
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 
1 หมู ่5 ซ.นวมินทร ์81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์.02-3758294-6 แฟกซ์.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปีที่ 36 ฉบับที่ 23 ประจ าวันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2565/2022 

 พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกว่า ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา  
ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา และเราจะวอนขอพระบิดา 
แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่าน เพื่อจะอยู่
กับท่านตลอดไป  “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา  
พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรา 
มาหาเขา จะทรงพ านักอยู่กับเขา...... 

 

 บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญยอห์น     ยน 14:15-16,23ข-26 



 

  

ห น้ า  2  
 

คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 
     อาทิตย์นี้  เราสมโภชพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระจิตเจ้าลงมา 
เพื่อเป็นผู้น าทางให้กับบรรดาอัครสาวกรวมไปถึงพวกเราทุกคนด้วย พระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี้เอง  
เป็นผู้ประทานให้บรรดาอัครสาวกสามารถพูดภาษาต่างๆ ได้เพื่อจะได้ประกาศพระวาจาของพระเจ้า
ให้กับชนชาติต่างๆ ได้รับรู้ และท าให้ทุกคนมีพระพรพิเศษต่างๆ เพื่อใช้ในการบริการรับใช้ซึ่งกันและกัน 
นี่เป็นผลงานของพระจิตเจ้าอย่างแท้จริง 
       วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน มีพิธีบวชพระสงฆ์ที่บ้านเณรยอแซฟ สามพราน ตอนบ่ายมีการจัด 
แสวงบุญที่สักการะสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบ ารุง ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมใจกันสวดภาวนา
เพื่อพระสงฆ์ใหม่ ท่านใดสามารถไปร่วมงานฯ เชิญชวนตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย ขอให้การจัดงาน
ครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทางวัดจะส่งเงินไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายของบ้านเณรในครั้งนี้ด้วย พ่อจะแจ้ง
จ านวนของเงินบริจาคท่ีแน่นอนให้พี่น้องทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
       วันเสาร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนมิถุนายน ทางวัดเชิญพระพระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 องค์มาร่วม
ท ามิสซาแรกที่วัดของเรา พี่น้องสามารถมาร่วมมิสซาได้ทุกรอบ พระสงฆ์ท้ัง 4 องค์จะร่วมประกอบพิธี
บูชาขอบพระคุณและให้พรสงฆ์ใหม่หลังทุกมิสซา พิเศษ คือ มิสซารอบ 9.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 
มิถุนายน คุณพ่อ มัทธิว สาโรจน์ เมธีพิทักษ์กุล ลูกวัดของเราจะเป็นประธาน และมีการค านับ  
พระสงฆ์ใหม่ทุกท่านอย่างเป็นทางการ หลังมิสซามีการจัดกิจกรรมในการแนะน าคุณพ่อใหม่ทั้ง 4 องค์ 
เชิญพี่น้องร่วมมิสซาและแสดงความยินดีกับบรรดาคุณพ่อใหม่ตามเวลาที่พี่น้องสะดวก 
       สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการพูดกันถึงเรื่องใส่หน้ากากอนามัย เริ่มมีความคิดว่าจะถอดหน้ากากอนามัย
ออกได้หรือยัง ที่ไหนอย่างไร และที่ไหนควรใส่หน้ากากอนามัย ยังคงเป็นประเด็นที่คงต้องปรึกษากัน
ต่อไป แต่พ่อคิดว่าการร่วมพิธีกรรมที่วัด คงต้องขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่านให้ใส่หน้ากากอนามัย 
อยู่เสมอ คงเป็นแบบนี้อีกระยะใหญ่ๆ จนกว่าจะเกิดความมั่นใจกับสังคมกลุ่มใหญ่ในประเทศของเรา  
       คุณพ่อแบงค์พยายามสร้างบรรยากาศในวัดของเรา โดยการรวบรวมรายชื่อทั้งเด็กๆ และ
เยาวชน จุดประสงค์เพื่อท าความรู้จักและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรกับทางวัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ ขอพี่น้องช่วยกันสนับสนุนทางวัดได้ในทุกๆ รูปแบบ ท้ังส่งลูกหลานมาร่วมหรือด้านขนม ฯลฯ 
       สัปดาห์ที่ผ่านมา พ่อได้ตามช่างเครื่องเสียงที่วัดมาดู ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เวลามีพิธีกรรม 
ในวัด พี่น้องจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจน หวังว่าครั้งนี้คงจะท าให้ปัญหาเรื่องเครื่องเสียงที่วัดหมดไป 
ขอบคุณพี่น้องหลายท่านที่คอยติดตามถามเรื่องของที่วัด การร่ วมมือกันจะท าให้วัดของเรา
เจริญก้าวหน้า         
        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
                คุณพ่อประจักษ์ 
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บอกกล่าว เล่าเรื่อง 
วัด = ครอบครัวเดียวกัน 

“คุณพ่อช่วยอบรมลูกฉันที เดี๋ยวนี้ตั้งแต่จบมหาวิทยาลัย ไม่ค่อยจะมาวัด ไม่ค่อยจะ
สนใจแก้บาปรับศีลเลย” “ลูกไม่เอาเรื่องศาสนาเลย ฉันจะต้องท าอย่างไร พ่อน่าจะช่วยได้ ”  
จะมีประโยคค ำถำม ประโยคขอร้องอีกหลำยๆประโยคที่พ่อมักได้ยิน หรือคุณพ่อท่ำนอ่ืนๆ  หลำยท่ำน
มักได้ยินเป็นค ำถำมยอดนิยมที่เกิดขึ้นกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นญำติผู้ใหญ่ ซึ่งแสดงถึงควำมห่วงใย  
ต่อควำมเชื่อของลูกๆหลำนๆ เวลำมีค ำถำมเหล่ำนี้ มีประโยคขอควำมช่วยเหลือแบบนี้ ค ำตอบที่พ่อ  
มักให้ก็คือ พ่อไม่เตือนหรอก บอกไม่ได้หรอก โตแล้ว ถ้ำไม่บอกไม่สอนต้ังแต่เล็กๆ ไม่ปลูกฝังต้ังแต่
เด็กๆ ด้วยกำรให้เขำมำวัด มำร่วมกิจกรรมของวัด มำมีส่วนในงำนของวัดเลยในวัยเด็ก พอโตเขำก็จะ
ไม่มำ พอโตเขำก็จะไม่คุ้นเคย และไม่รู้สึกว่ำตนเองต้องเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนวัด ในกิจกรรมของวัด  
ที่สำมำรถท ำได้ พ่อบอกได้แค่ตอนเด็กๆที่พ่อแม่พำเขำมำวัด  พ่อก็ไม่รู้ว่ำนี่เป็นค ำตอบของค ำถำม  
ที่อยำกได้ยินหรือเปล่ำ 

พี่น้องควำมเชื่อของเด็กๆ ควำมเชื่อของลูกหลำนของเรำ จะได้รับกำรปลูกฝังและได้รับ 
กำรหล่อหลอมจำก ครอบครัวเป็นอันดับต้น และสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่พระสันตะปำปำฟรังซิสก็เน้นย้ ำ  
เมื่อพูดถึงครอบครัวเสมอๆ ใครจะสอนลูกๆ หลำนๆ ให้มำวัด ให้สวดภำวนำ ให้แก้บำปรับศีล  
ให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวัด อันดับแรกก็คือ ครอบครัว พ่อแม่ อำกง อำม่ำ พี่ป้ำน้ำอำ ถ้ำเด็ก 
ถูกเสริมสร้ำงในบรรยำกำศแบบนี้ เขำก็จะอยู่ในบรรยำกำศแบบนี้แบบไม่รู้สึกว่ำเป็นเรื่องแปลก  
หรือเป็นภำระเพิ่ม  

อันดับต่อมำที่จะช่วยส่งเสริมพวกเขำได้ก็คือชุมชนวัด ค ำถำมนี้พ่อพอจะตอบได้ พอจะช่วยได้
ว่ำวัดจะส่งเสริมเด็ก หล่อหลอมเด็กอย่ำงไร ทำงหนึ่งก็โดยกิจกรรมต่ำงๆที่จะช่วยส่งเสริมพวกเขำตำม
บทบำทที่เป็น กำรอบรมส่งเสริมบทบำทหน้ำที่ที่พวกเขำสำมำรถท ำได้ เป็นเด็กช่วยมิสซำ ผู้อ่ำน  
บทอ่ำน กลุ่มเยำวชนของวัด ฯลฯ พ่อจึงเชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกหลำนต้ังแต่ระดับชั้นป .3 ขึ้นไป 
ส่งบุตรหลำน จะทั้งผลักทั้งดัน ก่ึงบังคับถ้ำท ำได้ เพื่อให้พวกเขำมำช่วยมิสซำ อ่ำนบทอ่ำน พี่น้องลงชื่อ
ได้ที่หน้ำวัดต้ังแต่สัปดำห์นี้ไป หรือมำบอกกับพ่อเลยก็ได้ เพื่อจะจัดให้เด็กๆมีบทบำทในพิธีกรรม  
ให้มำกเท่ำที่จะท ำได้ นี่เป็นแนวทำงที่สำมำรถช่วยส่งเสริมและหล่อหลอมเด็กๆ และเยำวชนให้ผูกพัน
กับวัด แต่ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ำไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกพ่อแม่ผู้ปกครอง 

พ่อจึงเชิญชวนพี่น้องได้ส่งเสริมสนับสนุนทั้งผลักทั้งดันๆลูกๆหลาน ให้มามีบทบาท
มาร่วมในกิจกรรมต่างๆของวัด   พ่อเชื่อว่ำกำรได้มีโอกำสมำสัมผัส มำใกล้ชิดกับวัด จะช่วยให้ 
พวกเขำคุ้นเคย ช่วยให้พวกเขำมีควำมผูกพันกับวัด กับชุมชน กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวัด และพวกเขำ
จะไม่ทิ้งวัดไปเมื่อโตขึ้น เพรำะพวกเขำจะไม่รู้สึกว่ำวัดเป็นที่ส ำหรับคนแปลกหน้ำที่มำพบกันและก็แยก
ย้ำยกันเมื่อจบมิสซำ แต่วัดจะเป็นที่ๆ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มำพบเจอกัน พ่อเห็นภำพเยำวชนหรือสัตบุรุษ
หลำยๆ ท่ำนในวัดเป็นเพื่อนสนิทกัน คุ้นเคยกันก็เพรำะว่ำได้มำร่วมกิจกรรมของวัด มำช่วยเหลืองำน
ของวัดตำมที่ตนเองสำมำรถท ำได้ ท ำให้ภำพของกำรมำวัดไม่ใช่เพียงแค่กำรมำท ำหน้ำที่คริสตชน
เท่ำนั้นแต่กลำยเป็นภำพของกำรมำพบเจอกันของกลุ่มเพื่อน กลุ่มคนรู้จัก และนี่คือควำมหมำยของ
ชุมชนวัด เพรำะวัดคือครอบครัวใหญ่ ที่เรำจะมำพบกันทุกๆ อำทิตย์ หรือทุกๆ ครั้งที่มีโอกำส 

        ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระจิตเจ้า 

 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั บริจิต อารยี์ เจริญพานิช+ตามประสงค์ผู้ขอ อารยี ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั บุญสม+จิราภรณ์+บุณยวีร์ เน่ืองพลี+ตามประสงค์ผู้ขอ บุญสม 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ธิติวัฒน์ พัทรด ารงรัตน์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธิติวัฒน์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ชาคร+กนกวรรณ ทรัพยอ์าภารัตน์+ตามประสงค์ผู้ขอ ชาคร,กนกวรรณ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ประทิน ปญัจทรัพย์+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขส าราญแด่ ลูกหลาน ครอบครัว รศัมีธีรธรรม+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+ครอบครัว  

ศานติพงศ์+ครอบครัว ลิมปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว หรั่งเจริญ เสาวลักษณ์ 
 - สุขส าราญแด่ ดอมินิก กฤชคุณ ศานติพงศ์+พิทักษ์พงษ์ ศานติพงศ์ เสาวลักษณ์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ์และครอบครัว+ตามประสงค์ผู้ขอ วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั พิชัย เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ไชยงค์ ษรสกุลทรัพย์  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั วงศ์มาแสน สมบัติ 
 - สุขส าราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขส าราญแด่ มารอีา วสุนันท์ เฮงตระกูล วสุนันท์ 
 - สุขส าราญแด่ อันนา สมคิด ศุภลักษณ์ ฉันทพิชญ์ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั งามพีระพงศ์ ปรารถนา 
 - สุขส าราญแด่ อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม ครอบครัว 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ส าราญจิตร เพ็ชรรัตน์ 

วันที่ 5 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ เกียรติ 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ประยุทธ สงัขรัตน์+เพ่ือวีระวรรณ+สะสม สังขรัตน์ ประยุทธ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวัดาราพงษ์+ประณีต ดาราพงษ์และลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บป่วย+

ประสบภยัทั้งหลาย+ตามประสงค์ผู้ขอ 
ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - สุขส าราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขส าราญแด่ มารอีา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ เมลานี 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ วิทยา จันมาและครอบครัว วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั รักษ์สมบรูณ์ สมเดช 
 - สุขส าราญแด่ มารอีา สนธยา พรรณศิริ  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ทรรทรานนท์+ครอบครัว ทรัพย์ศรี ฉมชบา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ขาวผ่อง อาภรณ ์
 - สุขส าราญแด่ มารอีา อัญชนา คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
 - สุขส าราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ์+สามี บุตรทั้ง 3 เพ็ญวรา 
 - สุขส าราญแด่ รัชนี+นัฐชา โพธิปัสสา+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ โพธิปัสสา+เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขส าราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ์+สามี บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สันติพิทักษ์สกุล เกษร 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั วันชัย+อังศิณีย์ นามะสนธิ+ตามประสงค์ผู้ขอ วันชัย,อังศิณีย ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั พรศรี โรจน์เมฆี+ตามประสงค์ผู้ขอ พรศรี 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงค์ผู้ขอ สุชีรา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์ ธารณิ ี
 สุขส าราญแด่ เปโตร สมชาย+มารอีา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพ่ีน้อง+

ผู้ป่วย+ตามประสงค์ผู้ขอ กิจส าเร็จ 



 

  

ห น้ า  5  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระจิตเจ้า 

 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จ ารญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟช าระ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - อุทิศแด่ เปโตร สมชาย รักษ์สมบรูณ+์มาร์โก สมชาย+มาร์ตินา สมจิตร์ รักษ์สมบูรณ์ สมเดช 
 - อุทิศแด่ วาเลนไทน์ ทองย้อย ทัตตวร สรัญญา 
 - อุทิศแด่ อักแนส เกษร เศวตรัตน์ ธนพัทธ,ลูกชาย 
 - อุทิศแด ่ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เตียว+มารีอา กิมเน้ย  

แซ่เฮ้ง+อากาทา ซุ่ง แซ่โค้ว+เปาโล เก็งสือ แซ่อึ้ง เสาวลักษณ์ 
 - อุทิศแด่ ไมตรี สมมติ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ รัชน ี
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สร+ิมารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพ่ิมมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด่ ลอเรน ไชยันต์ ษรสกุลทรัพย์  
 - อุทิศแด่ ลูกา ทองสา+ลูซีอา เสด็จ+เทเรซา วัชภรณ์ สมบัติ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+วิญญาณในไฟช าระ จ าลอง 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน+ยวง วิชิต ตรันเจริญ เพ็ญแข 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
 - อุทิศแด่ สมโภชน์ สืบจากรอด พร้อม,ลูกหลาน 

วันที่ 5 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี่+เปโตร สว่าง+เปาโล ขันธ์+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+์ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์ สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ กิ้งซุ้ง แซ่โง้ว ปรารถนา 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสโก พยนต์+มารีอา ชนีา+อันนา นภาวรรณ+เยโรม เพ็ชรดา ส าราญจิตร เพ็ชรรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล กิมบุ้น แซ่เอี้ยว+อันนา น ากี แซ่คู อภิวันท ์
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฏาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสทุธริงค์กุล พรหมพัฒน์ 
 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ ประยรู 
 - อุทิศแด่ นพ บุรณศิริ นพพินท์ 
 - อุทิศแด่ ประณต+ประลิน+สัญญา ทรรทรานนท์+อนุสรณ์ ทรัพย์ศรี ฉมชบา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ+เปาโล เขียน+ยอห์นบัปติสตา ทวี+แคทรีน ขวัญชนก เกษร 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อ านวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล+ต๋อง วิชชา 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา จรัล ไชยเผือก+ยวงบัปติสตา อนุศักด์ิ ไชยเผือก  
 - อุทิศแด่ อตพล กนกรัตนา เกียรติ 
 - อุทิศแด่ ยอห์นบอสโก ก าเกงิ นาคะเกศ+เซซีลีอา วรรณี นาคะเกศ+วินเซนต์ ชาญยุทธ รุจิเกียรตกิ าจร เกรียงไกร 
 - อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารอีา อ าไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพ่ีน้อง

ที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ นิภาพร 
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธ์ิ+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ เสาวลักษณ์ 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ วสุนันท์,กฤชคุณ 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขส าราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 



 

  

ห น้ า  6  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันจันทร์ ระลึกถึงพระนางมารีพระมารดาของพระศาสนจักร 

 - สุขส าราญแด่ มารอีา ศศิพิมล ศรีคง จิราพร 
วันที่ 6 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ อักแนส เกษร เศวตรัตน ์ ธนพัทธ,ลูกชาย 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
วันที่ 7 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ อักแนส เกษร เศวตรัตน ์ ธนพัทธ,ลูกชาย 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
วันที่ 8 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 

 - อุทิศแด่ อตพล กนกรัตนา เกียรติ 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี น.เอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร 

วันที่ 9 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

มิสซา,เวลา 19.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
วันที่ 10 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ มารอีา มักดาเลนา ส าราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารอีา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ช านาญ ปัญจทรัพย์+

ราฟาแอล หริัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ อตพล กนกรัตนา เกียรติ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

วันเสาร์ ระลึกถึง น.บารนาบัส อัครสาวก 

 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 11 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
มิสซา,เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปตสิต์ ช านาญ ปญัจทรัพย์+ราฟาแอล 

หิรญั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญัจทรัพย์-เปลง่ศรีสขุ-ผลอุดมที่ล่วงลับ 
ครอบครัว 
ผลอุดม 

 - อุทิศแด่ อตพล กนกรัตนา เกียรติ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 : สมโภชพระตรีเอกภาพ  
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พระวาจาน าชีวิต 
พระจิตเจ้า ของประทานจากพระบิดาเจ้า 

เรือติดใบเต็มอัตราและกางใบออกเป็นภาพที่สวยงามมาก แต่เรือก็เคลื่อน
ไปไม่ได้ถ้าไม่มีลม ปราศจาก “ลมปราณชีวิต” มนุษย์ไม่สามารถท าอะไรได้ 
จิตรกรต้องการแรงบันดาลใจ เราทุกคนได้รับ ลมปราณขององค์พระผู้เป็นเจ้า  
พระจิตผู้ประทานชีวิตของพระเจ้า ในว ันร ับศ ีลล ้างบาป ส าหร ับชาวย ิว 
ในวันที่ห้าสิบ (หลังจากวันปัสกา) พวกเขาฉลองการประทานบทบัญญัติแก่โมเสส
ที่ภูเขาซีนาย และการสถาปนาอิสราเอลขึ้นเป็นประชากรของพระเจ้า ส่วนเรา 
ในว ันที ่ห ้าส ิบ  เราฉลองการประทานพระจ ิตของพระเจ ้าแก ่ประชากร  
ของพระองค์และที่สัมพันธ์กันก็คือ เป็นฉลองการสถาปนาอิสราเอลใหม่คือ 
พระศาสนจักร 

พระจิตเจ้าที่พระเยซู เจ้าทรงส่งมาจากพระบิดา จะเตือนเราทุกคน 
ถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนเรา พระองค์จะให้ชีวิตกระตุ้นเราและช่วยเราให้รู้ 
และเข้าใจศาสนา ไม่เพียงแต่ด้วยความคิด แต่ด้วยจิตใจ
และวิญญาณของเรา  

“ข้าแต่พระบิดาแห่งความสว่าง โปรดส่งพระจิต
ของพระองค์ มายังชีวิตของเรา ด้วยอ านาจของลมที่มี
อานุภาพ และด้วยไฟแห่งปรีชาญาณของพระองค์  
โปรดเปิดขอบฟ้าแห่งความคิดของเรา” 
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ตารางมิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น., (ยกเว้นวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น..) 
             วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 

 

1. ตารางมิสซาสัปดาห์หน้า เนื่องจากพระสงฆ์มีการเข้าเงียบประจ าเดือน ดังนี้ 
  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น.  ยกเว้นวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.  
 

2. เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกหลานตั้งแต่ป.3 ขึ้นไปและปรารถนาให้เด็กๆ ได้มีโอกาส
ใกล้ชิดพระแท่น  ในฐานะเด็กช่วยมิสซาหรือผู้ อ่ านพระคัมภีร์  สามารถแจ้ง 
ความประสงค์และลงชื่อที่ด้านหน้าวัด หรือมาแจ้งกับพระสงฆ์ได้  
 

3. ทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ เชิญชวนเด็กๆ มารับขนม หลังจากมิสซาทุกรอบที่ด้านข้าง
พระแท่น และพี่น้องที่ปรารถนาจะสนับสนุนขนมเพื่อแจกให้เด็กๆ ก็สามารถร่วม
สนับสนุนกับทางวัดเพื่อเป็นแรงจูงใจและก าลังใจเล็กๆ ส าหรับเด็กๆ ลูกหลานของเรา 
 

4. สัปดาห์นี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ขัดสนและทุนการศึกษาส าหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ 
 
 
 

5. สัปดาห์หน้า วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2022 พี่น้องที่จะไปร่วมงานบวชพระสงฆ์ใหม่ 
ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่  2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  
รถบัสจะจอดบริเวณลานหน้าโรงเรียนพระมารดานิจจานุ เคราะห์  ประตู 1  
รถออกเวลา 06.30 น 
. 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


