
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22 ประจําวันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564/2021 

สมโภชพระตรีเอกภาพ 

  พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว     (มธ 28:16-20) 

 พระเยซูเจาตรัสวา “พระเจาทรงมอบอํานาจ
อาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรคและบนแผนดินใหแกเรา 
เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาต ิ
ให ม า เป น ศิ ษ ย ข อ ง เร า  ทํ าพิ ธี ล า งบ าป ให เข า  
เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต  
จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่ เราใหแกทาน 
แลวจงรูเถิดวา เราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบจน
สิ้นพิภพ” 

“เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต” 

 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้ พระศาสนจักรเชิญชวนใหเราสมโภชพระตรีเอกภาพ ธรรมล้ําลึกที่พระศาสนจักร
เชิญชวนใหเราเชื่อถึงพระเจาองคเดียว มี 3 พระบุคคล พระบิดา พระบุตร และพระจิต 
ความเชื่อเรื่องพระเจาหนึ่งเดียวนั้น ถือวามีความสําคัญมากสําหรับเราคริสตชน โดยเฉพาะในบริบท
ของสังคมไทย ความเชื่อ ความศรัทธาที่มีอยูหลากหลาย โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภ 
เงินทอง ดึงดูดใหผูคนสนใจความเชื่อ ความศรัทธาแบบนี้จํานวนมาก เราคริสตชนจึงตอง 
มีความเชื่อในพระเจาของเราอยางมั่นคงเขมแข็ง ขอโอกาสที่เราสมโภชพระตรีเอกภาพ ชวยใหเรา
ทุกคนมีความเชื่อ ความศรัทธาในความรัก ความเมตตาของพระเจาเสมอ 

 เดือนพฤษภาคมกําลังสิ้นสุดลงไป เดือนมิถุนายนกําลังเริ่มตน มีเหตุการณหลายสิ่งหลาย
อยางเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา ในเดือนมิถุนายนนี้เอง มีวันที่ครบรอบบวชของพระสงฆ 
ซึ่งประจําอยูที่วัดของเรา วันที่  7 มิ .ย . คุณพอประยุทธ ครบรอบบวช 40 ป วันที่  8 มิ .ย .  
พอและพอพรชัย ครบรอบบวช 18 ป ขอคําภาวนาของพี่นองสําหรับพระสงฆที่วัดของเราดวย  

 ที่วัดของเราไดมีการโยกยายมาเซอร 2 ทานนะครับ พอในฐานะตัวแทนของทางวัด 
จึงขอตอนรับ เซอร ลูมีนาและเซอร มารี คริสติน ที่ไดมาประจําอยูที่วัดพระมารดาฯ ของเรา 
ขอพี่นองที่มีโอกาสไดพบกับเซอรทั้ง 2 ไดกลาวทักทายตอนรับดวยครับ เซอรทั้ง 2 ไดเดินทางมา
ในชวงที่วัดของเราปดอยู ทําใหยังไมมีการตอนรับอยางเปนทางการ หลังสถานการณโควิด 
สิ้นสุดลง ทางวัดกลับมาเปดเปนแบบปกติ คงมีโอกาสไดใหตัวแทนพี่นองไดกลาวตอนรับเซอร 
ทั้ง 2 อยางเปนทางการครับ 

 ขอพี่ นองทุกทานรักษาสุขภาพ รักษามาตรการรักษาความสะอาดของกระทรวง 
สาธารณสุข พี่นองท่ีมีความพรอมควรฉีดวัคซีนเพ่ือใหมีภูมิคุมกันจากโรคโควิด 19 เพ่ือเปนการสราง
ภมูิคุมกันใหสําหรับสังคมโดยรวมครับ       

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                               คุณพอประจักษ  
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ปลัดบอกเลา 
"ความรักของพระ นําทางความรักในชีวิตเรา" 

 "ดั งนั้ น  ท านทั้ งหลายจงไปสั่ งสอนนานาชาติ ใหมาเป นศิษยของเรา ทํ าพิ ธีล างบาปให เขา 
เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอที่ เราใหแกทาน 
แลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”  (มธ 28:19-20) 

         พูดถึงความรักของพระ เปนพิเศษในพระตรีเอกภาพที่เราสมโภชในสัปดาหนี้ ความรักของพระ 
เปนเชนไร พระบิดา พระบุตร และพระจิต แสดงความรักกันเชนไร หากเราพอมองเห็นพอเขาใจ เราจะรับรู
ความรักของพระองคที่มอบใหเราได เราจะสัมผัสความริกของพระ เราจะสัมผัสพระเจาได 

 นึกยอนกลับไปในวัยเด็ก พอนึกถึงภาพบิดาของตนขับมอเตอรไซคกลับมาบานหลังออกไปทั้งวัน 
เพื่อตระเวนขายขนมจนหมดกอน แลวจึงกลับบาน พอตอนเปนเด็กนอยนิ่งนับเหรียญบาททีละเหรียญ  
ครบสิบตั้งสิบ เงินไมไดมากมายอะไรไมกี่รอยบาทเอง แตพอในวัยเด็กนอยมีความสุข สุขใจไมใชเพราะได 
หรือไดจับเงิน แตสุขใจที่ตกเย็นมีพอของตนนั่งอยูใกลๆมันอบอุน สุขใจเพราะรูวา แมก็อยูดวย และเตรียมจะได
กินขาวเย็นดวยกันพอแมลูก-พี่นอง และจะทายจะรมกันสวดสายประคํา 1 สายหนาหิ่งพระกอนนอนดวยกัน 

 "ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจาเปนผูนํา ยอมเปนบุตรของพระเจา เมื่อเราเปนบุตร เราก็เปนทายาทดวย 
เปนทายาทของพระเจาและเปนทายาทรวมกับพระคริสตเจา ถาเรารับการทรมานรวมกับพระองค เราก็จะรับ
พระสิริรุงโรจนรวมกับพระองคดวย"  (รม 8:14, 17) 

         นี่แหละคือความสุขจริงจริง ใครจะเห็นวาเปน "ความสุขแทจริง"หรือไม ไมรูได แตตัวเองมั่นใจวานี่คือ 
"ความสุข" จริงจริง และความสุขที่สัมผัสไดจากการอยูดวยเสมอของพอแม ทําใหลูกลูกอยางพอเองซึ่งเปน 
เด็กนอยในเวลานั้น สัมผัสพระเจา สัมผัสความรักของพระองค สัมผัสความรักในพระตรีเอกภาพ 

         "แลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ"(มธ 28:20) ขอความในพระวรสาร 
คําพูดของพระเยซูเจานี้เองทําใหเราสัมผัสพระองคได ทําใหเราอุนใจมั่นใจวาพระทรงอยูกับเราเสมอ....  
"เรา...วางใจ...ในพระ ไดเสมอ" 

 "ทานจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและบทบัญญัติของพระองคที่ขาพเจามอบใหทานในวันนี้ แลวทาน 
กับลูกหลานที่จะตามมาในภายหลังจะอยูอยางมีความสุข....."  (ฉธบ 4:40) 

         สิ่งสําคัญในวันสมโภชพระตรีเอกภาพนี้  คือ เราสัมผัสความรักในพระบุคคลทั้งสามที่มีตอกัน 
สัมผัสความรักที่พระองคมอบใหเรา สัมผัสไดในความรักท่ีเรามอบใหกันในครอบครัว ในหมูมิตร-พี่นอง 

         เมื่อเราสัมผัสไดแลว ใหเราสงตอความรักของพระนี้ใหคนอื่นตอไปดวย เพื่อวาเราทุกคนจะไดสัมผัส 
พบความรักของพระในพระตรีเอกภาพ จากความรักเมตตาที่เรามอบใหแกกัน เปนตนมอบดวยชีวิตของเรา 
ที่นั่งอยูดวย ใหความอบอุนและอุนใจใหกันเสมอ.              
           นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  สมโภชพระตรีเอกภาพ, น.โยนออฟอารค, น.เฟอรดินัล ที่ 3 กษัตริยแหงกาสตีญ 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครวั สงวนแกวและเทียมสมชาต ิ กอเกียรต ิ

 - สุขสําราญแด อรรถพล+ชลธิชา นุมหอม อรรถพล 

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

 - สุขสําราญแด อรรถพล นุมหอม  

 - สขุสําราญแด มาเซอร สกอลัสติก เทเรซา 

วันที่ 30 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครวั นภดล+นพรัตน สีบุญเรือง  

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด มารอีา จิตรา รังสีสุกานนท+พิจิตร สินธุฉัตร+ตามประสงคผูขอ วรรณด ี

มิสซา - สุขสําราญแด อันนา สมเพชร แสงทอง ไพบูลย 

 - สขุสําราญแด นายที จีนพระ+ตามประสงคผูขอ ครอบครัวดาราพงษ 

 
- สุขสําราญแด ครอบครวั ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครวั ผลอุดม+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+

ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัวMatteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 
วัชรีย 

 
- สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 

คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 
- สุขสําราญแด มารอีา แบรนาแดต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารอีา เทเรซ สิรีธร รุงอรณุไทยกุล+อรรถ

พล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม 
ชลธิชา 

 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ  

ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวชิญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

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

 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซต้ัง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม ชลธิชา 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด มารีอา วัน เซี๊ยง เจว+เปาโล สารสิน รังสีสุกานนท วรรณด ี

 - อุทิศแด เปโตร พิชัย สงวนแกว กอเกียรต ิ

 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  

 - อุทิศแด บรรดาพ่ีนองผูลวงลบั+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 

 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
เวลา 09.30 น. 

มิสซา สุขสําราญแด สัตบรุุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร ฉลองพระนางมารียเสด็จเยี่ยม 
 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครวั ฉัตรคุปต+ครอบครัว ตั้งนิรันดร+ครอบครัว มนัสไพบูลย+ครอบครัว สมบัติสิริ และ
เพ่ือนๆ+ตามประสงคผูขอ 

ลักษณา  

 - สุขสําราญแด ครอบครวั สงวนแกวและเทียมสมชาต ิ กอเกียรต ิ
วันที่ 31 พ.ค. 2021

เวลา 07.00 น. มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครวั ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครวั ผลอุดม+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+
ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัวMatteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

วัชรีย 

 - สุขสําราญแด อันนา สมเพชร แสงทอง ไพบูลย 
 - สุขสําราญแด นายที จีนพระ+ตามประสงคผูขอ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด เปโตร พิชัย สงวนแกว กอเกียรต ิ

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



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี, น.ปมฟล พระสงฆ 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด อันนา สมเพชร แสงทอง ไพบูลย 

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

 

วันที่ 1 มิ.ย. 2021 
เวลา 07.00 น.มิสซา 

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

วัชรีย 

 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจบ็ปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวชและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ น.มารแชลลินและเปโตร มรณสักขี 
. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารอีา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 2 มิ.ย. 2021 
เวลา 07.00 น. มิสซา 

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

วัชรีย 

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

วราลักษณ 

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

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.ชารล ลวงกา และเพื่อนมรณสักข,ี น.โกลดิลด พระราชิน ี 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

วราลักษณ 

วันที่ 3 มิ.ย. 2021 
เวลา 07.00 น. มิสซา 

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

วัชรีย 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาต ิ
พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

วันศุกร สัปดาหที่ 9 เทศกาลธรรมดา (วันศุกรตนเดือน), น.ฟรานซิส การาซซิโอโล พระสงฆ, น.เปตร็อก นกับวช 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันที่ 4 มิ.ย. 2021 
เวลา 07.00 น. มิสซา 

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

วัชรีย 

 - สุขสําราญแด นายที จีนพระ+ตามประสงคผูขอ ครอบครัวดาราพงษ 
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้งสาม+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร ระลึกถึง น.โบนีฟส พระสังฆราชและมรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 5 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ-สามี+บุตรทัง้สาม+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ เพ็ญวรา 
เวลา 17.00 น.   

นพวารพระมารดาฯ
มิสซา 

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

วัชรีย 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาต ิ
พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

วันอาทิตยที่ 6 มิถุนายน 2021 : สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจา 
 



 

  

ห น า  6  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

ธรรมล้ําลึกอันสุดหยั่งรูไดของพระเจา 

สิ ่งแรกที ่บ ิดามารดาสอนเราเกี ่ยวกับศาสนา คงจะเป นการทําเครื ่องหมายสําค ัญ 
มหากางเขน สิ ่งสุดทายที ่พระสงฆทําที ่หลุมฝงศพของเราคือ การทําเครื ่องหมายสําคัญ 
มหากางเขนเหนือรางของเรา ชีวิตของคริสตชนถูกตราไว  

“ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และของพระจิต” 

บทอานในวันอาทิตยพ ูดถึงพระบิดาบอยๆ ครั ้ง การสงพระบุตรของพระองคหรือ 
พระวจนาตถ (เพื่อชวยเราใหรอด) และการสงพระจิตเจา (เพื่อการเกิดใหมของเราจากน้ํา 
และพระจิต) 

การเผยแสดงของพระเจาวาทรงเปนพระบิดา พระบุตรและพระจิตนั ้นกอนอื ่นหมด  
บอกเราถึงสิ่งที่พระองคทรงเปนสําหรับเรา แตในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกภาพอันล้ําลึกของพระบิดา 
พระบุตรและพระจิต เราคงไมสามารถพูดไดอยางมั่นใจ ดวยภาษามนุษยซึ่งไมสามารถบรรยาย
ธรรมล้ําลึกอันสุดพรรณนาไดของพระเจา มนุษยตองการรูแตเราตองตระหนักวา สิ่งที่สําคัญ
มากกวาการรูเกี่ยวกับพระเจาคือการรูจักพระองคแบบที่คนรักรูจักกันและกัน 

สัมพันธภาพอันแนนแฟน ระหวางบุคคลกับบุคคล ใหความรู ที ่ไมอาจจะบรรยายได 
ในภาษามนุษย เปนความรูจักพระเจาแบบนี้เองซึ่งในที่สุดทําใหมนุษยเต็มอิ่ม  

“ความมั ่งคั ่ง ปรีชาญาณ และความรู เกี ่ยวกับพระเจาล้ําล ึกเพียงใดคําตัดสินของ
พระองคชางเปนสิ่งที่ไมอาจจะหยั่งรูได และทางของพระองคก็เปนทางที่ไมอาจจะลวงรูได” 
(รม.11:33) 
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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 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 
 

 


