
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

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 25 ประจ าวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565/2022 

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด”  
เขาทูลว่า “เราไม่มีอะไรนอกจากขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านั้น 
หรือว่าเราจะไปซื้ออาหารส าหรับคนเหล่านี้ทั้งหมด” ที่นั่นมีผู้ชายประมาณ
ห้าพันคน พระองค์จึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “จงบอกให้พวกเขานั่งลง 
เป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณห้าสิบคน” เขาก็ท าตามและให้ทุกคนนั่งลง 
พระเยซูเจ้าทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นมา ทรงแหงน 
พระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้าทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปัง ส่งให้
บรรดาศิษย์น าไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกคนได้กินจนอิ่ม......................... 

 
 

 บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญลูกา           ลก 9:11ข-17 



 

  

ห น้ า  2  
 

คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 
 อาทิตย์นี้เราสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ทางวัดจัดให้มีการแห่ศีลมหาสนิท
พร้อมกับอวยพรอย่างสง่าหลังจากบทภาวนาหลังรับศีล เป็นการส่งเสริมความศรัทธาในศีลมหาสนิท 
ตอนที่พิมพ์ต้นฉบับสารวัดนี้ มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า วันอาทิตย์นี้สภาพอากาศ
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง ส่ิงที่ส าคัญในสัปดาห์นี้ คือ การเห็นคุณค่าของศีลมหาสนิท 
พระกายและพระโลหิตที่พระเยซูเจ้าได้ประทานให้กับเรา พระองค์ปรารถนาให้พวกเราทุกคน 

ได้รับพระองค์สม่ าเสมอ  
 สัปดาห์หน้า พระสงฆ์ ใหม่จะมาท ามิสซาที่วัดของเรา วันเสาร์ที่  25 มิถุนายน มิสซา   

เวลา 17.00 น. คุณพ่อยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพรและคุณพ่อ ยอห์น บอสโก รัฐพล งามอัชณา ส่วนใน  

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน คุณพ่อ อันเดร ธนบูรณ์ พูนผล และเป็นพิเศษ คุณพ่อ มัทธิว สาโรช  
เมธีพิทักษ์กุล ลูกวัดพระมารดาฯ จะเป็นประธานในมิสซาเวลา 9.30 น. เชิญพี่น้องเลือกวันเวลา  

ที่สะดวกนะครับ มาฟังมิสซาและรับพรพระสงฆ์ใหม่ 
 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม ทางฝ่ายอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมาจัดกิจกรรม
ส าหรับพี่น้องสัตบุรุษ เน้นเป็นพิเศษถ้าสามารถมาเป็นครอบครัวได้ แต่มาคนเดียวหรือมากกว่า  
โดยที่ไม่ได้เป็นครอบครัวได้เช่นกัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีส านักงานวัด ภายหลังจะมีเจ้าหน้าที่
ของกลุ่มสนับสนุนด้านครอบครัวของวัดฯ จะมาช่วยลงทะเบียนส าหรับพี่น้องที่สนใจในวันเสาร์ที่ 2  
และวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม และจะมีการอธิบายรายละเอียดให้พี่น้องได้ทราบต่อไป 

 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยของเรา คงมาถึงจุดที่อยู่ตัว ทุกคน
พยายามปรับตัวกับการระบาดท่ีเกิดขึ้น อีกไม่นานคงกลายเป็นโรคประจ าถิ่น แต่ความอันตรายของโรค
ยังคงอยู่ คงต้องมีความระมัดระวังกันต่อไป การใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 
การเว้นระยะห่าง ฯลฯ คงยังเป็นวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้ทุกคนมีความมั่นใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน  

ต่อไปได้ 
 ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร สามีของคุณครู สุดใจ 
ดวงบุตร ซึ่งเป็นคุณครูค าสอนคาทอลิก ที่คอยดูแลด้านค าสอนของเด็ก ๆ ทั้งที่โรงเรียนพระมารดาฯ 
และวัดพระมารดาฯ ขอค าภาวนาและก าลังใจของพี่น้องทุกท่านให้กับคุณครูและครอบครัวด้วย 

       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
        คุณพ่อประจักษ์ 



 

  

ห น้ า  3  
 

บอกกล่าว เล่าเรื่อง 

“จงท าดังน้ี เพื่อระลึกถงึเรา” 
 สุขสันต์วันสมโภชพระคริสตวรกาย แด่พี่น้องทกุท่านครับ 

 พี่น้องครับจ าวันที่ เรารับศีลมหาสนิทครั้งแรกได้ ไหมเรามีความสุขความยินดี 
ขนาด ไหน  และใน วัน นี้ ค วาม รู้ สึ ก ใน แบบนั้ น ยั งค งมี อ ยู่ ใน ชี วิ ต ขอ งเราทุ กค รั้ งที่ 

รับศีลมหาสนิทไหม? สิ่งนี้น่าจะเป็นค าถามที่เราคริสตชนจะถามตัวเองทุกๆ วันเป็นพิเศษ 

ในวันสมโภชพระคริสตวรกายในวันนี้  

 ทุกครั้งในพิธีมิสซาที่พระสงฆ์  บิและแบ่งปัง ประโยคหนึ่งที่ดังก้อง “จงท าดังนี้ 

เพื่ อระลึกถึ งเรา” ภาพนี้ เป็ น เครื่องหมายของการบิและแบ่ งชีวิตของพระเยซู เจ้ า 

เพื่อพวกเราแต่ละคน จงท าดังนี้ เพื่ อระลึ กถึงเรา จึงไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ เท่านั้นแต่ เป็น 

การเน้นย้ าการที่พระเยซูได้แบ่งชีวิตของพระองค์เพื่อพวกเราแต่ละคน และเราจะระลึกถึง  

พระเยซูได้ก็โดยการแบ่งชีวิตของเราให้แก่กันและกัน 

จงท าดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิความเห็นแก่ตัวออก และแบ่งปันมากขึ้น 

จงท าดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิความโกรธ ความเกลียด อคติในใจออกและแบ่งพื้นที่ 
    ในการอภัย 

จงท าดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิความจองหอง อวดดีออก และแบ่งพื้นที่ให้ความสุภาพ 

จงท าดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิความรู้สึกนึกคิดของตนเองออก และรับฟังผู้อื่นมากข้ึน 

จงท าดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิแต่ความต้องการของตนเองออก และมีพื้นที่ส าหรับ  

    การให้มากขึ้น 

จงท าดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ด้วยการบิและแบ่งชีวิตให้แก่กันและกันมากข้ึน 

        ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 

 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ประสพโชค+ตามประสงค์ผู้ขอ ประสพโชค 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั วดี จึงสุวนันท์+ตามประสงค์ผู้ขอ วดี 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ประยุทธ สงัขรัตน์+เพ่ือวีระวรรณ+สะสม สังขรัตน์ ประยุทธ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา เจมิสา+เทเรซา วิภา นิติรักษ์และครอบครัว+ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูล  
 - สุขส าราญแด่ มารอีา อาภรณ์ ขาวผ่อง+ตามประสงค์ผู้ขอ อาภรณ ์
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ฟอง พจน์อนันต์+ตามประสงค์ผู้ขอ ฟอง 
 - สุขส าราญแด่ ดารา พรหมเสนา+คณรุนนท์+พณฑิตา+วนิดา พรหมเสนา+พัชราภรณ์ ศรีมณี ดารา 

วันที่ 19 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+ตาม
ประสงค์ผู้ขอ วิชชา 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขส าราญแด่ มารอีา จิตรา รังษีฤกานนท์+วรรณดี เชื้อทอง วรรณดี 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขส าราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขส าราญแด่ วรรณภา กนิษฐสังกาศ+ประจักร ยอดกลิ่น+ครอบครัว บุตรสิทธิวงศ์  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั จ าลอง ตรนัเจริญ จ าลอง 
 - สุขส าราญแด่ มาเซอร์สกอลัสติกา วภิาดา สัณฐิติ เทเรซา 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา วิไล เทเรซา 
 - สุขส าราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิช และครอบครัว+มารีอา ริศรา เจรญิพานิชและครอบครัว อารยี ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว สเตฟาโน ทวี แซโ่ค้ว+เปาโล สรศิลป์ ศรีเคน และลูก+มารีอา พิสมัย หอมวไิล ธีราภรณ ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ลูกหลาน+คุณแม่ โรซา  ฟอง 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว เปาโล ท าเนียบ+เปาโล ชชัวาลย์ สงวนแก้ว+ครอบครัว นฤมิตรประชากร ท าเนียบ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุขสันต์+ครอบครัว สว่างจิตต์+ครอบครัว พลศิลป์+ครอบครัว  

ศิราโคตร+มารีอา สุทธริา ศิราโคตร  

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

 - สุขส าราญแด่ ครอบครวัดาราพงษ์+ประณีต ดาราพงษ์และลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บป่วย+
ประสบภยัทั้งหลาย+ตามประสงค์ผู้ขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - สุขส าราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว ศิริวงศ์วัฒนา สมบัติ 
 - อุทิศแด่ อตพล กนกรัตนา เกียรติ 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา จรัล ไชยเผือก+ยวง บัปติสตา อนุศักด์ิ ไชยเผือก  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
 - อุทิศแด่ บุญชัย+ประภาศรี +บิดา มารดา สุดา 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อซิสโก อาภรณ ์
 - อุทิศแด่ มารีอา หล่วงเฮียง แซ่ลี้+ยวงเกยีใช้ แซ่ต้ัง+ยอแซฟ เท็งฮุย แซ่ต้ัง+มารีอา ลั่งเชง แซ่จัง นิภา 
 - อุทิศแด่ อันนา ศุทธีนี อุดมสิทธิพัฒนา+ก  าเหลี่ยง+หล่ า แซ่เจียง  
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ มารีอา วรรณี สุภาเพ่ิม เพ็ญศรี 
 - อุทิศแด่ เปาโล สุน+มารีอา แก่น รุจริัตน์ นพพินท์ 



 

  

ห น้ า  5  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 

 - อุทิศแด่ โรซา ต้ัง+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ฟอง 
 - อุทิศแด่ บัวลา+บุญชู พรหมเสนา+วิญญาณในไฟช าระ ดารา 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ต่ัวกิ๋ม+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟช าระ จิตติมา 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อ านวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์+วิเขียร คชโกศัย วิโรจน์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ธนาสิน+ยวง วิชิต ตรันเจริญ เพ็ญแข 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอ าไพ+ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอ าไพ ณัฏฐิณ ี
 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณ ี
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ เพ็ญแข 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จ าลอง 
 - อุทิศแด่ คุณแม่จูม ถีระพันธ ์ พิมพ์ปภัสสร 
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+มารีอา รุง่เรือง พวงศรี ลูกหลาน 

วันที่ 19 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สร+ิมารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพ่ิมมาศ วรวัฒน์ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ลูซีอา วนาลี สิงห์เสน่ห์+อันนา พัชนี บุญประพันธ์+ฟรังซิสโก บุญช่วย+เยโนเวฟา 

เวณิกา รุ่งเรืองผล ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล วันชัย แตงอ่อน+เปาโล ศิริ แตงอ่อน ธีรภรณ ์
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี+วิญญาณในไฟช าระ ฟอง 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สว่าง+เปาโล ขันธ์+เปโตร ใหญ่+

เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ อันเดร ยุทธ+ยออันนา ยี่สุ่น+ยอแซฟ สกุล+มารอีา มาลี+เปาโล จงรักษ์ สงวนแก้ว+
ชิน-สุพิศ-ชาตรี นฤมิตรประชากร+สมุล เพ็ญภาคกุล ท าเนียบ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสง่ียม พันธุมจินดา+มารอีา สุนทรี สว่างจิตต์+ 
มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทมิ+เปโตร วิจารณ์ จันมา+วิญญาณในไฟช าระ สมใจ 

 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จ ารญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟช าระ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธ์ิ+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอง็ ปญัจทรัพย์+ญาติพี่น้องล่วงลับ+ว.ไมม่ใีครคดิถึง+ไฟช าระ สมบัติ 
 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ลว่งลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ เฉลียว,วรรณ ี
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขส าราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 20 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 คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร ระลึกถึง น.หลุยส์ คอนซากา นักบวช 

วันที่ 21 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ 

 

มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ น.เปาลินแห่งโนลา พระสังฆราช, น.ยอห์น ฟิชเชอร์และน.โทมัส โมร์ มรณสักขี 

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

วันที่ 22 มิ.ย. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี สมโภชการบังเกิดของน.ยอห์น ผู้ท าพิธีล้าง 

วันที่ 23 มิ.ย. 2022 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ สมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิง่ของพระเยซูเจ้า 

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

วันที่ 24 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 เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

วันเสาร์ ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์พรหมจารี 

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

วันที่ 25 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 เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 : อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจาน าชีวิต 

การร่วมชีวิตกับพระคริสตเจ้า 
ในสังคมที่มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบาย อาหารหลักเช่น ข้าวและน้ าไม่ใช่ 

เป็นปัญหาใหญ่ แต่ส าหรับประชาชนอีกเป็นจ านวนมากในโลก สิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาอยู่ 
ดังนั้น พวกเขาสามารถเข้าใจดีกว่าเราว่า นี่เป็นเครื่องหมายของความรักและความเอาใจใส่
อย่างแท้จริง  

เมื่ อพระเจ้ าทรงเข้ าม าเลี้ ยงดู ป ระชากร 
ของพระองค์ ส าหรับพวกเขา น้ าและข้าว เป็นเรื่องของ
ความเป็นความตาย บ่อยครั้งเราที่เจริญแล้วในความ
สะดวกสบาย หิวกระหายค่านิยมอื่นๆ มากกว่าการด ารง
อยู่ของชีวิตฝ่ายกาย ในสังคมที่ท าลายความส าคัญของบุคคล เราต้องทนทุกข์เนื่องมาจากการ
ขาดบุคคลในที่ที่ไม่ควรขาด เราหิวกระหายมิตรภาพ ความรัก ความอาทร ความกรุณา ความ
เคารพ ซึ่งไม่เคยเป็นปัญหาในครอบครัวใหญ่ของผู้คนในสมัยก่อน แล้วอะไรเป็นความต้องการที่
ใหญ่กว่ากัน?  

ในที่ที่เราต้องทรมานอยู่กับการขาดบุคคล พระเยซูเจ้าประสงค์ที่จะประทับอยู่กับเรา
ด้วยความอาทร และความรักของเพื่อนที่มีต่อเพื่อน ในเครื่องหมายของอาหารประจ าวันที่
แสนธรรมดาส าหรับชาวตะวันออก คือน้ า ขนมปัง เหล้าองุ่น พระ เยซูเจ้าทรงบ่ง
บอกความหมายของการประทับอยู่ของพระองค์กับเรา พระองค์ต้องการแบ่งปันชีวิต 
ต้องการเสริมก าลังต้องการที่จะมีความหมายอะไรบางอย่างส าหรับเรา 

เมื่อเราฉลองศีลแห่งการบูชาขอบพระคุณ เราฉลองธรรมล้ าลึกแห่งการประทับ
อยู่ของ พระเยซูเจ้านี้ร่วมกับหมู่คณะ จงเปิดตัวเองออกเพื่อท าให้ “ความชิดสนิท” เป็นไปได้ 
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา ผู้นั้นอยู่ในเรา และเราก็อยู่ในผู้นั้น” 
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ตารางมิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น., วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลฯ เวลา 18.30 น. 
             วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 

 
1. สัปดาห์หน้า วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022 พี่น้องที่จะไปร่วมงานบวช
พระสงฆ์ใหม่ รถบัสจะจอดบริเวณลานหน้าโรงเรียนฯ ประตู 1 รถออก 
เวลา 06.30 น และยอดสนับสนุนงานบวช รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,550 บาท 
    และเย็นวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย.เวลา 17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 
เวลา 09.30 น. พระสงฆ์ใหม่ จะมาถวายมิสซาแรกที่วัดพระมารดาฯ  
 
2. เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกหลานตั้งแต่ ป.3 ขึ้นไป ในฐานะเด็กช่วยมิสซา
หรือผู้อ่านพระคัมภีร์ และรับสมัครเยาวชนวัดด้วยนะครับ สามารถแจ้ง 
ความประสงค์และลงชื่อที่ด้านหน้าวัด หรือมาแจ้งกับพระสงฆ์ได้ 
 
3. การรับศีลล้างบาปเด็ก เดือนมิถุนายนนี้ พี่น้องท่านใดประสงค์จะให้ 
เด็กเล็กรับศีลล้างบาป ติดต่อได้ที่ส านักงานวัด ส่วนวันที่จะล้างบาปจะแจ้ง 
ให้อีกท ี
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


