
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 09 พฤษภาคม 2564/2021 

อาทิตยที่ 6 เทศกาลปสกา 

 

 พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน  (ยน 15:9-17) 

 พระเยซูเจาตรัสวา “พระบิดาของเราทรงรักเรา
อยางไร เราก็รักทานทั้งหลายอยางนั้น จงดํารงอยู ใน 
ความรักของเราเถิด ถาทานปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา 
ทานก็จะดํารงอยูในความรักของเราเหมือนกับที่เราปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของพระบิดาของเรา และดํารงอยู ใน 
ความรักของพระองค  เราบอกเรื่องเหล านี้ แกท าน 
ทั้ งหลายแล ว เพื่ อ ให ความยินดี ของเราอยู กั บท าน 
และความยินดีของทานจะสมบูรณ นี่คือบทบัญญัติของเรา 
ใหทานทั้งหลายรักกัน เหมือนดังท่ีเรารักทาน 

 

“บัญญัติของเรา คือ ใหทานทั้งหลายรักกันและกัน” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา พระเยซูเจาตรัสวา ทานทั้งหลายจงรักกันและกัน 
เหมือนดังที่รักทาน ความรักของพระเยซูเจานั้นอยากใหเราไดแสดงออกมาในการปฏิบัต ิ
ในชีวิตประจําวันของพวกเรา การแสดงความรักตอบุคคลที่เราจะพบในชีวิตประจําวัน คือ 
การตอบสนองพระวาจาของพระเจาอยางแทจริง 

 ขณะที่พอกําลังเขียนสารวัดฉบับนี้อยู สถานการณโควิด 19 ในประเทศไทยยังไมคอยสูดีนัก 
มีศูนยกลางในการแพรกระจายโรคใหมจากหลาย ๆ แหง ที่คอนขางนาเปนหวง เชน ชุมชน
คลองเตย ตลาดหัวขวาง ฯลฯ ขอใหพวกเราไดเฝาระวังตัวกันดวย พอไดพูดคุยกับสัตบุรุษทานหนึ่ง
ที่ไดติดเชื้อไวรัสโควิดพรอมกับคนในครอบครัวอีกจํานวนหนึ่ง จากสิ่งที่เขาแบงปนประสบการณ 
กับพอ คือ ทุกคนไมไดไปไหนในท่ีเสี่ยงตอการติดเชือ้เลย แตก็ติดได แสดงวา เราจะติดเชื้อโควิด 19 
นี่มาเมื่อไหรและอยางไร การเฝาระวังจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญที่สุด 

 มีผูเสียชีวิตจํานวนมากขึ้น มีการจัดงานศพแบบที่มีผูคนไปรวมนอยที่สุดเทาที่จะทําได 
ในสัปดาหทีผานมานี้ เราไดสูญเสียบุคลากรที่สําคัญทานหนึ่งในแวดวงการศึกษาคาทอลิก อาจารย 
พิบูลย ยงคกมล ประธานอํานวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน อาจารยจากไปดวยอาการเจ็บปวย
และอายุที่มาก พอขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่นองของอาจารยดวย ใหเรารวมใจภาวนา 
เพื่อพระเจาจะไดประทานการพักผอนตลอดนิรันดรแกผูลวงลับทุกทาน รวมถึงบรรเทาใจ 
บรรดาญาติของผูสูญเสียทุกทานดวย 

 สืบเนื่องจากความสูญ เสียนี้ เอง มีคํ าถามถึงเรื่องการทําพิธีศพของบรรดาผูตาย 
ในสถานการณโรคระบาดโควิดเชนนี้ เราจะเห็นวามีการนํารางผูเสียชีวิตไปเขาเตาเผาทันที คําถาม
คือ ถาเปนเราคริสตชนเรายังสามารถทําพิธีฝงไดไหม แมวาผูตายจะเปนโรคโควิด 19 พอสอบถาม
จากผูรับผิดชอบ ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณะสุขอนุญาตใหมีการจัดพิธีศพตามหลักศาสนา
ของตนเองได ดังน้ัน เราคริสตชนยังคงสามารถทําพิธีฝงแบบปกติตามความเชื่อของเราคริสตชนได 

 สุดทาย ขอพวกเราทุกคนมีความรัก ความสามัคคีกันภายในชาติของเรา รวมถึงรวมใจกัน
ภาวนาเพื่อใหประเทศไทยของเราสามารถฝาวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 นี้ ไปใหไดโดยเร็ววัน 
 

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                                  คุณพอประจักษ   
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ปลัดบอกเลา 
"ความรักของพระเปนตนแบบของความรักของเรา" 

 เมื่อเปโตรเขาไปในบาน โครเนลิอัสออกมาตอนรับ กราบเทาของเปโตรดวยความเคารพ  
แตเปโตรพยุงเขาใหลุกขึ้น พูดวา “ลุกขึ้นเถิด ขาพเจาก็เปนมนุษยเหมือนทาน”.....  ขณะที่เปโตร 
กําลังพูด พระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือทุกคนที่กําลังฟงพระวาจา  ชาวยิวผูมีความเชื่อที่มากับเปโตร
ประหลาดใจที่คนตางศาสนาไดรับพระพรของพระจิตเจาดวย        (กจ 10:25-26, 44-45)
 พระพรขอพระ, ความเชื่อในพระ, หรือพระจิตเจา นําทางใหนักบุญปโตร, นําทางใหเรา 
แตละคนปฏิบัติตอกันดวยความถอมตนดวยใจสุภาพ 

 ทานที่รักทั้งหลาย เราจงรักกัน เพราะความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่มีความรัก 
ยอมเกิดจากพระเจา และรูจักพระองค  (1ยน 4:7) 

 นี่แหละคือ "ความรัก" ที่พระเยซูเจาสอน  คือ "ความรัก" ที่ เราพี่นองคริสตชนกําลัง 
พูดกัน เรามองดู "ตนแบบของความรัก" ที่มีตนธารมาจาก "พระเมตตารัก" ของพระเจา, พระบิดา
ของเรา 

 เปน "ตนแบบของความรัก" ที่นักบุญยอหน ไดเตือนใจเราวา "ความรักอยูที่วาพระเจา 
ทรงรักเรา และทรงสงพระบุตรของพระองคมาเพื่อชดเชยบาปของเรา มิใชอยูที่เรารักพระเจา" 
(1ยน 4:10) 

 ถาทานปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา ทานก็จะดํารงอยูในความรักของเรา เหมือนกับที่เรา
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเรา และดํารงอยูในความรักของพระองค.... นี่คือบทบัญญัติ
ของเรา ใหทานท้ังหลายรักกัน เหมือนดังท่ีเรารักทาน  (ยน 15:10,12) 

 พี่นอง "การยอมมอบใหแมชีวิตขอาพระเยซูเจา" และ "ความรักเมตตาของพระบิดา"  
เปน "ตนแบบของความรัก"แทจริง ใหกับชีวิตคริสตชนของเรา 

 จงเดินเขาหากัน (ในชวงโควิดแพรระบาด อยาลืมสวมหนากากอนามัย มีระยะหาง 
ที่เหมาะสมดวย) จงใหจิตใจดีงามสุภาพถอมตนเขาใกลและเชื่อมโยงกัน  และจงใหพระจิตเจา 
นําทางนําชีวิตเรามอบความรักใหแกกัน, ดูแลกันและกันเถิด  ใหความรักของพระเปน "ตนแบบของ
ความรัก" ของเรา. 

          นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 6 เทศกาลปสกา, น.รังซิสกา ชาวโรม นักพรต,น.ดอมินิก ซาวีโอ 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เทเรซา สมเพชร แสงทอง  
 - สุขสําราญแด พิชัย เจริญพงศ  
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา ชาลิน+ียอแซฟ สมพล ปญจทรัพยและครอบครวั+มารีอา วิไล+เปโตร สนั่น ผลอุดม  

 - สุขสําราญแด ทองสุข ชนวัฒน+ญาติพ่ีนอง โลกาวิทย-สิทธิ-รื่นภาค-ศรีจํานง-ไวยสุขศรี+คุณพอ  
ซิสเตอร+ตามประสงคผูขอ สัตยา 

 - สุขสําราญแด มารอีา มักดาเลนา ชาลินี ปญจทรัพย  
 - สุขสําราญแด มารอีา กอแรตตี ผองพรรณ ธรรมนิตย ครอบครัว 
 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันที่ 9 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารอีา แบรนาแด็ต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารอีา เทเรซ สิรีธร รุงอรณุไทยกุล+ 
อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธชิา นุมหอม  

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน  

มิสซา 
- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชู
สรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวชิญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - สุขสําราญแด รอกกี+้ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนาเสาวลักษณ สามี บตุรทั้ง สอง+แบแนแด็ต วราลักษณ 
ผังรักษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท วราลักษณ 

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้งสาม+แบแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ธนกร นาคสุวรรณ+วิญญาณในไฟชําระ ค.ปาริฉัตร 
 - อุทิศแด ไทเยยง แซต้ัง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม  
 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด พระสงฆ-นักบวช ที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด ยอแซฟบักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช และไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 

 
- อุทิศแด อัมโบรซีโอ สิงหโต ชนวัฒน+เทเรซา สุธิอร ชนวัฒน+ญาตพิี่นอง ชนวัฒน+รื่นภาค+สิทธิ+โลกาวิทย+เลื่อน
ประไพ+ไวยสุขศรี+รอดภัย+วิญญาณทีไ่มมีใครคิดถึง+ 
ในไฟชําระ+พระสงฆ นักบวชที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ 

สัตยา 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาต ิพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา สุขสําราญแด สัตบรุุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา, น.วิมปลิซีโอ, นักบญุมรณสกัข ี40 องค ณ เซบาสต 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั พัฒนมงคล ค.ปาริฉัตร 

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

วันที่ 10 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน  

เวลา 07.00 น. มิสซา 
- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรต ิ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ  
ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวชิญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา, น.ยูโลกีอัส แหงสเปน พระสงฆและมรณสกัข ี
 - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 07.00 น.มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครวั ภมรปฐมกลุ ค.ปาริฉัตร 

วันที่ 11 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารอีา แบรนาแด็ต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารอีา เทเรซ สิรีธร รุงอรณุไทยกุล+ 
อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธชิา นุมหอม  

 - สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน   

 
- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรต ิปญจทรัพย+จุฬาภรณ  
ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวชิญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการตีา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันพุธ น.เนเรโอและอาคิลเล มรณสักขี, น.ปนกราส มรณสักขี, น.เกรโกรี่ที่ 1 องคใหญ, น.ฟนา 

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

วันที่ 12 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม  
เวลา 07.00 น.  - สุขสําราญแด ครอบครัว นุมหอม ค.ปาริฉัตร 

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

 

 
- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ 
จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอ
แซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพฤหัสบดี พระนางมารียพรหมจารีแหงฟาติมา , น.ยูฟาซีอา คุณแมอธิการิณี  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล ค.ปาริฉัตร 

วันที่ 13 พ.ค. 2021 
เวลา 07.00 น. มิสซา 

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

 

 - สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน  

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

 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก, น.มาธิลดา ราชินีแหงประเทศเยอรมนี 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 14 พ.ค. 2021 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 
คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติ 
พี่นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

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

วันเสาร สัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา, น.ซษคารี, น.ลองยีน, น.เคลเมนท ฮอฟเบาเออร,บุญราศีอารเตมิด ซัตติ 

วันที่ 15 พ.ค. 2021  - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 17.00 น.   
นพวารพระมารดาฯ

มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ 
จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอ
แซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธรรมนิตย ครอบครัว 
 - สุขสําราญแด ฟรังซิสเซเวียร นนทรัฐ ธรรมนิตย ครอบครัว 
 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2021 : สมโภชพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค 
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พระวาจานําชีวิต 
 

พระเจาคือองคความรัก 

 

ท านเคยพบกับบางคนซึ่ งบอกท านตรงๆ ว าเขาไม เชื่ อ ในความรักหรือ ไม 
คนที่ ไม เชื่ อ  ในความรั กมั กมี ประวัติ เศร าอยู เบื้ องหลั ง อาจจะเป นครอบครั ว 
ที่แตกแยก บิดามารดาที่ ไมสนใจพวกเขา เพื่อนที่คดโกงหรือคูรักที่นอกใจ ณ ที่ซึ่ง 
คนหนึ่งคาดหวังวาจะไดรับความรักแตกลับถูกปฏิเสธ ผลคือ การมองโลกทางลบอยาง
สิ้ น เชิ ง ข อ ง ผู ที่ ถู ก ตั ด อ อ ก จ าก สั ง ค ม มี ค ว าม เป น อ ยู อ ย า ง เดี ย วด าย แ ล ะ 
ที่ไรความสุข 

พิธีกรรมวันนี้ พูดถึงความรักตอพระเจาและตอเพื่อนมนุษย พระเจาทรงรักทาน 
แต ไม มี ค วามหมายอะไรที่ จ ะพู ด เช นนี้  ห ากผู ฟ ง ไม เชื่ อ ในความรั ก  ค วามรั ก 
เป นสิ่ งที่ ต องเรียนรู และประสบด วยตั วเองตั้ งแต วัยทารก ความรักต องได รับ 
การพัฒนาและปลูกฝงในระดับมนุษยกอน  

หลังจากนั้ น จึงเปนไปไดที่ จะใหมิ ติ ทางศาสนากับความรักนั้ น คือความรัก 
ตอพระเจา และ (เพื่ อเห็นแกพระเจา) เพื่ อนมนุษย เปนสิ่ งสําคัญมากที่ เราทุกคน 
ซึ่ งต องเป นพยานของคริสตศาสนาจะต องทํ าให บุ คคลภายนอกเชื่ อในความรัก 
ในระดับมนุษยเสียกอน หลังจากนั้น พวกเขาจึงจะเชื่อในความรักของพระเจาได. 
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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 ทางวัด
ไดมีแนวทางปฏิบัติตามดังน้ี 
 - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 - วันจันทร-ศุกร มีพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด เวลา 7.00 น. (ไมมีออนไลน) 
 - วันเสาร  เวลา 17.00 น. มีนพวารฯ และมิสซาออนไลน 
 - วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน 
   พี่นองสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถติดตอได 
   ที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเกี่ยวกับการบริการเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน 
   เชน การสงศีลฯ ผูปวย สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 
 

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

3. งดการจัดอบรมเตรียมแตงงาน ประจําเดือนพฤษภาคม ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
แตสําหรับคูแตงงานที่มีกําหนดจะแตงงานเร็วๆ นี้ ใหติดตอกับคุณพอเจาอาวาส  
 


