
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 ประจําวันอาทิตยที่ 24 เมษายน 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน             ยน.20:19-31 

พระเยซูเจาตรัสกับเขาทั้งหลายวา “สันติสุขจงสถิต 
อยูกับทานทั้งหลายเถิด” แลวตรัสกับโทมัสวา  

“จงเอานิ้วมาที่นี่ และดูมือของเราเถิด  
จงเอามือมาที่นี่ คลําที่สีขางของเรา 
อยาสงสัยอีกตอไป แตจงเชื่อเถิด”  
โทมัสทูลพระองควา “องคพระผูเปนเจาของขาพเจา 

และพระเจ าของข าพ เจ า” พระเยซู เจ าตรัสกับ เขาว า  
“ทานเชื่อเพราะไดเห็นเรา ผูที่เชื่อ แมไมไดเห็นก็เปนสุข”   
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คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 สัปดาหนี้  เราฉลองพระเมตตาของพระเยซู เจ าเปนความศรัทธาที่ นักบุญสมเด็ จ 
พระสันตะปาปาจอหนปอลที่ 2 ปรารถนาใหเราคริสตชนไดมีความศรัทธา เชื่อมั่นและแสดงออก 
พระวรสารในสัปดาหที่ 2 ของเทศกาลปสกา เลาเหตุการณในการปรากฏมาขององคพระเยซูเจา
ใหกับบรรดาศิษย พวกเขากําลังรวมชุมนุมกันดวยความกลัว บุคคลสําคัญในที่นี้ คือ นักบุญโทมัส 
ผู เดียวที่มีความสงสัยในการกลับคืนพระชนมชีพขององคพระเยซูเจาและตองการพิสูจน  
“ทานเชื่อเพราะไดเห็นเรา ผูท่ีเช่ือแมไมไดเห็นก็เปนสุข” 

 สัปดาหหนาพระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะไปรวมสัมมนาประจําปที่บานผูหวาน  
จ. นครปฐม ขอคําภาวนาพี่นองสําหรับการสัมมนาครั้งนี้ดวย เพื่อจะไดเกิดประโยชนตอบรรดา
พระสงฆทุกทาน รวมไปถึงนําขอคิดดีๆ นํากลับมาใชในการทํางานอภิบาลในทุกๆ วัดดวย โดยปกต ิ
ในการสัมมนาประจําปจะมีการประกาศโยกยายตําแหนงหนาที่การทํางานของพระสงฆบางทานดวย 
ครั้งนี้ตรงกับวันศุกรที่ 29 เมษายน พี่นองสามารถติดตามการประกาศไดจากทางสังฆมณฑลฯ  
หรือทางวัด ซึ่งจะมีการนําประกาศมาติดที่บอรดหนาวัด รวมทัง้อยูในเว็ปไซตของทางวัดและวัดอืน่ๆ 
เชนเดียวกันดวย 

 นักเรียนคํ าสอนภาคฤดูรอนในภาควันธรรมดา จะเรียนถึงวันศุกรที่  29 เมษายน  
เปนวันสุดทาย ขอขอบคุณคุณพอพรชัย คุณครูคําสอน เจาหนาที่ ผูปกครองของเด็กๆ และผูม ี
สวนรวมทุกทาน ที่รวมมือและชวยทําใหการเรียนคําสอนภาคฤดูรอนของปนี้เสร็จสิ้นไปไดดวยดี มี
เด็กสนใจจํานวนพอสมควร พอปรารถนาใหบรรดาผูปกครองของเด็กๆ ไดเอาใจใสและใหเด็กๆ 
สามารถดําเนินชีวิตคริสตชนอยางเขมแข็งดวย 

 วันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม จะมีการโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกใหกับบรรดาเด็กๆ ที่ไดมาเรียน
คําสอนภาคฤดูรอนในวันธรรมดา ในมิสซาเวลา 9.30 น. เพื่อแสดงถึงความกาวหนาของเด็กๆ  
ทางความเชื่อ ศรัทธา ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผูปกครองของเด็กๆ ทุกทานมารวมในโอกาสนี ้
เปนพิเศษน้ีดวย สําหรับเด็กที่มาเรียนในชวงวันอาทิตยเนื่องจากเวลาเรียนยังดูนอย ทางผูรับผิดชอบ
จึงอยากจะใหใชเวลาในการเรียนเพิ่มขึ้นจนมั่นใจวาเด็กๆ มีความรูพอสมควร ทางวัดจะจัดใหม ี
การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในภายหลังตอไป      
            
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 

      คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 

"then, and then, and then.... พระเยซูเจากลับคืนชีพ แลวเราเอาอยางไรตอ?" 

 [บรรดาอัครสาวกทําเครื่องหมายอัศจรรยและปาฏิหาริยหลายประการในหมูประชาชน  
ผูมีความเชื่อทุกคนมักจะมาชุมนุมกันที่ เฉลียงซาโลมอน.... ประชาชนจากเมืองตางๆ  
รอบกรุงเยรูซาเล็มมาชุมนุมกัน นําผูปวยและผูที่ถูกปศาจชั่วรายทรมานมาที่นั่นดวย ทุกคนไดรับ 

การรักษาใหหาย.... ผูมีความเชื่อในองคพระผูเปนเจาเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ ทั้งชายและหญิง]   
(เทียบ กจ 5:12-16) 
        Then, and then, and then.... ไมรูวาในความคิดเห็นสวนตัวของพี่นองจะเปนเชนไรบาง  
จะมีความคิดเห็นเปนคําถามเหมือนพอมากนอยเพียงใด  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "แลวจะเปน
อยางไรตอ เมื่อพระเยซูเจากลับคืนชีพ" 
          Then, and then, and then.... คาดคิดไดเชนกันวานักบุญเปโตรรวมทั้งบรรดาอัครสก 

ก็คงคิดถึง รําพึงอยู ในใจเชนกัน "พระอาจารยกลับคืนชีพแลว...แลวฉันจะทําอยางไรตอดี  
จะทําอะไรไดบาง? 
 พระองคตรัสกับเขาอีกวา “สันตสิุขจงสถิตกับทานทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงสงเรามาฉันใด 
เราก็สงทานทั้งหลายไปฉันนั้น.... จงรับพระจิตเจาเถิด  ทานทั้งหลายอภัยบาปของผูใด บาปของผู
นั้นก็ไดรับการอภัย.... อยาสงสัยอีกตอไป แตจงเชื่อเถิด”  (เทียบ ยน 20:21-27) 
       Then, and then, and then.... เราไดพบคําตอบทั้งในบทอานที่หนึ่งและในพระวรสาร   
นั่นคือเราพบผลของการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา และการนําทางของพระจิตเจา นําทาง 

และนําพาบรรดาอัครสาวกและบรรดาศิษย มอบความรักเมตตา มอบความเปนมิตรเปนเพื่อน  
มอบชีวิตการดูแลรักษา มอบใหแมเปนสิ่งท่ียาก...คือการอภัยความพลาดผิดใหแกกนั 
 [พระจิตเจาทรงบันดาลใหขาพเจาตกอยูในภวังค และไดยินเสียงดังดุจเสียงแตรอยู
เบื้องหลังขาพเจา เสียงนั้นกลาววา “จงเขียนสิ่งที่ทานเห็นไวในมวนหนังสือ และสงไปให 
พระศาสนจักรทั้งเจ็ดแหง.... จงเขียนสิ่งที่ทานไดเห็น คือ สิ่งที่กําลังเปนอยูในปจจุบัน และสิ่งที่
จะเกิดข้ึนในภายหลัง" ]  (วว 1:10-11,19) 
        Then, and then, and then.... พระเยซูเจาทรงสั่งใหนักบุญยอหบันทึกและสงตอขาวด ี

ความรักขอาพระบิดาในชีวิตขอพระองค ใหกับเพ่ือนพี่นองตอตอไป 
        มีคํากลาววา "การเขียนบันทึกที่ถาวรที่สุดคือการสลักไวในหัวใจในจิตใจ"  ดังนั้น 

คําตอบตอคําถามที่วา then, and then, and then.... พระเยซูเจากลับคืนชีพ แลวเราเอาอยางไร
ตอ?" ก็คือ.... จงขอบพระคุณความรักพระเมตตาของพระเจา  และมอบความรักเมตตาเชนนี้
ใหแกพี่นองคนอื่น เปนพิเศษ พี่นองที่ตกทุกขไดยากนั่นเอง.    นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา (ฉลองพระเมตตา) 

 - โมทนาขอบพระคุณพระเจาและพระมารดานิจจานุเคราะห  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยูร พันธวิไล ประยูร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ สุพิทยา 

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

วราลักษณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุมเล็ก วรพร 
 - สุขสําราญแด เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิช+มารีอา ริศรา เจริญพานิช+ครอบครัว อารีย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว กรรณิกา เจษฎาพงศภกัด ี กรรณิกา 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด มารีอา รัชรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสําราญแด บริจิต อารีย เจริญพานิช+ตามประสงคผูขอ อารีย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เปาโล สรศิลป ศรีเคน+เทเรซา ธีราภรณ แซโควและลูกๆ ธีราภรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วิโรจน เจษฎาพงศภักด ี วิโรจน 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว แสงอรุณ กังสตาล 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 

วันที่ 24 เม.ย. 2022 - สุขสําราญแด ยอแซฟ จอม ภูมติระกูลและครอบครัว  
เวลา 07.00 น - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว ผลอุดม  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา พรทิพย อัญญามณ ี พรทิพย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา กาญจนา ศรีวรกุล  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ภาณุดุลกิตติ+สุพรรณ ภาณุดุลกิตติ รรณา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สดใส สุยคง สดใส 
 - สุขสําราญแด โรซา รําไพ วัธนวิสิต รําไพ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด พินิจ ชื่นเชิญ ปยะศักดิ ์
 - สุขสําราญแด เทเรซา ทองหลอ เจริญจิตร ระวีวรรณ 
 - สุขสําราญแด สมาน ฮันวงค พรสวรรค 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ทะนงชัย+กันนิกา  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว ชโนทาหรณ+ครอบครัว พรวัฒนา+ครอบครัว ลาย
สุวรรณ+ครอบครัว พวงพุฒ 

วลัยพร 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชัยฉัตร รุงอรุณไทยกุล ชัยฉัตร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วงเวียน อธิก 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - 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 ธรรมนิตย+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชาต-สุนีรัตน ฉัตรชุมสาย  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุทัยศรี สวัสดี+ตามประสงคผูขอ อุทัยศรี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นงนุช+ตามประสงคผูขอ นงนุช 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เหรียญทอง นวลสําล ี เหรียญทอง 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา (ฉลองพระเมตตา) 

 - อุทิศแด เทเรซา มินตรา ทิวไผงาม ครอบครัว 
 - อุทิศแด มาการิตา ละออ+รอ.ฉัตร เรืองไหรัญ+ชนิตา+สอ+เสรี ภาณุตุลกิตติ+แอฟ ศุภวงค รรณา 

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

วลัยพร 

 - อุทิศแด อันนา ลอง ธาราวดี+ญาติพี่นองที่ลวงลับ พัชรนันท 
 - อุทิศแด เปาโล ณรงค อุดมสิทธิพัฒนา วันทนา 
 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 

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

พรพรรณ 

 - อุทิศแด เอี่ยมเซี๊ยะ แซเจียง+ยูมาอะ+ฮะอี แซตั้ง  
 - อุทิศแด ยวง เซงมุย+โรซา สมเกลี้ยง กิจจิว+นพ บุรณศิร ิ นพพินท 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด ลูซีอา วนาลี สิงหเสนห+เยโนเวฟา เวณิกา รุงเรืองผล นาถฤด ี
 - อุทิศแด ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุตดจิต+หลาน(เรมอน)+ญาติพี่นอง+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วรพร 
 - อุทิศแด อันนา พัชนี บุญประพันธ+มารีอา ขาว รุงเรืองผล+ฟรังซิสโก บุญชวย รุงเรืองผล นาถฤด ี
 - อุทิศแด มารีอา ปุ ประสานไทย นิดา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล+วญิญาณในไฟชําระ  
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บุเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด เปาโล วันชัย แตงออน+เปาโล ศิริ แตงออน ธีราภรณ 

วันที่ 24 เม.ย. 2022 - อุทิศแด อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช อารีย 
เวลา 07.00 น - อุทิศแด เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ พิมพนิช 

 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+ยอง วิชิต ตรันเจริญ พิมพนิช 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ฮิ๊ด+งวด+หลิน แซต๋ัน+พี่นอง บุญสม 
 - อุทิศแด ตระกูล กุศลสง  

 
- อุทิศแด เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณี+ยอแซฟ ฮกแซ แซอ๊ัง+ชงอิ๊ด แซแพ+เปาโล มหรรณพ  
วสุสิน+ธเนศ แซจัง+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+คุณพอ อังเยโล กัมปายอลี+ธีระศักด์ิ จตุรพร 
ประสิทธิ์+ญาติพี่นอง+วญิญาณในไฟชําระ 

จิตติมา 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ประเสริฐ เจริญจิตร+เทเรซา สุรีพร เจริญจิตร ระวีวรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ประเสริฐ เจริญจิตร+เทเรซา สุรียพร เจริญจิตร ปยะศักดิ ์
 - อุทิศแด โทมัส เบา ชินวงศ+เซซีลีอา เมี้ยน ชินวงศ+โทมัส ประวิช ชินวงศ ยุวลัย 
 - อุทิศแด ศิริบูรณ ฮันวงค+ชู ฮันวงค+สมพูน ฮันวงค+ศิลา ทองฮันตัน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ธัญญาภรณ 
 - อุทิศแด ศิริบูรณ ฮันวงค+ชู ฮันวงค+สมพูน ฮันวงค+ศิลา ทองฮันตัง พรสวรรค 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เลื่อน+เทเรซา สําเนียง+มารีอา สมสิทธิ์ เซ็ทเจริญ ครอบครัว 
 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ พิมพนิช 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ผดุง พจนพิริยะ+มารีอา สาริน พจนพิริยะ อุไรรัตน 
 - อุทิศแด โทมัส สมจิต+เทเรซา แถมทอง แสนปาก ทนงชัย 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ลูกหลาน,คํา,ลือ 
 - อทุิศแด เทเรซา ปนเพชร โกสิยพงศ+เทเรซา จริยา จันทรังศรี  
 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ  



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา (ฉลองพระเมตตา) 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ประพันธพจน ศิริกุล+หลุยส มนตรี+มาทิลดา วนิดา+แอนโทนี วีระ  

ปรีชาวนิช+ฟรังซิสเซเวียร แนบ+ประวัติ ศิริกุล 
 

 
- อุทิศแด อากุสติโน กาสี+กาทารีนา สุตตา+อากาทา บัญเยี่ยม+ยอหน บรรลือ+มารีอา  

สมถวิล+ยอแซฟ ธงศักด์ิ+ยอแซฟ เมืองมน+ฟรังซิสโก วิรัตน+อันนา มุน 
ลูกหลาน,คํา,ลือ 

 - อุทิศแด อันนา หอม+มารีอา ดุษณยี วงเวียน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อธิก 

 - อุทิศแด เปโตร เสง แซล้ิม+เฮเลนา พะเยาว โกมลเสน+เปโตร พยนต แซลิ้ม+ยอหน สมศักดิ์ สุขสันต  

วันที่ 24 เม.ย. 2022 
- อุทิศแด ยอแซฟ ลอง เหวี่ยน+อันนา สุภาพ+ยอหนบัปติสต ทว+ีเปาโล เขียน+แคทเธอรีน ขวัญ

ชนก+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ 
เกษร,ลูกๆ 

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

 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  

 - อุทิศแด ยอหนบัปติสต ทรัพยสิริ มหารัตนวงศและวิญญาณในไฟชําระ รุงรัช 

 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ทีล่วงลับ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ สุพิทยา, พิมพนิช 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

มิสซา 09..30 น. สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
วันจันทร ฉลอง น.มาระโก ผูนิพนธพระวรสาร 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว  

เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
เกียรติ 

วันที่ 25 เม.ย. 2022 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+

สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 
วราลักษณ 

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

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
เกียรติ 

วันที่ 26 เม.ย. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา กอแรตตี ผองพรรณ ธรรมนิตย บุญลือ  

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

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

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา 
วันที่ 27 เม.ย. 2022 งดมิสซา  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบด ี น.หลุยส มารีย กียง เดอ มงฟอรต พระสงฆ, น.เปโตร ชาเนล พระสงฆและมรณสักขี 
วันที่ 28 เม.ย. 2022 งดมิสซา  

วันศุกร ระลึกถึง น.กาธารีนาแหงซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
เกียรติ 

วันที่ 29 เม.ย. 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 ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรพัย-เปลงศรีสุข-ผลอุดม ที่ลวงลบั 
ครอบครัวผลอุดม 

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

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร น.ปโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
เกียรติ 

วันที่ 30 เม.ย. 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+ราฟา

แอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรัพย-เปลงศรีสุข-ผลอุดม ที่ลวงลับ 
ครอบครัวผลอุดม 

. - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2022 : อาทิตยที่ 3 เทศกาลปสกา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

ความเชื่อและการรวมเปนหนึ่งเดียวกัน 

มีสุภาษิตบทหนึ่งวา “นกขนแบบเดียวกันยอมรวมอยูในฝูงเดียวกัน” เมื่อพูดถึง
สัญชาตญาณบางประการ มนุษยเราก็ไมแตกตางไปจากวัวในทุงหญาที่วิ ่งเขาหากัน 
เมื่อพายุพัดกระหน่ําอยูรอบขาง เราตางตองการเพื่อนและแรงดลใจเพื่อที่จะอยูตอไป 
ความรักของสามีภรรยาอยูรอดไดก็ตอเมื่อคูสมรสพยายามฟูมฟกชีวิตการอยูดวยกันนั้น 
อยูทุกๆ วัน ดวยวิถีทางซึ ่งธรรมชาติและศาสนาเสนอให การอยู รอดของความเชื ่อ 
ก็อยูภายใตเงื่อนไขเดียวกันคริสตศาสนาที่อยู “แตลําพัง” ตนเอง จะอยูไดไมนาน 

การรวมเปนหนึ่งเดียวกันควรเปนสวนหนึ่งของทุกหมูคณะ แมวาเรื่องจะมีปญหา 
ในวัดใหญๆ เราตองการรูสึกวา เราเปนสวนหนึ่งของวัดใหทุกคนรวมมีสวนในกิจกรรมของวัด 
อยาเปนคนที่อยูลําพังคนเดียวโดยไมตองจํากัด ใหมีเพื่อนซึ่งรูสึกแบบเดียวกับทาน 
ในเรื่องของความเชื่อ และเมื่อมีการประชุมจงใหคุณคาของ “การเปนสวนหนึ่ง”  
แกทุกคน จงฟง เปดรับความคิดของผูอื่น แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ  
แบงปนเวลาและพรสวรรคความสามารถ “บรรดาพี ่น องต างยึดมั ่นต อคําสอน 
ขอ งอ ัค รส าวก  เป น ดั ่ง พี ่น อ งมีน้ํ าหนึ่ งใจเดียวกัน” สิ่ งที่ กล าวมาข างตนอาจ 
จะเปนขอเสนอแนะบางประการ เพื่อหาทางทําใหสิ่งนี้กลับมาเปนความจริงในยุคสมัย 
และวัฒนธรรมของเรา. 

นี่ดูเหมือนจะเปนการบงชี้วา ชีวิตของเราเวลานี้เปนเหมือนดังเมล็ดพืช ซึ่งจากเมล็ดนี้ 
“มนุษยที่ดําเนินชีวิตในโลกนี้” จะตองเติบโตขึ้นเปนบุคคลที่ เขาจะตองเปนชั่วนิรันดร 
“รางกายที่เนาเปอยไดนี้ จะตองสวมใสดวยสิ่งที่ไมเนาเปอย” 

 
 
 

 

 

 



 

  

ห น า  9  

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.00 น., วันเสาร นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. 
                วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 
กิจศรัทธาออนไลน : เฝาศีลมหาสนิทออนไลน วันอังคาร เวลา 11.45 น.  
                      ชวนสวดสายประคําออนไลน วันอังคารและวันศุกร เวลา 19.00 น.  
  (ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถติดตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. เทศกาลมหาพรตไดผานไปแลว  พี่นองสามารถนําถุงกระเปา หรือ 
กระปุกมหาพรตมาคืนไดตั้งแตสัปดาหนี้เปนตนไป 
 
2. สัปดาหหนา วันที่  25-29 เม.ย. 2022 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ไดจัดใหมีการเขาเงียบฟนฟูจิตใจพระสงฆ ณ บานผูหวาน ในกรณีที่พี่นอง 
มีความจําเปนดานศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะศีลเจิมคนไข ขอพี่นองติดตอ
พระสงฆนักบวชหรือผูอยูใกลเคียง 
 

3. ตารางมิสซาตั้งแตสัปดาหนี้  
 วันจันทร วันอังคาร และวันศุกร  เวลา 07.00 น. (วัดนอยเบเนดิกต) 
 งดมิสซา วันพุธ และวันพฤหัสบด ี 
 วันเสาร นพวารพระมารดาฯ  เวลา 17.00 น.,  
 วันอาทิตย      เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 
 


