
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 ประจําวันอาทิตยที่ 13 มิถุนายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 11 เทศกาลธรรมดา ป B 

  พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก (มก  4:26-34) 

 พระเยซูเจาตรัสวา “พระอาณาจักรของพระเจายัง
เปรียบเสมือนคนที่นําเมล็ดพืชไปหวานในดิน เขาจะหลับ
หรือตื่น กลางคืนหรือกลางวัน เมล็ดนั้นก็งอกขึ้น 
และเติบโต เปนเชนนี้ไดอยางไรเขาไมรู ดินนั้นมีพลังให
เกิดผลในตนเอง ครั้งแรกก็เปนลําตน แลวก็ออกรวง 
ต อมาก็ มี เมล็ ด เต็ ม รวง เมื่ อ ข าวสุ ก เกิ ดผลแล ว 
เขาก็ใชคนไปเก็บเกี่ยวทันที เพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแลว” 
 

“พระอาณาจักรของพระเปนเจา เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตารดซึ่งเมื่อหวานในดิน” 
”



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 11 ในเทศกาลธรรมดา พระวรสารในสัปดาหนี้ ไดเปรียบเทียบ 
พระอาณาจักของพระเจาดวยคําอุปมาถึง 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 เปนเรื่องที่นําเมล็ดพืชไปหวานในดิน 
เมล็ดพืชนั้นก็คอยๆ เติบโตโดยกลายเปนขาวที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได เปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเติบโต 
เรื่องที่ 2 เปรียบพระอาณาจักรของพระเจาเหมือนเมล็ดมัสตารดท่ีเปนเมล็ดเล็ก ๆ แตเมื่อเติบโตขึ้น
ก็กลายเปนตนไมใหญ ที่ใหที่พักแกสัตว แสดงถึงพลังที่แฝงเอาไวที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อยางยิ่งใหญ พระอาณาจักรของพระเจาเปนพลังที่แอบแฝงอยูเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ของเรา  

 วันอาทิตยนี้ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน ตรงกับการฉลองนักบุญอันตนแหงปาดัว ซึ่งตรงกับ
ศาสนามของคุณพอประยุทธ ชลหาญ คุณพอที่เคารพรักของเรา ขอคุณพอมีสุขภาพที่แข็งแรง 
มีพระพรของพระเสมอ พี่นองที่คิดถึงพอประยุทธ สวดภาวนาใหและหากสถานการณโรคระบาด
ไวรัสโควิด 19 นี้ สามารถมาเยี่ยมเยียนใหกําลังใจคุณพอไดเสมอ  

 สัปดาหที่ ผ านมานี้  เริ่มมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ให เปนวาระแหงชาต ิ
พอติดตามขาวดูยังมีปญหาบาง ความไมสะดวกในหลาย ๆ ดาน เปนเรื่องใหมสําหรับทุกคน 
ขอใหทุกคนใจเย็นๆ และรวมมือกับทางภาครัฐและผูรับผิดชอบในเรื่องของการฉีดวัคซีน 
จะกลายเปนภูมิคุมกันของชาติและสังคมโดยสวนรวม สําหรับพวกคุณพอที่วัดพระมารดาฯ 
จะไปฉีดในสัปดาหนี้ครับที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส  

 จากการติดตามขาว ขณะนี้โรงเรียนโดยสวนมาก ไดเปดทําการสอนเรียนแบบออนไลน  
ยังไมมีการเปดสอนเรียนแบบภาคปกติ แตกําหนดการลาสุด คือ วันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งบางจังหวัด
ไดมีการเลื่อนออกไปกอน แตบางโรงเรียนอาจจะพรอมเปดแบบที่ไมไดมาเรียนในภาคปกติ  
แตเปนการเรียนแบบออนไลนหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไดกําหนดขึ้น อยางไรก็ตาม ขอใหการเรียน 
การสอนไดกลับมาเปนปกติ และที่สําคัญความปลอดภัย คงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ 

  

         ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                                 คุณพอประจักษ  
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ปลัดบอกเลา 

"ชีวิตของเราเปนพระพรเพื่อดูแลกัน" 

 องคพระผูเปนเจาตรัสดังนี้ “เราจะนําแขนงจากยอดตนสนสีดารสูง เราจะหักแขนงออน 
จากกิ่งที่อยูบนยอด มาปลูกไวบนยอดภูเขาสูงเดน  เราจะปลูกแขนงนี้ไวบนภูเขาสูงของอิสราเอล 
แขนงนี้จะแตกกิ่งกานและบังเกิดผล จะเปนตนสนสีดารที่สงางาม และนกทุกชนิดจะมาอาศัย 
อยูใตตนไมนี ้สัตวปกตางๆ จะมาพักในรมกิ่งของตนไมนี้" (อสค 17:22-23) 

        เราอยูบ านเรา เมืองไทย  เราคุ นเคยดีกับเรื่องการเพาะปลูก วิธีการขยายพันธุ 
และปลูกตนไม  มีหลากหลายวิธีที่เราจะแยกนํากิ่งกานออกจากลําตนเพื่อเตรียมและนําไปลงดิน 
เพ่ือขยายพันธุตอไปใหไดตนและผลผลิต ขยายจํานวนใหมากขึ้น 

        เรื่องราวในพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมก็เปนเชนเดียวกัน ผูเรียบเรียงพระคัมภีร นําเอาเรื่อง
การขายพันธุไมมาเชื่อมโยงกับเรื่อง "พันธกิจ" ที่พระมอบหมายใหกับ "ชนชาติอิสราเอล...ประชากร
ของพระองค" ชีวิตของพวกเขาจําเปนตองเติบโตขึ้น และเปนพระพรเปนความชื่นชมยินดีใหกับ 
คนอื่น เหมือนกับตนสนสีดาร ที่กิ่งแขนงแยกออกไปขึ้นเติบโต และเปนรมเย็นใหกับนกทุกชนิดทุกตัว 

 พระเยซูเจาตรัสวา “พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตารดซึ่งเมื่อหวานในดิน 
ก็เปนเมล็ดเล็กกวาเมล็ดทั้งปวงทั่วแผนดิน   แตครั้นไดหวานแลวก็งอกขึ้นและกลายเปนตนไมใหญ
กวาพืชผักทุกชนิด มกีิ่งกานใหญโตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยรมเงาได” (มก 4:31-32) 

        ชีวิตของเราก็เหมือนกับเมล็ดพันธุนี่แหละ ชีวิตเราก็คอยคอยทานคอยคอยหายใจ 
คอยคอยเติบโต ชีวิตเราคอยเปนคอยไปทีละวัน ใชพระพรของพระในอาหารประจําวันทีละนอย 
พระสอนเรา วาเราไมไดกินอาหาร หรือใชพระพรเพ่ือตนเองอยางเดียวเทานั้น 

        ในพันธสัญญาใหม ในพระวรสารนักบุญมารโก พระเยซูเจาก็พูดเชนเดียวกัน ใหเราหมั่นดูแล
ชีวิตคริสตชนของเราใหเติบโตและเปนสันติสุข มอบรอยยิ้มมอบสันติสุขแกกันเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อดูแล
เอาใจใสพ่ีนองของเราดวย นั่นเอง. 

                    

          นกขุนทอง.   
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 11 เทศกาลธรรมดา, น.อันตน แหงปาดัว พระสงฆและนักปราชญ 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว จันทรแจม สุดสวาท จันทรแจม 

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

 

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

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มีขันทองและครอบครัว มีประเสริฐ ครอบครัว 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว 
Wong+ ครอบครัวMatteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

วชัรีย, สมบัติ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัวและญาติพี่นอง ปุณยนีย 
 - สุขสําราญแด คุณพอประยุทธ ชลหาญ+คุณพอประจักษ บญุเผา+คุณพอพรชัย แกวแหวน สุเทวี,สัตยา 

วันที่ 13 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด อากาธา ชแลม+ลอเรนซเต วีรวิทย+มารีอา หทัยทิพย  

เวลา. 07.00 น. 
- สุขสําราญแด ฟรังซิสโก สมพงษ สนิบํารุง+ครอบครัว สินบํารุง+ครอบครัว วงศ
ประสิทธิ์+ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน  

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

เพ็ญวรา 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 
- 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 ญาติพี่
นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

 - อุทิศแด มารีอา เทื่อม  อนิทรบ+เปโตร เปาโล ไสว อินทรบ+นายพิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน ครอบครัว 
 - อุทิศแด คุณแมเทียมจันทร โฆศิรินนท นงนุช 
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด มารีอา มารีย ธีรเดช ฤทธิ์ไกรเกรียง โอภาส 
 - อุทิศแด คุณปู คุณยา เทเรซา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด ยอหน อาเจา+มารีอา ประทุม เทเรซา 
 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม ชลธิชา 

 
- อุทิศแด เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์+มารีอา มักดาเลนา สมถวิล วงศประสิทธิ์+ 
มีคาแอล นที วงศประสิทธิ์+เทเรซา สมจิตต สินบํารุง+เปโตร สมนึก สินบํารุง+มารีอา 
สาวิตรี เอนดารนาเซาร 

 

 - อุทิศแด ญาตพิี่นอง+พระสงฆ นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ จันทรแจม 
 - อุทิศแด วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร สัปดาหที่ 11 เทศกาลธรรมดา, น.เมโทดิอุสที่ 1 พระราชาคณะ 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด คณุพอประยุทธ ชลหาญ+คุณพอประจักษ บญุเผา+คุณพอพรชัย แกวแหวน เทเรซา 

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

ชลธิชา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มีขันทองและครอบครัว มีประเสริฐ ครอบครัว 
วันที่ 14 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด คุณพอประยุทธ ชลหาญ+คุณพอประจักษ บญุเผา+คุณพอพรชัย แกวแหวน สุเทวี,สัตยา 

เวลา 07.00 น.  - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด คุณยาย แอด+กงสนิท ศรีสรรพางค เทเรซา 
 - อุทิศแด ไทเย้ียง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม ชลธิชา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร สัปดาหที ่11 เทศกาลธรรมดา, น.อเลดิส, น.วิโต มอแดสต, น.แกรสเซนซีอา มรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มีขันทองและครอบครัว มีประเสริฐ ครอบครัว 
 - สุขสําราญแด คุณพอประยุทธ ชลหาญ+คุณพอประจักษ บญุเผา+คุณพอพรชัย แกวแหวน สุเทวี,สัตยา 

วันที่ 15 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด ยวง วรเกียรติ สนเจริญ+ตามประสงคผูขอ ดารุณี 

เวลา 07.00 น.มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ สัปดาหที ่11 เทศกาลธรรมดา, น.ยอหน ฟรานซิส เรยิส พระสงฆและมิชันนารี, น.ลูทการดิส 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 16 มิ.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว มีขนัทองและครอบครัว มีประเสริฐ ครอบครัว 
เวลา 07.00 น.  - สุขสําราญแด ครอบครัว ดารุณี+วรเกียรติ สนเจริญ ดารุณี 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด มารีอา บุญมี ไชยประเสริฐ (ครบ 20 ป) ดารุณี,วรเกียรติ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันพฤหัสบด ี สัปดาหที่ 11 เทศกาลธรรมดา, น.เอมิลี่ แหงวีอาลาร, น.ลืตการด ภคินี, น.อัลเบิรต ลมีลอฟสกี ้

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มีขันทองและครอบครัว มีประเสริฐ ครอบครัว 

วันที่ 17 มิ.ย. 2021 

เวลา 07.00 น.  

- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+

ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจ

ทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

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

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 11 เทศกาลธรรมดา, บุญราศีเกรกอรี่ บารบาริโก พระคารดินัล 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มีขันทองและครอบครัว มีประเสริฐ ครอบครัว 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 
ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัว
Matteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

วัชรีย, สมบัต ิ

วันที่ 18 มิ.ย. 2021 
เวลา 07.00 น.  

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

วราลักษณ 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 

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

 
- อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บญุรอด ผังรักษ+ญาตพิี่นอง+พระสงฆ นักบวช+
วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง 

วราลักษณ 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร น.โรมูอัลโด เจาอธิการ, น.ยูเลียนนา แหงฟลโกเนียรี่ ภคินี 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มีขันทองและครอบครัว มีประเสริฐ ครอบครัว 

วันที่ 19 มิ.ย. 2021 
เวลา 17.00 น.   

 

- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว 
ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว Swan+ครอบครัว พิชชนุสากร+ครอบครัว Wong+ ครอบครัว
Matteosian+ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข 

วัชรีย, สมบัต ิ

นพวารพระมารดาฯ
มิสซา 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2021 : อาทิตยที่ 12 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

“ความหวัง” 

 เราทุกคนตางเคยตั้งความหวังไวบางประการในชีวิต และในเร่ืองที่เราหวังจะใหสําเร็จ 
เปนจริง เราตางเคยพบกับความผิดหวังมาหลายครั้ง ในความหวังมีองคประกอบของความ 
ไมแนนอน นักศึกษาทํางานหนักและหวังในอนาคตที่งดงาม คนหนุมสาวเริ่มรักกัน พูดคุยเรื่อง
อนาคตของพวกเขาและหวังที่จะทําใหดีกวาที่ผูใหญสวนมากไดทําไปแลว บิดามารดาตางเลี้ยงดู
บุตรและหวังที่จะไดภูมิใจในตัวเขา นักสังคมสงเคราะหตางหวังที่จะปรับปรุงสังคมใหดีอยาง 
ทันตาเห็น และคริสตชนเองก็มีความคาดหวังในเรื่องที่เกี่ยวกับพระศาสนจักรของตน 

 แตความหวังของเราจะตองตรงกับความเปนจริง การหวังมากจนเกินไป นําไปสูความผิดหวัง
และหลายครั้งก็พบกับความสิ้นหวังเอาทีเดียว ในวันนี้ เราประยุกตสิ่งนี้ เขากับอาณาจักร 
ของพระเจาและพระศาสนจักร เราควรตระหนักวาสองสิ่งนี้ไมใชเปนสิ่งเดียวกัน อาณาจักรของ
พระเจา การปกครองดวยความยุติธรรม ความรักและสันตินั้นพบได ในพระศาสนจักร 
พระศาสนจักรเอง ซึ่งเปนชุมชนของมนุษยยังไมใชพระอาณาจักรของพระเจาในโลกนี้เสมอไป 
เมื่อระลึกไดดังนี้ ความคาดหวังของเรา เกี่ยวกับพระศาสนจักรจะตรงกับความเปนจริงมากขึ้น  

 การหวังสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจ สถิติที่ประทับใจ และตึกที่สูงใหญตระการตานั้น อาจไมตรง 
กับความเปนจริงนัก การหวังที่จะมีสังคมพระศาสนจักรที่สมบูรณเปนเรื่องเพอฝน อาจนําไปสู 
ความผิดหวังและถึงขั้นของการเอาใจออกหางได อาณาจักรของพระเจาเปนความเปนจริง 
ที่ซอนเรนอยู บทอานพระคัมภีรวันนี้พูดถึง พระศาสนจักรและการคาดหวังของเรา 
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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. เน่ืองดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนมจะระบาดหนักขึ้น ทางกระทรวง
สาธารณสุขและภาครัฐขอความรวมมือใหปองกันและลดความเสี่ยง ทางวัดไดมีแนวทางปฏิบัติ
ตามดังน้ี 
 - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด จนกวาจะมี่การเปลี่ยนแปลง 
 - วันจันทร-ศุกร มีพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปด เวลา 7.00 น. (ไมมีออนไลน) 
 - วันเสาร  เวลา 17.00 น. มีนพวารฯ และมิสซาออนไลน 
 - วันอาทิตย เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน 
   พีน่องสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเกี่ยวกับการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน เชน การสง
ศีลฯ     
         ผูปวย สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
 
2. เชิญชวนพ่ีนองสวดสายประคําออนไลนพรอมกันในชวงนี้ เวลา 19.00 น. ทุกวัน จันทร อังคาร 
และวันพฤหัสบดี ผานทางเพจเฟสบุคของคุณพอพรชัย แกวแหวน และเพจเฟสบุคของวัด 
 


