
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 ประจําวันอาทิตยที่ 02 พฤษภาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 5 เทศกาลปสกา 

 

พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน (ยน 15:1-8) 

 พระเยซู เจ าตรัสวา “เราเปน เถาองุนแท  และ 
พระบิดาของเราทรงเปนชาวสวน กิ่งกานใดในเราที ่
ไมเกิดผล พระองคจะทรงตัดทิ้งเสียกิ่งกานใดที่เกิดผล 
พระองคจะทรงลิดเพื่อใหเกิดผลมากขึ้น จงดํารงอยูในเรา
เถิด ดังที่เราดํารงอยูในทาน กิ่งองุนเกิดผลดวยตนเอง
ไมได ถาไมติดอยูกับเถาองุนฉันใด ทานทั้งหลายก็เกิดผล
ไม ได  ถ าไม ดํ ารงอยู ใน เรา ฉันนั้ น  เราเป น เถาองุ น  
ทานทั้งหลายเปนกิ่งกาน ผูที่ดํารงอยูในเรา และเราดํารง
อยูในเขาก็ยอมเกิดผลมาก  

“เราเปนเถาองุนแท และพระบิดาของเราทรงเปนชาวสวน” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา พระเยซูเจาตรัสวา เราเปนเถาองุน ทานเปนกิ่งกาน 
ถาทานดํารงอยูในเรา เราก็ดํารงอยูในทาน เราตองติดกับพระเยซูเจาเสมอตลอดเวลาในชีวิต 
ของเรา เพื่อใหชีวิตของเราเกิดผลในการเปนศิษยของพระองค เปนลูกศิษยแทที่อยูใกลชิดพระองค 
ขาดพระองคไป เราไมสามารถทําอะไรไดเลย 

 วันที่ 1 พฤษภาคม พระศาสนจักรเชิญชวนใหเราฉลองนักบุญโยเซฟ กรรมกร และเปนวัน
แรงงานแหงชาติ เพื่อใหเราทุกคนไดคิดถึงบรรดาผูที่ใชแรงงานอยางหนักในการทํางานเหลานี้  
ตองทํางานอยางหนัก เพ่ือใหไดมาซึ่งรายได ในการนํามาเลี้ยงครอบครัว พระศาสนจักรไดใหนักบุญ
โยเซฟเปนองคอุปถัมภของผูใชแรงงานทั้งหลาย ขอทานนักบุญโยเซฟนําเสนอเพื่อทุกทาน 
ในขณะเดียวกันเปนวันที่ทางรัฐบาลกําหนดใหมีการลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 
โดยจะเปนบรรดาผูสูงอายุและมีโรคประจําตัว 7 อยาง ซึ่งพี่นองสามารถติดตามรายละเอียดไดจาก
ทางภาครัฐ 

 วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เกือบทุกวัด โดยเฉพาะที่ตั้งอยูในบริเวณกรุงเทพฯ นาจะทํา
มิสซาแบบปด ควบคูไปกับออนไลน เพราะเน่ืองจากการระบาดของโลกทวีความรุนแรง มีผูติดเชื้อ
จํานวนมากขึ้น พอหวังใจเปนอยางยิ่งวา พี่นองทุกทานจะไดกลับไปรวมมิสซาแบบปกติโดยเร็ว  

 ในชวงเวลานี้ ทุกคนคงคิดถึงเรื่องการระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีผลกระทบกับทุกคน 
เราคงตองรวมใจกันภาวนาขอใหสถานการณนั้นดีขึ้นโดยเร็ววัน มีผูคนปวยและเสียชีวิตจํานวนมาก 
ในการระบาดระลอกใหมนี้ พอขอใหเรารวมแสดงความเสียใจกับญาติพี่นองของบรรดาผูที่เสียชีวิต
เพราะผลกระทบของโรคโควิด 19 ขอพระเจาประทานการพักผอนตลอดนิรันดรแกบรรดาผูสูญเสีย
เหลาน้ัน 

 จังหวัดกรุงเทพมหานครถูกยกระดับ “เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด” ที่กระทบกับเรา
มากที่สุด คือ หามนั่งรับประทานอาหารที่รานและหามเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จากการประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข พวกเราทุกคนควรชวยกันรวมมือกับภาครัฐในการชวยไมใหม ี
การแพรกระจายของเชื้อโรคโควิด 19 

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                                  คุณพอประจักษ   
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ปลัดบอกเลา 

"พี่นองจงรักกันดวยการอยูบาน-สวดภาวนา เมื่อออกนอกบานใหสวมหนากากอนามัย" 

 "บารนาบัสจึงพาเขาไปพบบรรดาอัครสาวก และเลาใหฟงวาเซาโลไดเห็นองคพระผูเปนเจาระหวางทาง 
พระองคไดตรัสกับเขาและเขาไดเทศนสอนอยางกลาหาญที่ เมืองดามัสกัสเดชะพระนามพระเยซูเจา 
นับตั้งแตนั้น เซาโลจึงอยูกับบรรดาศิษย ไปมาในกรุงเยรูซาเล็มอยางอิสระ เทศนสอนอยางกลาหาญ 
เดชะพระนามองคพระผูเปนเจา..... ขณะนั้น พระศาสนจักรมีสันติภาพทั่วแควนยูเดีย กาลิลีและสะมาเรีย 
พระศาสนจักรเติบโตขึ้น มีความเคารพยําเกรงองคพระผู เปนเจา และไดรับกําลังใจจากพระจิตเจา 
อยางเต็มเปยม" (กจ 9:27-28, 31) 

 นอกจากความคิดอานของเรามากจริงจริง หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดูเหมือนเนาเสียไปเสียแลว จะกลับมา 
มีผลมีคุณคาขึ้นมาได แตความคิดอานของมนุษยกลับไมใชพระปรีชญาณของพระเจา 

 ดวยพระปรีชาญาณ พระหรรษทานของพระเจาพระบิดา ผานทางรหัสธรรมปสกาและความนบนอบเชื่อ
ฟงของพระเยซูเจาองคพระบุตร และผานทางการทํางานขององคพระจิตเจา พระเปนเจาปรับให "กางเขน
นําไปสูแสงสวาง" "ชั่วรายจะกี่ที ก็กลับกลายเปนความดี เปนพระพรไดเสมอ" พระองคทรงเปลี่ยนปรับ  
"เซาโล" ผูที่สายตามนุษยมองวาเสียแลว ใหกลายกลับเปน "นักบุญเปาโล" ผูเปนเครื่องมือประกาศขาวด ี
ของพระองคที่ดีทีสุดชุดหนึ่งในโลกเลยทีเดียว 

 "ลูกท่ีรักทั้งหลาย เราอยารักกันแตปาก เพียงดวยคําพูดเทานั้น แตเราจงรักกันดวยการกระทําและดวย
ความจริง..... ผูที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ยอมดํารงอยูในพระเจา และพระเจาทรงดํารงอยูในผูนั้น เรารูวา
พระองคทรงดํารงอยูในเรา จากพระจิตเจา ซ่ึงพระองคประทานใหเรา" (1ยน 3:18,24) 

         "ผู เปนเครื่องมือของพระ" จะรักกัน รักพี่นอง รักอยางแทจริงมิ เพียงแคลมปาก เขาจะม ี
พระในชีวิตในจิตใจ และสงมอบพระออกมาเปนกิจการเปนกิจเมตตารัก นักบุญยอหันอัครสาวกเตือนใจ 
เราเชนนั้น 

  เวลานั้ น  พระเยซู เจ าตรัสกับบรรดาศิษย ว า “เราเป น เถาองุนแท  และพระบิดาของเรา 
ทรงเปนชาวสวน กิ่งกานใดในเราที่ไมเกิดผล พระองคจะทรงตัดทิ้ง กิ่งกานใดที่เกิดผล พระองคจะทรงลิด 
เพื่อใหเกิดผลมากขึ้น..... เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนกิ่งกาน ผูที่ดํารงอยู ในเรา และเราดํารง 
อยูในเขา ก็ยอมเกิดผลมาก เพราะถาไมมีเรา ทานก็ทําอะไรไมไดเลย (ยน 10:1-2,5) 

       จงใหชีวิตของเราเชื่อมติดกับพระเยซู จงใหหัวใจเราเชื่อมโยงพระองค จงใหสายตาเรามองดูกันดวย
ความรักเมตตา  แมมีบางที่ชีวิตเราจะพบกับความมืด, ความทุกข, ความเจ็บปวด, และความลําบากไปบาง 
ก็เพื่อเปดทางใหพระไดทํางานในชีวิตเรา "พระองคจะทรงลิด เพื่อใหเกิดผลมากขึ้น..... "และในชวงความ
ยากลําบากในวิกฤต "โควิด19" นี้   เราสูกับภัย เรากลาเผชิญหนากับความยากลําบาก  เราจะเปน  
"เครื่องมือของพระ" เราจะรักกัน รักพี่นอง รักอยางแทจริงมิเพียงแคลมปาก  เราจะยอมเปดใหพระไดทํางาน
ในชีวิตเราโดย..... "พี่นองจงรักกันดวยการอยูบาน-สวดภาวนา เมื่อออกนอกบานใหสวมหนากากอนามัย" 
                  นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 5 เทศกาลปสกา, น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญท้ังหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว ผลอุดม  

 
- สุขสําราญแด มารีอา อธิภู+มารีอา เทเรซ สิรีธร รุงอรุณไทยกุล+แบรนาแด็ต มานี+ยอหน  
ฟรังซิสเซเวียร+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม 

 

 - สุขสําราญแด มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม  
 - สุขสําราญแด แอนโทนี ณัฏฐวี คําผา  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นพรัตน สีบุญเรือง นพรัตน 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล ปาริฉัตร 

วันที่ 2 พ.ค. 2021 - อุทิศแด โทมัส ทิม จันทรฤาชัย+เทเรซา อรวรรณ คตโคตร นพรัตน 
เวลา. 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด ญาติพี่นอง+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ สุรัษดา 

 - อุทิศแด ฟรังซิสโก ประทาน บุณยานันทน+มารีอา เทเรซา ปราณี นวราช ขนิษฐา 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+หีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ+พระสงฆ นักบวช และวิญญาณท่ีไมมี
ใครคิดถึง 

วราลักษณ 

 - อุทิศแด มารีอา วัน เซี่ยงเจว+เปาโล สารสิน รังสีสุกานนท วรรณดี 
 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม  
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมุทร หอมพิกุล+เวโรนิกา สอิ้ง หอมพิกุล  
 - อุทิศแด อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สุรัษดา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร ฉลอง น.ฟลิปและยากอบ อัครสาวก 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 3 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลักษณา 
เวลา 07.00 น. มิสซา - สุขสําราญแด แอนโทนี ณัฎฐวี คําผา  

 
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้งสอง+แบรนาแด็ต 
วราลักษณ ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณ
ไทยกุล 

ปาริฉัตร 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง +ญาติ+พระสงฆ+นักบวช เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา, น.มอนิกา มารดาของน.เอาสกุสติน, น.โฟลเรียน, บุญราศีมาร-ีเลโอนี ปาราดิส 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 4 พ.ค. 2021

เวลา 07.00 น.มิสซา 
- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

 - สุขสําราญแด ครอบครวั นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล ปาริฉัตร 
 - สุขสําราญแด เทเรซา สมเพชร แสงทอง  
 - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลักษณา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันพุธ สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา, น.ยูดิธ แหงปรัสเซีย, บุญราศีกาเตรีนา ชิตตาดินี 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรนิทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลักษณา 

วันที่ 5 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม  

เวลา 07.00 น. มิสซา 
- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว 
 รุงอรุณไทยกุล 

ปาริฉัตร 

 - อุทิศแด ธนกร นาคสุวรรณ+วิญญาณในไฟชําระ ปาริฉัตร 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา , น.บุญราศีฟรานคอยส แหง มอนทโมเรนซ่ี ลาวาล พระสังฆราช  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิร ิ ลักษณา 
 - สุขสําราญแด มอนิกา นิภาภรณ ดวงบุตร สุดใจ 

วันที่ 6 พ.ค. 2021 
เวลา 07.00 น. มิสซา 

- สุขสําราญแด ครอบครัว นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว 
รุงอรุณไทยกุล 

ปาริฉัตร 

 
- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด ธนกร นาคสุวรรณ+วิญญาณในไฟชําระ ปาริฉัตร 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา, น.สตานิสลาส, น.อาโกสตินโน โรสเซลลี,บญุราศีโรส เวเนรีนี นกัพรตหญงิและอาจารย 
 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้งสาม+แบรนาแด็ต วราลักษณ 
ผังรักษ 

เพ็ญวรา 

วันที่ 7 พ.ค. 2021 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย
ทั้งหลาย 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

เวลา 07.00 น. มิสซา - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลักษณา 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว  
รุงอรุณไทยกุล 

ปาริฉัตร 

 - อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช และไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - อุทิศแด ธนกร นาคสุวรรณ+วิญญาณในไฟชําระ ปาริฉัตร 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

วันเสาร สัปดาหที่ 5 เทศกาลปสกา, บุญราศีแคทเธอรีน แหงน.ออกุสติน,อัครเทวดามีคาแอลประจักษแกพระสังฆราช 

วันที่ 8 พ.ค. 2021  - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 17.00 น.   - สุขสําราญแด ศิริมา สมบัติสิริ ลักษณา 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด ธนกร นาคสุวรรณ+วิญญาณในไฟชําระ ปาริฉัตร 

มิสซา - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาตพิี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ญาติพี่นอง+พระสงฆ นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 9 พฤษภาคม 2021 : อาทิตยที่ 6 เทศกาลปสกา 
 



 

  

ห น า  6  

 

พระวาจานําชีวิต 
 

ความชิดสนิทกับพระเยซูเจาในชุมชนพระศาสนจักร 
 

เมื่อใดก็ตามที่สัตวใหญแข็งแรงอยางเชน กระบืออยูรวมกันเปนฝูง ผูคนถือวาไมมีอันตราย 
ตอผูอื่น แตเมื่อพบมันตามลําพังตัวเดียว แยกออกจากฝูง ทานมักไดรับคําแนะนําใหระมัดระวัง มัน
อาจเขามาขวิดทานได 

มนุ ษ ย เร าก็ เป น แบบ เดี ย วกั น  ค นที่ อ ยู ค น เดี ย วถู ก ตั ด ออกจากสั งค มมั กกลั บ 
เป นอาชญ ากรได โด ยง าย  เพื ่อ พ ัฒ นาต ัว เอ งอย างผสมกลมกล ืน ก ัน ในฐานะมน ุษ ย 
เราจําเปนตองมีความรูสึกวาเปน “สวนหนึ่ง” ของสังคมลําพังตัวคนเดียว มนุษยไมสามารถชวย
ตัวเองไดเพียงพอ 

บ ท อ าน ใน วั น นี้ พู ด ถึ ง  “ก าร เป น ส ว น ห นึ่ ง ” ใน พ ระศ าส น จั ก ร  แ ต ค ริ ส ต ช น 
ซึ่งไมสามารถสรางสัมพันธภาพในระดับชีว ิตประจําวันธรรมดา มักจะลมเหลวในการสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับพระเจาดวยเชนกัน เด็กตองเรียนรู วา การติดตอสัมพันธกับผู อื ่นหมายถึง 
ทั ้ง ก า รฟ ง แ ล ะ ก ารพ ูด  ทั้ ง ก าร ให แ ล ะก าร รั บ  ผู ใหญ ค ว รป ฏิ บั ติ ตั ว เช น นี้  ต อ เมื่ อ 
พวกเขาสามารถทําสิ่งนี้ไดในครอบครัวกับเพื่อนและที่วัดเทานั้นที่พวกเขาจะมีความสัมพันธ 
ที่งดงามกับพระเจาและกับพระคริสตเจาได  นี่คือปรีชาญาณที่กาลเวลาไดพิสูจนแลววา 
สิ่งเหนือธรรมชาติสรางขึ้นบนฐานของธรรมชาติเสมอ. 
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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. เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนมจะระบาดหนักขึ้น 
ทางกระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง 
ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังนี้ 
 - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมกีารเปลี่ยนแปลง 
 - วันจันทร-ศุกร มีพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด เวลา 7.00 น. (ไมมีออนไลน) 
 - วันเสาร  เวลา 17.00 น. มีนพวารฯ และมิสซาออนไลน 
 - วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน 
   พี่นองสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทปุ 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถติดตอได 
   ที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเกี่ยวกับการบริการเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน 
   เชน การสงศีลฯ ผูปวย สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 
 

2. เชิญชวนพี่นองสวดสายประคําออนไลนพรอมกันในชวงนี้ เวลา 19.00 น. ทุกวัน 
จันทร อังคาร และวันพฤหัสบดี ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน 
และเพจเฟสบุคของวัด 
 


