
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14 ประจําวันอาทิตยที่ 4 เมษายน 2564/2021 

สมโภชปสกา พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ 

พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน (ยน.20:1-9) 

    พระเยซูเจาทรงบัญชาใหเราประกาศสอนประชาชน 
และเปนพยานยืนยันวาพระเจาไดทรงแตงตั้งพระองคให
เป นผู พิ พ ากษ ามนุ ษ ย ทุ กคน  ทั้ งผู เป นและผู ต าย 
บรรดาประกาศกทั้งปวงเปนพยานยืนยันถึงพระองควา 
“ทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค จะไดรับการอภัยบาป 
เดชะพระนามของพระองค”   
 
 

“พระองคตองทรงกลับคืนพระชนมชพีจากบรรดาผูตาย” 
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คุยกับเจาวัด 
 สุขสันตวันปสกาครับพี่นอง 
 พระเยซูคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตายแลว ขอใหเราทุกคนมีความชื่นชมยินดี 
ความรอดพนไดมาสูพวกเราแลว เราไดผานการเดินทางตลอดเทศกาลมหาพรต 40 วัน เรามาสิ้นสุด 
การเดินทางตลอดเทศกาลมหาพรตของเราที่ วันอาทิตยปสกานี้ เอง ขอให เราขอบพระคุณ 
พระเจาที่ เราไดชีวิตใหมในพระองค โดยเฉพาะการที่เราเปนคริสตชนเปนลูกขอพระเจา เราตอง 
ขอบคุณพระ สําหรับพระพรและสิ่งตาง ๆ ที่เราไดรับจากพระองค ขอใหเราไดพบองคพระเยซูเจา 
ผูกลับคืนพระชนมชีพอยางแทจริงในชีวิตประจําวันของเรา 
 ชวงสัปดาหที่ผานมา พอไดมีโอกาสไปรวมภาวนาอุทิศแดผูลวงลับหลาย ๆ คน สิ่งนี้ เปน 
การตอกย้ําถึงความเชื่อของเราคริสตชนชวงเทศกาลปสกานี้ คือ ชีวิตหลังความตาย ที่จะไดไปอยูรวม 
กับพระเจาในบานแทของพระองค ความเชื่อแบบนี้ของเราเปนความเชื่อที่ เปนเอกลักษณสําหรับ 
เราคริสตชน ทําใหเรามีความหวังและดําเนินชีวิตบนโลกนี้อยางดี เพราะหวังวาสักวันหนึ่งหลังจากสิ้นชีวิต
จากโลกนี้แลว เราจะไดมีชีวิตใหมกับพระองคอยางแทจริง 
 สัปดาหหนาพระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมีการเขาเงียบประจําเดือนเมษายน 
ขอคําภาวนาของพี่นองสําหรับการเขาเงียบของบรรดาพระสงฆ เวลานี้ครบ 1 เดือนหลังจาก 
การโยกยายบรรดาพระสงฆ พอและพอพรชัยไดมาอยูที่วัดนี้จะครบ 1 เดือนพอดี หวังวาทุก ๆ คน 
สามารถปรับตัวเขาหาซึ่งกันและกันไดแลว รวมถึงบรรดาพระสงฆที่ไดโยกยายไปอยูตามที่ตาง ๆ เชน  
พอไดปรับภูมิทัศนรอบ ๆ วัด เล็ก ๆ นอย ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหพี่นองในการมาสวดภาวนาที่วัด 
หากใครมีขอเสนออะไรสามารถบอกพอ พอพรชัยหรือสมาชิกสภาอภิบาลฯ ไดตลอดเวลา หากสิ่งไหนพอ
เห็นสมควรวาสามารถทําได จะรีบทําทันทีครับ เพื่อความสะดวกและความดีของวัดของเรา 
 ประเทศไทยเขาสูเดือนเมษายนแลว ปนี้อากาศของประเทศไทยเราเหมือนจะรอนเปนพิเศษ 
ซึ่งจริง ๆ คงจะรอนเปนปกติอยูแลว ขอใหพี่นองดูแลสุขภาพกันดวยนะครับ อยาใหเจ็บไขไมสบาย  
ออกกําลังกาย พักผอนเพียงพอ ทานอาหารมีประโยชน ในขณะเดียวกันสถานการณโรคระบาดโควิด 19 
ยังคงไมไดเบาบางลงมากนัก สถิติผูติดเชื้อยังคงมีอยูเรื่อย ๆ แมจะไมมากเหมือนชวงตน แตไมไดลดลง
มากหนัก พี่นองคงตองระวังกันตอไป ขอใหพวกเรารักษามาตรการของสาธารณะสุข ในการปองกันโรค
ระบาดตอไป “การดอยาตกครับ” 
 พอสอบถามกับผูรับผิดชอบเรื่องคําสอนภาคฤดูรอนของเด็ก ๆ เวลานี้มีเด็กคําสอนตอนนี้
ประมาณ 3-4 คน พอมีความหวังวาคงจะมีเด็กมาเพิ่มเติมมากขึ้น จํานวนเด็กมากหรือนอย ทางวัด 
คงดําเนินการอยางดี เพื่อใหเด็ก ๆ ทุกคน ไดรับความเชื่อ ความรูเกี่ยวกับพระเจาอยางดี ขอขอบคุณ 
คุณพอพรชัยและคุณครูที่รับผิดชอบทุกทาน ขอใหการเรียนคําสอนภาคฤดูรอนของเด็ก ๆ ผานไปไดดวยด ี
ขอพระเจาและพระมารดานิจจานุเคราะหตอบแทนน้ําใจดีของทุกทานครับ  
         คุณพอประจักษ บุญเผา  
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ปลัดบอกเลา 
"ทุกวันเปนวันปสกาของเรา" 

 เชาตรูวันตนสัปดาห ขณะที่ยังมืด มารียชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา ก็เห็นหินถูกเคลื่อน
ออกไปจากพระคูหาแลว.....  ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติดๆ ก็มาถึง เขาไปในพระคูหาและเห็นผาพัน 
พระศพวางอยูที่พื้น รวมทั้งผาพันพระเศียรซึ่งไมไดวางอยูกับผาพันพระศพ แตพับแยกวางไว 
อีกที่หน่ึงศิษยคนที่มาถึงพระคูหากอนก็เขาไปขางในดวย เขาเห็นและมีความเชื่อ      (ยน 20:1,6-8) 

 พี่นองเรื่องราวการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา มีทั้งพยานบุคคล และพยานสิ่งของ 
เพ่ือใหเรามั่นใจและมีความเชื่อ เหมือนอยางท่ีนักบุญเปโตรและเพื่อน "เขาเห็นและมีความเชื้อ" 

 และเมื่อพระเยซูกลับคืนชีพจริง  ยอมมอบความมั่นใจใหเราวา พระเยซูไมไดหลอกลวง 
ไมใชพูดเลนเลน เราจึงมั่นใจ เราวางใจวางชีวิตไวกับ "กางเขนและการกลับคืนชีพของพระองค"ได  
เปนคํายืนยันใหมั่นใจ เราจะสามารถเผชิญหนากับกางเขนในชีวิต เราจะสามารถผาน "กางเขน 
สูแสงสวาง" เรารวมชีวิตกับพระเยซูและจะกลับคืนชีพพรอมกับพระองค...ไดจริง!!! 

 พระเจาทรงเจิมพระเยซูเจา ชาวนาซาเร็ธดวยพระอานุภาพ เดชะพระจิตเจา พระเยซูเจา
เสด็จผานไปที่ใด ทรงกระทําความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยูใตอํานาจของปศาจ เพราะพระเจาสถิต
กับพระองค.....  บรรดาประกาศกทั้งปวงเปนพยานยืนยันถึงพระองควา ‘ทุกคนที่มีความเชื่อ 
ในพระองคจะไดรับการอภัยบาปเดชะพระนามพระองค’       (กจ 10:38,43) 
          การหมั่นสวดภาวนา การอดทนอดกลั่นไมยอมแพไปกับการถูกยั่วยวนใหทําบาป  
การหมั่นทําความดี มีจิตใจดีงามชวยเหลือดวยเมตตาและใจกวาง  เทากับเรากําลังรวมชีวิต 
รวมหัวจมทายไปกับพระเยซู "พระองคผานไปที่ใด ทรงกระทําความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยูใต
อํานาจของปศาจ เพราะพระเจาสถิตกับพระองค" 

 พี่นอง ถาทานทั้งหลายกลับคืนชีพพรอมกับพระคริสตเจาแลว ก็จงใฝหาแตสิ่งที่อยูเบื้องบน
เถิด ณ ที่น้ันพระคริสตเจาประทับเบื้องขวาของพระเจา             (คส 3:1) 

         และดังนี้ "ทุกวันจึงเปนวันปสกาของเรา" เราไดกลับคืนชีพทุกวันพรอมกับพระเยซูเจา 
แมวาเรายังมีลมหายใจอยูในโลกน้ี.... "สุขสันตวันปสกาครับ."  

         นกขุนทอง 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อฐัมวารปสกา, น.อสิิโดโร พระสังฆราชและนักปราชญ 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญท้ังหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ ์  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ภักดีพงศศิร ิ  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 

 
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+แบรนาแด็ต  
วราลักษณ ผังรักษ 

วราลักษณ 

 - สุขสําราญแด มารีอา วิไล ผลอุดมและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันที่ 4 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชินทรนลัย  

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

 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด เทเรซา ปาวารตี ชูชอเกต เสาวณีย 
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล  

 
- สุขสําราญแด โยนออฟอารค ณัฏฐิณี ตะวันชุลี+เปโตร วีระพงษ โรจนอําไพ+คราลา  
วีรณัฏฐชา โรจนอําไพ+คามิโล วิรากร โรจนอําไพ 

ณัฏฐิณี 

 - อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วิเซนตเดอปอล สมจิต+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ กิจสําเร็จ 
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ปรันดา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ โมรา+มารีอา ลอม+ฟรานซิสโก วิรัช+เอสเตรวัง วีระ คมกฤช  
 - อุทิศแด ลูกา บุญไทย+เปโตร วินัย+อันตน ประสิทธิ์+มารีอา อนงค  

 
- อุทิศแด ครอบครัว เจริญสุข+ ฟรังซิสโก อรุณ เจริญสุข+อาคาทา นงเยาว เจริญสุข+เทเรซา จารุวรรณ 
เจริญสุขและครอบครัว+โทมัส มนตรี เฟองธุระและครอบครัว 

วันเพ็ญ 

 - อุทิศแด เทเรซา สมจิตต สินบํารุง+เปโตร สมนึก สินบํารุง เสาวณีย 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร สุจริตวนิชวงศ+เทเรซา เฮี้ยบกุน แซโลว วิภาภัสร 
 - อุษา+กิตตินันท บุณยะวนิช กิตติพันธ 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สุเทวี 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร อฐัมวารปสกา , น.วนิเซนต เฟอรเรอร พระสงฆ 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มณฑิตา ดารา+คุณานนท พรหมเสนา ดารา 
 - สุขสําราญแด อันนา วิภาภัสร บุณยินท ุ วิภาภสัร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สัลลกานนท กิตติพันธ 

วันที่ 5 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย+มารีอา วิไล+ยอแซฟ สมพล ปญจทรัพย+Peter Pedro Tantiado  
เวลา 06.15 น.  - สุขสําราญแด คุณพอ+คณะมาเซอร+ครูทุกทาน  

มิสซา - สุขสําราญแด มารีอา ฐนกชมน นาคขวัญ เสาวณีย 
 - อุทิศแด เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ ์ เสาวณีย 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด อันนา สงา มั่นศิลป+ดอมินิก ชาตรี เหรียญสกุล ลัดดา 
 - อุทิศแด พล.ต หญิง กฤตยา ชมไพศาล พล.ท สถาพร 
 - อุทิศแด เปโตร สิงห ปนทอง+มารีอามักดาเลนา จี ปนทอง+อักแนส เหงา ปนทอง เดือนเต็ม 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสทิธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร อฐัมวารปสกา , น.วิลเลี่ยม แหงกรุงปารีส พระสงฆ, บุญราศีปเอรินา โมโรซีนี, บุญราศีนอตเกอร 

   
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด โรซา พรรณนภา สายะสนธิ+โรซา พรทิพย สายะสนธิ+โรซา พนิดา สายะสนธิ+ 

เปาโล คมสัน หิรัญภกัด ี พรรณนภา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 

วันที่ 6 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

เวลา 06.15 น.มสิซา - สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน 
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทศิแด มารีอา สาวิตรี+เอนดารนาเซา เสาวณีย 

วันพุธ อฐัมวารปสกา , น.ยอหนแบปติสต เดอ ลาซาล พระสงฆ, น.ยูเลียนนา แหงเบลเยี่ยม 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด โยเซฟ สัมฤทธิ์ แซคู+โยเซฟ สมหมาย แซคู+โยเซฟ สมศกัดิ์ คุณนิธิกุล+อกัแนส 

ปภาวรินทร+อักแนส ปพิชญา+อักแนส สุภาพร+หลุยมารี ปภพ+หาญ+ปรีชา ชุณหชัชวาล สําราญ 

วันที่ 7 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารี นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผู
เจ็บปวย+สันตภิาพในโลก กิจสําเร็จ 

เวลา 06.15 น. 
มิสซา 

- อุทิศแด มารีอา ฮุยลั้ง+เซี่ยมลั้ง เซี่ยมเช็ง+เซี่ยมเตียง แซโงว+ยวง ฮุยเช็ง แซโงว+โยเซฟ 
สํารวย+ซกุคิน แซคู สําราญ 

 - อุทิศแด มีคาแอล นที วงศฺประสิทธิ์+มารีอา มักดาเลนา สมถวลิ วงศประสิทธิ ์ เสาวณีย 
 - อุทิศแด อัลโบรซิโอ สิงโต ชนวัฒน  
 - อุทิศแด ครูสิริวรรณ ศรีมานะ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ญาติพีน่องที่ลวงลับ สุรัษดา 
 - อุทิศแด มารีอา มาลี สินไชยรัตนกุล มานพ 

วันพฤหัสบดี อฐัมวารปสกา , น.ยูลีอา บิลลีอารต ภคิน ี
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด นิพนธ บุหนาด ดรุณ ี

วันที่ 8 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุกัญญา ชูประเสริฐ สุกัญญา 

เวลา 19.00 น. - สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน 
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

มิสซา - อุทิศแด มารีอา ไพศรี หิรัญภักดี+ณงคเกียรติ หิรัญภักดี+มงคล สายะสนธ ิ พรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน รสิ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจีย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ ดรุณ ี
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ จิตติมา 

วนัศุกร อฐัมวารปสกา, น.มารีอา เกลโอเฟ, น.วาลเดตรูดิส, บุญราศีอินโนเซนต แหงเบอรโซ พระสงฆ 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 9 เม.ย. 2021 - อุทิศแด อากาทา พิมสิริ เบญจศิริสรรค พิมสิร ิ
เวลา 19.00 น. - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  

มิสซา - อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - อุทิศแด อันา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บญุชัย+ประภาศี+กญัญรัตน ครอบครัว 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันเสาร อฐัมวารปสกา, น.มักแกร พระสังฆราช, น.มิคาแอล แหงซังติส อธิการ 
วันที่ 10 เม.ย. 2021  - อุทิศแด อักแนส ไสว สุดสวาท  

เวลา 17.00 น.   - อุทิศแด เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด บรรพบุรุษและญาติพี่นองที่ลวงลับ  

มิสซา - อุทิศแด ยอแซฟ ประจิน วิวัฒนวานิชวงศ สุกัญญา 
 - อุทิศแด สตานิเลาส ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ เพ็ญศรี 
 - อุทิศแด เทเรซา มาลา วองประตนุกูล วรรณดี 
 - อุทิศแด มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - อุทิศแด เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา ดารา 
 - อุทิศแด อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช+มารีอา ปุ ประสานไทย อารีย 

วันอาทิตยที่ 11 เมษายน 2021 : อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา (ฉลองพระเมตตา) 
 



 

  

ห น า  6  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

พระเยซูเจาไดกลับคืนพระชนมชีพอยางแทจริง! 

 ผูที่มีโอกาสเยี่ยมเยียนหลุมฝงศพของพระเจาฟาโรห หรืออานเกี่ยวกับการฝงศพเหลานี้  
จากหนังสือภาพ มักจะประทับใจถึงความเปนหวงกังวลของประชาชนเหลานั้น เกี่ยวกับชีวิตหลัง
ความตาย ภาพเขียนบนฝาผนังเกี่ยวกับ “ชีวิตนิรันดร” ปรากฎอยูบนกําแพงภาพแลวภาพเลา  
มนุษยตองการที่จะมีชีวิต วันปสกาเปนวันฉลองของชีวิต “พระคริสตเจาไดทรงกลับคืนชีพแทจริง 
อัลเลลูยา”...อัลเลลูยา แปลวา จงสรรเสริญพระเจาเถิด หรือ ขอพระเจาจงทรงพระเจริญ  
เปนถอยคําที่มีอยูในทุกบทภาวนาและบทเพลงของเทศกาลน้ี  
 คําวา “อัลเลลูยา” นี้แทนความยินดีของคริสตชน การสิ้นพระชนมของพระคริสตเจา 
ไมใชความพายแพ แตเปนชัยชนะ และเรามีสวนในชัยชนะของพระเยซูเจา เหนือการทรมาน 
และความตาย ดวยการรูวาชีวิตนิรันดรกับพระคริสตเจาจะเปนของเรา “ขาพเจา รอวันที่ผูตาย    
จะคืนชีพและคอยชีวิตในภพหนา” มนุษยตองการรูวา “ชีวิตการเปนอยูหลังความตายเปนอยางไร” 
“ผูตายจะกลับคืนชีพไดอยางไร” “พวกเขาจะมีรางกายแบบไหน”  
 นักบุญเปาโล กลาววา คําถามเหลานี้ไรสาระ และเสริมวา “เมล็ดที่ทานหวานจะไมงอกขึ้น 
จนกวามันจะเนาเปอย เมื่อทานหวาน ทานไมไดหวานตนไม ที่เจริญเติบโตเต็มที่ แตเปนเพียง  
เมล็ดขาวสาลีหรือเมล็ดพืชอื่ น พระเจาประทานรางแก เมล็ดพืชอยางที่ทรงพอพระทัย 
และประทานผลแกแตละเมลด็” 
 นี่ดูเหมือนจะเปนการบงชี้วา ชีวิตของเราเวลานี้เปนเหมือนดังเมล็ดพืช ซึ่งจากเมล็ดนี้  
“มนุษยที่ดําเนินชีวิตในโลกนี้” จะตองเติบโตขึ้นเปนบุคคลที่เขาจะตองเปนชั่วนิรันดร“รางกาย 
ที่เนาเปอยไดนี้จะตองสวมใสดวยสิ่งที่ไมเนาเปอย”  พระวาจาที่พบไดในจดหมายถึงชาวโครินทร  
บทที่ 15 ขอ  35-38 เสนอการหยั่งรูบางประการใหแกผูอานที่ตองการรู แตในที่สุดเราก็ตองปลอย
รายละเอียดไวแกพระเจา ผูทรงสัญญาวารางวัลสําหรับเราจะเปนรอยเทาทวีคูณ 
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ตารางมิสซา  : วันจันทร-วันพุธ เวลา 06.15 น., วันพฤหัสบด-ีวันศุกร มิสซา เวลา 19.00 น.,  
วันศุกรตนเดือน เวลา 18.30 น., วันเสาร นพวารพระมารดาฯ เริ่มเวลา 17.00 น. 
วันอาทิตย มิสซา เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

1. เทศกาลมหาพรตไดผานไปแลว  พี่นองสามารถนําถุงกระเปา หรือกระปุก 
มหาพรตมาคืนไดตั้งแตสัปดาหนี้เปนตนไป 
 

2. สัปดาหหนา วันที่  7-8 เม.ย. 2021 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดจัดใหมี 
การเขาเงียบฟนฟูจิตใจพระสงฆ ณ บานผูหวาน ในกรณีที่พี่นองมีความจําเปน 
ดานศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะศีลเจิมคนไข ขอพี่นองติดตอพระสงฆนักบวช หรือผูอยู
ใกลเคียง 
 

3. วันศุกรที่ 9 เม.ย.นี้ พระสงฆจะสงศีลตนเดือน สําหรับผูปวย ผูสูงอายุ พี่นอง 
ที่มีความประสงค สามารถแจงไดที่พลมารียวัด หรือทางวัดได 
 

4. ตารางมิสซาตั้งแตสัปดาหนี้  เริ่มเวลาตามปกติ คือ วันจันทร –พุธ เวลา  
06.15 น. วันพฤหัสบดี-ศุกร เวลา 19.00 น. วันเสาร เริ่มนพวารพระมารดาฯ เวลา 
17.00 น., วันอาทิตย  เวลา 07.00 น. และ เวลา 09.30 น. 
 

5. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก หลังมิสซาสาย เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตยที่ 25 เม.ย. 
2021 พี่นองที่จะประสงครับศีลลางบาปเด็กเล็ก สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 


