
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัดพระมารดานจิจานุเคราะห คลองจั่น 

1 หมู 5 ซ.นวมินทร 81 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

โทรศัพท.02-3758294-6 แฟกซ.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปที่ 36 ฉบับที่ 18 ประจําวันอาทิตยที่ 01 พฤษภาคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน             ยน.21:1-19 

พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด” 
เราบอกความจริงกับทานวา เมื่อทานยังหนุม ทานคาดสะเอว
ดวยตนเอง และเดินไปไหนตามใจชอบ แตเมื่อทานชรา 
ทานจะยื่นมือ แลวคนอื่นจะคาดสะเอวใหทาน พาทานไปในที่ที่
ทานไมอยากไป” 

พ ร ะ เย ซู เ จ า ต รั ส เช น นี้  เพื่ อ แ ส ด ง ว า เป โต ร 
จะถวายพระเกียรติแดพระเจาโดยตายอยางไร เมื่อตรัสดังนี้
แลว ทรงเสริมวา “จงตามเรามาเถิด””   
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คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 3 เทศกาลปสกา พระเยซูเจาไดปรากฏพระองคแกบรรดาศิษย 
อี กครั้ งหนึ่ ง  พระองคพยายามใหกํ าลั ง ใจบรรดาศิษยทุ กคน เพราะพระองคทราบวา 
หลังการสิ้นพระชนมของพระองค ทุกคนคงเสียกําลังใจ ทอแท แตการไดพบกับพระองคผูทรง
กลับคืนพระชนมชีพ ทําใหเขามีกําลังใจกันอยางมาก พรอมที่จะออกไปทํางานประกาศขาวดีเรื่อง
พระอาณาจักรของพระเจา ขอพวกเราทุกคนมีกําลังใจดีเชนเดียวกับอัครสาวก 

 วันนี้สมโภชนักบุญโยเซฟ องคอุปถัมภของผูใชแรงงานและวันนี้เปนวันแรงงานแหงชาต ิ
เชิญชวนเราไดภาวนาเพื่อบรรดาพี่นองที่ตองออกใชพลังงานอยางมากจากรางกายในการทํางาน
ตองอดทนตอความรอน ความเหนื่อย เราหลายคนตางตองอาศัยพี่นองที่ทํางานลักษณะนี ้
เพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนได ขอพระเจาไดประทานพรแกบุคคลเหลานี้เปนพิเศษ 
ในโอกาสนี้  

 เชิญชวนพี่นองภาวนาเปนพิเศษสําหรับเด็กคําสอนภาคฤดูรอนของเราจํานวนหนึ่งจะรับ 
ศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม มิสซารอบ 9.30 น. ขอขอบคุณผูมีสวนรับผิดชอบ
ทุกทาน ขอพระเจาตอบแทนนํ้าใจดี และขอทุกทานเปนกําลังใจใหกับเด็กๆ ของเราดวย 

 การสัมมนาประจําปของขอพระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดสิ้ นสุดลงแลว 
มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหนาที่ของบรรดาพระสงฆ ที่วัดของเราไดมีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน 
คุณพอพรชัย (ขุน หรือ ขนุน) ไดรับตําแหนงเจาอาวาสวัดแมพระปฏิสนธินิรมลแหงเหรียญอัศจรรย 
(วัดทาเรือคลองเตย) ทุกคนคงอาจจะเสียดายที่คุณพอพึ่งมาอยูกับเราไดเพียงปเดียว แตคุณพอ 
พรชัยยายไป ไมไดยายไปไกลคงมีโอกาสไดกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราสม่ําเสมอ สวนตัวพอคิดวา 
คุณพอพรชัยมีความรับผิดชอบสูง ดังนั้น ผู ใหญ จึงมอบหมายหนามี่ รับผิดชอบที่ สู งขึ้ น  
และในขณะเดียวกัน ขอตอนรับ คุณพอสเตเฟน วีรยุทธ (แบงค) เกียรติสกุลชัย ที่จะยายมาทํา
หนาท่ีงานอภิบาลที่วัดของเราแทน ยินดีตอนรับคุณพอ ทราบขาววาคุณพอเคยมาทํางานอภิบาลที่วัด
ของเราเมื่อตอนที่เปนบราเดอร สําหรับพิธีการในการแสดงการขอบคุณคุณพอพรชัยและตอนรับ
คุณพอวีรยุทธ พอจะประชุมกับผูรับผิดชอบและแจงใหพี่นองไดทราบถึงกําหนดการที่ชัดเจน 
อีกครั้งหนึ่ง พี่นองติดตามไดจากการประกาศของทางวัด 

 ขณะนี้ไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณรอบวัดเพื่อใหดูเหมาะสม เรียบรอยและเพ่ือให
พี่นองสามารถรวมพิธีกรรมที่วัดไดอยางดี ขอบคุณผูมีน้ําใจดีทุกทาน ที่ชวยใหการปรับปรุงวัดได
เกิดขึ้นและเปนไปไดอยางดี หากพี่นองมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงวัดในทุกๆ เรื่อง สามารถ
นําเสนอที่พอได ตอนนี้ มีการปรับปรุงเรื่องเครื่องเสียและบริเวณโดยรอบ คงจะคอยๆ ปรับปรุง 
ในดานอื่นๆ ตอไป          
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 

      คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 

"ความสุขที่ไดตอบพระเยซู “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด” 
 [พระเยซู เจาตรัสถามเปนครั้งที่ สามวา “ซี โมน บุตรของยอหน ท านรักเราไหม” เปโตร 
รูสึกเปนทุกขที่พระองคตรัสถามตนถึงสามครั้งวา “ทานรักเราไหม” เขาทูลตอบวา “พระเจาขา พระองค 
ทรงทราบทุกสิ่ง พระองคทรงทราบวาขาพเจารักพระองค” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “จงเลี้ยงดูแกะ 
ของเราเถิด”] (ยน 21:17) 
          "เมื่อหนอใหมเกิดกอ  ยอมเห็นใบเกาผลัดใบ ใบเกาที่ผลิผลัดออกไป ยอมรูสึกสุขใจ ยามเมื่อเห็นหนอ
ใหมเกิดกาย" 
          มีโอกาสไดพูดคุยพระสงฆทานหนึ่งที่สนิทสนมกันดี ถึงเรื่องของการโยกยายพระสงฆและหนาที ่
การงานของพระสงฆในสังฆมณฑล คุยวาหลายครั้งงานที่เราไดรับมอบหมาย งานของพระ งานที่เรากําลังทํา 
มันกําลังสนุก มันกําลังไปไดดี เครื่องกําลังติด งานกําลังกาวหนาและผลิผล แตดูเหมือนพระก็มาหยุด 
เราก็มาถูกมอบหมายงานชิ้นใหม, ถูกโยกยายหนาที่รับผิดชอบ 
          บทสรุปจากการพูดคุยครั้งนี้ มีอยูวา.... "จะมีใครหาญอวดฉลาดกับพระไดละ... มั่นใจไป พระก็ลม
กระดานเราเอาไดเสมอ 55555" จริงจริง เราเพิ่งคุยกันเมื่อวันศุกร ซึ่งเปนวันมอบหมายหนาที่ ใหม 
ของพระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และยังเปนวันระลึกถึง "นักบุญแคทเธอรีน แหงเมืองเซียนนา"  
นักบุญที่พอรูสึกสนิทเปนพิเศษ เปนตนแบบสําหรับชีวิตพอ สําหรับชีวิตผูติดตามพระเยซูเจา แมจะอยูทามกลาง
ความยากลําบาก หรือความขัดแยงความแตกแยกใดใดก็ตาม 
 ["... น้ําตาอาจมาถึงในเวลาเย็น แตความยินดีจะมาในเวลาเชา.. พระองคทรงเปลี่ยนการร่ําไหของ
ขาพเจาใหเปนการเริงระบํา... ดังนั้น ดวงใจขาพเจา...จะสรรเสริญ พระองคตลอดไป"] (เทียบ สดด 30:5,11-12) 

          สัปดาหนี้ยังมีความพิเศษอีกประการหนึ่ง นั่นคือจะมีเด็กเด็กลูกหลานของเรา 8 คน (สัปดาหหนา 
จะมีเพิ่มอีก 2 คน ที่จะลางบาปและรับศีลมหาสนิทครั้งแรก....รวมแลวเปน 10 คน) รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 
หลังจากเรียนคําสอนชวงซัมเมอรที่ผานมา พวกเขาสัญญากับพระเยซู เหมือนคําตอบของนักบุญเปโตร 
และเพื่อนอัครสาวก เมื่อพระองคทรงถามวา "ทานรักเราไหม???" พระองคทรงถามเด็กเด็กที่จะรับพระองค 
ในศีลมหาสนิทเปนครั้งแรก, พระองคทรงถามพอ, พระองคทรงถามพี่นองทุกคนดวย.... "ทานรักเราไหม???" 
[เปโตรและบรรดาอัครสาวกตอบผูที่มาเบียดเบียนวา “เราตองเชื่อฟงพระเจายิ่งกวาเชื่อฟงมนุษย..."]  
(เทียบ กจ 5:29) 
          “จงเล้ียงดูแกะของเราเถิด” พระองคทรงหวังจากชีวิตของเรา เมื่อเราตอบรับและตอบรักพระองค  
เพียงการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซู นั้นจําเปนตองออกแรง  และเมื่อเราออกแรงผลจากการออกแรงของ
เราจะผลิใบออนออกผล และผลนั้นชางหวานฉ่ํา เราจงขอบพระคุณพระ เราจงสรรเสริญพระคุณและความรัก
ของพระ 
          "เมื่อหนอใหมเกิดกอ ยอมเห็นใบเกาผลัดใบ... ใบเกาที่ผลิผลัดออกไป ยอมรูสึกสุขใจ ยามเมื่อเห็น
หนอใหมเกิดกาย" พอสุขใจเมื่อไดมีสวนรวมชีวิตกับทุกชีวิตที่นี่ สุขใจเมื่อไดมีสวนรวมชวยเด็กเด็กลูกหลาน
ของเราใหพรอมรับพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท เราทุกคนจะพบความสุขใจ, ความสุขแทจริง เมื่อเราตอบรับ
ตอบวารักพระเยซู และออกแรงดูแลกันและกัน ตามที่พระองคทรงรองขอ.. “จงเล้ียงดูแกะของเราเถิด” 

           นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 3 เทศกาลปสกา  

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศศธิร วัจฉละญาณ+ตามประสงคผูขอ ศศิธร 
 - สุขสําราญแด อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เหรียญทอง นวลสําล+ีตามประสงคผูขอ เหรียญทอง 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ สุภลกัษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ สุชีรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ+สะสม สังขรัตน ประยุทธ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สินบํารุง+ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน+มารีอา เสาวณีย  
วงศประสิทธิ์+มารีอา สรารักษ สินบํารุง 

เสาวณีย 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ภาวินี บอแกวพัฒนา ชาดา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ยงยศ ครองพาณิชย อรุณ ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด นิพนธ บุหนาด+วเิชียร คชโกศัย ดรุณ ี
 - สุขสําราญแด เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว กุลวุฒิกรนันท+ภาสกร ธรรมวิทยากร ณัฏฐชยธร 

วันที่ 01 พ.ค. 2022 - สุขสําราญแด แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+
สามี+บุตรทั้ง 3 วราลักษณ 

เวลา 07.00 น - สุขสําราญแด มารีอา สุดเฉลียว เกตุผลและครอบครัว ชลอ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด คาเบรียล นนทวรรษ ธรรมวัน+มารีอา วรรษชล ธรรมวัน นิตยา  

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+
สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา น่ําเค็ง แซอั้ง น่ําเค็ง 
 - สุขสําราญแด ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิช+มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พรอมใจ ปราณ ี
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ วีระกิติ์+สเตฟาโน ณัฏฐธเดช รัศมีธีรธรรม เข็มณัฏฐ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วงศมาแสน+ตามประสงคผูขอ สมบัต ิ
 - สุขสําราญแด สุกานดา หรรษกุล+รัชนี+นัฐชา โพธิปสสา+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปสสา วิชชา 
 - สุขสําราญแด ครอบครับ อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชาต+สุนีรัตน ฉัตรชุมสาย  
 - อุทิศแด ยออันนา ไน(เกษร) แซฉั่ว+วญิญาณในไฟชําระ เพ็ญศรี 

 - อุทิศแด โรซา ทองหลอ+ยอแซฟ ประเสริฐ+เทเรซา สุรียพร+อันนา ศิริวรรณ เจริญจิตร+โรซา 
ประไพ ฮะกิมเต็ก กิรษา 

 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ  

 - อุทิศแด มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร ใหญ+เปโตร สวาง+เปาโล ขันธ+ 
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ผูลวงลับในสงครามยูเครน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ สมบัต ิ
 - อุทิศแด เปโตร สุวพล รวมสําราญ สมิง 
 - อุทิศแด ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค+อังเยรา ปราณี สังขรัตน อรทัย 
 - อุทิศแด บิดา-มารดา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด ยอหน อาเจา+มารีอา ประทุม เทเรซา 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ ดรุณ ี
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ จิตรลดา 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ วราลักษณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 3 เทศกาลปสกา 

 - อุทิศแด พ.ต.อ.วิทุร+อํานวย โพธิปสสา+สุธรรม หรรษกุล วิชชา 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอ้ัง+มารีอา ชงอิ๊ค แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต 
 ชโนทาหรณ+เซงเต็ก แซอั้ง 

วลัยพร 

 - อทุิศแด ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ลูกา ทองสา+ลูซีอา เสด็จ+เทเรซา วัชรภร+พอลือ+แมฉตัร+พี่เทพ สมบัต ิ

 
- อุทิศแด เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์+ฟรังซิสโก สมพงษ สินบํารุง+เปโตร สมนึก สินบํารุง+ 
มารีอา มักดาเลนา สมถวิล วงศประสิทธิ์+มีคาแอล นที วงศประสิทธิ ์

เสาวณีย 

วันที่ 01 พ.ค. 2022 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
เวลา 07.00 น - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 

 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ทีล่วงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ น่ําเค็ง,รัศมีธรธรรม 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

มิสซา 09..30 น. สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห  

วันจันทร ระลึกถึง น.อาทานัส พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว  
เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

เกียรติ 

วันที่ 02 พ.ค. 2022 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร ฉลอง น.ฟลิปและยากอบ อัครสาวก 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

วันที่ 03 พ.ค. 2022 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ สัปดาหที่ 3 เทศกาลปสกา 

วันที่ 04 พ.ค. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 3 เทศกาลปสกา 

วันที่ 05 พ.ค. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม  
 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันศุกร สปัดาหที่ 3 เทศกาลปสกา 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

วันที่ 06 พ.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอดุม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา,เวลา 07.00 น. 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ 
ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรพัย-เปลงศรีสุข-ผลอุดม ที่ลวงลบั 

ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

วันเสาร สัปดาหที่ 3 เทศกาลปสกา 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

วันที่ 07 พ.ค. 2022 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 

มิสซา,เวลา 17.00 น 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ 
ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรพัย-เปลงศรีสุข-ผลอุดม ที่ลวงลบั 

ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2022 : อาทิตยที่ 4 เทศกาลปสกา 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ห น า  7  

 

 

 

 

ประกาศอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 

เรื�องการแต่งตั �งโยกย้ายพระสงฆเ์ข้าดาํรงตาํแหน่งหน้าที� 
 เพื่อความดีและความเหมาะสมในการประกอบพันธกิจและการทําหนาที่สงฆ จึงขอใหพระสงฆดังมีรายชื่อ
ตอไปน้ี พนจากตําแหนงหนาที่เดิม และเขาประจําตําแหนงหนาที่ใหม ดังนี้ 
 

 1.  คุณพอ วีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช   ถวายมิสซาประจําวันที่นวกสถานคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารต บางนา 
      พักและชวยงานอภิบาลวัดพระกุมารเยซู กม.8 
 2.  คุณพอ ไพฑูรย หอมจินดา   เจาอาวาสวัดเซนตแอนโทนี แปดริ้ว 
 3.  คุณพอ เอกพงษ พงษสูงเนิน   เจาอาวาสวัดแมพระประจักษแหงภูเขาคารแมล สองพี่นอง 
 4.  คุณพอ ธนันชัย กิจสมัคร   เจาอาวาสวัดพระวิสุทธิ์วงส ลําไทร 
 5.  คุณพอ ไชโย กิจสกุล    พักรักษาตัว, ชวยงานอภิบาลวัดพระชนนีของพระเปนเจา รังสิต  
 6.  คุณพอ วรวุฒิ กจิสกุล    ติดตาม ดูแลและอภิบาลกลุมคริสตชนบางนา 
      พักประจําท่ีวัดพระกุมารเยซู กม.8   
 7.  คุณพอ วิวัฒน แพรสิร ิ   ผูชวยเจาอาวาสวัดพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง 
 8.  คุณพอ คมสันต ยันตเจริญ   เจาอาวาสวัดนักบุญลูกา อูทอง 
 9.  คุณพอ สุขุม กิจสงวน     เจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนาโคก 
 10.  คุณพอ ชาญชัย ทิวไผงาม    ชวยงานสังฆมณฑลเชียงใหม 
 11.  คุณพอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ, ผูจัดการแผนกกอสรางและท่ีดิน 
 12.  คุณพอ วิษณุ ธัญญอนันต    เลขานุการพระคารดินัล ผายกิจการตางประเทศ 
      ชวยงานอภิบาลวัดเซนตจอหน, พักประจําท่ีสํานักพระสังฆราช 
 13.  คุณพอ สุทธิ ปุคะละนันท ผูชวยเจาอาวาสวัดวัดราชินีแหงสันติสุข สุขุมวิท 101 
 14.  คุณพอ อนุรัตน ณ สงขลา   ผูชวยพระสังฆราชฝายงานธรรมทูต 
      ชวยงานอภิบาลที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
      พักประจําท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
 15.  คุณพอ สุนัย สุขชัย    ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

 16.  คุณพอ อนุชา ไชยเดช  ผูชวยเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ ฝายส่ือสารสังคม 
      เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่ือมวลชน 
      เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ชวยงานอภิบาลที่วัดเซนตหลุยส, พักประจําที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
    17.  คุณพอ อนุศักดิ์ กิจบํารุง รองผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ (ดูแลแผนกหญิง) 
 18.  คุณพอ อนุชา ชาวแพรกนอย  เจาอาวาสวัดพระชนนีของพระเปนเจา รังสิต 
 19.  คุณพอ ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร  เจาอาวาสวัดนักบุญยูดา ชินเขต 
 20.  คุณพอ ธนากร เลาหบุตร   เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด บางสะแก 

ที่ ลส. 293/2022 
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 21.  คุณพอ ทนุ เจษฏาพงศภักดี  ผูชวยพระสังฆราชฝายการเงินและทรัพยสิน,ผูจัดการโรงพิมพอัสสัมชัญ 
      ชวยงานอภิบาลที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
 22. คุณพอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ ผูชวยพระสังฆราชฝายงานอภิบาล 
      ชวยงานอภิบาลที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ, พักประจําท่ีสํานักพระสังฆราช 
 23.  คุณพอ สหพล ตั้งถาวร   เจาอาวาสวัดเซนตโธมัส, ผูจัดการแผนกบัญชีกลาง 
 24.  คุณพอ ทัศนุ หัตถการกุล   เจาอาวาสวัดนักบุญหลุยสมารีฯ บางแค 
 25.  คุณพอ พรชัย แกวแหวน เจาอาวาสวัดแมพระปฏิสนธินิรมลแหงเหรียญอัศจรรย คลองเตย 
      พักประจําท่ีอารามพระหฤทัยฯ 
 26.  คุณพอ สราวุธ อมรดิษฐ เจาอาวาสวัดนักบุญอันนา ทาจีน  
 27.  คุณพอ วรพจน วิสิฐนนทชัย  ผูชวยเจาอาวาสวัดธรรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 
 28.  คุณพอ ณรงค รวมอราม ผูจัดการแผนกสื่อมวลชนกรุงเทพฯ 
      จิตตาธิการวัดประจําโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 
      ชวยงานอภิบาลวัดคอนเซ็ปชัญ, พักประจําท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
 29.  คุณพอ สุพัฒน หลิวสิริ   ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน 
      ผูจัดการสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิดฯ 
 30.  คุณพอ สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช   ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา ดินแดง 
 31.  คุณพอ สักรินทร ศิรบรรเทิง ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส   
 32.  คุณพอ ธนายุทธ ผลาผล   รองอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
 33.  คุณพอ วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผูชวยเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
 34.  คุณพอ พลาพล ลิ้มสุธาโภชน  ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตจอหน 
 35.  คุณพอ วิทวัฒน แกวแหวน   ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารอสัสัมชัญ 
      ผูจัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 36.  คุณพอ ชนภัทร ศุขะเนตร    ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญอันนา ทาจีน, ผูจัดการแผนกครอบครัว 
 37.  คุณพอ ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐ ี ผูชวยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
 38.  สังฆานุกร รัฐพล งามอัชฌา ชวยงานธรรมทูตกับคณะธรรมทูตซาเวเรียน (ชาย) คลองเตย 
 39.  สังฆานุกร ณัฐชัย อิ่มไพร ชวยงานธรรมทูตที่วัดนักบุญมารโก ปทุมธานี 
 40.  สังฆานุกร สาโรช เมธีพิทักษ  ผูชวยเจาอาวาสวัดมารียสมภพ บานแพน 
 41.  สังฆานุกร ธนบูรณ พูนผล ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตร็อค ทาไข 

 ทั้งน้ี  ใหพระสงฆที่ไดรับการแตงตั้งโยกยายเขาประจําตําแหนงหนาที่ใหมภายในวันเสารท่ี 14 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2022 
 ประกาศ ณ วันศุกร ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2022 
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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. เทศกาลมหาพรตไดผานไปแลว  พี่นองสามารถนําถุงกระเปา หรือกระปุกมหาพรต 
มาคืนไดท่ีหนาวัด หรือสํานักงานวัด 

 

2 . ป ระก าศอั ค รสั งฆ มณ ฑลกรุ ง เท พ ฯ  อนุ ญ าต ให รั บ ศี ล บ วช เป น พ ระส งฆ  
พิธีบวชพระสงฆจะกระทําในวันเสารที่ 11 มิถุนายน 2022 ณ หอประชุมนักบุญยอหน ปอล ที่ 2 สามเณ
ราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ดังมีรายชื่อดังนี้ 

 1. สังฆานุกร ยอหน บอสโก รัฐพล งามอัชฌา สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน 

 2. สังฆานุกร ยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพร      สัตบุรุษวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข 

 3. สังฆานุกร มัทธิว สาโรช เมธีพิทักษกุล     สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

 4. สังฆานุกร อันเดร ธนบูรณ พูนผล  สัตบุรุษวัดนักบุญอันเดร บางภาษี 

 

3. สัปดาหนี้  ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนตเดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูขัดสน 
และทุนการศึกษาสําหรับเด็กๆ พี่นองสามารถชวยเหลือตามความสามารถ 
 

4. วันอาทิตย 1 พ.ค. นี้  บูชาขอบพระคุณ รอบสาย เด็กนักเรียนคําสอนภาคฤดูรอน  
จะมีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ขอใหเรารวมแสดงความยินดีและภาวนาใหเด็กๆ เปนพิเศษ 
 
 

5.วันอาทิตย ที่  8 พ .ค . 2022 บู ชาขอบพระคุณ  รอบสาย จะมีการกล าวขอบคุณ  
คุณ พอผู ช วยเจ าอาวาส คือ  คุณ พอพรชัย แกวแหวน ซึ่ งคุณ พอ ได รับตํ าแหน งหน าที่ ใหม  
โดยคุณพอจะดํารงตําแหนงเจาอาวาสแมพระปฏิสนธินิรมลแหงเหรียญอัศจรรย คลองเตย 

 
 
 
 
 
 
 


