
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 ประจําวันอาทิตยที่ 08 พฤษภาคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน             ยน.10:27-30 

พระเยซูเจาตรัสวา “แกะของเรายอมฟงเสียงของเรา  

เรารูจักมัน และมันก็ตามเรา เราใหชีวิตนิรันดรกับแกะ

เหลานั้น และมันจะไมพินาศเลยตลอดนิรันดร ไมมีใครแยงชิง

แกะเหลานั้นไปจากมือเราได พระบิดาของเรา ผูประทาน 

แกะเหลานี้ ให เรา ทรงยิ่ งใหญ กวาทุกคน และไมมี ใคร 

แยงชิงไปจากพระหัตถของพระบิดาได เรากับพระบิดา 

เปนหนึ่งเดียวกัน” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 วันอาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 4 ในเทศกาลปสกา “วันอาทิตยแหงนายชุมภาบาลที่ดี”  
พระเยซู เจ าตรัสวา แกะของเรายอมฟงเสียงของเรา และแกะเหลานั้ นจะเชื่ อ 
และตามพระองคไป ในโลกปจจุบันที่มีคําสอนหลายอยางมากมาย ชีวิตของเราได 
ตามคําสอนขององคพระเยซูเจาในทุกๆ วันหรือไม ขอใหเราพยายามติดตามโดยนําคําสอน
ของพระเยซูเจาไปสอนในทุก ๆ วันดวย 
 วันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม มิสซาเวลา 9.30 น. ทางวัดจัดใหมีการขอบคุณคุณพอ 
พรชัย โอกาสที่คุณพอจะยายไปเปนเจาอาวาสที่วัดปฏิสนธินิรมลแหงเหรียญอัศจรรย 
คลองเตย (วัดนองโรงหมู) ในสัปดาห พอในฐานะเจาอาวาสขอขอบคุณคุณพอเปนทางการ
ที่ไดมาทํางานอภิบาลที่วัดของเราเปนเวลา 1 ป 2 เดือน ขอพระเจาอวยพรในงานที่คุณพอ
จะทําตอไปในหนาที่ใหม สถานที่ใหมตอไป พอเชื่อวาพี่นองที่วัดของเราคงพรอมที่จะ
สนับสนุนคุณพอตอไปทั้งในคําภาวนาและทุก ๆ ดาน 
 ในขณะเดียวกัน ในสัปดาหหนา คุณพอวีรยุทธ (แบงค) คุณพอผูชวยฯ คนใหม 
คงจะได เขามาประจําที่วัดของเรา นอกเหนือจากงานอภิบาลที่วัดในวันเสารที่  14 
พฤษภาคม คุณพอยังมีภารกิจในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประโยชนของสังฆมณฑลฯ  
และวิทยาลัยแสงธรรม ดังนั้น ขอพี่นองสวดภาวนาและเปนกําลังใจใหคุณพอดวย 
 ทางสังฆมณฑลฯ ไดประกาศบวชสังฆานุกร 4 ทาน 1 ในนั้น มีลูกวัดของเรา 1 ทาน
ดวย สังฆานุกร มัทธิว สาโรจน เมธีพิทักษกุล บราเดอรจะเปนลูกวัดคนแรกของเราที่ไดรับ
การบวชเปนพระสงฆ ขอคําภาวนาของพี่นองในโอกาสพิเศษนี้  เพื่อใหวัดของเรา 
ไดมีกระแสเรียกของการเปนพระสงฆ  นักบวช ผู ถวายตั วใหกับงานแพรธรรม 
ของพระศาสนจักรตอไป 

 โรงเรียนพระมารดาฯ ของเราใกลจะกลับมาเปดตามปกติแลว ขอคําภาวนา 
ของพี่นองเพื่อปการศึกษาใหมนี้ โรงเรียนของเราจะไดกลับมาเปดการเรียน การสอนได
อยางเต็มรูปแบบ ขอใหสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ไดเบาบางลง  
เพื่อเราจะไดใชชีวิตกันไดอยางปกติเหมือนเดิม         
   
        ขอพระเจาอวยพรพ่ีนองทุกทาน 

      คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 

"เสื้อขาวที่ขาวสะอาดในพระโลหิตของพระเยซู" 
 [เปาโลและบารนาบัสตอบเขาอยางกลาหาญ วา “จําเปนที่เราจะตองประกาศพระวาจา 
ของพระเจาใหทานฟงกอนผูอื่น แตเมื่อทานปฏิเสธไมยอมรับและไมคิดวาตนเหมาะสมจะรับชีวิต
นิรันดร เราจึงหันไปหาคนตางศาสนา เพราะองคพระผูเปนเจามีพระบัญชาแกเราดังนี้วา  
“เราแตงตั้งทานใหเปนแสงสวางสองนานาชาติ เพื่อทานจะไดนําความรอดพนไปจนสุดปลาย
แผนดิน”]  (กจ 13:46-47) 
          เรื่องราวโดยยอที่เราพบในหนังสือกิจการอัครสาวกนี้ชวยใหเราพบสถานการณขัดแยง
รุนแรงที่บรรดาอัครสาวกไดพบเจอเชนเดียวกับที่พระเยซูเจาพระอาจารยเจาไดทรงเคยโดนทําราย  
ทรงเคยพบเจอมากอนแลว  สิ่งที่สําคัญคือความคิดความมั่นคงในความเชื่อของพวกทาน   
          หนึ่งนั้นคือ "เราจะตองมั่นคง, เราจะตองประกาศพระวาจาของพระเจา, เราจะตอง
มอบความรักของพระใหรับพี่นองคนอื่นๆตอไป"  และสองนั้นคือ พระทรงมอบความวางใจทรงใช 
เราเปนเครื่องมือมอบสันติสุขของพระ “เราแตงต้ังทานใหเปนแสงสวางสองนานาชาติ เพื่อทานจะ
ไดนําความรอดพนไปจนสุดปลายแผนดิน” 
 ["แกะของเรายอมฟงเสียงของเรา เรารูจักมัน และมันก็ตามเรา เราใหชีวิตนิรันดร 
แกแกะเหลานั้น และมันจะไมพินาศเลยตลอดนิรันดร ไมมีใครแยงชิงแกะเหลานั้นไปจากมือเรา
ได"] (ยน 10 : 27-28) 
         สัปดาหนี้ เรายังมีเด็กเด็กลูกหลานในวัดของเราอีก 2 คน ที่จะเขามาขอรับพระเยซู 
คริสตเจาในศีลมหาสนิทเปนครั้งแรกของชีวิตของเขา  เมื่อวานเขาเพิ่งปฏิญาณตัวจะละทิ้งปศาจ
และความชั่วรายของมัน ปฏิญาณจะเชื่อถึงความรักของพระเยซูอยางสุดความสามารถ  
ในศีลลางบาปท่ีเขามารับ 
         พี่นอง (และเปนพิเศษสําหรับเด็กๆที่มารับพระเยซูเจาในศีลมหาสนิทเปนครั้งแรกทั้งสัปดาห
กอนและสัปดาหนี้รวมเปน 10 คน) จงมั่นใจวา แนนอนพระเยซูเจาทรงรูจักเรา ทรงรักเรา  
ทรงใหชีวิตทั้งหมดของพระองคมอบใหเราในศีลมหาสนิท เราจะปลอดภัยในออมพระหัตถของ
พระองค สิ่งสําคัญคือ จงรูและระลึกไวเสมออยาไดลืมวา "เราเปนแกะของพระเยซูเจา, เราจงฟง
เสียงของพระองค และเราก็ตองติดตามพระองคเสมอ" 
 [.....“คนเหลานีค้ือผูที่มาจากการเบียดเบียนคร้ังใหญ เขาซักเส้ือของเขาจนขาวในพระโลหิต
ของลูกแกะ ดังนั้น เขาจึงอยูหนาพระบัลลังกของพระเจา จะรับใชพระองคทั้งกลางวันกลางคืน 
ในพระวิหารของพระองค".....]  (วว 7:14-15) 
          สุดทายชีวิตของเราทุกคน เราผูเปน "ผูฟงเสียงและติดตามพระเยซู" ชีวิตของเราจะ
ไดรับพระพรพระสิริรุงโรจนของพระ จะพบสันติสุขของพระองค  ผานทางการพรอมเผชิญหนากับ 
ความยากลําบากในโลกนี้ เผชิญหนากับความทาทาย หรือแมแตการถูกเบียดเบียน แตเรายังคง
พรอมฟงเสียงและติดตามพระเยซู.... และเขาไปรับรางวัลจากพระในพระอาณาจักรสวรรค  
".....เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ ดังนั้น เขาจึงอยูหนาพระบัลลังก 
ของพระเจาจะรับใชพระองคทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค".      นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 4 เทศกาลปสกา  

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด คาเบรียล นนทวรรษ ธรรมวัน นิตยา  
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ์  
 - สุขสําราญแด เอมอร นุถนาถสกุล+บุญธรรม มังกรทอง สุรินทร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วสุสิน+วลัยพร แซอั๊ง จิตติมา 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว ไพลิน 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เปโตร ชนมณพงษ เสนหคุณ ชนมณพงษ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา ชัชชฎา อัศวสุวรรณ ชัชชฎา 
 - สุขสําราญแด มีคาแอล กรวิชญ พูลสันติวัณต ณปภัช 
 - สุขสําราญแด เทเรซา วรรณรุณี+แบรนาแดต็ วรรณภา+แบรนาแด็ต มาลัย มหามณีรัตน วรรณรุณี 

วันที่ 08 พ.ค. 2022 - สุขสําราญแด แบรนาแด็ต วรรณภา มหามณีรัตนและครอบครัว สุนทร 
เวลา 07.00 น - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน  

 - สุขสําราญแด ออกัสติน อาทิตย เจริญพาณิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา  
เจริญพาณิชและครอบครัว อารีย 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เปลงศรีสุข+Matteosian สมบัติ 
 - สุขสําราญแด มารีอา เสรี ไชยเผือก  
 - สุขสําราญแด เปโตร เฉลิมชัย รัศมีธีรธรรม+ชุติมา กิ่งแกว+ตามประสงคผูขอ เฉลิมชัย,ชุติมา 
 - สุขสําราญแด พิชัย เจริญพงศ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วรรษชล นิตยา  
 - สุขสําราญแด มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พรศรี โรจนเมฆี+ตามประสงคผูขอ พรศรี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ สุภลักษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ สุชีรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมยศิลป ธาริณี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ+สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วดี จึงสุวนันท วด ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลกูหลานท้ังหลาย+ 

คนเจบ็ปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ ครอบครัวดาราพงษ 
 - สุขสําราญแด ครอบครับ อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 

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

 - อุทิศแด มาระโก ประทาน ชื่นวิจิตร เกียรติ 
 - อุทิศแด มัลกิออล มนัส ทัพศาสตร  

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

 - อุทศิแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณี+ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ้ง+ 
มารีอา ชงอิก แซแพ+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน เซงเตก สุรางค 

 - อุทิศแด เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+ว.ในไฟชําระ จําลอง 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล+วิญญาณในไฟชําระ  

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอั๊ง+ชงอิ๊ด แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต  
ชโนทาหรณ+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณี+ธเนศ แซจัง+ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ จิตติมา 

 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา องุน ตรีธารา+เซซีลีอา ระยา ตรีธารา สมิง,สุภา 
 - อุทิศแด เบรดิ์ พูลสวัสดิ์ วรวุฒิ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ  



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 4 เทศกาลปสกา 

 - อุทิศแด เปโตร พิทัก คงสติ+มัทธิว โดง คงสติ สมิง,สุภา 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฏาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทศิแด มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร เจนจิรา 
 - อุทิศแด มารีอา เทื่อม อินทรบ+เปาโล สไว อินทรบ+พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน+ในไฟชําระ อัครวัฒน 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา จรัล ไชยเผือก+ยวงบัปติสตา อนุศักดิ์ ไชยเผือก  

 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา สุรัตน รัตนธรรมบุตร+เปาโล เก็งสือ แซจึ้ง+อากาทา ซุง 
แซโคว+มารีอา กิมเนย แซเฮง+ยาโกเบ เลาเต็ก แซเฮง+วิญญาณในไฟชําระ เฉลิมชัย,ชุติมา 

วันที่ 08 พ.ค. 2022 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ  
ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

เวลา 07.00 น - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - 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 ท่ีลวงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สุรินทร,สมบัติ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

มิสซา 09..30 น. สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห  

วันจันทร สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ 

ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย เกียรติ 

 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
วันที่ 09 พ.ค. 2022 - อุทิศแด วินเซนต มุยตี่ แซโงว+มารีอา มะลิ ศรีรัตนสิริ ชัชชฎา  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด ยอแซฟ ยงคชัย ศิริวัฒนเจริญ ลัดดา  

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

วันอังคาร น.ยอหนแหงอาวีลา พระสงฆและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย เกียรติ 

วันที่ 10 พ.ค. 2022 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

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

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพุธ สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา 

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

วันที่ 11 พ.ค. 2022 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพฤหัสบด ี น.เนเรโอและอาคิลเล มรณสักขี, น.ปนกราส มรณสักขี 

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

เกียรต ิ

วันที่ 12 พ.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

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



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันศุกร พระนางมารียพรหมจารีแหงฟาติมา 

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

เกียรติ 

วันที่ 13 พ.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา,เวลา 07.00 น. 

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

ครอบครัวผล
อุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

วันเสาร ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก 

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

เกียรติ 

วันที่ 14 พ.ค. 2022 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ท่ีไมมีใครคิดถึง+ 
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+ตระกูลปญจทรัพย-
เปลงศรีสุข-ผลอุดมที่ลวงลับ 

ครอบครัวผล
อุดม 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2022 : อาทิตยที่ 5 เทศกาลปสกา 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ห น า  7  

 

 

พระวาจานําชีวิต 
 

การเพียรทนในยามถูกทดลอง 

เรามักไดรับการบอกวา ชีวิตสามารถเปนประสบการณที่นายินดีได การโฆษณา 

ทางโทรทัศนตางประกันทานวา ชีวิตจะดีขึ้นถาทานซื้อสินคาของพวกเขา มีนักจิตวิทยาไมนอย

ซึ่งยืนยันวา กระบวนการเรียนรูในโรงเรียนชีวิตที่บาน งาน ศาสนาและความเชื่อควรจะเปน

ประสบการณที่นายินดี นี่ เปนทฤษฎีที่ดี  แตอะไรจะเกิดขึ้น ถาสภาพแวดลอมกีดกัน 

มิใหชีวิตเปนประสบการณที่นาชื่นชมยินดีอยูตลอดเวลา? อะไรจะเกิดขึ้น ถาโรงเรียนกลับเปน

สถานที่ที่มีแตความสนุกสนานและไมมีการฝกฝนปญญา? เกี่ยวกับเรื่องนี้ ครูซึ่งไมกลาสราง

ปญหาใหนักเรียนก็ไมใชมิตรแทของพวกเขา ที่บานก็มีงานบานซึ่งนาเบื่อและยังมีบิดามารดา

ซึ่งพะเนาพะนอเอาใจลูกของตนเองจนเสียเด็ก เปนการไมชวยลูกใหมีชีวิตที่ดีในอนาคต 

แมในงานที่เรารักก็ยังมีบางสิ่งที่ไมพึงปรารถนารวมอยูดวยและในศาสนา การรวมพิธีกรรม

ควรจะเปนแรงบันดาลใจใหแกกันและกัน และความรักของคริสตชนตอกันและกัน 

ก็เปนสิ่งนาพิศวง แตเราไมอาจรูสึกอบอุนสบายดีอยูตลอดเวลาไดและวัดก็ไมใชแหลงที่เราไป

หาความเพลิดเพลินกับ “การแสดงอันนาตื่นเตน” ความจงรักภักดีเรียกรองการเสียสละ 

พิธีกรรมวันนี้  พูดถึงสมัยเมื่อชีวิตคริสตชนดู ไมมีความสุขเสียเลย เขาตองพบ 

แตความผิดหวัง การถูกปฏิเสธ และการถูกทดลองตางๆ นานา และจําเปนตองใชกําลัง

สํารองเพื่อชวยพวกเขาใหยืนหยัดตอไปได  

ทุกสิ่งที่เราไดกลาวถึงขางตนนี้ ยังจะสามารถเปนประสบการณ ที่นําความยินดีมาใหได

หรือในสภาพแวดลอมแบบนั้น? ในระดับหนึ่ง นาจะเปนไปไดถาเราเรียนรูถึงความสุข 

ของการแบงปนและการรับใชที่ตั้งอยูบนรากฐานของความเชื่อมั่นคงในองคพระผูเอาใจใส 

ตอเรา ในบทอานแรกนักบุญเปาโลและบารนาบัส เปนตัวอยางที่นาจะเปนกําลังใจแกเรา. 
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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. วันอาทิตย 8 พ.ค. นี้ บูชาขอบพระคุณ รอบสาย เด็กนักเรียนคําสอนภาคฤดูรอน  
จะมีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 2 คน ขอใหเรารวมแสดงความยินดีและภาวนาใหเด็กๆ  
เปนพิเศษ 
 

 


