
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 
1 หมู ่5 ซ.นวมินทร ์81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์.02-3758294-6 แฟกซ์.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 24 ประจ าวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565/2022 

พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกว่า เมื่อพระจิตแห่งความจริง
เสด็จมา พระองค์จะทรงน าท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่
ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกส่ิงที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้ง
ให้ ท่ านรู้ เหตุ ก ารณ์ ที่ จะ เกิดขึ้ น  พระองค์ จะทรงให้ เราได้ รับ 
พระสิริรุ่งโรจน์ เพราะพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านรู้ค าสอนที่ทรงได้รับ
จากเรา ทุ ก ส่ิงที่ พระบิ ดาทรงมี นั้ นก็ เป็ นของเราด้ วย  ดั งนั้ น 
เราจึงบอกว่า พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านรู้ค าสอนที่ทรงรับจากเรา” 

 

 บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญยอห์น        ยน 16:12-15 
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นักบุญ อันตน แห่ง ปาดัว  พระสงฆ์ และนักปราชญ์ 
ระลึกถึงวันที่ 13 มิถุนายน 

 
 แฟร์นันโด เด บูโยแอส อี ตราเวอีราเกิดที่กรุงลิสบอน 
ในประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1195 ท่านได้บวช
เป็นพระสงฆ์ และได้เข้าเป็นนักบวชในคณะนักบุญออกัสติน  
แต่ว่าต่อมาท่านได้รู้สึกทึ่งมากในอุดมการณ์ของพวกนักบวชคณะ 
ฟรังซิสกัน เพราะท่านได้แลเห็นศพของมรณสักขีที่ เป็นนักบวชคณะ 
ฟรังซิสกันพวกแรกของประเทศมารอคโค 5 คนด้วยกัน ท่านจึงตัดสินใจ
เข้าเป็นนักบวชฟรังซิสกัน และไปประจ าอยู่ที่อารามนักบุญ อันโตนีโอ 
(แห่ง) ที่เมืองโคอิมบรา และได้รับนามใหม่ว่า “อันโตนีอุส” 
 เนื่องจากอันโตนีโออยากจะเป็นมรณสักขีกับเขาบ้าง จึงต้องการไป 
แพร่ธรรมในหมู่พวกอิสลามทางตอนเหนือของทวีปอัฟริกา แต่ความเจ็บไข้ 
ท าให้ท่านไม่ได้ไปถึงจุดหมาย เรือที่ท่านได้โดยสารไป ต้องกลับมาจอดและ
ขึ้นบกที่เกาะซิซีลีเพราะโดนพายุหนัก เมื่อกลับมาถึงประเทศอิตาลี ท่านได้ลงมือ
ออกไปประกาศพระวรสารทั่วประเทศอิตาลี 
 ในปี 1221 ท่านได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของคณะที่ปอร์ซีอุนโคลา  
และได้มีโอกาสพบกับนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี 
 ท่านได้ท าให้คนเป็นอันมากกลับใจ และได้เทศน์ต่อต้านพวกเฮเรติก 
ในประเทศอิตาลีและในประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างเทศกาลมหาพรตปี 1231 ท่าน
ได้เทศน์สอนเกี่ยวกับเรื่องของสังคม เป็นต้นความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็น
จุดสุดยอดของการเทศน์ของท่าน 
 ท่านได้สิ้นใจในเดือนมิถุนายนถัดมา ที่ต าบลอาร์เชลลา ในจังหวัด Padova 
ขณะที่มีอายุเพียง 36 ปีเท่าน้ัน 
 ท่านเป็นนักบวชฟรังซิสกันคนแรกที่ ได้สอนเทววิทยา เราจะเห็นว่า 
ในบทเขียนและค าเทศน์สอนต่างๆ ของท่าน ท่านมักจะอ้างอิงข้อความ 
จากพระคัมภีร์อยู่เสมอๆ ดังนั้นในปี 1946  พระสันตะปาปาปีโอที่ 12  ได้ให้
เกียรติท่าน โดยแต่งตั้งให้ท่านเป็น “นักปราชญ์แห่งพระวรสาร” การเคารพ
ให้เกียรติท่านนั้น ดูเหมือนว่าจะแพร่หลายท่ีสุดองค์หน่ึงในประวัติศาสตร์ของ
พระศาสนจักร ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ หลังจากที่ท่านได้สิ้นใจเพียงปีเดียวเท่านั้น 
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บอกกล่าว เล่าเรื่อง 
ครั้งหนึ่งตอนยังเป็นเณรจ ำได้ว่ำด้ำนหลังห้องพักก็มีบ่อเล็กๆเมื่อตอนย้ำยเข้ำไปแรกๆ ก็ต้ังใจ

ว่ำจะไม่ท ำอะไรหลังห้องนอกจำกเอำไว้ตำกผ้ำแล้วก็ปล่อยโล่งๆ  แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปสักพักจำกไม่คิด
จะท ำอะไรกับพื้นที่หลังห้องก็ต้องเปลี่ยนควำมคิดเพรำะเกิดงำนอดิเรกที่ไม่อยำกจะท ำนั่นคือสะสมมูล
นกพิรำบ แม้จะล้ำงไปกี่ครั้งมันก็มำถ่ำยให้เห็นทุกวัน เวลำนั้นพ่อจึงต้องเริ่มคิดที่จะท ำอะไรกับพื้นที่
ว่ำงๆ หลังห้อง เพื่อต้องกำรบอกนกพิรำบเหล่ำนี้ว่ำพื้นที่นี้มีเจ้ำของไม่ใช้ส้วมสำธำรณะอย่ำงที่  
พวกมันคิด ภำรกิจเลี้ยงปลำตัวน้อยๆ จึงเกิดขึ้น ปลำหำงนกยุงและปลำครำฟ ตัวน้อยๆ จึงมีโอกำส
ว่ำยวนเวียนในอ่ำงน้อยๆหลังห้อง  จำกสะสมมูลนกพิรำบก็เปลี่ยนเป็น สะสมลูกปลำตัวน้อยๆ 
ที่ถือก ำเนิดอีกหลำยๆ ชีวิต และนกพิรำบก็ไม่มำถ่ำยมูลของมันบริเวนนั้นอีก พ่อเริ่มมีโอกำสเฝ้ำมอง
มัน ทุกๆ เช้ำมันจะว่ำยขึ้นมำรวมกันเหมือนรู้ว่ำเป็นเวลำที่พ่อจะให้อำหำร ก็เป็นควำมสุขเล็กๆ ที่ได้
มองเวลำมอง  หลำยๆ  วันก็ เกิดค ำถำมขึ้น ในหัว "ปลำมันจะรู้ไหมว่ำมันก ำลังว่ำยอยู่ ในน้ ำ  
มันเห็นน้ ำไหม" หรือมันคงเคยชินกับสภำพที่เป็นจนไม่รู้ก็เป็นได้ ต้องยอมรับว่ำหลำยครั้งเรำก็อยู่กับ
สภำพเดิมๆ ทุกๆ วัน ท ำสิ่งเดิมจนเป็นควำมเคยชิน หรือหลำยๆ ครั้งควำมเคยชินก็ท ำให้เรำชินชำ 
และท ำสิ่งต่ำงๆ เพรำะต้องท ำ โดยลืมคิดถึงคุณค่ำหรือควำมหมำยที่แท้จริงไป 

ชีวิตคริสตชนของเรำก็อำจจะไม่ ต่ำงจำกเรื่องที่พ่อได้เล่ำมำ  เรำผ่ำนเทศกำลต่ำงๆ 
ในพระศำสนจักรจนเวลำนี้ เรำจบเทศกำลปัสกำอีกหนึ่งปี และเข้ำสู่เทศกำลธรรมดำ ชีวิตคริสตชน 
ของเรำก็วนเวียนเปลี่ยนผ่ำนไป ตำมกำลเวลำ บำงทีอำจจะผ่ำนแบบไม่รู้ตัว ผ่ำนกำรร่วมพิธีกรรม 
ร่วมมิสซำแต่ละสัปดำห์ด้วยควำมเคยชิน มำวัดมำร่วมพิธีกรรมเพรำะต้องมำ มำแก้บำปรับศีล  
เพรำะกลัวจะเป็นบำป จนเรำลืมควำมหมำยหรือคุณค่ำที่แท้จริงไป เหมือนกับปลำที่อำจจะไม่รู้ว่ำมัน
ก ำลังว่ำยอยู่ในน้ ำ บำงทีอำจต้องเป็นปลำที่ว่ำยขึ้นมำเหนือน้ ำบ้ำง เพื่อจะได้เห็นว่ำน้ ำที่ว่ำยอยู่ทุกวัน 
เริ่มเสียหรือเปล่ำ เพื่อจะได้ไม่ตำยอยู่ในสภำพนั้น เช่นกันช่วงเวลำที่ผ่ำนไปแต่ละเทศกำล แต่ละปี  
เป็นโอกำสที่ เรำน่ำจะหยุดคิดทบทวน ดูชีวิตของเรำบ้ ำงเหมือนกัน เรำเป็นคริสตชนที่ร้อนรน 
ในควำมเชื่อควำมศรัทธำ อยู่หรือเปล่ำ หรือเรำก ำลังเป็นคริสตชนที่ก ำลังปฏิบัติศำสนกิจด้วยควำม  
เคยชิน จนลืมจนพลำดสิ่งที่ส ำคัญกว่ำ นั่นคือหัวใจและควำมต้ังใจดีที่เคยมีไป     ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระตรีเอกภาพ  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+ขอบคุณพระ-พระมารดานิจจานุเคราะห์ นักบุญเทเรซา วรรณรณุ ี
 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขส าราญแด่ มารอีา กฤตพร+ยอแซฟ กัณฑกาน กิจส าเร็จ+ครอบครัวญาตพ่ีิน้อง  
 - สุขส าราญแด่ ยวงบัปตสิตา นัฐพงษ์ อ านวยพร+ตามประสงค์ผู้ขอ นัฐพงษ์ 
 - สุขส าราญแด่ เปาโล ประมุข มหามณีรัตน์+เทเรซา จิตราพร มหามณรีัตน์ สุนทร 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว ศิริวงศ์วัฒนา สมบัติ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั กุลวุฒิกรนันท์+ภาสกร ธรรมวิทยากร ณัฏฐ์ชยธร 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ เกียรติ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ประยุทธ สงัขรัตน์+เพ่ือวีระวรรณ+สะสม สังขรัตน์ ประยุทธ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวัดาราพงษ์+ประณีต ดาราพงษ์และลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บป่วย+

ประสบภยัทั้งหลาย+ตามประสงค์ผู้ขอ 
ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - สุขส าราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ทรงเกียรติ+ศิรปรภา พงศ์ชีวะกุล ปิยะมาศ เกื้อกุล  
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา เจมิสา+ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูลและครอบครวั  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  

วันที่ 12 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ อากาทา ชแล่ม ดวงรตัน์ ชแล่ม  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขส าราญแด่ พลภัทร+จิชฎา+ธยกร+ภัสพร วัชรมงคลกุล พลภัทร,ธยกร,ภัสพร 

 - สุขส าราญแด่ มารอีา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว ไพลิน 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขส าราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั จ าลอง ตรนัเจริญ จ าลอง 
 - สุขส าราญแด่ ณัฐพงษ์ ตรันเจริญ เพ็ญแข 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เทเรซา นันทิกา แซ่เจียง+ครอบครัว เอลีซาเบธ ดารกา แซ๋ต้ัง  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ลูซีอา สมนึก วิจิตรวงศ์ ปรินดา 
 - สุขส าราญแด่ มารอีา ภัทรวรรณ ศัลกวิเศษ ภัทรวรรณ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั Xin le ong Ba va cac Linh + ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั Xin le ong ba noi ngoa+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - อุทิศแด่ เอลิซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช พิมพ์ประไพ 
 - อุทิศแด่ ปีโอ อนันต์ อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จ าปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณ ี
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ อันนา กิตติมา สุวิมล+เปาโล ศรัณย์ สุวิมล+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอง็ ปญัจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไมม่ใีครคดิถึง+ไฟช าระ สมบัติ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฏาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จ ารญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟช าระ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด ่เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธ์ิ+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เทียมจันทร์ โฆศิรินนท์+มารีอา บุญชู สงัขม์ณีวงศ ์ นงนุช 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระตรีเอกภาพ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ ทวี+ปันทอง เรืองสวัสด์ิ+ปู่ ย่า ตา ยาย+ยอห์น มงคล มนัสธิติกล+เปโตร คณิพพัฒน์ มนัสฐิติกล พัทธนันท์ 
 - อุทิศแด่ เอี่ยม เซ่ียะ แซ่เจียง+ฮะอี่+ยูมาอ๊ะ แซ่ต้ัง  
 - อุทิศแด่ ฟิลปิ ประทิน+เทกลา ล าจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช  
 - อุทิศแด่ เปาโล สุรพล ลลีะวงศพ์านิช พชร 
 - อุทิศแด่ เทเรซา ศุภร วิริยะวัลย์ ศิษย์เซนต์หลุยส์ 
 - อุทิศแด่ วิเชียร คชโกศัย+วัฒนา ตันติศิรวิิทย์ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ โทมัส เบ้า ชินวงศ์+เซซีลีอา เมี้ยน ชินวงศ์+โทมัส ประวิช ชินวงศ์ ยุวลัย 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 

 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี่+เปโตร สว่าง+เปาโล ขันธ์+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
วันที่ 12 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จ าลอง 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสสุิน สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ สงวน เชียงประทุม ลูกและหลาน 

 - อุทิศแด่ เปโตร สมมิตร+แบนนา พยอม+เทเรซา รัชนี+เปาโล ซ้ึง+เซซีลีอา สงวน+เซซีลีอา 
ละม้าย+ยอแซฟ สมศักด์ิ วิจิตรวงศ์+เปโตร ภักด์ิ+อันนา เหรียญเช็ง+ยอแซฟ ประสิทธิ์ ปรินดา 

 - อุทิศแด่ อันตน ชู แซ่ล้ี+อันนา สิน บรรจงกิจ ภัทรวรรณ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ลอง+เปาโล เขียน+ยอห์นบัปติสต์ ทวี+แคทรีน ขวัญชนก+อันนา เฉลียว+ 
ยอแซฟ กง+ตามประสงค์ผู้ขอ เกษร 

 - อุทิศแด่ มารีอา หล่วงเฮียง แซ่ลี้+ยวง เกียใช้ แซ่ต้ัง+ยอแซฟ เทง็ฮุย แซ่ต้ัง+มารีอา ลั่งเชง แซ่จัง นิภา  
 - อุทิศแด่ อตพล กนกรัตนา เกียรติ 
 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ ปรินดา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขส าราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ ระลึกถึง น.อันตนแห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 13 มิ.ย. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น. 

สุขส าราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 
เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ วราลักษณ ์

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 14 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 15 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด ่คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 16 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 17 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ มารอีา มักดาเลนา ส าราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารอีา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ช านาญ ปัญจทรัพย์+
ราฟาแอล หริัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 18 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 

มิสซา,เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปตสิต์ ช านาญ ปญัจทรัพย์+ราฟาแอล 
หิรญั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญัจทรัพย์-เปลง่ศรีสขุ-ผลอุดมที่ล่วงลับ 

ครอบครัว 
ผลอุดม 

 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 : สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  
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พระวาจาน าชีวิต 

“ธรรมล้ าลึกอันสุดหยั่งรู้ได้ของพระเจ้า” 
ส่ิงแรกที่บิดามารดาสอนเราเก่ียวกับศาสนา คงจะเป็น
การท าเครื่องหมายส าคัญมหากางเขน สิ ่งส ุดท ้าย 
ที ่พ ร ะสงฆ ์ท าที ่ห ล ุม ฝ ังศพของ เร าค ือ  ก ารท า
เครื ่องหมายส าค ัญมหากางเขน เหนือร่างของเรา  
ชีวิตของคริสตชนถูกตราไว้  

“ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และของพระจิต” 
บทอ่านในวันอาทิตย์พูดถึงพระบิดาบ่อยๆ ครั้ง การส่งพระบุตรของพระองค์ 

หรือพระวจนาตถ์ (เพื่อช่วยเราให้รอด) และการส่งพระจิตเจ้า (เพื่อการเกิดใหม่ของเรา 
จากน้ าและพระจิต) 

การเผยแสดงของพระเจ้าว ่าทรงเป ็นพระบ ิดา พระบ ุตรแล ะพระจิตนั ้น 
ก่อนอื่นหมด บอกเราถึงสิ่งที่พ  ระองค์ทรงเป็นส าหรับเรา แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกภาพ
อ ันล้ าล ึกของพระบ ิดา พระบ ุตรและพระจิต เราคงไม ่สามารถพ ูดได ้อย ่างมั ่น ใจ 
ด ้วยภาษามน ุษย ์ซึ ่งไม ่สามารถบรรยายธรรมล้ าลึกอันสุดพรรณนาได้ของพระเจ้า  
มนุษย์ต้องการรู้แต่เราต้องตระหนักว่า สิ่งที่ส าคัญมากกว่าการรู้เก่ียวกับพระเจ้าคือการรู้จัก
พระองค์แบบที่คนรักรู้จักกันและกัน 

สัมพันธภาพอันแน่นแฟ้น ระหว่างบุคคลกับบุคคล ให้ความรู้ที่ไม่อาจจะบรรยายได้
ในภาษามนุษย์ เป็นความรู้จักพระเจ้าแบบนี้เองซ่ึงในที่สุดท าให้มนุษย์เต็มอิ่ม  

“ความมั่งคั่ง ปรีชาญาณ และความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าล้ าลึกเพียงใดค าตัดสินของ
พระองค์ช่างเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้ และทางของพระองค์ก็เป็นทางที่ไม่อาจจะล่วงรู้ได”้ 
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ตารางมิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น., วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลฯ เวลา 18.30 น. 
             วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 

 

1. แจ้งยอดจ านวนเงินสนับสนุนงานบวชพระสงฆ์ใหม่  ซึ่งยอดที่พี่น้อง
สัตบุรุษสนับสนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,550 บาท  
 
2. สัปดาห์หน้ า วันอาทิตย์ที่  19 มิ .ย . 2022 มิสซารอบ 09.30 น .  
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เชิญพี่น้องร่วมนมัสการ 
รับพรศีลมหาสนิท และร่วมขบวนแห่ศีลพร้อมเพรียงกัน  
 
3. วันเสาร์ที่ 25 และวันที่ 26 มิ.ย. 2022 พระสงฆ์ใหม่ 4 องค์ จะมาถวาย
มิสซาแรกที่วัดพระมารดาฯ ทุกรอบมิสซา และมิสซารอบสาย พระสงฆ์ใหม่ 
ลูกวัด เป็นประธาน 
 
 
 

4. การรับศีลล้ างบาปเด็ก เดือนมิถุนายนนี้  พี่ น้องท่ านใดประสงค์ 
จะให้เด็กเล็กรับศีลล้างบาป ติดต่อได้ที่ส านักงานวัด ส่วนวันที่จะล้างบาป
จะแจ้งให้อีกท ี
. 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


