
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 36 ฉบับที่ 14 ประจําวันอาทิตยที่ 03 เมษายน 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน             ยน.8:1-11  

 พระเยซูเจาทรงกมลงเอานิ้ว พระหัตถขีดเขียนที่พื้นดิน เมื่อคนเหลานั้นยังทูล
ถามย้ําอยูอีก พระองคทรงเงยพระพักตรขึ้น ตรัสวา “ทานผูใดไมมีบาป  จงเอาหินทุม
นางเปนคนแรกเถิด” แลวทรงกมลงขีดเขียนบนพื้นดินตอไป 
 เมื่อคนเหลานั้นไดฟงดังนี้ก็คอยๆ ทยอยออกไปทีละคน เริ่มจากคนอาวุโส  
จนเหลือแตพระเยซูเจาตามลําพังกับหญิงคนนั้น ซึ่งยังคงยืนอยูที่เดิม พระเยซูเจา 
ทรงเงยพระพักตรขึ้น ตรัสกับนางวา “นางเอย พวกนั้นไปไหนหมด ไมมีใครลงโทษ
ทานเลยหรือ” หญิงคนนั้นทูลตอบวา “ไมมีใครเลย พระเจาขา” พระเยซูเจาตรัสวา 
“เราก็ไมลงโทษทานดวยไปเถิด และตั้งแตนี้ไป อยาทําบาปอีก” 
 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 การใหโอกาสในเปลี่ยนแปลง กลับใจ เปนสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาท่ีจะไดรับโอกาสนั้น ในวันนี้
พระเยซูเจาถูกทดสอบจากบรรดาธรรมาจารยและฟาริสี เมื่อพวกเขานําผูหญิงที่ทําผิดในบัญญัติ
ประการที่ 6 และถูกถือวาทําผิดหนัก ตามกฎแลว ตองถูกนําหินมาทุมจนตาย แตสิ่งที่พระเยซูเจา 
ทํานั้น คือ “การใหโอกาส” มากกวา “การประณาม” ใหสิ่งที่เปนพลังแหงการสรางสรรคมากกวา
การทําลาย จึงอยากใหเราทุกคนไดมีแนวคิดเชนเดียวกับพระเยซูเจาใหโอกาสแกทุกคนที่ผานมา 
ในชีวิตของเรา เหมือนดังท่ีพระเยซูเจาไดทําในวันน้ี 

 อาทิตยที่ 3 เมษายน มิสซา 09.30 น. ทางวัดใชโอกาสนี้ระลึกถึงการจากไปของคุณพอ 
ประยุทธครบ 100 วัน รวมถึงระลึกถึงบรรดาผูมีพระคุณของวัด บรรดาญาติๆ ของพี่นองที ่
ไดจากไป เปนพิเศษในชวงการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 หลายทานคงไมไดมีโอกาสแจงใหคนอื่น
ทราบหรือไมไดรวมสวดภาวนา ขอใชโอกาสนี้ภาวนาถึงทุกคนเปนพิเศษในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ
สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานครั้งนี้ทุกทาน ขอพระเจาโปรดเมตตาตอวิญญาณทุกดวง 
ไวในออมพระหัตถของพระองค 

 คําสอนวันอาทิตยสําหรับเด็กๆ ไดรับการตอบรับคอนขางดี ผูปกครองหลายทานนําเด็กๆ  
มาเพื่อเรียนคําสอน ขออภัยพี่นองดวยหากในปนี้ยังจัดการไดยังไมลงตัวนัก ถือเปนประสบการณ
ใหมสําหรับผูรับผิดชอบ อาจเปนเพราะชวง 2 ปที่ผานมา ไมไดมีการจัดสอนคําสอนภาคฤดูรอนขึ้น
แบบจริงจัง ทําใหปนี้ พี่นองหลายทานพยายามสงบุตรหลานมาเรียนคําสอนมีเด็กเล็กๆ จํานวนหนึ่ง 
ปนี้ผูรับผิดชอบยังเตรียมการยังไมพรอม ปการศึกษาหนาจะพยายามปรับปรุงและทําใหดีขึ้น 

 สัปดาหหนาจะเปนอาทิตยพระมหาทรมาน (อาทิตยใบลาน) เชิญชวนพี่นองไดเตรียมจิตใจ 
เปนพิเศษในโอกาสนี้ดวย มิสซารอบ 09.30 น. จะมีการแหและเสกใบลาน สวนมิสซารอบอื่นๆ  
พี่นองสามารถมารับใบลานกลับบานไดอาทิตยหนา ถือเปนการเตรียมตัว เตรียมจิตใจของเรา  
เขาสูสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ อยากใหพ่ีนองทุกทานไดใชโอกาสน้ีเตรียมจิตใจเปนพิเศษดวย 

 ชวงนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร อากาศคอนขางรอนในหลายๆ วันที่ผานมา 
บางวันมีฝนตก พี่ นองรักษาสุขภาพ พยายามทานน้ํ าเยอะๆ ออกขางนอกเท าที่ จํ าเปน  
ระวังอากาศรอนมากๆ ดวย เพราะตอนน้ีเราเขาสูหนารอนอยางเปนทางการเมื่อเขาสูเดือนเมษายน 

 
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 

      คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 

“หัวใจใสใสพระเยซูผูทรงกระทํากิจการยิ่งใหญเพื่อเราทั้งหลาย” 

 (องคพระผูเปนเจาตรัสวา “อยาจดจําเหตุการณที่ผานไปแลว.... ดูเถิด เรากําลังจะทํา 
สิ่งใหม โดยแทจริง เหตุการณนี้เกิดขึ้นแลว ทานไมรูดอกหรือ เราจะเบิกทางในถิ่นทุรกันดาร  
เราจะทําใหเกิดแมน้ําข้ึนในที่แหงแลง"] (เทียบอสย 43:18-19) 

          สัปดาหนี้ มีเหตุการณสําคัญเหตุการณหนึ่งในวัดพระมารดาฯ พระศาสนจักรสวนนอยนอย
ของเรา สัปดาหนี้นอกจากจะเปนสัปดาหที่  5 เทศกาลมหาพรต สัปดาหหนาเราจะเริ่มตน 
และเขาสูสัปดาหศักดิส์ิทธิ์ เขาสูชวงเวลาพระทรมานของพระเยซูเจา. 

           สัปดาหนี้ เราพี่นองวัดพระมารดาฯ รําลึกถึงชีวิตของคุณพออันเปนที่รักและมีพระคุณ 
อยางมากสําหรับชีวิตคริสตชนของเรา โอกาสวันครบ 100 วันการจากไปของ "คุณพอ แอนโทนี  
ประยุทธ ชลหาญ" อีกทั้งลําลึกบรรดาผูมีพระคุณตอวัด-โรงเรียน และผูมีพระคุณ, พอ-แม,  
ญาติพี่นองผูลวงลับของเราแตละคนแตละครอบครัว ชีวิตของ "พอยุทธ" และทุกทาน ทําใหเราได
พบพระเมตตารักของพระ ดังถอยคําของพระในบทอานแรก-หนังสือประกาศกอิสยาห  
"เราจะเบิกทางในถิ่นทุรกันดาร เราจะทําใหเกิดแมน้ําข้ึนในที่แหงแลง". 

 [หญิงคนนั้นทูลตอบวา “ไมมีใคร (ลงโทษขาพเจา) เลย พระเจาขา” พระเยซูเจาตรัสวา  
“เราก็ไมลงโทษทานดวย ไปเถิด และต้ังแตน้ีไป อยาทําบาปอีก”  (เทียบ ยน 8:10-11) 

          สํ าหรับ ในพระวรสารสัปดาหนี้  ทํ าให เราไดพบพระเมตตารักของพระเยซู เจ า  
ไดพบกับ "หัวใจใสใสหนารัก" ของพระองค  เปนถอยคําที่เปยมดวยความรักเมตตาความออนโยน 
เห็นพิเศษเห็นชัดเจนในประโยคที่วา “เราก็ไมลงโทษทานดวย ไปเถิด และตั้งแตน้ีไป อยาทําบาปอีก”. 

         เปนความรักอันเป ยมเมตตาและความออนโยน  และเปนขุมทรัพยอันล้ํ าค า  
แบบที่นักบุญเปาโลไมยอมใหสิ่งใดมาแทนได.... "พี่นอง นับแตบัดนี้.... ขาพเจายอมสูญเสียทุกสิ่ง 
เห็นวาทุกสิ่งเปนปฏิกูล เพื่อจะไดองคพระคริสตเจามาเปนกําไร.... ขาพเจากําลังว่ิงเขาสูเสนชัยไป
หารางวัล.... ในพระคริสตเยซู". (เทียบ ฟป 3:8, 14) 

          ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ความรักเมตตาอันออนโยนของพระเยซู เปนของขวัญอันล้ําคา  
ก็เพราะ “หัวใจใสใสพระเยซูผูทรงกระทํากิจการยิ่งใหญเพื่อเราทั้งหลาย”.      
              

           นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

 - โมทนาขอบพระคุณพระเจาและพระมารดานิจจานุเคราะห วรรณรุณ ี
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด แคทเธอรีน พิมพณดา อังกูรวงษวัฒนา จุมพล 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฉัตรชัย จันทรกิติวุฒ ิ ครอบครัว 
 - สุขสําราญแด มารีอา กัตติกา เลหวิสทุธิ์+มารีอา ณิชานันท เลหวิสุทธิ ์ กัตติกา 
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสําราญแด มาเซอร สกอลัสติกา สัณฐิต ิ เทเรซา 
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ จอม ภูมติระกูลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรี+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสําราญแด เทเรซา จิราวดี วลัยวรางกูร เจนจิรา 
 - สุขสําราญแด มารีอา กุลธิดา สุวิมล+ญาติพี่นองที่ลูกหลาน  
 - สุขสําราญแด พีรพัฒน+กร+กณัฑกาน กิจสําเร็จ  

วันที่ 03 เม.ย. 2022 - สุขสําราญแด ครอบครัว โสภาษิต+ครอบครัว บันลือวงษ  

นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด ครอบครัว+ญาติๆ ของ มารีอา จิติมา บุญคํา+คุณครูทีม ม 4 รร.มาแตรเดอี+เพื่อน
สนิทของ มารีอา จิติมา บุญคํา  

เวลา 07.00 น - สุขสําราญแด ลุกหลาน ครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ครอบครัว เลหวิสุทธิ์+ครอบครัว ศานติพงศ+
ครอบครัว ศานติพงศ+หรั่งเจริญ+ลิมปะพุฒิพงศ 

เพ็ญพมิล
,เสาวลักษณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด พิทักษพงษ ศานติพงศ+อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม เพ็ญพมิล 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วิจิตรศิริโสภณ อนงลักษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด แคทเธอรีน พิมพณดา อังกูรวงษวัฒนา วรรณ ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นาตยา กนกรัตนไพศาล นาตยา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ไชยเผือก ครอบครัว 
 - สุขสําราญแด มารีอา วสุนันท เฮงตระกูล วสุนันท 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด ปเตอร อลอยเอส แอสซิ่ง+ครอบครัว ธนาภรณ ธนาภรณ 
 -  สุขสําราญแด  ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมยศิลป ธาริณ ี
 - 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 ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ จันทริน 
 - สุขสําราญแด ยวงบอสโก เกรียงไกร นาคะเกศและครอบครัว เกรียงไกร 
 - สุขสําราญแด คาทารีนา ปราณี ลิขิตสัจจากุล  

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย+ 
ตามประสงคผูขอ นิภาพร 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ สุภลกัษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม สุชีรา 
 - สุขสําราญแด อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศศิวัณย สิทธิ์กรกิตกิจ ศศิวัณย 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

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

 - อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอั๊ง+มารีอา ชง อิ๊ด แซแพ+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง 
ชวลิต ชโนทาหรณ+ธเนศ แซจัง+ธีระศักด์ิ จตุรพรประสิทธิ์+คุณพออังเยโล กําปายอล ี จิตติมา 

 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+มารีอา รุงเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
 - อุทิศแด มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+เปโตร สวาง+เปาโล ขันธ+เปโตร ใหญ+มารีอา วรรณี พรพรรณ 
 - อุทิศแด ยายคาง เหง่ียน ถิ  
 - อุทิศแด เอลีซาเบธ วรรณ  



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา กอยเหวี่ยน+มารทา ตัน หมูม ี อนงลักษณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เทพจิตร โตชูวงศ สุรภีร 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด มารีอา ดวงวิภา แซเจี่ย+เปโตร ชาญ เฮงตระกูล+ยอแซฟ นิพนธ เฮงตระกูล วสุนันท 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 

วันที่ 03 เม.ย. 2022 - อุทิศแด เปโตร ไหล+มารีอา วาแรนด โสภาษิต+มารีอา สันต บันลือวงษ+เปโตร มนัส+เรนาโต บํารุง+ยวงบัป
ติสตา มานิตย โสภาษิต+มาแมรและซิสเตอรคณะอุรสุลิน+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมลและญาติพี่นองที่ลวงลบั  
เวลา 07.00 น - อุทิศแด แอนโทนี คพ.ประยุทธ ชลหาญ สุรัษดา 

 - อุทิศแด เปโตร เวียงชัย ธนูรัตน  
 - อุทิศแด กวาง+มอตา แซกวย+เปโตร เฉลิม เยาวสังข+มารีอย ลัดดา เยาวสังข เลิศศักดิ ์
 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เปาโล เจริญ+เอลิซาเบ็ท เกลี้ยน+เปโตร ปรีชา พงษสวสัดิ ์ ปราโมทย 
 - อุทิศแด อันนา หอม วงเวียน+มารีอา ดุษณีย วงเวียน+ญาติพี่ลวงลับ  
 - อทุิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
 - อุทิศแด เซซีลีอา อาแทน แซโจว ฉัตร 
 - อุทิศแด เปาโล ประกิจ จันทรกิติวุฒ ิ ครอบครัว 
 - อุทิศแด เปาลา กมลา ยูวะเวส+อันนา ยูเลีย ยุรี ชัยศุภสกุล รัชน ี
 - อุทิศแด ยวงบอสโก กําเกิง+เซซีลีอา วรรณี นาคะเกศ+วินเซนต ชาญยุทธ รุจิเกียรติกําจร เกรียงไกร 
 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  
 - อุทิศแด ยอแซฟ ยงยุทธ แกวอุนเรือน+อันนา อมร ลิ้มปวงค ศศิวัณย  
 - อุทิศแด ยอหนบัปติสตา ทรพัยสิริ มหารัตนวงศ+วิญญาณในไฟชําระ รุงรัช 
 - อุทิศแด เปโตร พิชัย สงวนแกว+วรรณวิมล หนิมพานชิ สมใจ 
 - อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วิเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ นิภาพร 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา สันต สังขมณีวงศ+มารีอา บุญชู สังขมณวีงศ คะนึงนิจ 
 - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภกัดี+อิกญาซีโอ บุเยี้ยง แซเจี่ย+มารอีา ดวง กลิ่นบัวแกวญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด ไมเค้ิล แอสซิ่ง ธนาภรณ 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ สนั่น 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ทีล่วงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ จันทริน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เดินรูป 14 ภาค- มิสซา 
09.15 น. 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร น.อิสิโดโร พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

วันที่ 04 เม.ย. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ 
ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

เกียรติ 

มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  

 - อุทิศแด ยอแซฟ ยงยุทธ แกวอุนเรือน+อันนา อมร ลิ้มปวงค ศศิวัณย  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร น.วินเซนต แฟรเรร พระสงฆ 

วันที่ 05 เม.ย. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

เกียรติ 

มิสซา - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  

เวลา 07.00 น. 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพุธ สัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

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

 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  
วันที่ 06 เม.ย. 2022 - อุทิศแด ยอแซฟ ยงยุทธ แกวอุนเรือน+อันนา อมร ลิ้มปวงค ศศิวัณย  

มิสซา - อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย  
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เทเรซา อัยเช็ง แซหวย ลัดดา  

 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.ยอหน แบปติสต เดอ ลาซาล พระสงฆ 

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

วันที่ 07 เม.ย. 2022 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร สัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต  

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

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
วันที่ 08 เม.ย. 2022 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด ยอแซฟ ยงยุทธ แกวอุนเรือน+อันนา อมร ลิ้มปวงค ศศิวัณย 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ  
ปญจทรัพย+ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรัพย-
เปลงศรีสุข-ผลอุดม ที่ลวงลับ 

ครอบครัวผล
อุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันเสาร สัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

วันที่ 09 เม.ย. 2022 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  
ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย เกียรต ิ

เดินรูป 14 ภาค -มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  
 - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 

เวลา 16.45 น 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ  
ปญจทรัพย+ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรัพย-
เปลงศรีสุข-ผลอุดม ที่ลวงลับ 

ครอบครัวผล
อุดม 

. - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 10 เมษายน 2022 : อาทิตยพระทรมาน (แหใบลาน) 
 



 

  

ห น า  7  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

พระวาจานําชีวิต 
 

การวิ่งแขงเพ่ือชิงรางวัล 

  ทุ กวัน เราพบคนที่ มองโลกในแงดี และคนที่ มองโลกในแง ร าย และลั กษณะ 

การของคนทั้งสองแบบก็มีอยูในตัวเราเองดวย คนที่มองโลกในแงรายมีทรรศนะที่มืดมนเทาที่จะคิดได

เกี่ยวกับสภาพของมนุษย เขาถูกจองจําอยูกับ “ยุคทองของอดีต” ของสิ่งที่ไมมีแลวและจะไมมีอีกตอไป 

เขาไมสรางสรรคเพราะเขาถือวา ความพยายามทุกดานจะตองลมเหลว นี่ไมใชทรรศนะของคน 

ในยุคปจจุบันอยางแนนอน ลองคิดดูวาอะไรจะเกิดขึ้น ถาผูกอตั้งคณะทั้งหลายเกิดมีความคิดแบบนี้ 

สวนคนที่มองโลกในแงดีมองยังดานที่สุกใสของสิ่งตางๆ เขาเปนชางสรางสรรคและเต็มไปดวย 

พลังผลักดัน เขามีความมั่นใจในชีวิต 

พิ ธี กรรมในวันนี้  เชิญ เราให มองโลกในแงดี  ไม ว าอดี ตจะเป นอย างไร จงมองไป 

ยังอนาคต คริสตชนโดยชื่อแลวเปนคนที่มองโลกในแงดี ในสวนที่ เกี่ยวของกับอดีต เขาเชื่อ 

ในพระเจาผูทรงเมตตากรุณา ผูทรงยกโทษคนบาปที่เปนทุกขกลับใจ ในสวนที่เกี่ยวกับอนาคต เขารูวา

เขาจะเอาชนะความน าสมเพชและความชั่ วร ายได  และสร างอนาคตที่ ดี กว า เพราะเขา 

มีความเชื่อในพระองคผูทรงเขมแข็งกวาเขา 

ชีวิตเปนการท าทายอยู เสมอ ไม ว าจะเป นเรื่องอนาคตของครอบครัว ความสํ าเร็จ 

ในธุรกิจ หรือการงาน หรือการเติบโตสวนตัวของทานโดยอาศัยมนุษยสัมพันธ ดวยความวางใจ 

ในพระเจา คริสตชนยอมรับการทาทายนี้ ปรัชญาชีวิตของเขาคือ ปรัชญาของนักบุญเปาโลที่วา  

“ลืมสิ่งที่อยูเบื้องหลังเสีย มุงอยางสุดกําลังไปหาสิ่งที่อยูเบื้องหนา” 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศกุร เวลา 07.00 น. เดินรูป 14 ภาค - มิสซา เวลา 16.45.00 น. 
                วันอาทิตย นพวารพระมารดาฯ  เวลา 07.00 น., เดินรูป 14 ภาค-มิสซาเวลา 09.15 น.. 
กิจศรทัธาออนไลน : เฝาศีลมหาสนทิออนไลน วันอังคาร เวลา 11.45 น.  
                      ชวนสวดสายประคาํออนไลน วันอังคารและวันศุกร เวลา 19.00 น.  
    (ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถตดิตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. คําสอนภาคฤดูรอนปนี้ จะเปดเรียนในวันจันทรที่ 21 มี.ค.-29 เม.ย. 2022  ณ ตึกสํานักงานวัด 
 1. ภาคธรรมดา เรียนวันจันทร-วันศุกร    เวลา 08.00 น.- 12.00 น. 
 2. ภาควันอาทิตยเรียน 8 ครั้ง (พรอมรวมมิสซาวันอาทิตย) เวลา 11.00 น.- 12.00 น 
    เฉพาะนักเรียนที่ไมสะดวกในวันธรรมดา 
รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป. 3 ขึ้นไป พี่นองสัตบุรุษสามารถสงบุตรหลานมาเรียนคําสอนได  
หรือติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

 
 
 

 

2. สัปดาหนี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนตเดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูขัดสนและ
ทุนการศึกษาสําหรับเด็กๆ พี่นองสามารถชวยเหลือตามความสามารถ 
 
 
 

3. ตารางสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ 2022 ดังนี ้
    วันที่ 10 เม.ย. 2022 อาทิตยมหาทรมาน (แหใบลาน)  
         เดินรูป 14 ภาค-มิสซา เวลา 09.15 น. 
    วันที่ 11-13 เม.ย. 2022 (จันทร-อังคาร-พุธ ศักดิ์สิทธ์ิ)   
         มิสซา เวลา 07.00 น. (วัดนอย) 
    วันที่ 14 เม.ย. 2022 (พฤหสับดีศักดิ์สิทธ์ิ)  มิสซา เวลา 19.00 น.  
    วันที่ 15 เม.ย. 2022 (ศุกรศักดิ์สิทธิ์)       เดินรูป 14 ภาค-มนัสการกางเขน เวลา 18.45 น.  
    วันที่ 16 เม.ย. 2022 (เสารศักดิ์สิทธ์ิ)      เสกไฟ, แหเทียน, เสกน้ํา  มิสซา เวลา 19.00 น.  
    วันที่ 17 เม.ย. 2022 (สมโภชปสกา)      เวลา 07.00 น. และเวลา 09.30 น. 

 


