
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 ประจําวันอาทิตยที่ 28 มีนาคม 2564/2021 

อาทิตยพระมหาทรมาน (แหใบลาน) ป B 

าทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรต ป B 

พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก  (มก.14:1-15:47) 

    พระเยซูเจาตรัสวา “จงเขาไปในหมูบานขางหนา เม่ือเขาไปแลว 
ทานจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู  ยังไมมี ใครเคยขี่ลาตัวนั้นเลย 
จงแก เชื อกและจูงมั นมาเถิด  ถ ามี ผู ใดถาม จงบอกเขาว า 
‘พระอาจารยตองการใชมันและจะสงกลับคืนมาใหทันที” ศิษยทั้ง
สองคนออกไป พบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยูที่ประตูดานนอกบนถนน  
ศิษยทั้งสองคนจูงลูกลามาถวายพระเยซูเจา ปูเสื้อคลุมของตนบน
หลังลา พระองคจึงทรงลูกลาตัวนั้น คนจํานวนมากปูเสื้อคลุม 
ของตนตามทาง บางคนปูกิ่งไมซึ่งตัดมาจากทุงนาดวย ผูคนตางโห
รองวา “โฮซานนา ขอถวายพระพรแดผูมาในพระนามขององค 
พระผูเปนเจา”   
 

“โฮซานนา ขอถวายพระพรแดผูมาในพระนามขององคพระผูเปนเจา” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 
 สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 สัปดาหนี้เราเขาสูอาทิตยพระมหาทรมาน หรือเราเรียกกันติดปากวา “อาทิตยใบลาน” คงจะมา
จากภาษาอังกฤษที่เขาเรียกใชศัพทวันนี้วา “Palm Sunday” ในพิธีกรรมวันนี้ เราจะไดฟงพระทรมานของ
พระเยซูเจา อาจจะเปนการฟงที่คอนขางยาวเปนพิเศษ มีรายละเอียดหลาย ๆ อยาง หลังจากนั้น 
เราจะไดฟงพระทรมานของพระเยซูเจาอีกครั้งหนึ่งในวันศุกรศักดิ์สิทธิ์ เปนโอกาสเพียง 2 ครั้งในรอบป 
ที่เราไดยินเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจา พอจึงอยากเชิญชวนพี่นองไดตั้งใจฟงอยางดี เราจะไดทราบ
เรื่องราวของพระทรมานของพระเยซูเจาและรวมรําพึงกับเหตุการณนี้ดวย 
 อาทิตยหนา เราเขาสูสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ ตารางพิธีกรรมตาง ๆ นั้น ทางวัดไดลงรายละเอียดลงไป
ในสารวัดแลว ขอพี่นองติดตามไดจากทางสารวัดและเว็บไซดของทางวัด ในสัปดาหศักดิ์สิทธนั้นถือ 
เปนวันสําคัญทางพิธีกรรม พอจึงอยากเชิญชวนพี่นองไดมารวมในโอกาสสําคัญ ๆ เหลานี้ หากพี่นอง 
มีเวลา ในสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ มีเหตุการณที่สําคัญ  
 เริ่มตั้งแตวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ มีการเสกน้ํามันที่อาสนวิหารฯ มีการรื้อฟนคําสัญญาของศีลบวช 
ตอนค่ํามีการลางเทาอัครสาวก (ซึ่งปนี้เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 จึงงดจัดพิธีฯ นี้ในปนี้) 
ระลึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ํามื้อสุดทาย และการที่พระเยซูเจาตั้งศีลมหาสนิท วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึง
พระมหาทรมานขององคพระเยซูเจา เปนวันที่เราตองถือศีลอดอาหาร คาทอลิกอายุ 14 ปบริบูรณขึ้นไป
ตองอดเนื้อ อายุตั้งแต 18–59 ปบริบูรณขึ้นไป ตองอดเนื้อและอดอาหาร ในวันศุกรศักดิ์สิทธิ์ จะไมมีพิธี
มิสซาแตจะเปนการนมัสการกางเขนในตอนทายของพิธีกรรมจะมีการแจกศีลมหาสนิทซึ่งไดนําไปเก็บไว 
ที่ตูศีลตั้งแตค่ําวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์แลว ค่ําวันเสารศักดิ์สิทธิ์มีการเสกน้ํา เสกไฟ มีการประกาศสมโภช 
ปสกา มีการเสกเทียนปสกา เราจะไดฟงบทอานจากทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม เพื่อจะได
เขาใจถึงประวัติศาสตรความรอดพนของมนุษยซึ่งพระเจาไดสัญญาและประทานใหอยางสมบูรณผานทาง
องคพระเยซูคริสตเจา วัดของเราทราบวาจะมีคริสตชนใหมรับพิธีศีลลางบาป จํานวน 4-5 คนดวยครับ 
ขอคําภาวนาของพี่นองสําหรับคริสตชนใหมในวัดของเราดวย เราเรียกทั้ง 3 วันนี้วา “ตรีวารปสกา”  
และสิ้นสุดในเชาวันอาทิตยปสกา เราสมโภชการที่พระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพจากความตาย 
 การเดินทางของพิธีกรรม เดินทางมาถึงเหตุการณสําคัญที่พระเยซูเจาทรงตองขึ้นไปยัง 
กรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับทรมานและกลับคืนพระชนมชีพ พี่นองครับ เราคริสตชนมีความเชื่อนี้ ซึ่งแสดง 
ใหเราเห็นและเขาใจวา ชีวิตของเราที่ตกอยูในบาป เราไดรับความรักและความเมตตาจากพระ ใหเราได
ขอบคุณพระในพระหรรษทานพิเศษอันนี้ดวยครับ 
 คําสอนภาคฤดูรอนของทางวัด จะเริ่มเปดการเรียนการสอนแลว (หากโรคระบาดโควิด 19 รอบ  
3 นี้ ไมรุนแรงเกินไป) เชิญชวนพี่นองสงลูกหลานมาเรียนคําสอนที่วัดดวยนะครับ คุณพอพรชัย จะชวย
ประสานงานในโครงการนี้เปนพิเศษครับ 
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
         คุณพอประจักษ    
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ปลัดบอกเลา 
"นี่แหละพระเยซูที่รักเรา ผูเปนที่รักของเรา" 

 บรรดาผูที่จับกุมพระเยซูเจานําพระองคไปยังบานของมหาสมณะ บรรดาหัวหนาสมณะ 
ผูอาวุโสและธรรมาจารยทุกคนชุมนุมกันที่นั่น..... บางคนลุกขึ้นใหการเท็จปรักปรําพระองค..... 
ปลาตถามวา “ทานตองการใหเราปลอยกษัตริยของชาวยิวหรือ” ปลาตรูอยูแลววา บรรดาหัวหนา
สมณะมอบพระองคใหเพราะความอิจฉา แตบรรดาหัวหนาสมณะเสี้ยมสอนยุยงประชาชน ใหขอ 
ปลาตปลอยตัวบารับบัสแทนที่จะปลอยพระเยซูเจา ปลาตถามเขาอีกวา “ทานจะใหขาพเจาทําอะไร
กับคนนี้ที่ทานเรียกวากษัตริยของชาวยิว” ประชาชนรองตะโกนตอบวา “เอาเขาไปตรึงกางเขน” 
(มก 14:53,57, 15:9-13) 
         จากมุมมองของเรา พี่นองคริสตชน พี่นองผูมีความเชื่อ เชื่อมั่นในพระเยซูคริสตเจา 
เราทุกคนตางถูกสอนตางไดรับการถายทอดวา "บาปของเราตรึงพระเยซู" ใชแลวถูกตองแลว  
ทุกครั้งที่เราทําบาป เรากําลังรวมมือกับบรรดาหัวหนาสมณะที่เสี้ยมสอนยุยงประชาชนอยางที่เรา
ไดรับฟงในพระทรมาน และเราก็กําลังพูดเหมือนประชาชนวา “เอาเขาไปตรึงกางเขน” คําถามคือ 
"หากมองจากมุมของพระเยซู พระองครูสึกเชนไร พระองคเจ็บปวดไหม พระองคทรงผิดหวังในตัว
ฉันไหม" "องคพระผูเปนเจาพระเจาประทานใหขาพเจามีลิ้น เหมือนลิ้นของศิษยที่พระองค 
ทรงสอนเพื่อขาพเจาจะไดรูจักพูดจาใหกําลังใจแกผูเหน็ดเหนื่อย ทุกๆ เชา พระองคทรงปลุก
ขาพเจา ทรงปลุกหูขาพเจาใหฟงเหมือนศิษยที่พระองคทรงสอน  องคพระผูเปนเจาทรงชวย
ขาพเจา ดังนั้น .....ขาพเจารูวาขาพเจาจะไมอับอาย" (เทียบ อสย 50:4,7) 
          จากมุมมองของพระเยซู (มุมมองของพระองค จากการรําพึงและมองดูของมนุษยผูหนึ่ง)  
พระเยซูมองขามความเจ็บปวด, ความผิดหวัง พระองคจองมองเพงมองเพียงพระบิดาเจาเทานั้น  
พระองคจึงพรอมมอบตนทั้งหมดใหกับพระบิดา "องคพระผูเปนเจาพระเจาประทานใหขาพเจา 
มีลิ้น...จะไดรูจักพูดจาใหกําลังใจแกผูเหน็ดเหนื่อย" และหวังอยางมั่นคงในพระบิดา "องคพระผู
เปนเจาทรงชวยขาพเจา ดังนั้น .....ขาพเจารูวาขาพเจาจะไมอับอาย" 
 "แมวาพระเยซูเจาทรงมีธรรมชาติพระเจา พระองคก็มิไดทรงถือวาศักดิ์ศรีเสมอพระเจานั้น 
เปนสมบัติที่จะตองหวงแหน  แตทรงสละพระองคจนหมดสิ้น .....ทรงถอมพระองคจนถึงกับทรง
ยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไมกางเขน เพราะเหตุนี้พระเจาจึงทรงเทิดทูนพระองคขึ้น
สูงสง....." (เทียบ ฟป 2:6-9) 
          นี่แหละมุมมองของพระเยซูเจา  เราจึงเห็นพระองคไมหมดแรงเสียที ไมหมดแรงที่จะแบก
กางเขน ไมหมดแรงและขอลงจากไมกางเขน ไมหมดแรงแลวรองขอไมยอมรับความตายบนไม
กางเขน ไมหมดแรงที่จะรักเรา, ยอมรับความตายแทนเรา, ไถโทษใหเรา 

          ขอโปรโมทวา...นี่ แหละพระเยซูที่ รัก เรา ผู เปนที่ รักของเรา และ "เพราะเหตุนี้ 
พระเจาจึงทรงเทิดทูนพระองคขึ้นสูงสง....."     

                                                            นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยพระทรมาน (แหใบลาน), น.ตูติโล นกับวช, น.ยอหน ณ กาบิสตรัน, บุญราศียอแซฟ เซบสัเตียน เปลกซาร 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั นิโคลัส ธีรวัฒน เชื้อสุขศานตทอง+ตามประสงคผูขอ ธีรวัฒน 

 - สุขสําราญแด ครอบครวั รัศมีธรีธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ+ครอบครัว เลหวิสุทธิ์+ครอบครัว ลิมปะพุฒิพงศ+
ครอบครัว หรั่งเจริญ เฉลิมชัย 

 - สุขสําราญแด มารอีา วิไล ผลอุดมและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด โรซา พรรณนภา สายะสนธิ+โรซา พรทพิย สายะสนธิ+โรซา พนิดา สายะสนธิ+เปาโล คมสัน หิรญัภักด ี พรรณนภา 
 - สุขสําราญแด ดอมินิค ภูริต สุรยิะมงคล  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั แสงอรณุ กังสตาล 
 - สุขสําราญแด ครูเปล ดร.อัลิปรียา ปานแดง ลักขณา 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด Jaedon Chan+ตามประสงคผูขอ วิชชุดา 

วันที่ 28 มี.ค. 2021 - สุขสําราญแด เปโตร สนั่น+มารีอา วไิล ผลอุดม วราภรณ 
นพวาร-มิสซา - สุขสําราญแด อุดม เจริญพงศ อุดม 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูลและครอบครัว  

 - สุขสําราญแด ครอบครวั ไชยยศ+ดารา ตนประเสริฐ ไชยยศ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั สุชาต-ิสุนีรัตน ฉัตรชุมสาย  
 - สุขสําราญแด วิไลวรรณ สมพานิช  
 - อุทิศแด ศิริวรรณ ศรีมานะ นักเรียน ป.5/3 
 - อุทิศแด พล.ร.อ. พเิชฐ ขําเจริญ ค.ชัยฉัตร 
 - อุทิศแด ลูกา สบอง กูชาติ+ฟรังซิสโก ภูมิชาย กูชาต ิ กรวิทย 
 - อุทิศแด เบเนดิกโต จุนเซ็ง แซกวย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย+ว.ในไฟชําระ  

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

 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สร+ิมารีอา เสาวนีย พงษเพ่ิมมาศ วรวัฒน 
 - อุทิศแด มารีอา ไพศรี หิรัญภักดี+ณรงเกียรติ หิรัญภักดี+มงคล สายะสนธ ิ พรรณนภา 
 - อุทิศแด ศิริวรรณ ศรีมานะ ธัญญพัทธ 
 - อุทิศแด อันนา สมคิด แสงอรุณ+เทเรซา พรสวาท ประยูรสขุ กังสตาล 
 - อุทิศแด ศรีวรรณ ศรีมานะ  
 - อุทิศแด ศิริวรรณ ศรีมานะ หทัยรัตน 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภกัดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ กรรณิกา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด อากาทา พิมสิริ เบญจสิริสรรค เทพวรรณ  
 - อุทิศแด มารีอา สําลี มหามณรีัตน+ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน วรรณรณุ ี
 - อุทิศแด เซซีลีอา สํารวย ผลอุดม  
 - อุทิศแด พอพยิน+แมอุษา ขยันสํารวจ+ญาติพี่นองที่ลวงลับตระกูล ขยันสํารวจ  
 - อุทิศแด อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.15 น. 
เดินรูป 14 ภาค-มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร วันจันทรสัปดาหศักดิ์สิทธิ์, น.โยนัส และ น.บาราคิสิอัส ภราดามรณสักข,ี น.รีเอิล พระสงัฆราช 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั เปโตร สนั่น+มารีอา วิไล ผลอุดม+ครอบครัว ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม  
 - สุขสําราญแด เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  

 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรพัย+มารีอา เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ 
ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพยที่ลวงลับ+ยอแซฟ สุนทร+มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+
นาทาลี รําไพ แสงหิรัญ 

 

วันที่ 29 มี.ค. 2021 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ยอ
แซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพยที่ลวงลับ+ยอแซฟ สุนทร+มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+นา
ทาลี รําไพ แสงหิรัญ 

 

เวลา 19.00 น. มิสซา - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด ฟรังซิส เซเวียร บุญเลิศ สุวิชากร+อันนา วินดา สุวิชากร อานนท 
 - อุทิศแด เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองทีล่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด มารีอา ปุ ประสานไทย นิดา 

 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา ทองหยด+มารีอา บุญหนุน+อันตน มนัส+เปโตร สานิตย+คริสโตเฟอร ชนะ ศรีสมพงษ+ 
ยอแซฟ บุญเลิศ+อาคาทา วิไล อาณานุการ+ฟรังซิสโก สุวัตร ระดมกิจ ปยะวด ี
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร วันอังคารสัปดาหศักดิ์สิทธิ์, น.ยอหน คลิมาคัส นักบวช 

 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - สุขสําราญแด ศุภวัฒน เลหวิสุทธิ์ กัตติกา 
 - สุขสําราญแด พิทักษพงษ ศานติพงศ เสาวลักษณ  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั มหามณีรัตน สุนทร 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั เปโตร สนั่น+มารีอา วิไล ผลอุดม+ครอบครัว ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม  

วันที่ 30 มี.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารอีา รัสรินทร สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ ์  

เวลา 19.00 น.มิสซา 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ 
ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพยที่ลวงลับ+ยอแซฟ สุนทร+มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+
นาทาลี รําไพ แสงหิรัญ 

 

 - อุทิศแด ณรงค ชัยพินิจ+โรซา ประกอบกิจ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารญู ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันพุธ วันพุธสัปดาหศักดิ์สิทธิ์, น.เบนจามิน สังฆานุกรและมรณสักข,ี บุญราศีโยอัน เตาเลาส 
 - สุขสําราญแด มารอีา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 31 มี.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
เวลา 19.00 น.มิสซา - สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชยั+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ยอ

แซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั เปโตร สนั่น+มารีอา วิไล ผลอุดม+ครอบครัว ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม  

 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ยอ
แซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพยที่ลวงลับ+ยอแซฟ สุนทร+มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+นา
ทาลี รําไพ แสงหิรัญ 

 

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

วันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดีศักดิ์สทิธิ์ (ระลึกถึงพระเยซูเจาทรงตั้งศีลมหาสนิท),  
น.ฮืก แหงเกรอโนแบล พระสังฆราช, บุญราศลีูโดวีโก ปาโบน ี

 - สุขสําราญแด ครอบครวั สุขสุสินธิ ์ จิดาภา  
วันที่ 1 เม.ย. 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 ครอบครวั+พอ แม+ตามประสงคผูขอ  
มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครวั เปโตร สนั่น+มารีอา วิไล ผลอุดม+ครอบครัว ยอแซฟ หิรัญ ผลอุดม  

 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา สมศักดิ์ กุลมาโนชวงศ วิชชุดา 
 - อุทิศแด ตระกูล เกตุผล ที่ลวงลับ ชลอ 
 - อุทิศแด มารีอา หลิว+มารอีา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน พรพรรณ 
 - อุทิศแด เปาโล เสี่ยง รักษสมบูรณ+ลูซีอา จําปา แซลี้+อันนา อัณณา รักษสมบูรณ สมเดช 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด พล.ต.หญิง กฤตยา ชมไพศาล พล.ท สถาพร 
 - อุทิศแด เซซีลีอา สํารวย ผลอุดม  
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

วนัศุกร วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจาทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมบนไมกาเงขน  
(ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ), น.ฟรังซิส เดอ เปาลา ฤาษี 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 2 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

เวลา 18.45 น. - อุทิศแด พอ แม ญาติพ่ีนอง ตนประเสริฐที่ลวงลับ ไชยยศ 
เดินรูป-มหาทรมาน - อุทิศแด อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช อารยี 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ 
ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพยที่ลวงลับ+ยอแซฟ สุนทร+มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+
นาทาลี รําไพ แสงหิรัญ 

 

วันเสาร 
วันเสารศักดิ์สิทธิ์ คืนตื่นเฝาปสกา (เสกไฟ, แหเทียนปสกา,เสกน้ํา),  

น.ริชารด แหงชิเชสเตอร พระสังฆราช, น.มารีอา ชาวอียปิต 

วันที่ 3 เม.ย. 2021  - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
มิสซา เวลา 19.00 น.   - สุขสําราญแด ครอบครวั ชินทรนลัย  

 - สุขสําราญแด ครอบครวั นรินทร ศิรวิงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั รักษสมบรูณ สมเดช 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันอาทิตยที่ 4 เมษายน 2021 : สมโภชปสกา พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
 



 

  

ห น า  6  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

“ความตายและชีวิต” 

 บุคคลที่ยิ่งใหญตกเปนเปาของการโตแยงในระหวางที่เขายังมีชีวิตอยู แตเมื่อเวลา
ลวงเลยไป เราจะมีมุมมองที่ชัดเจนและถูกตองวา พวกเขาไดรับการตัดสินที่ผิดพลาด
จากชนรวมสมัยของเขา เรื่องทํานองเดียวกันไดเกิดขึ้นกับพระเยซูเจา คนในสมัย 
ของพระองคแมกระทั่งผูรวมงานที่ใกลชิดก็ไมไดเขาใจพระองค โดยเฉพาะความคิด
แปลก ๆ เกี่ยวกับการทรมานและความตายวา เปนทางผานที่จําเปนสําหรับเขาสูชีวิต 
ที่ดีกวา ตอมาภายหลัง ทุกสิ่งจึงปรากฏชัดแกพวกเขา 

 ในวันนี้คริสตชนฉลองพระมหาทรมาน(อาทิตยใบลาน) พระคริสตเจา “ไดเสด็จเขา
กรุงเยรูซาแลมนครศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรับทรมาน สิ้นพระชนมและกลับคืนชีพ”(พิธีแห)  
การเขาอยางผูชนะที่เราทําการฉลองในตอนตนของอาทิตยพระมหาทรมานเนนวา 
องคประกอบสามประการ คือพระมหาทรมาน 

การสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพรวมเปนความจริงเดียว การสิ้นพระชนมของ
พระเยซู เจาไม ใช เปนความพายแพ แตเปนชัยชนะ นี่คือการหยั่งรูจําเพาะของ
คริสตศาสนาซึ่งเห็นวาเหตุการณชีวิตในโลกนี้ของพระเยซูเจาเปนการทําตามจุดประสงค
การไถกูมนุษยชาติของพระเจา ที่ควรจะเปนการหยั่งรูของเราเกี่ยวกับชีวิตเมื่อความทุกข
ทรมานมากล้ํากรายตัวเรา 
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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. คําสอนภาคฤดูรอนปนี้  จะเปดเรียนในวันอังคารที่ 30 มี .ค. -24 เม.ย. 2021  
(เรียนวันจันทร – เสาร) เริ่มเรียนเวลา 8.00 น. – 12.00 น. ณ ตึกสํานักงานวัด 
รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป. 3 ขึ้นไป พี่นองสัตบุรุษสามารถสงบุตรหลานมา 
เรียนคําสอนได หรือติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 
 
2. ตลอดสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ เริ่มวันจันทรที่ 29-31 มีนาคม 2021 เริ่มมิสซาที่วัดนอย  
เวลา 19.00 น.แทนเชา  
 - วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ที่  1 เม.ย. 2021 มิสซาระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท 
 และเฝาศีลมหาสนิทหลังมิสซาพรอมๆ กัน เริ่ม 19.00 น. 

 - วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ที่ 2 เม.ย. 2021 วันจําศีลอดอาหาร และเนื้อ (ตลอดวันนี ้
 มีเฝาศีลที่วัดนอย) เวลา 18.45 น. มีการเดินรูป 14 ภาคครั้งสุดทายของปนี้ 
 จากนั้นรวมระลึกถึงมหาทรมาน นมัสการกางเขน และรับศีลมหาสนิท 

 - วันเสารศักดิ์สิทธิ์ที่  3 เม.ย. 2021 การตื่น เฝาสมโภชปสกา เสกไฟแห 
 เทียนปสกา เสกน้ําเสก+น้ําลางบาป+ศีลลางบาปผูใหญ+แจกไขปสกา เริ่มเวลา 
 19.00 น. 

 - อาทิตยที่  4 เม.ย. 2021 วันสมโภชปสกา พระเยซู เจาทรงกลับคืนชีพ  
 มีมิสซาตามปกติ (รอบเชา เวลา 07.00 น., รอบสาย เวลา 09.30 น.) 
 


