
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 ประจําวันอาทิตยที่ 6 มิถนุายน 2564/2021 

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจา 

  พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก  (มก 14:12-16,22-25) 

 พระเยซูเจาตรัสวา “จงรับเถิด นี่เปนกายของเรา” 
แลวพระองคทรงหยิบถวย ตรัสขอบพระคุณ ประทาน 
ใหเขา และทุกคนดื่มจากถวยนั้น พระองคตรัสกับเขาวา 
“นี่เปนโลหิตของเรา โลหิตแหงพันธสัญญา ที่หลั่งออก 
เพื่อคนจํานวนมาก เราบอกความจริงกับทานทั้งหลายวา 
เราจะไมดื่มน้ําจากผลองุนใด จนกวาจะถึงวันที่เราจะดื่ม
เหลาองุนใหมในพระอาณาจักรของพระเจา” 
 

“นี่เปนกายของเรา นีเ่ปนโลหิตของเรา” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้ เปนพระศาสนจักรเชิญชวนใหเราไดสมโภชพระคริสตวรกายและพระโลหิต 
ของพระเยซูคริสตเจา เราคริสตชนมีธรรมประเพณีในการที่จะเทิดเกียรติพระกายและพระโลหิต 
ของพระเยซูเจา มีการแหศีลมหาสนิท มีเด็ก ๆ มารําถวายพระพร มีการโปรยดอกไม มีการเฝาศีล 
มหาสนิท สิ่งตางๆ เหลาน้ี ไดแสดงออกในความเชื่อ ความศรัทธาท่ีเรามีตอศีลมหาสนิท สําคัญที่สุด 
คือ การที่เราจะไดใชโอกาสมารับศีลอภัยบาปและรับศีลมหาสนิทบอยๆ เทาที่จะมีโอกาส นี่คือ 
การทีเ่ราไดเห็นคุณคาของพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจาอยางแทจริง 

 สัปดาหหนา พอไดเขียนไวในสารวัดสัปดาหที่แลว มีวันพิเศษที่ตรงกับวันบวชของพระสงฆ 
ที่ประจําที่วัดพระมารดาฯ ในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน สวนวันที่ 13 มิถุนายนเปนวันฉลองนักบุญ 
อันตนแหงปาดัว ปนี้ตรงกับวันอาทิตยซึ่งตรงกับวันฉลองศาสนนามของคุณพอประยุทธที่รักของเรา 
และพอเองมีนามนักบุญอันตนเชนเดียวกัน จึงขอเชิญชวนพี่นองไดสวดภาวนา รวมแสดงความยินด ี
กับคุณพอทุก ๆ ทานดวยครับ 

 สัปดาหนี้เปนสัปดาหสุดทาย ซึ่งตามประกาศนั้นโรงเรียนโดยทั่วไปจะกลับมาเปดในวันที่ 14 
มิถุนายนนี้ พอยังไมแนใจวาถึงวันนั้นทุกอยางจะสามารถเปดไดตามปกติไหม ความปลอดภัย 
ของเด็กๆ คงเปนสิ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุด อยางไรก็ตามพอเช่ือวายังคงตองมีการเรียนออนไลนควบคูไป
กับการเรียนภาคปกติอยางแนนอน ดังนั้น พี่นองที่มีลูกหลานตองเรียนออนไลนอยูที่บานนั้น 
คงตองพยายามที่จะชวยดูแลใหเด็ก ๆ ไดใชเวลาอยางดีที่สุดที่บาน โดยเฉพาะการที่จะมีเวลาสวด
รวมกันในครอบครัวบาง ถามีโอกาสคงจะเปนการใชเวลาที่ดีและเหมาะในเวลาที่ตองใชเวลา 
สวนใหญอยูที่บาน 

 การระบาดของโรคโควิด 19 ในชวงที่ผานยังไมมีทาทีวาจะลดจํานวนผูติดเชื้อใหนอยลงไป
อยางที่ควรจะเปน สิ่งที่เราทําไดคือ รวมใจกันในการไปฉีดวัคซีนเพื่อใหเกิดภูมิคุมกันของสังคม 
และรวมใจกันในการรักษามาตรการปองกันโรคระบาด เปนวิธีที่ดีที่สุดในการชวยกันเพื่อในประเทศ
ไทยของเราไดผานวิกฤตการณโรคระบาดนี้ไปได ขอพระไดชวยคุมครองดูแลทุกทานใหสุขภาพ
แข็งแรง และปลอดภัยจากโรครายทุกประการครับ  

         ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                                 คุณพอประจักษ  
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ปลัดบอกเลา 

"สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจา อาหารทรงชีวิตของเรา, คริสตชน" 

 โมเสสนําเลือดในชามประพรมประชากรพูดวา “นี่คือโลหิตแหงพันธสัญญาที่พระยาหเวหทรงกระทํา 
กับทาน ตามพระวาจาเหลานี้ทั้งหมด”  (อพย 24:8) 

          เราพบเห็นเสมอในพระคัมภีร เรื่องราวความสัมพันธระหวางพระเจากับชนชาติอิสราเอล, 
ประชากรของพระองค  เวลาที่ประชากรของพระเจาจะถวายเครื่องบูชาใหกับพระเจาของเขา เครื่องบูชา 
เปนเครื่องหมายเพื่อถวายใหพระเจาทรงพอพระทัยสิ่งที่นํามาทูลถวาย และเมื่อพระองคพอพระทัย 
ก็จะไดอวยพรและดูแลปกปองพวกเขาที่นําเครื่องบูชามาทูลถวาย  เราจะเห็นอาการเหลานี้จากภาพที่พวกเขา
นําเลือดจากสัตวท่ีนํามาทูลถวายประพรมพวกเขานั่นเอง 

 พระโลหิตของพระคริสตเจา ....ยอมทําไดมากกวาชําระ มลทินดวยเลือดแพะ เลือดลูกโค รวมกับเถา
ของโคเพศเมีย.... พระโลหิตของพระองคชําระจิตใจของเราใหบริสุทธิ์จากกิจการที่ตายแลวเพื่อจะไดรับใช 
พระเจาผูทรงชีวิต  ดังนั้น พระคริสตเจาทรงเปนคนกลางของพันธสัญญาใหม.... เพราะพระองคทรงยอมรับ
ความตายเพื่อลบลางการลวงละเมิดตามเงื่อนไขของพันธสัญญาเดิมแลว  (เทียบ ฮบ 9:13-15) 

       ในพันธสัญญาใหม หลังจากที่บรรดาอัครสาวก บรรดาศิษย บรรดาคริสตชนสมัยแรกเริ่ม ไดพบเห็น 
ไดมีประสบการณการรับทรมาน การสิ้นพระชนมบนไมกางเขน การถูกฝงไว และการกลับคืนชีพของ 
พระเยซูเจา ตลอดจนเรื่องราวและคําสอนของพระเยซูเจา   

       พวกเขาไดทบทวนดู จนพวกเขาไดพบความจริงประการหนึ่งวา "พระโลหิตของพระคริสตเจา  
(ในพันธสัญญาใหม) ....ยอมทําไดมากกวาชําระ มลทินดวยเลือดแพะ เลือดลูกโค รวมกับเถาของโคเพศเมีย 
(ในพันธสัญญาเดิม) .... พระโลหิตของพระองคชําระจิตใจของเราใหบริสุทธิจ์ากกิจการทีต่ายแลว" 

 ขณะที่ทุกคนกําลังกินอาหารอยูนั้น พระองคทรงหยิบขนมปง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปง 
ประทานใหเขาเหลานั้น ตรัสวา “จงรับเถิด นี่เปนกายของเรา”  แลวพระองคทรงหยิบถวย ตรัสขอบพระคุณ 
ประทานใหเขาและทุกคนดื่มจากถวยนั้น  พระองคตรัสกับเขาวา “นี่เปนโลหิตของเรา โลหิตแหงพันธสัญญา
ใหมทีห่ลั่งออกเพื่อคนจํานวนมาก  (มก 14:22-24) 

        "พระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา", อาหารทรงชีวิตและเปนเครื่องบูชาแตพระเจา  
ที่พระบิดาพอพระทัยที่สุด  เราพบไดจากชีวิตของพระคริรสตเจาเอง  เราพบเคล็ดลับของอาหารทรงชีวิตนี้  
ประการแรก "พระองคทรงหยิบขนมปง (และถวยเหลาองุน) ตรัสวถวายพระพรและขอบพระคุณพระเจา,  
พระบิดา ประการสอง พระองคทรงแจกและมอบใหทุกคนไดดื่มกิน 

        ชีวิตคริสตชนของเราจะเปนที่รักเปนที่พอพระทัยพระเจา,พระบิดา ก็เมื่อชีวิตของเราจะถูกมอบ 
เปนเครื่องบูชาแดพระเปนเจา โดยมีเคล็ดลับตามแบบชีวิตของพระเยยูคริสตเจา นั่นคือ "หนึ่ง...มอบอุทิศ 
ถวายชีวิตใหกับพระ" และ "สอง....ดูแลแบงปนบรรเทาเพื่อนพี่นองในชีวิตเรา"          
            นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจา, น.นอรเบิรต พระสังฆราช 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พจนอนันตและลูกๆ หลานๆ ทกุคน ฟอง 
 - สุขสําราญแด ยวง วรเกียรติ สนเจริญ+ตามประสงคผูขอ ดารุณี,ลูกหลาน 
 - สุขสําราญแด อชิตพล นิวงศษา นิสสรณ 
 - สุขสําราญแด เทเรซา วิไล เทเรซา 

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

 

วันที่ 6 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว เปาโล ทําเนียบ+เปาโล ชัชวาล สงวนแกว+ครอบครัว นฤมิตรประชากร ทําเนียบ 

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

วัชรีย, สมบัต ิ

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 
- 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 วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจ+ญาติพี่นองทุกคน  
 - สุขสําราญแด อากาธา ชแลม ดวงรัตน  
 - สุขสําราญแด ลอเรนซ เต วีรวิทย+มารีอา หทัยทิพย  
 - สุขสําราญแด คณะครู นักเรียน+ผูปกครองและผูรวมงานโรงเรียนพระมารดาฯ  

 
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนาเสาวลักษณ สามี  
บุตรทั้งสอง+แบแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้งสาม+แบแนแด็ต  
วราลักษณ ผังรักษ 

เพ็ญวรา 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วาเลนไทน ทองยอย ทัตตวร สรัญญา 

 
- อุทิศแด อันเดร ยุทธ+ยออันนา ยี่สุน+ยอแซฟ สกลุ+มารีอา มาลี+เปาโล จงรักษ สงวนแกว+ชิน+
สุพิศ+ชาตรี นฤมิตรประชากร+สมุน เพ็ญภาคกุล 

ทําเนียบ 

 - อุทิศแด เซอร เฮแลน สุขเกษม  
 - อุทิศแด มารีอา บุญมี ไชยประเสร็ฐ (ครบ 20 ป) ดารุณี,วรเกียรติ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ไทเย้ียง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม ชลธิชา 
 - อุทิศแด พระสงฆ-นักบวช ที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช และไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง  
 - อุทิศแด 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 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร สัปดาหที่ 10 เทศกาลธรรมดา, บุญราศีแอน แหงนักบุญบารโทโลมิว ภคินี  

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ยวง วรเกียรติ สนเจริญ+ตามประสงคผูขอ ดารุณี,ลูกหลาน 
 - สุขสําราญแด อชิตพล นิวงศษา นิสสรณ 

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

 

วันที่ 7 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว เปาโล ทําเนียบ+เปาโล ชัชวาล สงวนแกว+ครอบครัว นฤมิตรประชากร ทําเนียบ 

เวลา 07.00 น. มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย
ทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 

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

 
- อุทิศแด อันเดร ยุทธ+ยออันนา ยีสุ่น+ยอแซฟ สกุล+มารีอา มาลี+เปาโล จงรักษ สงวนแกว+ชิน+สุพิศ+
ชาตรี นฤมิตรประชากร+สุมน เพ็ญภาคกุล 

ทําเนียบ 

 - อุทิศแด มารีอา บุญมี ไชยประเสร็ฐ (ครบ 20 ป)  ดารุณี,วรเกียรติ 
 - อุทิศแด วาเลนไทน ทองยอย ทัตตวร สรัญญา 
 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 10 เทศกาลธรรมดา, น.วิลเลี่ยม แหงยอรก อัครสังฆราช 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

วัชรีย, สมบัติ 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย
ทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

วันที่ 8 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด อากาธา ชแลม ดวงรัตน  

เวลา 07.00 น.มิสซา 
- สุขสําราญแด ลอเรนซ เต วีรวิทย+มารีอา หทัยทิพย+ฟรังซิสโก สมพงษ สินบํารุง+ครอบครัว  
สินบํารุง+ครอบครัว วงศประสิทธิ์+ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน 

 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เซอร เฮแลน สุขเกษม  
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

 
- อุทิศแด เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์+มารีอา มักดาเลนา สมถวิล วงศประสิทธิ์+มีคาแอล นที  
วงศประสิทธิ์+เทเรซา สมจิตต สินบํารุง+เปโตร สมนึก สินบํารุง+มารีอา สาวิตรี เอนดารนาเซาร 

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ น.เอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ, น.ปรีโม และ น.เฟลิเซียน มรณสักข ี
. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 9 มิ.ย. 2021 
เวลา 07.00 น. มิสซา 

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

 

 
- อุทิศแด เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์+มารีอา มักดาเลนา สมถวิล วงศประสิทธิ์+มีคาแอล นที  
วงศประสิทธิ์+เทเรซา สมจิตต สินบํารุง+เปโตร สมนึก สินบํารุง+มารีอา สาวิตรี เอนดารนาเซาร 

 

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



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันพฤหัสบดี สัปดาหที ่10 เทศกาลธรรมดา, น.มากาเร็ต ราชินีแหงสก็อตแลนด, น.บริจิด แหงไอรแลนด,บุญราศีเฮนรี่ แหงเทรวิโซ 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

วัชรีย, สมบัติ 

วันที่ 10 มิ.ย. 2021 
เวลา 07.00 น. มิสซา 

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

 

 
- สุขสําราญแด อากาธา ชแลม ดวงรัตน+ลอเรนซ เต วีรวิทย+มารีอา หทัยทิพย+ฟรังซิสโก สมพงษ สิน
บํารุง+ครอบครัว สินบํารุง+ครอบครัว วงศประสิทธิ์+ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน 

 

 
- อุทิศแด เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์+มารีอา มักดาเลนา สมถวิล วงศประสิทธิ์+มีคาแอล นที  
วงศประสิทธิ์+เทเรซา สมจิตต สินบํารุง+เปโตร สมนึก สินบํารุง+มารีอา สาวิตรี เอนดารนาเซาร 

 

 - อุทิศแด คุณพอ ไมเคิล ชาโดฟสกี้  
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+วญิญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สมโภชพระหฤทัยศักดิ์สทิธิย์ิ่งของพระเยซเูจา, น.บารนาบัส อัครสาวก 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ยวง วรเกียรติ สนเจริญ+ตามประสงคผูขอ ดารุณี,ลูกหลาน 
 - สุขสําราญแด อชิตพล นิวงศษา นิสสรณ 

 
- สุขสําราญแด รอกกี+้ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนาเสาวลักษณ สามี  
บุตรทั้งสอง+แบแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

วันที่ 11 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้งสาม+แบแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ เพ็ญวรา 

เวลา 07.00 น. มิสซา 
- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

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

 
- อุทิศแด เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์+มารีอา มักดาเลนา สมถวิล วงศประสิทธิ์+มีคาแอล นที วงศ
ประสิทธิ์+เทเรซา สมจิตต สินบํารุง+เปโตร สมนึก สินบํารุง+มารีอา สาวิตรี เอนดารนาเซาร 

 

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

วันเสาร ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระนางมารียพรหมจารี,น.ยอหน แหงซาฮากัน, น.ยอหน แหงซาหานโด, น.กาสปาร เบอรโตน ี

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 12 มิ.ย. 2021 
- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

เวลา 17.00 น.   
นพวารพระมารดาฯ 

- สุขสําราญแด รอกกี+้ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนาเสาวลักษณ สามี  
บุตรทั้งสอง+แบแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

มิสซา - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้งสาม+แบแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด พระสงฆ-นักบวช ที่ลวงลับ+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช และไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 

 
- อุทิศแด เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์+มารีอา มักดาเลนา สมถวิล วงศประสิทธิ์+มีคาแอล นที วงศ
ประสิทธิ์+เทเรซา สมจิตต สินบํารุง+เปโตร สมนึก สินบํารุง+มารีอา สาวิตรี เอนดารนาเซาร 

 

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

วันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2021 : อาทิตยที่ 11 เทศกาลธรรมดา 
 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

การรวมชีวิตกับพระคริสตเจา 

ในสังคมที่มีความเปนอยูอยางสะดวกสบาย อาหารหลักเชน ขาวและน้ําไม ใช 
เปนปญหาใหญ แตสําหรับประชาชนอีกเปนจํานวนมากในโลก สิ่งเหลานี้ยังเปนปญหาอยู 
ดั งนั้ น  พวกเขาสามารถเข าใจดีกวาเราวา นี่ เป น เครื่องหมายของความรักและ 
ความเอาใจใสอยางแทจริง  

เมื่อพระเจาทรงเขามาเลี้ยงดูประชากรของพระองค สําหรับพวกเขา น้ําและขาว 
เปนเรื่องของความเปนความตาย บอยครั้งเราที่ เจริญแลวในความสะดวกสบาย 
หิวกระหายคานิยมอื่นๆ มากกวาการดํารงอยูของชีวิตฝายกาย ในสังคมที่ทําลายความสําคัญ
ของบุคคล เราตองทนทุกขเนื่องมาจากการขาดบุคคลในที่ที่ไมควรขาด เราหิวกระหาย
มิตรภาพ ความรัก ความอาทร ความกรุณา ความเคารพ ซึ่งไมเคยเปนปญหาในครอบครัวใหญ
ของผูคนในสมัยกอน แลวอะไรเปนความตองการที่ใหญกวากัน?  

ในที่ที่เราตองทรมานอยูกับการขาดบุคคล พระเยซูเจาประสงคที่จะประทับอยูกับเรา
ดวยความอาทร และความรักของเพื่อนที่มีตอเพื่อน ในเครื่องหมายของอาหารประจําวัน 
ที่แสนธรรมดาสําหรับชาวตะวันออก คือน้ํา ขนมปง เหลาองุน พระเยซูเจาทรงบง
บอกความหมายของการประทับอยูของพระองคกับเรา พระองคตองการแบงปนชีวิต 
ตองการเสริมกําลังตองการที่จะมีความหมายอะไรบางอยางสําหรับเรา 

เมื ่อ เราฉลองศ ีลแห งการบ ูช าขอบพระค ุณ  เราฉลองธรรมล้ํ าล ึกแห ง 
การประท ับอยู ของ  พระเยซู เจ านี้ ร วมกับหมู คณะ จงเป ดตั วเองออกเพื่ อทํ าให  
“ความชิดสนิท” เปนไปได พระเยซูเจาตรัสวา “ผู ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา 
ผูนั้นอยูในเรา และเราก็อยูในผูนั้น” 
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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 ทางกระทรวง
สาธารณสุขและภาครัฐขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตาม
ดังนี ้
 - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง 
 - วันจันทร-ศุกร มีพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด เวลา 7.00 น. (ไมมีออนไลน) 
 - วันเสาร  เวลา 17.00 น. มีนพวารฯ และมิสซาออนไลน 
 - วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน 
   พีน่องสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถตดิตอไดที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเกี่ยวกับการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน เชน การสงศีลฯ    
         ผูปวย สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

2. เชิญชวนพี่นองสวดสายประคําออนไลนพรอมกันในชวงนี้ เวลา 19.00 น. ทุกวัน จันทร อังคาร และ
วันพฤหัสบดี ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน และเพจเฟสบุคของวัด 
 
3. วันอาทิตยที่ 13 มิ.ย. เปนวันระลึก น. อันตน แหงปาดัว ซึ่งเปนวันฉลองศาสนนามของคุณพอ 
ที่วัดเรา 2 ทาน คือ คุณพอประยุทธ ชลหาญ และคุณพอประจักษ บุญเผา  
  วันที่ 7 มิ.ย.นี้ โอกาสครบรอบบวช 40 ป ของคุณพอประยุทธ ชลหาญ  
  วันที่ 8 มิ.ย.นี้ โอกาสครบรอบบวช 18 ป ของคุณพอประจักษ บุญเผา และคุณพอพรชัย แกวแหวน 
  ขอรวมแสดงความยินดี และใหเรารวมใจกันภาวนาเปนพิเศษสําหรับคุณพอทั้งสามดวยครับ 
 

4. อาทิตยนี้ สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจา หลังมิสซาสาย มีพิธีตั้งศีลมหาสนิท 
และอวยพรศีลมหาสนิท 
 


