชุนมุมกัน 
เปนจํานวนมาก ในชวงขณะนี้ พี่นองสามารถรวมมิสซาและภาวนาทางออนไลนตามที่หลาย ๆ วัด 
ไดจัดให เพื่อทําใหเราทุกคนรวมใจและผูกพันกันทางคําภาวนา   

        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
         คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"เปนนายชุมพาบาลที่ดี เหมือนที่พระเยซูเจาทรงเปน" 

 "เราเปนผู เลี้ยงแกะที่ดี  ผู เลี้ยงแกะยอมสละชีวิตเพื่อแกะของตน...เรายอมสละชีวิต 
เพ่ือแกะของเรา...  เราเปนผูเลี้ยงแกะที่ดี เรารูจักแกะของเรา และแกะของเราก็รูจักเรา... เรายังมี
แกะอื่นๆ ซึ่งไมอยูในคอกนี้ เราตองนําหนาแกะเหลานี้ดวย  แกะจะฟงเสียงของเรา จะมีแกะ 
เพียงฝูงเดียวและผูเลี้ยงเพียงคนเดียว" (ยน 10:11,14,16) 

       "ผูเลี้ยงแกที่ดี" (บางครั้งเราก็ใชคําวา "นายชุมพาบาลที่ดี") คํานี้เรากําลังเพงความสนใจ 
ไปที่ "องคพระเยซูเจา" ผูเดียว  หลายครั้งเราพบเจอความสับสนวุนวายในสังคม ดวย "ผูนํา",  
"ผูนําทาง", "ผูมีโอกาส" ตางไมไดคิดถึงผูอื่นเปนตันผูที่เขาไดรับมอบหมาย (จากพระ/ มุมมองตาม
ความเช่ือ) ใหดูแลเอาใจใส 

        เหมือนอยางที่พระเยซูเจาทรงเปรียบเทียบเปน "ลูกจาง" "เมื่อเห็นสุนัขปา เขามาก็ละทิ้ง
บรรดาแกะและหนีไป สุนัขปาแยงชิงแกะ และแกะก็กระจัดกระจายไป" 

 "พี่นอง จงดูเถิดวา ความรักที่พระบิดาประทานใหเรานั้นยิ่งใหญเพียงใด เพ่ือทําใหเราไดชื่อวา
เปนบุตรของพระเจา และเราก็เปนเชนนั้นจริง..." (1ยน 3:1) 
       พี่นอง เราแตละคนเปนลูกของพระบิดา พระองครักเราจริงจริง พระองคฝากเราไวกับ 
พระเยซูเจา พระองคฝากเราใหเราดูแลกันและกัน ใหเรารักกัน 
       เราตางก็มีผูคนอันเปนที่รัก มีสิ่งของที่รักและผูกพัน เมื่อเราจําเปนตองฝากไวในความดูแล
ของใครสักคนหนึ่ง เราจะเลือกฝากไวกับคนเชนไร เราปรารถนาอยางไรจากผูที่เราจะฝากบุคคล
หรือสิ่งของอันเปนท่ีรักที่สุดของเรา 
 เปโตรเปยมดวยพระจิตเจากลาวกับเขาวา “... วันนี้เราทําความดีรักษาผูปวยคนหนึ่ง...  
ชายคนนี้หายจากโรค... ก็เพราะพระนามของพระเยซูคริสตเจาชาวนาซาเร็ธ ซึ่งทานนําไปตรึง
กางเขน แตพระเจาทรงบันดาลใหกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย  ไมมีผูใดชวยใหเรารอดพน 
เพราะใตฟานี้พระเจามิไดประทานนามอื่นแกมนุษยนอกจากนามนี้ที่ชวยเราใหรอดพนได"  
(เทียบ กจ 4:8-12) 
       ครั้งหนึ่งพระบิดาผูทรงรักเราอยางที่สุด ฝากเราที่พระองคทรงรักไวกับพระเยซูเจา 
และพระเยซูเจาไมทอดทิ้งเรา พระองคทรงเปน "ผูเลียงแกะที่ดี" "ผูเลี้ยงแกะยอมสละชีวิตเพื่อแกะ
ของตน...เรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเรา" 
       มาวันนี้ พระเยซูเจา (พรอมกับพระบิดา ผูทรงรักเราที่สุดเชนกัน) ทรงฝากใหเรารักกัน 
ดูแลปกปองคุมครองกันและกัน เราจงมองดูกันและกันมองใหเห็นพระเยซูเจาในตัวตนของพี่นองเรา  
เราจงดูแลกันและกันเหมือนกําลังดูแลองคพระเยซู เจา เราจงเปน "นายชุมพาบาลที่ดี "  
เหมือนท่ีพระเยซูเจาทรงเปน. 

นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 4 เทศกาลปสกา (วันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก), น.มาระโก ผูนิพนธพระวรสาร 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญท้ังหลาย  

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลักษณา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมชาย หิรัณยากร สมชาย 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชลธิชา นุมหอม ชลธิชา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล+ครอบครัว นุมหอม  

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

 
- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแด็ต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิก+มารีอา เทเรซา สิริธร รุงอรุณไทย

กุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม 
 

วันที่ 25 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุรัษดา วงมะแสน+ตามประสงคผูขอ สุรัษดา 

เวลา. 07.00 น.มิสซา 
- สุขสําราญแด รอกกี้ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สาม+ีบุตรทั้งสอง+แบรแนแด็ต 

วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 
วราลักษณ 

 

- อุทิศแด สิงหโต ชนวัฒน+เทเรซา สุธิอร ชนวัฒน+ญาติพี่นองทุกๆ คนของ ชนวัฒน,  

โลกาวิทย, สิทธิ, รื่นภาค, ศรีจํานง, เลือนประไพร, ไวยสุขศรี+วิญญาณในไฟชําระ+ครู อาจารย+คุณพอ  

ซิสเตอร+รอดภัย+ศรีจํานงค  

สัตยา 

 - อุทิศแด ไทยเยี้ยง แซตั่ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม  

 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด เทเรซา สมหมาย ศิริรัตนกูล+ยอแซฟ ธนากร ศิรริัตนกูล+เปโตร สมศักด์ิ ศิริรัตนกูล สมชาย 

 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

 - อุทิศแด อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  

 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 

 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สุรัษดา 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
เวลา 09.30 น. 

มิสซา 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา , น.คลีตุส พระสันตะปาปาและมรณสักข,ี แมพระผูแนะนํา, น.ราดเบอรตัส 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 26 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลักษณา 
เวลา 07.00 น. มิสซา - สุขสําราญแด แอนโทนี ณัฎฐวี คําผา  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง +ญาติ+พระสงฆ+นักบวช เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา , น.เปโตร กานีซีโอ พระสงฆ, น.ซิตา, บุญราศี มารีอานา แหงพระเยซูเจา 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 27 เม.ย. 2021
เวลา 07.00 น.มิสซา 

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

 

 - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลกัษณา 
 - สุขสําราญแด มารีอา กอแรตตี ผองพรรณ ธรรมนิตย บุญลือ  
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาตพิี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพุธ 
น.หลุยส มารีย กียอง เดอ มงฟอรต พระสงฆ, น.เปโตร ชาเนล  

พระสงฆและมรณสักขี , น.เปาโล แหงไมกางเขน 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย

ทั้งหลาย 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

วันที่ 28 เม.ย. 2021 - สขุสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

เวลา 07.00 น. มิสซา - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลักษณา 

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

 ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรพัย 
 

 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.กาธารีนา แหงซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ , น.เปโตร ณ เวโรนา  

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิร ิ ลักษณา 

วันที่ 29 เม.ย. 2021

เวลา 07.00 น. มิสซา 

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

ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 
 

 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร นักบุญปโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

ผังรักษ 
เพ็ญวรา 

วันที่ 30 เม.ย. 2021 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย

ทั้งหลาย 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

เวลา 07.00 น. มิสซา - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสริิ ลักษณา 

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

 - อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช และไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 

 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

วันเสาร น.โยเซฟ กรรมกร 

วันที่ 01 พ.ค. 2021  - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 17.00 น.   
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย

ทั้งหลาย 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลักษณา 

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

 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 02 พฤษภาคม 2021 : อาทิตยที่ 5 เทศกาลปสกา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

มีความรอดในพระนามของพระเยซูคริสตเจา 

ผูแทนปวงชนของประเทศเปนผูรับผิดชอบตอความปลอดภัยของเรา ประเทศยังมี
หนวยสืบราชการลับและหนวยงานตางๆ ที่ทํางานเพื่อความปลอดภัยของประเทศ 
ยิ่งเราคนพบอันตรายตอความมั่นคงเร็วเทาใดก็ยิ่งดีเทานั้น แตหลายคนไมเคยคิดวา  
การคุกคามที่อันตรายประการหนึ่งตอความปลอดภัย สวนบุคคลของเรานั้น มาจากชีวิต
ความเปนอยู ที ่ไรความหมาย จิตแพทยและสถาบันโรคประสาทเปนเครื่องเตือนใจเรา 
ถึงเรื่องนี้ เมื่อคนหนึ่งถูกนําไปยังสถานที่เหลานี้ก็แสดงวา อันตรายตอความปลอดภัย 
ของพวกเขาไดเกิดขึ้นแลว  

ค ริ ส ต ศ าส น าอั น เป น ข บ วน ก าร ที่ เริ่ ม ต น จ าก พ ระ เย ซู แ ห ง น าซ า เร็ ธ  
ตองการชวยผูคนใหพนจากชีวิตการเปนผูที่ ไรความหมายแบบนั้นซึ่งพระคัมภีรเรียกวา 
ความมืด คําวา “ความรอด” มีเอยถึงในเกือบทุกหนาของพระคัมภีร ประสาทเสื่อมโทรม
เปนโศกนาฏกรรมซึ่ งเนื่องมาจาก ขอเท็จจริงที่ วาบุคคลไมอาจแกปญหาชีวิตได  
การใหคําแนะนําและการเยียวยา รักษาอาจจะชวยได  

ค ริ ส ต ชนผู ดํ า เนิ น ชี วิ ต ซื่ อ สั ต ย ต อ ค วาม เชื่ อ จ ะ ไม มี อ าก าร เสื่ อ ม โท รม 
ทางประสาทอยางงายๆ เขามีแหลงสะสมสํารองที่ผูอื่นไมรูจัก พิธีกรรมของวันนี้ 
พู ด ถึ งค วามปลอดภั ยของท าน  โด ยหวั งว า  ท านจะค นพบแหล งสํ ารองหนึ่ ง 
ที่ยังไมคนพบซึ่งจะชวยทานใหเดินตอไปในทางสูอนาคตที่ยิ่งใหญ 
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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 
ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังนี้ 
 - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมกีารเปลี่ยนแปลง 
 - 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 
และเพจเฟสบุคของวัด 
 


