
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 35 ฉบับที่ 11 ประจําวันอาทิตยที่ 14 มีนาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 4 เทศกาลมหาพรต ป B 

พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน (ยน.3:14-21) 

  พระเยซูเจาตรัสกับนิโคเดมัสวา “โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดาร
ฉัน ใด บุ ตรแห งมนุษย ก็ จะต องถู กยกขึ้ นฉั นนั้ น  เพื่ อทุ กคน 
ที่มีความเชื่อในพระองคจะมีชีวิตนิรันดร พระเจาทรงรักโลกอยางมาก 
จึงประทานพระบุตรเพียงองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่มี 
ความเชื่อในพระบุตรจะไมพินาศแตจะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจา
ทรงสงพระบุตรมาในโลกนี้ มิใชเพื่อตัดสินลงโทษโลก  
แตเพื่อโลกจะไดรับความรอดพน เดชะพระบุตรนัน้  

“พระเจาทรงรักโลกมาก จนไดประทานพระบุตรแตองคเดียวของพระองค” 
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คุยกับเจาวัด 

 สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 สัปดาหนี้  เปนอาทิตยที่  4 ในเทศกาลมหาพรต พระวาจาของพระเจาในสัปดาหนี ้
บอกกับเราถึงความรักของพระเจาที่มีตอมนุษย พระเจาทรงรักมนุษยมาก ทรงสงพระบุตรมา 
เพื่อไถบาปเรามนุษย หลังจากสัปดาหนี้แลวเราเขาใกลสัปดาหศักดิ์สิทธิ์เขาไปทุกที ขอใหเรา 
ไดเตรียมจิตใจในการที่จะสมโภชปสกาอยางดีครับ 

 พอขอแนะนําตัวเองเล็กนอย พออันตน ประจักษ บุญเผา บวชป ค.ศ. 2003 ไดยาย 
มาประจําที่วัดพรอมกับคุณพอพรชัยเรียบรอยแลว ขอขอบคุณพ่ีนองสําหรับการตอนรับ การทักทาย
และคําภาวนา พอตั้งใจวาจะพยายามชวยเหลือพี่นองในทุกๆ ดาน ใหเกิดความสะดวก โดยเฉพาะ 
ในดานฝายจิตใจใหไดรับสิ่งที่ดีที่สุดเทาที่พอจะทําได ในเรื่องของมิสซา ศีลศักดิ์สิทธิ์ และดานอื่นๆ 
ถาพอสามารถบริการพี่นองได ขอใหบอกพอ พอยินดีในการบริการและชวยเหลือพี่นองครับ 

 สัปดาหที่ผานมา มีการโยกยายพระสงฆตามประกาศของสังฆมณฑลฯ ทุกคนตอง 
ประจําหน าที่ ภ ายในวันที่  6 มีนาคม การเปลี่ ยนแปลงเป น เรื่ องธรรมดา วัดของเราม ี
การเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน ทุกอยางเปนไปตามเวลา และความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลง 
มีทั้งสิ่งทีดีและอาจจะไมถูกใจบางคน แตเราคงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไมได ขอใหเราไดยอมรับ
และพยายามทําหนาที่ของเราอยางดี  
 การรักษามาตรการเรื่องการรวมพิธีกรรมในชวงโรคระบาดโควิด 19 พี่นองยังคง 
ตองรวมมืออยางจริงจังกันตอไป ตองใชคําที่ไดยินบอยๆ “การดอยาตก” พอไดขอใหผูรับผิดชอบ 
ไดจัดทํา QR code ของวัดของเรา ทั้งของสวนกลางและของวัดเอง พี่นองสะดวกตองการ
ลงทะเบียนแบบไหนสามารถเลือกได ทั้งแบบเขียนลงกระดาษหรือ scan QR code สามารถเลือก 
ไดครับ 
 วันเสารที่ 13 มีนาคม หลังมิสซาเวลา 17.30 น. มีการประชุมสภาอภิบาลฯ ขอเชิญทุกทานได
รวมประชุมอยางพรอมเพียง เพื่ อรวมกันวางแผนในการดํ าเนินของวัดเรา โดยเฉพาะ 
ในการเตรียมตัวเรื่องการสอนคําสอน พิธีกรรมในชวงสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ ขอคําภาวนาของพี่นอง
สําหรับการประชุมของสภาอภิบาลฯ ดวย 

         คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"ฉันเปนภาพพระเมตตารักของพระเจา" 

 บรรดาหัวหนาชาวยูดาห สมณะ และประชากรทําบาปมากยิ่งๆ ขึ้น ตามแบบอยาง 
ความชั่วรายของบรรดาชนตางชาติ ทําใหพระวิหารที่องคพระผู เปนเจาทรงทําใหศักดิ์สิทธิ ์
เปนของพระองคทีก่รุงเยรูซาเล็มนั้นเปนมลทิน..... (2พศด 36:14) 
          เราเห็นบาป การทําลาย การใหราย ชิงดีและเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบ เวียนวนอยู 
ในชีวิตมนุษย ในสังคมโลกสังคมมนุษยทุกยุคทุกสมัย  ภาพและเรื่องราวในบทสุดทาย,  
ตอนทายสุดของหนังสือพงศาวดารชวยเราใหเห็นภาพเดียวกันนี้ในประวัติศาสตรชาติอิสราเอล  
ชาติที่ไดชื่อวาเปนประชากรที่รักขององคพระผูเปนเจา 
          พวกเขาไมไดสํานึกตน วาตนเปนประชากรของพระเจา พระเจาอวยพร ดูแล ปกปอง
คุมครองพวกเขา เพื่อพวกเขาจะปลอดภัย มีความสุข  เพื่อพวกเขาจะไดดูแลพี่นองในบาน 
ในครอบครัว ในชนชาติ  เพื่อพวกเขาจะไดเขาใจและเผื่อแผใหคนตางชาติตางถิ่นไดรับพระเมตตา
รักเชนเดียวกัน 
 "โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแหงมนุษย ก็จะตองถูกยกขึ้นฉันนั้น ..... 
พระเจาทรงรักโลกอยางมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่มี
ความเชื่อในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมชีีวิตนิรันดร (ยน 3:14,16) 
          นาเสียดาย..... ตรงกันขามกับพระเมตตารัก พวกเขาทําใหพระวิหารบริสุทธิ์ของพระเจา 
ตองเปอนหมอง มีมลทินดวยบาป ดวยความหยาบชา เห็นแกตัวเห็นแกประโยชนเห็นแกเงิน 
อัดรัดเอาเปรียบ ทํารายกัน 
          อยางไรก็ตาม พระเจาก็ยังรัก ยังไมลืมวาพวกเขาในวันนั้น  และพวกเราในวันนี้  
เปนประชากรของพระองค เปนลูกลูกของพระองค พระองคยังรักและใหอภัยเรา พระบุตรผูถูก
ตรึงกางเขนถูกยกขึ้น ก็เพื่ออภัยและมอบความรักใหเรา 
 "พระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา ทรงสําแดงความรักยิ่งใหญตอเรา เมื่อเราตายไปแลว 
เพราะการลวงละเมิด พระองคก็ทรงบันดาลใหเรากลับมชีีวิตกับพระคริสตเจา ทานไดรับความรอด
พนก็เพราะพระหรรษทาน (อฟ 2:4-5) 
           เราไดระรูในบทเรียนในประวัติศาสตรชาติอิสราเอลในอดีต เราพบวาความรัก 
ความเมตตาที่เรามอบใหแกคนในครอบครัว มอบใหกับพี่นองรอบขางเรา ชวยใหเราเปนที่พอ
พระทัยพระเจา 
          ชวงเวลา "มหาพรต" จึงไมใชชวงเวลาอืมครึม หมนหมอง  แตชวงเวลา "มหาพรต" 
นับเปนชวงเวลายินดี ชวงเวลาดีใจของผูคน ของพี่นองรอบกายเรา เพราะเขาจะไดรับความรัก
ความเมตตาเปนพิเศษจากเรา เพราะเราเปน "ภาพพระเมตตารักของพระเจา". 
                                                      นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 4 เทศกาลมหาพรต, น.มาธิลดา ราชินีแหงประเทศเยอรมน ี

วันที่ 14 มี.ค. 2021
นพวาร-มิสซา 
เวลา. 07.00 น. 

- โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
- ตามประสงคผูขอ  
- สุขสําราญแด ครอบครวั ลูกหลานของสุภาภรณ เดโชพล สุภาภรณ 
- สุขสําราญแด เปาโล สุนทร มหามณรีัตนและลูกๆ หลานๆ ทุกคน วรรณรณุ ี
- สุขสําราญแด ดอมินิก ธนศร พรรณศิริ สนธยา 
- สุขสําราญแด ครอบครวั เปโตร สมชัย ชินะผา+ลูกหลาน  
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 
- สุขสําราญแด ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
- สุขสําราญแด ลูกา ฐกร สรุิยะมงคล ฐกร  
- สุขสําราญแด นรินทร ศิริวงศและครอบครัว พรพรรณ 
- สุขสําราญแด ครอบครวั โรจนอําไพ+ครอบครัว ตะวันชุลี+สุรเมศวร อมรพพิัฒจินดา ณัฏฐิณ ี
- สุขสําราญแด มารอีา พิชญรวี พรอมใจ ปราณี  
- สุขสําราญแด พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน อัครวัฒน 
- สุขสําราญแด หยุงฟา แซจึง+มารอีา ไฉฮั้ว+มารอีา มอย+แกว+แกว แซเตีย  
- สุขสําราญแด ยูกิ เลิศธนวิศิษฏ+สาม ี  
- สุขสําราญแด ครอบครวั นิโคลัส ธีรวัฒน เชื้อสุขศานตทอง+ตามประสงคผูขอ ธีรวัฒน 
- สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
- อุทิศแด อามา หลันจือ แซลี ้ รัชดา 
- อุทิศแด ยอแซฟ อาง แซเตีย  
- อุทิศแด อัมโบรซีโอ สิงโต ชนวัฒน+เทเรซา สุธอิร ชนวัฒน+ญาติพ่ีนองทุกๆ คน ของ ชนวัฒน-โลกาวิทย-สิทธ-ิรื่น
ภาค-ศรีจํานง-รอดภยั+ไวย สุขศรี+ครอูาจารย+พระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ+
ตามประสงคผูขอ 

สัตยา,ธวัชชยั 

- อุทิศแด อันตน มณี+อันนา วัฒนา+อันนา สุพัตรา+ยอแซฟ สเุมธ+ฟรงัซิส สุวามิตร รวมสําราญ สุพิทยา 
- อุทิศแด เปาโล ไสว อินทรบ+มารีอา เทื่อม อินทรบ อัครวัฒน 
- อุทิศแด บิดา-มารดา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ยงยุทธ ปอมเย็น ลักษณาวด ี
- อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
- อุทิศแด ยอแซฟ ออสการแอดดิสัน ริส 
- อุทิศแด ยอแซฟ ภวัตสุรยิะมงคล  
- อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
- อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
- อุทิศแด บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
- อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
- อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
- อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เพ็ญวรา 

เวลา 09.15 น. 
เดินรูป 14 ภาค-มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต, น.ซาคารี, น.ลองยีน, น.เคลเมท ฮดฟเบาเออร, บุญราศีอารเตมิด ซัตติ 

วันที่ 15 มี.ค. 2021
เวลา 06.15 น. มิสซา 

- ตามประสงคผูขอ  
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+ 
แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ วราลักษณ 

- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชยั+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอ
แซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

- สุขสําราญแด ตี่ แซเตีย+ภรรยา+ลูกๆ (บอล,เบล)+ตามประสงคผูขอ  
- สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
- อุทิศแด ยอแซฟ อาง แซเตีย  
- อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภกัดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ยและญาติพ่ีนองที่ลวงลับ กรรณิกา 
- อุทิศแด พยิน+อุษา+สุพรรณิการ ขยนัสํารวจ  
- อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง  

วันอังคาร สัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต, น.แฮรีแบรต แหงโคโลญน, น.อับราฮัม คิดูเนีย, บุญราศีโตเรลโร 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 16 มี.ค. 2021 - สุขสําราญแด จื้อเหา แซเตีย+ภรรยา+ลุกๆ (วิน เวฟ ผิง)+ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น.มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครวั วสุสิน+ภาณุ วสุสิน จิตติมา 

 - สุขสําราญแด บุญธรรม โงวัน+บุญลอง พงศชีวะกุล พิชัย 
 - สุขสําราญแด มารอีา จิตรา รังสีสุกานนท วรรณด ี
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร สัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต, น.แฮรีแบรต แหงโคโลญน, น.อับราฮัม คิดูเนีย, บุญราศีโตเรลโร 

 - สุขสําราญแด ครอบครวั บุญคํา กีรติกา 
วันที่ 16 มี.ค. 2021 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
เวลา 06.15 น.มิสซา - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+วิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

 - อุทิศแด ยอแซฟ อาง แซเตีย  

วันพุธ น.ปาตริก พระสังฆราช 

วันที่ 17 มี.ค. 2021
เวลา 06.15 น.มิสซา 

- ตามประสงคผูขอ  
- สุขสําราญแด แนน เลิศธนวิศิษฏ+สามี+ลูกๆ (บีกิน อิงอิง)+ตามประสงคผูขอ  
- สุขสําราญแด ครอบครวั กุลวุฒิกรนันท+ภาสกร ธรรมวิทยากร ณัฏฐชยธร 
- สุขสําราญแด เทเรซา หวง เหมยหลาน อานนท 
- สุขสําราญแด มารอีา กอแรตตี จิราพร องอาจพันธุชัย จิราพร 
- สุขสําราญแด ดารา พรหมเสนาและหลานๆ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ดารา 
- สุขสําราญแด ครอบครวั ชินทรนลัย  
- สุขสําราญแด มารอีา วีนัส อมรินทร จุมพล 
- อุทิศแด นพ บุรณศิริ นพพินท 
- อุทิศแด ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ ดรุณ ี
- อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภกัดี+อิกญาซีโอ บูเยยง แซเจี่ย+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ กรรณิกา 
- อุทิศแด มารีอา สําลี มหามณรีัตน+ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน สุนทร 
- อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

วันพฤหัสบดี น.ซีริล แหงเยรูซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร  

วันที่ 18 มี.ค. 2021 
เวลา 19.00 น. 

มิสซา 

- สุขสําราญแด เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
- สุขสําราญแด มารอีา รัสรินทร สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ ์  
- สุขสําราญแด อันตน มนัส ศรีสมพงษ ดรุณ ี
- อุทิศแด ยอแซฟ อาง แซเตีย  
- อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+วญิญาณ.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
- อทุิศแด ยอแซฟ ประเสริฐ+เทเรซา สุรีพร เจริญจิตร ระวีวรรณ 
- อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร บุญเลิศ สุวิชากร+อันนา วนิดา สุวิชากร อานนท 
- อุทิศแด จิวซินกุย แซจิว เขมณัฏฐ 
- อุทิศแด เทเรซา มินตรา ทิวไผงาม ครอบครัว  
- อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
- อุทิศแด มารีอา หลิว+มารอีา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
- อุทิศแด เปาโล บัวลา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ญาติพี่นอง ดารา 

วันศุกร 
สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารียพรหมจารี องคอุปถัมภอันดับรอง 

ของประเทศไทย (วันคลายวันสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส),  

วันที่ 19 มี.ค. 2021
เวลา 19.00 น. มิสซา 

- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชยั+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอ
แซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

- สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
- อุทิศแด ยอแซฟ อาง แซเตีย  
- อุทิศแด เปาโล ทวีชูศักด์ิ สมัย 
- อุทิศแด บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ+  
- อุทิศแด ยอแซฟ บักเตยี แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ+พระสงฆ นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 

วันเสาร สัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต, น.คูธเบิรต, น.โฟตินา ชาวสะมาเรีย,น.อัโบรส ซานเซโดนี แหงซีเอนา 

วันที่ 20 มี.ค. 2021 
เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  

เริ่มเวลา 16.45 น.  

- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชยั+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอ
แซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

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

 

- อุทิศแด สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+วิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2021 : อาทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรต 
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พระวาจานําชีวิต 
 

บุตรแหงมนุษยไดรับการเชิดชู  
เพื่อทุกคนจะไดชวีตินิรันดรในพระองค 

เราไดเห็นผูอพยพลี้ภัยผานสายตาเราอยูบอยๆ ในโทรทัศน พวกเขาถูกขับไลออกจาก
บานเกิดเมืองนอนเพราะน้ําทวม ความอดอยากหรือสงคราม พวกเขามีความเปนอยู 
อยางนาเวทนา ในกระตอบหรือในคายผูลี้ภัย เสื้อผาเหมือนกับผาขี้ริ้ว อุมลูกที่กําลังจะ
อดตายอยูบนสะเอว พวกเขายืนเขาแถวรออาหาร คอยอาหารนอยนิดที่พวกเขาจะไดรับการ
ปนสวนให มันชางเปนความนาเวทนาของมนุษยสักเพียงใด! พวกเขาไรที่อยูอาศัย อยาก
กลับบานและกลับไปสูไรนาของพวกเขาใจจะขาด แตหลายตอหลายครั้ง พวกเขาก็ถูกกีด
ขวางดวยปนกลและลวดหนาม 

ชาวยิวที่ถูกเนรเทศสูบาบิโลนก็อยูในสภาพเดียวกันกับบุคคลที่ตองพลัดพรากจาก 
ถิ่นกําเนิดของยุคปจจุบัน และเนื่องจากผูเขียนชาวฮีบรูเห็นการเนรเทศและความทุกขยาก 
ลําบากวาเปนการลงโทษของพระเจา เพราะบาปที่พวกเขาไดกระทํา สถานการณอันนาสงสาร 
ความอดอยาก ความขาดแคลนทุกสิ่งและความปรารถนาที่จะกลับบาน ตางชี้ถึงสภาพ
ความบาปผิดของมนุษยทั้งสิ้น  

เทศกาลมหาพรตเชื้อเชิญเราใหรับรูวา มนุษยที่แปลกแยกจากพระเจาเพราะบาปนั้น
เปนเชนไร การกลับบานเปนไปไดโดยทางพระคริสตเจา พระเจาของเรา ผูถูกยกขึ้น 
บนกางเขน สิ้นพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพอีกครั้งหนึ่ง “เพื่อใหทุกคนที่เชื่อในพระองค
จะไดมีชีวิตนิรันดร”  
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ตารางมิสซา  : วันจันทร-วันพุธ เวลา 06.15 น., วันพฤหัสบด-ีวันศุกร มิสซา เวลา 19.00 น.,  
วันศุกรตนเดือน เวลา 18.30 น., วันเสาร เดินรูป 14 ภาค-มิสซา เริ่มเวลา  16.45 น. 
วันอาทิตย นพวาร-มิสซา เวลา 07.00 น.,   เดินรูป 14 ภาค – มิสซา  เริ่มเวลา 09.15 น.. 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

1. ตลอดเทศกาลมหาพรตนี้ ทุกๆ เย็นวันเสารกอนมิสซา 15 นาที (16.45 น.) จะมี
การเดินรูป 14 ภาค และ ทุกๆ วันอาทิตยกอนมิสซาสาย 15 นาที  (09.15 น.)  
จะมีเดินรูป 14 ภาค สวน นพวารแมพระฯ เลื่อนไปกอนมิสซาเชาทุกๆ วันอาทิตย 
 

2. หลังมิสซาเย็นวันเสารที่ 13 มี.ค. 2021 จะมีการประชุมสภาภิบาลวัด  
ณ หองประชุมยอหนปอล ชั้น 2 สํานักงานวัด 
 
3. สําหรับพี่นองที่ไดรวมบริจาคของขวัญวันคริสตในปที่ผานมา ซึ่งเกิด
เหตุการณการระบาดของเชื้อโควิด 19 ทางวัดก็เลยไมไดจัดกิจกรรม ดังนั้น 
พี่นองสามารถมารับคืน หรือจะมอบใหกับทางวัด เพื่อวัดจะไดดําเนนิการตาม
จุดประสงคของวัดตอไป 
 
4. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก หลังมิสซาสาย เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตยที่  
28 มี.ค. 2021 พี่นองที่จะประสงครับศีลลางบาปเด็กเล็ก สามารถติดตอไดที่
สํานักงานวัด 
 


