
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 16 ประจําวันอาทิตยที่ 18 เมษายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 3 เทศกาลปสกา  

 

พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลกูา (ลก 24:35-48) 

 พระเยซูเจาทรงยืนอยูในหมู เขา ตรัสวา “สันติสุข 
จงดํารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด” เขาตางตกใจกลัว คิดวา 
ได เห็ นผี  แต พ ระองค ต รั ส ว า  “ท าน วุ น วาย ใจทํ าไม  
เพราะเหตุใดทานจึงมีความสงสัยในใจ จงดูมือและเทา 
ของเราซิ เปนเราเองจริงๆ จงคลําตัวเราดูเถิด ผีไมมีเนื้อ 
ไม มี กระดู กอย างที่ ท าน เห็ นว าเรามี ” ตรัสดั งนี้ แล ว  
พระองคทรงให เขาดูพระหัตถและพระบาท เขายินดี 
และแปลกใจจนไมอยากเชื่อ 

“พระคริสตเจาตองรับทรมาน และกลับคืนชีพจากบรรดาผูตาย” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

 สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้ เปนสัปดาหที่  3 ในเทศกาลปสกา พระวาจาของพระเจาบอกกับเราวา 
ความสงสัย ความกลัว ทําใหบรรดาศิษยหลายคนจําพระเยซูเจาไมได ไมวาพระองคจะมา 
ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม พระองคพยายามใหเราจําพระองคใหไดในชีวิตประจําวันของเรา 
ขอใหเราไดสลัดความกลัวและความสงสัยออกไป เพื่อจะไดจําพระองคไดในทุก ๆ กิจการ 
ในแตละวันของเรา 

 ตลอดสัปดาหที่ผานมา พอติดตามขาวสารเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด 19  
ระลอกใหม พอตัดสินใจประกาศทํามิสซาแบบปดควบคูไปมิสซาออนไลนอยางที่เคยปฏิบัติกันมา 
วัดคาทอลิกของเราที่อยูใจกลางกรุงเทพฯ และสถานที่สําคัญในจังหวัดอื่นๆ ทยอยปดและ 
มีแตมิสซาออนไลน เชิญชวนพี่นองไดสวดภาวนาเพื่อสถานการณโรคโควิด 19 ในประเทศไทย
และทั่วโลก ใหบรรเทาลงดวยครับ 

 การระบาดของโรคโควิด 19  ในระลอก 3 นี้ ดูจะรายแรงกวาระลอกอื่น ๆ ที่ผานมา 
พอคิดวาตอนนี้คงไมสําคัญมากแลววาการระบาดรอบนี้เกิดจากสาเหตุอะไร พอคิดวาที่สําคัญ
เราควรชวยกันระมัดระวังวาอยาให เราเขาไปอยู ในพื้นที่ เสี่ยงหรือเปนผูแพรเชื้อโรค 
ใหเราระมัดระวังมากที่สุดเทาที่จะทําได พยายามรักษาสุขภาพ เพื่อทําใหทุกคนปลอดภัยจาก
การระบาดของโรคนี้ 

 สิ่งที่พออยากฝากไวสําหรับเรื่องราวของการระบาดของโรคโควิด 19 เราเห็นเหตุการณ
ตาง ๆ มากมาย เราเห็นคนอีกหลายประเภทจากเหตุการณนี้ ทั้งผูที่ไดรับผลกระทบ ผูที่มีน้ําใจ
ในการชวยเหลือผูอื่นเทาที่จะสามารถ ผูที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ผูที่เห็นแกประโยชน
สวนตัว ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม ผูที่มองเหตุการณตาง ๆ ทั้งแงดีและแงลบ สุดทาย 
เราจะเปนใครในสถานการณแบบนี้ พอคิดวาขอใหเราคริสตชนไดเปนผูที่มีจิตตารมณแหงความ
รักของพระเยซูเจาตอเหตุการณนี้ 

 
       ขอพระอวยพรพี่นองที่รักทุกทาน 
        คุณพอประจักษ 
   



 

  

ห น า  3  

 

ปลัดบอกเลา 
"พระเจาทรงเปลี่ยนกลับ...กงจักรใหเปนดอกบัวเปนพระพร" 

 ถาเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค เรามั่นใจวาเรารูจักพระองค  ผูที่พูดวา “ขาพเจา
รูจักพระองค” แตไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค เขาเปนคนพูดคําเท็จ และ “ความจริง”  
ไมอยูในตัวเขา แตผูที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค ความรักของพระเจาในผูนั้นยอมสมบูรณ 
(1ยน 2:3-5) 
         คํากลาวของผูใหญแตโบร่ําโบราณวาไววา "เห็นกงจักรเปนดอกบัว" ดวยตนคิดวาดีมองวา
ถูก หลายครั้งเอาแตถูกใจตัวเอง เอาแตตนเองสะดวกสบาย โดยหารูไมวาจะนําภัยนําอันตราย 
มาสูตนเองมาสูครอบครัว มาสูครอบครัวใหญในระดับวัด หมูบาน ชุมชน จังหวัด หรือระดับชาติ
ระดับโลก ดังเชนภัยโดวิด19 ระลอกสาม ที่เราทุกคนกําลังเผชิญหนาดวยความกังวลดวย 
ความหวาดกลัวกันทั่วหนา ดวยเปนผลจากผูคนกลุมไมมากที่ "เห็นกงจักรเปนดอกบัว" 
 "ถึงกระนั้น พี่นองทั้งหลาย ขาพเจารูวาทานทําไปเพราะไมรู เชนเดียวกับบรรดาหัวหนา 
ของทาน แตพระเจาทรงใชวิธีนี้เพื่อทําใหถอยคําที่พระองคตรัสไวลวงหนาโดยทางบรรดาประกาศ
กวาพระคริสตเจาของพระองคจะตองทรงรับทรมานนั้นเปนจริง เพราะฉะนั้นทานจงเปนทุกขกลับใจ
และหันมาหาพระเจาเถิด เพ่ือบาปของทานจะไดรับการอภัย"         (กจ 3:17-19) 
          ไมวา "กงจักร" หรือเรื่องแยเรื่องเลวรายจะมีสาเหตุมีตนตอมาจากใครจากสิ่งใด 
เรื่องที่สําคัญคือ ยังมีตัวเรา ยังมีเพื่อนพี่นองดีดีมีน้ําใจรอบขางเรา มีพระพรของพระสําหรับ 
เราเสมอ 
         เราจงใชพระพรของพระ รวมมือกับพระพรของพระ จะยิ่งดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น หากเรานําพระพรของพระรวมมือกันกับพี่นองที่มีน้ําใจดี มอบความรักความดีงาม 
ใหกับเพ่ือนพี่นองตอไป 
 ศิษยทั้งสองคนจึงเลาเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเลาวาตนจําพระองคไดเมื่อทรงบิขนมปง  
ขณะที่บรรดาศิษยกําลังสนทนากันอยูนั้น พระเยซูเจาทรงยืนอยูในหมูเขา ตรัสวา “สันติสุขจงดํารง
อยูกับทานทั้งหลายเถิด”  แลวพระองคทรงทําใหเขาเกิดปญญาเขาใจพระคัมภีร ตรัสวา “...จะตอง
ประกาศในพระนามพระองคใหนานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม 
ทานท้ังหลายเปนพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้"      (ลก 24:35-36,45,47-48) 
         การประกาศพระนามของพระ ประกาศขาวดีเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจานั้น 
ไมจําเปนตองเปนเรื่องยิ่งใหญอะไรมาก  เพียงแคหวงกันหยุด ไมทําตัวใหเปนความเสี่ยงตออันตราย
ใหกับผูอื่น มอบความดีความเมตตาใหแกกัน 
         มาเถิด ไมวาจะยากลําบากสักเพียงใด  เรามารวมมือกัน รวมมือกับพระพรของพระ 
รวมกันประกาศขาวดีของพระ รวมกันปรับ "กงจักรใหกลับมาเปนดอกบัวเปนพระพรของพระ" 
กันเถิด. 

นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 3 เทศกาลปสกา, บุญราศีมารอีา แหงพระคริสตสมภพ 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด เทเรซา วรรณรุณี+แบรนาแด็ต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน วรรณรุณ ี

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

 

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 

วันที่ 18 เม.ย. 2021 - อุทิศแด ชูเกียรติ เจริญวิชา+ทอง+จีน ติวงค+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ นงลักษณ 

นพวาร-มิสซา - อุทิศแด ยวงบอสโก ประพจน รักอารมณ+พ.ต.อ ไพโรจน ทองอินทร ประพัฒนพงษ 

เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด ยอแซฟ สนัทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 

 
- อุทิศแด สิงหโต ชนวัฒน+เทเรซา สุธิอร ชนวัฒน+ญาติพี่นองทุกๆ คนของ ชนวัฒน,  
โลกาวิทย, สิทธิ, ร่ืนภาค, ศรีจํานง, เลือนประไพร, ไวยสุขศรี+วิญญาณในไฟชําระ+ครู อาจารย+ 
คุณพอ ซิสเตอร+รอดภัย+ศรีจํานงค  

สัตยา 

 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร บุญเลิศ สุวิชากร+อันนา วนิดา สุวิชากร อานนท 
 - อุทิศแด เปโตร ขาย+อันนา ขาย พิชัย 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา สันต+มารีอา บุญชู สังขมณีวงศ คนึงนิจ 
 - อุทิศแด เปโตร สุจิน มิตรเจริญ บุญรัตน 
 - อุทิศแด พล.ต หญิง กฤตยา ชมไพศาล พล.ท.สถาพร 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บญุรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช+วิญญาณที่
ไมมีใครคิดถึง 

วราลักษณ 

 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ บุญรัตน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 3 เทศกาลปสกา , น.เลโอ ที่ 9 พระสันตะปาปา 

 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ดารกา แซต้ัง+นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว ไชยพันธ คุมวิเชียร นัดดา 

วันที่ 19 เม.ย. 2021 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+

ประสบภัยทั้งหลาย 

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

เวลา 07.00 น. 

มิสซา 

- สุขสําราญแด อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+ 

เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ  

ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

 - อุทิศแด ชัยปฐม ชัยนนทวุฒ ิ  

 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร สัปดาหที่ 3 เทศกาลปสกา , น.อักแนส แหงมอนเตปูลซีอาโน อธิการิณ ี

 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 20 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครวั ดีสวาท นงลักษณ 
เวลา 07.00 น.มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครวั ชินทรนลัย  

 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด มารีอา สําลี มหามณรีัตน+ยอแซฟ (ภัคพล) ประธาน มหามณีรัตน สุนทร 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารญู ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันพุธ น.อันเซลม พระสังฆราชและนักปราชญ , น.คอนราด แหงปารชาม นักบวช 

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

วันที่ 21 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
เวลา 07.00 น. มิสซา - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 

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

 

 - อุทิศแด เปาโล จําป+กาทารีนา ตาก+ฟลิป ประทิน+เทกลา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช โยธิน 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 3 เทศกาลปสกา , น.เลโอนิด แหงอเล็กซานเดรีย นักปรัชญาเมธีและมรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารอีา ไพลิน จิตเจริญสมุทร ไพลิน 

วันที่ 22 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครวั สมัคร ทิวไผงาม  
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด สุจิตรา ไวอาษา  

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

 

 - อุทิศแด เปโตร บาน+อันนา บาน พิชัย 
 - อุทิศแด ยูมาอะ แซตั้ง+ฮะอี แซตั้ง+วิญญาณในไฟชําระ นัดดา 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารญู ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันศุกร น.จอรจ มรณสักขี, น.อะดาลเบิรต พระสังฆราชและมรณสักขี 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 23 เม.ย. 2021 - สุขสําราญแด ชไมพร รอดโฉมฉิน ชไมพร 
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครวั อมรินทร  

มิสซา 
- สุขสําราญแด รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+แบรนาแด็ต วราลักษณ  
ผังรกัษ+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

วราลักษณ 

 - อุทิศแด ตระกูล เกตุผล ชลอ 
 - อุทิศแด มารีอา ฮุยลั้ง+เซี่ยม ลั้ง+เซ่ียมเช็ง+เซี่ยม เตียง แซโงว+ยวง ฮุยเชง็ แซโงว+โยเซฟ สํารวย+ซุกคิน แซคู สําราญ 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

วันเสาร น.ฟเดลิส แหงซิกมาริงเก็น พระสงฆและมรณสักขี 

วันที่ 24 เม.ย. 2021  
- สุขสําราญแด โยเซฟ สัมฤทธิ์+สมหมาย แซคู+โยเซฟ สมศักด์ิ คุณนิธิกุล+อักแนส ปภาวรินทร+ปพิชญา+สภุาพร+
หลุยมารี ปภพ+หาญ+ปรชีา ชุณหชัชวาล 

สําราญ 

เวลา 17.00 น.   - สขุสําราญแด ครอบครวั วิจิตรศิริโสภณ+กัญลักษณ ปทุมโรจน พัทธชีรา 

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

 

มิสซา - อุทิศแด เปโตร กอย เหวี่ยน+มารทา ตัน หมูมี+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ พัทธธีรา 
 - อุทิศแด สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

วันอาทิตยที่ 25 เมษายน 2021 : อาทิตยที่ 4 เทศกาลปสกา 
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พระวาจานําชีวิต 
 

ขอพระเจาโปรดเปดความคิดของเรา เพื่อเขาใจพระคัมภีร 

 ในสภาพการณอันสับสนและจํากัดของมนุษย แตละวันเราตองพบกับความไมรู 
ความรูและความเขาใจอยูเสมอ มนุษยทุกคนเริ่มตนจากสูญ (ความคิดวางเปลา) อาศัย 
การทํางานอยางหนักเทานั้นที่คนหนึ่งจะเอาชนะ ความโงของตัวเอง เก็บสะสมความรู 
และไดการหยั่งรูและความเขาใจ เราตองการความเชื่อเพื่อจะบรรลุถึงการหยั่งรู  
เมื่อเด็กคนหนึ่งกลาววา “แตผมคิดวา...” และกลับเปนวาเขากลาวคํายืนยันโดยไมได
รวบรวมขอมูลใหดีเสียกอน คนสวนใหญมักจะไมถือสา พวกเขารูวาครูจะตองบอกเขาวา
จะตองทําอะไรกอนที่จะกลาวยืนยันอะไรสักอยาง แตเมื่อผูใหญคนหนึ่งทําแบบเด็กครั้ง
แลวครั้งเลา เขาก็จะถูกตราหนาวาเปนคนคุยโต 

 บทอานในวันนี้พูดถึงความโงเขลา ความรู และความเขาใจพระคัมภีร เมื่อดําเนินชีวิต
ในสังคมปดที่แยกตัวออกตางหาก สัตบุรุษอาจปลอยใหเรื่องความรูความเขาใจเปนเรื่อง
ของพระสงฆแตสังคมปดสําหรับคาทอลิกเปนเรื่องของอดีตไปแลว โดยอาศัยการ
สื่อสารมวลชน ทุกคนเขามาในบานของเราไดในปจจุบันเราเปนหนี้บุญคุณตัวเองและผูอื่น
เพื่อที่จะเปนคริสตชนที่รูเรื่องราวขาวสารดี เปนสิ่งจําเปนทั้งสําหรับเราเองและสําหรับผูอื่น 
มิฉะนั้น กระแสขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งทับถมเราทุกวันจะทําใหเราสับสน 

 อยางไรก็ตาม แมเปนผูใหญก็จะสามารถหยั่งรูและเขาใจไดโดยอาศัยการออกแรง
ดวยตัวเองเทานั้น คริสตชนที่เปนผูใหญควรอานพระคัมภีร หนังสือพิมพคาทอลิกหรือ
สารสังฆมณฑลและหนังสือดีๆ ควรชมรายการโทรทัศนซึ่งเกี่ยวกับศาสนา ความไมรู 
อาจเปนความผิดไดและนําไปสูความพินาศดังที่บทอานแรกในวันนี้ชี้ใหเห็น. 
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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 ตั้งแตวันเสารที่ 17 เม.ย. 2021   
         เปนตนไป 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 
   พี่นองสามารถรวมมิสซาผานทางเว็บไซตของวัดและชองยูทุป 
 - ทางวัดจะถวายมิสซาประจําวันตามจุดประสงคที่พี่นองขอไว 
 - พี่นองที่ปรารถนาจะขอมิสซาหรือทําบุญกับทางวัด สามารถติดตอได 
   ที่สํานักงานวัด 
 - พี่นองที่ตองการติดตอเกี่ยวกับการบริการเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจําเปน 
   เชน การสงศีลฯ ผูปวย สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 


