
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 ประจําวันอาทิตยที่ 16 พฤษภาคม 2564/2021 

สมโภชพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค 

พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก (มก 16:15-20) 

 พระเยซูเจาตรัสวา “ทานทั้งหลายจงออกไป
ทั่วโลกประกาศขาวดีใหมนุษยทั้งปวง ผูที่ เชื่อ 
และรับศีลลางบาปก็จะรอดพน ผูที่ไมเชื่อจะถูก
ตัดสินลงโทษ ผูที่เชื่อจะทําอัศจรรยเหลานี้ได คือ
จะขับไลปศาจในนามของเราจะพูดภาษาใหมๆ ได 
จะจับงูได และถาดื่มยาพิษ ก็จะไมไดรับอันตราย 
เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหลานั้นก็จะหาย
จากโรคภัย”   

   “จงไปสั่งสอนนานาชาติ” 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้พระศาสนจักรเชิญชวนเราใหสมโภชพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค การสมโภชนี ้
เปนการยืนยันถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลปสกากับความเชื่อของเราคริสตชน ความเชื่อที่เรามั่นใจวา
พวกเราจะไดไปสูบานแทของพระบิดาในเมืองสวรรค เปนเปาหมายที่เราทุกคนหวังไว เพื่อไดไปถึง
เปาหมายนี้ เราทุกคนตองออกแรงอยางเต็มที่ ตองพยายามทําตามที่พระเยซูเจาไดสั่งเรา 
ใหปฏิบัติตาม เพ่ือไปสูเมืองสวรรคที่พวกเราทุกคนต้ังใจ 

 สัปดาหที่ผานมา การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ไดกลายเปนวาระแหงชาติ คือ อยากให
คนไทยทุกคนไดไดฉีดวัดซีน เพราะชวงนี้มีกระแสวา วัคซีนที่เราฉีดนั้นมีคุณภาพที่ยังไมไดมาตรฐาน
อาจจะเกิดอันตรายได อันนี้พอเห็นวาเขาใจในทุกๆ ฝาย ในความคิดเห็นของพอ ณ เวลานี้ ทุกคน 
ที่มีความพรอมและสมัครใจ สามารถไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 เพื่อทําตามการณรงค
ของรัฐบาล พอและคุณพอพรชัยจะไปรับการฉีดวัคซีนฯ ประมาณกลางเดือนมิถุนายน จึงเชิญชวน 
พี่นองทุกทานไดไปรับการฉีดวัคซีนฯ รวมกัน เหมือนที่ทุกภาคสวนตอนนี้พยายามประชาสัมพันธวา 
“ฉีดดีกวาไมฉีด” ครับ ผลดีมีมากกวาผลเสีย 

 ชวงนี้พี่นองหลายทานอยูที่บานเปนสวนใหญ ขอใหอยาเครียดมากจนเกิดไป ทํากิจกรรมผอน
คลายบาง เพ่ือใหจิตใจและรางกายของเราแข็งแรง ไมพายแพแกทั้งโรคทางกาย และโรคทางจิตใจ
ครับ 

 การทํามิสซาของที่วัดยังคงเปนแบบปด พอคาดวาตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ไมนาจะม ี
การเปดมาเปนแบบปกติ รวมถึงโรงเรียนและสถานที่สาธารณะหลาย ๆ แหง พี่นองรวมใจ 
สวดภาวนาที่บานเพื่อขอใหสถานการณของโรคระบาดนี้ดีขึ้นโดยเร็ววัน ขอพวกเราไดรวมใจ 
สวดภาวนาเพื่อใหประเทศไทยและทั่วโลกใหผานเหตุการณนี้ไปได อยากเชิญชวนพี่นอง ถามีเวลา
วางไดสวดภาวนาโดยพรอมเพรียงกัน คุณพอพรชัยไดมีการจัดสวดสายประคําออนไลนสามารถ
ติดตามรายละเอียดไดจากสารวัดครับ สําหรับเราคริสตชนแลว ความเชื่อวาพระเจาจะประทาน
ความชวยเหลือและความบรรเทาใจใหแกเราทุกคนอยางแนนอน 

       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน   
                                  คุณพอประจักษ  
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ปลัดบอกเลา 
"พระคริสตเจาผูกลับคืนชีพและเสด็จสูสวรรคเปนความหวังของเรา" 

 "ขอพระองคโปรดใหตาแหงใจของทานสวางขึ้น เพื่อจะรูวา.....พระอานุภาพยิ่งใหญของพระองค 
ตอเราผูมีความเชื่อนั้นล้ําเลิศเพียงใด  พระอานุภาพและพละกําลังนี้  พระองคทรงแสดงในองค 
พระคริสตเจา เมื่อทรงบันดาลใหพระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตายและใหประทับ 
เบื้องขวาของพระองคในสวรรค..... และทรงแตงตั้งพระคริสตเจาไวเหนือสรรพสิ่ง ใหทรงเปนศีรษะของ
พระศาสนจักร"  (เทียบ อฟ 1:18-20, 22) 

         เมื่อพระคริสตเจา กลับคืนชีพ  เราผูติดตามพระองค (ดวยความเชื่อ ดวยการเปนพยานถึงพระองค 
ดวยกิจการความรักความเมตตา) ก็จะไดรับการกลับคืนชีพดวยเชนกัน  

         เปนเชนนี้เพราะพระเปนเจาทรงเปดตาใจของเราใหเราไดรูวา พระเยซูคริสตเจาทรง "ศีรษะของ
พระศาสนจักร" และเราทุกคนรวมกันเปนพระศาสนจักร, เปนรางกาย ,เปนพระกายทิพยของพระองค 

 พระเยซูเจาตรัสวา “.....พระจิตเจาจะเสด็จลงมาเหนือทาน และทานจะรับอานุภาพเพื่อจะเปนพยาน
ถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผนดิน"  เมื่อตรัสดังนี้แลว พระองค
เสด็จสูสวรรคตอหนาเขาทั้งหลาย.....  (เทียบ กจ 1:7-9) 

          ทุกครั้งที่เราเขามารับคีลมหาสนิท รับพระกายของพระองค  พระอานุภาพของศีลมหาสนิท 
รวมหลอมเราเปนหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจา  เราจึงเปนหนึ่งเดียวกับพระองค  และเราจะเปน
เหมือนกับที่หนังสือกิจการอัครสาวกไดเลาไววา “.....พระจิตเจาจะเสด็จลงมาเหนือทาน และทานจะรับ
อานุภาพเพื่อจะเปนพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผนดิน"  
(กจ 1:9) 

 พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศขาวดีใหมนุษยทั้งปวง.....  
บรรดาศิษยก็แยกยายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแหงหน องคพระผูเปนเจาทรงทํางานรวมกับเขา 
และทรงรับรองคําสั่งสอนโดยอัศจรรยที่ติดตามมา  (มก 16:15,20) 

 ภาพการเสด็จสูสวรรคของพระเยซูคริสตเจา มอบพลัง กําลังใจ ความเชื่อมั่นใหกับเราคริสตชน 
ผูติดตามพระองค  เราจะไดสามารถมีกําลังติดตามพระเยซูเจาจนถึงที่สุด แมมีความยากลําบากแสนสาหัส
ขวางหนาอยูก็ตาม 

 พระเยซูเจาจะไมทอดทิ้งเรา พระองคจะทรงรวมทางกับเราเสมอ จะมีพระพรพระหรรษทานปกปอง
และหนุนนําเราเสมอ  ดังนั้น “ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวดีใหมนุษยทั้งปวง..."      

 เราคริสตชน จึงมีความหวังหนักแนน, มีความเช่ือมั่นคง, ไมทอแทไมยอมแพที่จะแบงปนดวยเมตตา 
ก็เพราะวา "เมื่อพระเยซูเจาซึ่งเปนศีรษะทรงไดรับพระเกียรติ ขาพเจาทั้งหลายซึ่งเปนสวนตางๆ  
แหงพระกาย ก็มีความหวังวา การเสด็จสูสวรรคของพระองคทาน จะนําขาพเจาทั้งหลายเขาสูสวรรคดวย" 

               นกขุนทอง.   
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  สมโภชพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค, น.ยอหน เนโปมูเชน พระสงฆและมรณสักขี, น.อูบาลด 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญท้ังหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  

 - ครอบครัว เต็มสุข+ครอบครัว นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว  
รุงอรุณไทยกุล  

 - สุขสําราญแด โยเซฟ สมพล+มารีอา มักดาเลนา ชาลินี ปญจทรัพย  

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา ชาลินี+ยอแซฟ สมพล ปญจทรัพยและครอบครัว+มารีอา วิไล+เปโตร 
สนั่น ผลอุดม  

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา ชาลินี ปญจทรัพย  

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูเจ็บปวย+ 
ผูเดือดรอน+สันติสุขของโลก กจิสําเร็จ 

วันที่ 16 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแด็ต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารีอา เทเรซ สิรีธร  
รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา 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  
ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรพัย+จอหน มารี กรวชิญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

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

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ สามี บุตรทั้งสาม+แบแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม  
 - อุทิศแด เซอร เอเวอรลิน โพธิ+เซอร เอมิล อารียภัค  

 - อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปุ ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+
วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ กิจสําเร็จ 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด พระสงฆ-นักบวช ที่ลวงลับ+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช และไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพีน่องผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา สุขสําราญแด สัตบรุุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 7 เทศกาลปสกา, น.ปาสกัลป เบลอง ฤาษ ี
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั พัฒนมงคล ค.ปาริฉัตร 

วันที่ 17 พ.ค. 2021
เวลา 07.00 น. มิสซา 

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

 

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

 

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

วันอังคาร น.ยอหน ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี, น.เวนันต, น.เฟลิกซ แหงคานเตาลิส 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 18 พ.ค. 2021
เวลา 07.00 น.มิสซา 

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

 

 
- 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+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันพุธ สัปดาหที่ 7 เทศกาลปสกา, น.เปโตร เชเลสติน ที่ 5 พระสันตะปาปา 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารอีา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 - สุขสําราญแด ศริิมา สมบัติสิร ิ ลักษณา 

วันที่ 19 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารอีา เจมมา ชลธิชา นุมหอม  

เวลา 07.00 น. มิสซา 
- สุขสําราญแด มารอีา แบรนาแด็ต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารอีา เทเรซ สิรีธร รุงอรณุไทยกุล+ 

อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธชิา นุมหอม 
 

 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ +ปญจทรัพย+จุฬาภรณ  

ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวชิญ  ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพฤหัสบดี น.เบอรนาดินแหงซีเอนา พระสงฆ  

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด มารอีา แบรนาแดต็ มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารอีา เทเรซ สิรีธร รุงอรณุไทยกุล+ 

อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธชิา นุมหอม 
 

วันที่ 20 พ.ค. 2021 

เวลา 07.00 น. มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ  

ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวชิญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

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

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร น.คริสโตเฟอร มากัลปเลนส พระสงฆ และเพื่อนมรณสักข,ี น.ยูกีน แหงมาเซโนด,น.ชีแซล ภคิน ี

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครวัดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันที่ 21 พ.ค. 2021 - สุขสําราญแด ฟรังซิสเซเวียร นนทรัฐ ธรรมนิตย ครอบครัว 

เวลา 07.00 น. มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ  

ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวชิญ  ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ  

ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

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

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด ธนกร นาคสุวรรณ+วิญญาณในไฟชําระ ปาริฉัตร 

วันเสาร น.ริตาแหงคาเซีย นักบวช 

วันที่ 22 พ.ค. 2021  - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 17.00 น.   

นพวารพระมารดาฯ

มิสซา 

- สุขสําราญแด เปาโล ธีรชยั ปญจทรพัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ 

ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวชิญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

 

 - สุขสําราญแด ครอบครวั ธรรมนิตย ครอบครัว 

 - สุขสําราญแด เปโตร มารีโอ ชยัฉัตร รุงอรณุไทยกุล ชลธิชา 

 - อุทิศแด สมศักดิ์ ชูสรอยปน+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 23 พฤษภาคม 2021 : สมโภชพระจิตเจา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

สวรรคและแผนดิน 
 ไมใชทุกคนจะมีทรรศนะการมองชีวิตแบบเดียวกัน สําหรับบางคน ชีวิตนี ้เปนทุกสิ ่ง 

และสวรรคไมมีความหมายอะไรเลย แมจะเปนคนดี ถนอมรักษาความรักเปนคุณคายิ่งใหญ 
แตเมื่อคนหนึ่งกําลังจะตาย นั่นเปนการสิ้นสุดของทุกสิ่ง ยังมีอีกบางคนที่สวรรคมีความสําคัญอยางที่สุด 
และชีวิตนี้เกือบไมมีความหมายอะไรเลย พยายามเอาวิญญาณรอดเถิด! คริสตชนจํานวนมาก
ถนอมรักษาความคิดแบบนี้ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี ่ยวกับผูอื ่นที่ตัวเองไมเกี ่ยวของดวย สุดทาย 
มีบางคนท่ี “สวรรค” เริ่มตนขึ้นแลวในแผนดินนี้ในความรัก 

ถาเราเขาใจปรัชญาชีวิตของพระเยซูเจาอยางดี และพยายามเขาใจการเทิดทูนสภาวะมนุษย 
ของพระองคอยางที่เราฉลองในวันนี้ เราควรจะพยายามทดลองดู เราอาจดําเนินชีวิต รวมทั้งเรื่องเพศ
และความรักในชีวิตสมรสในฐานะเปนความจริงทางโลก เราอาจจะพัฒนาศักยภาพของเราทางโลก
จนถึงความสมบูรณ เราอาจจะใชวิทยาศาสตร สังคมวิทยา ฯลฯ เพื่อสรางชีวิตที่ดีกวาในโลกนี้ 
เราอาจจะขอคําแนะนําจากผูใหคําปรึกษาดานชีวิตแตงงาน และจิตแพทยจะหายาที่ดีที่สุดสําหรับ
การรักษาที่จะหาได ถึงกระนั้น ในชวงเวลาที่เราคนพบแลว เรารูดีวาจะตองมีอะไรมากกวาทั้งหมดนี ้
คือมี “ความเปนจริงที่อยูโพนธรรมชาติมนุษย”  

ในความเชื่อ และในการติดตามพระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ เราเห็น “ความเปนจริงที่อยูโพน
ธรรมชาต ิมนุษย ” นี ้ว าเป นพระบ ิดาผู กําล ังรอคอยเรา พระเยซูเจ าทรงเป นจุด เริ ่มต น  
“เมื ่อพระองคทาน ผู เป นศีรษะและบุตรหัวปไดเขาสวรรคเป นคนแรก ขาพเจาทั ้งหลาย 
ผู เป นสวนอื ่นๆ แหงพระวรกาย ก ็จะไดต ิดตามไปรับความรุ งเรืองอันเด ียวกันดวย”  
“ขาแตพระผูทรงสรรพานุภาพ... ขาพเจาทั้ งหลายมีความหวังวา การเสด็จขึ้นสวรรค 
ของพระองคทาน จะเปนการนําขาพเจาทั้งหลายเขาสูสวรรคดวย” 
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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  
 


