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บทอ่านจากพระวรสารตามคาบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซู เจ้ าตรัสว่า “ผู้ ใดรัก เรา ผู้ นั้ น จะปฏิ บั ติ ต ามวาจาของเรา
พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะ
ทรงพานักอยู่กับเขา ผู้ที่ไม่รักเรา ก็ไม่ปฏิบัติตามวาจาของเรา วาจาที่ท่าน
ได้ยินนี้ ไม่ใช่วาจาของเรา แต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงส่งเรามา เราบอกสิ่ง
เหล่านี้ให้ท่านฟัง ขณะที่เรายังอยู่กับท่าน แต่พระผู้ช่วยเหลือคือ พระจิต
เจ้า ที่พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทุกสิ่ง และ
จะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน........

ยน 14:23-29

คุยกับเจ้าวัด

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

“ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา” พระวาจาของพระเยซูเจ้าและเปรียบเสมือนคาสั่ง
ที่ ให้ กั บ บรรดาศิ ษ ย์ เป็ น ค าพู ด ก่ อ นที่ จ ะพระองค์ จ ะต้ อ งอ าลาพวกเขาไป เราอยู่ ในสั ป ดาห์ ที่ 6
เทศกาลปั สกา สัป ดาห์หน้ าเราจะฉลองพระเยซู เจ้ าเสด็จ สู่สวรรค์ เปรีย บเสมือนการที่พ ระเยซูเจ้ า
หลังจากที่ได้มาประจักษ์ ใช้เวลากับบรรดาศิษย์หลังจากกลับคืนพระชนมชีพ เมื่อทรงเห็นว่าบรรดาศิษย์
เริ่มเข้าใจ มั่นใจในคาสอนที่พระองค์ตรัสแล้ว ที่สุดพระองค์เตรียมตัวกลับไปหาพระบิด า ทรงเสร็จสิ้น
ภารกิ จ บนโลกนี้ ค าสั่ ง เสี ย สุ ด ท้ า ยที่ ส าคั ญ คื อ ให้ เ รารั ก พระเยซู เ จ้ า และเราจะได้ รั บ สั น ติ สุ ข
ของพระองค์ในแบบที่แตกต่างจากโลก แต่เราจะเข้าใจความรัก ความสัมพันธ์ของพระบิดา พระบุตร
และพระจิต ที่สามารถนามาประยุกต์ในชีวิตของเราที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเช่นเดียวกัน
โรงเรียนพระมารดาฯ ของเราเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ทาให้การดาเนินชีวิตในแบบที่
ก่อนโรคโควิด 19 จะระบาด เริ่ มกลับ มาเป็ น แบบปกติอีกครั้งหนึ่ ง แม้จ ะดูทาให้มีเวลาว่างน้ อยลง
แต่ การที่เศรษฐกิ จ การงาน ธุร กิ จ ฯลฯ กลับ มาสู่ภ าวะปกติ คงจะเป็ น เรื่อ งที่ ดีกว่า เป็ น การทาให้
ประเทศได้ขับเคลื่อนต่อไป ขอเป็นกาลังใจให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทุกท่านด้วย ผลกระทบอีกเรื่องที่
ตามมาคือ การจราจรที่กลับมาหนาแน่นอีกครั้ง คงต้องปรับตัวกันสักระยะ รวมไปถึงพ่อเองด้วย
บริ เวณรอบๆ วัด และโรงเรีย นได้มีปรั บ ภูมิทัศน์แ ละสถานที่ ต่างๆ ให้ดูสวยงาม เหมาะสม
เมื่อพี่ น้ อ งมาร่วมพิธี ก รรมหรื อ ใช้ส ถานที่ที่ วัด จะได้มี ความสะดวกสบายมากขึ้น รวมไปถึงบ้ านพั ก
พระสงฆ์ บริเวณรอบสานักงานวัด ฯลฯ พี่น้ องท่านใดมีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ของวัดสามารถ
บอกพ่อหรือเจ้าหน้าที่ของทางวัดได้
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครฯ เป็นการเลือกตั้งหลังจาก
ไม่ มี ม าเป็ น ระยะเวลา 9 ปี เชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งทุ ก ท่ า นที่ มี สิ ท ธิ์ ใ นการเลื อ กครั้ ง นี้ ไ ด้ ไปใช้ สิ ท ธิ์ ด้ ว ย
เพื่ อ เลื อ กคนดี มี ค วามสามารถมาบริ ห ารเมื อ งมหานครของเรา สั ป ดาห์ นี้ ที่ ผ่ า นมา มี ฝ นตกหนั ก
ท าให้ เกิ ด น้ าท่ วมขั ง หลายที่ ในเขตกรุ งเทพฯ มี ผ ลกระทบกั บ คนกรุ งมาก ท าให้ ต้ อ งนึ ก ถึ งว่ าผู้ ว่า ฯ
คนใหม่ จ ะมี น โยบายและวิ ธี แ ก้ ไ ขในเรื่ อ งปั ญ หาน้ าท่ ว มและการจราจรที่ ติ ด ขั ด ของกรุ ง เทพฯ
ขอเป็ น ก าลั ง ใจให้ กั บ ผู้ ว่ า ฯ คนใหม่ ใ นการท าหน้ า ที่ อ ย่ า งดี เราทุ ก คนคงต้ อ งช่ ว ยกั น ภาวนา
เพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย
การเข้ า เงี ย บประจ าเดื อ นพฤษภาคมของพระสงฆ์ อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ ผ่ านพ้ น ไป
เข้ าสู่ ภ าวะปกติ การโยกย้ ายผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว คุ ณ พ่ อ ทุ ก ท่ า นเข้ าสู่ ก ารท างานที่ ต้ อ งเดิ น หน้ า ต่ อ ไป
วัดของเราหลังจากได้มีการประชุมสภาอภิบาลแล้ว จะพยายามให้มีกิจกรรมเสริมศรัทธาให้ กับพี่น้อง
มากขึ้น หลังจากเราผ่านสถานการณ์ของการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 มา ปัจจุบันเราพยายาม
ให้กับมาสู่สภาวะปกติให้มากที่สุด เพื่อพี่น้องจะได้มีกิจศรัทธาที่ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อประจักษ์
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บอกกล่าว เล่าเรือ่ ง
“รักตนเองได้ ก็รกั ผูอ้ นื่ เป็น”

นี่น่าจะเป็นสารวัดฉบับแรกที่พ่อเขียนในฐานะปลัดวัดแห่งนี้ ก่อนอื่นขอบคุณ คุณ พ่อเจ้าวัด
คณ ะเซอร์ สภาภิ บ าล พี่ น้ อ งสั ต บุ รุ ษ ทุ ก คนที่ ไ ด้ ต้ อ นรั บ พ่ อ มาสู่ ค รอบครั ว วั ด พระมารดาฯ
ด้วยความอบอุ่น ตั้ งใจว่าจะใช้พื้นที่ในสารวัดในการแบ่งปันบางสิ่งบางอย่าง เป็นข้อคิด เป็นกาลังใจ
เป็ น แรงบั น ดาลใจเล็ ก ๆ แก่ กั น และกั น ในฉบั บ นี้ ก็ เช่ น กั น ซึ่ งเป็ น ฉบั บ แรกจึ ง ขอแบ่ งปั น ข้ อ คิ ด
เล็กๆ น้อย เป็นการเริ่มต้น
เมื่อไม่นานมานี้พ่อมีโอกาสได้อ่านบทความสั้นๆของวัยรุ่นคนหนึ่งโดยเธอใช้ชื่อบทความนี้ว่า
ทฤษฏีหน้ ากากออกซิ เจนบนเครื่ องบิน โดยวัยรุ่น คนนี้ ได้นิ ยามเรื่องนี้ ไว้ว่า ทุก ครั้งที่ขึ้น เครื่องบิน
จะได้ยิน กฎข้อหนึ่ งเสมอว่า เมื่อหน้ ากากออกซิเจนตกลงมา ให้ใส่ให้ตัวเองก่อน แล้วค่อยใส่ให้เด็ก
ที่นั่งข้างๆ
ถ้าเรายังไม่ได้ใส่หน้ากาก แล้วใส่ให้คนข้างๆ ก่อน สิ่งที่อาจเกิดขึ้น คือ เราอาจจะขาดอากาศ
หายใจไปก่อน โดยที่อาจยังไม่ทันใส่ให้เขา สุดท้ายใส่ให้ตัวเองก็ยังไม่ได้ คนข้างๆก็ยังไม่ทันใส่ให้ได้
กลายเป็นแย่กันไปหมด แต่ถ้าเราใส่ให้ตัวเองแล้ว หายใจได้แล้ว จะใส่ให้อีกกี่คน จะช่วยใครอีกกี่คน
ก็ ท าได้ ทฤษฏี นี้ ก็ ไ ม่ ต่ า งจากความรั ก จะรั ก คนอื่ น ได้ ดี ก็ ต้ อ งเรี ย นรู้ ที่ จ ะรั ก ตั ว เองให้ ดี ก่ อ น
ด้วยการยอมรับ ด้วยความเข้าใจ ให้อภัยตัวเองให้ได้ แล้วจึงมอบความรักนั้นให้คนอื่น ถ้าเรายังรัก
ตัวเองไม่ เป็น ถึงเจอความรัก ที่ดีแค่ไหน เราก็ไม่ เข้าใจ ยิ่งแย่ไปกว่า เราอาจจะทาลายความรั กนั้ น
กับมือก็เป็น ได้ และตอนท้ายๆของบทความเธอก็สรุปสั้นๆว่าให้ท่องไว้ว่า 1. ต้องรักตัวเองให้ดีก่อน
ถึงจะรักคนอื่นให้ดีได้ 2. ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อน ถึงจะดูแลคนอื่นให้ดีได้
รักตนเองด้วยการเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพกายและใจให้ดี พักบ้าง มีเวลานั่ งหายใจสงบๆ เฉยๆ
บ้าง ได้ทบทวนชีวิตบ้าง ออกจากหน้าจอโทรศัพท์มาอยู่ต่อหน้าต่อตาคนข้างหน้าเราบ้าง การพักเป็น
หน้าที่ อย่าปล่อยให้ตัวเองอ่อนล้า ทางานหนักได้แต่ต้องมีขอบเขต ไม่อย่างนั้นสุดท้ายเราจะไม่สามารถ
เป็นที่พึ่งพิงของคนอื่น แต่จะกลายเป็นภาระของคนรอบข้างแทน เราอาจได้ยินคาพูดทีเล่นทีจริงบ่อย
ที่บอกว่า เก็บเงินมาทั้งชีวิตแทบตายกะสบายในวัยชราแต่สุดท้ายเก็บเงินทั้งหมดมาให้หมอซะงั้น เรียนรู้
ที่จะรักตนเองมากขึ้นรักแบบที่ควรรักแบบที่ควรเป็น ไม่ใช่รักแบบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ได้
พ่อก็มานึกถึงสิ่งที่พระเยซูบอก รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง รักคนอื่นให้เหมือนรักตนเองมันเห็น
ภาพชัดเจนที่สุดว่าควรจะรักขนาดไหน ถ้ารักได้เหมือนที่เรารักและสนใจตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
ไม่ใช่รักแบบเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ เราจะเข้าใจว่าควรจะรักคนอื่นอย่างไร อย่างเพียงพอ อย่างที่ควรเป็น
ลองกลั บ มาย้ อ นดู ตั ว เราแต่ ล ะคนรั ก ตนเองดี พ อหรื อ ยั ง กลั บ มาสนใจ ใส่ ใจให้ เวลากั บ ตนเอง
กับคนรอบตัวมากขึ้น รักตนเองอย่างถูกต้องเพื่อจะรักคนอื่นได้อย่างเหมาะสม
ปลัดวัดคลองจั่น
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วัน / เวลา
วันอาทิตย์

วันที่ 22 พ.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
- ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว จิดาภา ชนวัฒน์
- สุขสาราญแด่ เทเรซา เสาวลักษณ์ รัศมีธีรธรรม
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์
- สุขสาราญแด่ บุปผา ถิราติ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซ่เจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซ่ตั้ง
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ยวง จาลอง ตรันเจริญ
- สุขสาราญแด่ ยาโกเบ ธีระ สุภาษิต+มารีอา บุษยรัตน์ วัชโรทัย
- สุขสาราญแด่ รัชนี+ณัฐชา+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ โพธิ์ปัสสา+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา
- สุขสาราญแด่ เยราร์ด ปวริศ+วัชรินทร์ บุญจันทร์โฮม
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว มารีอา เกษร สันติพิทักษ์สกุล
- สุขสาราญแด่ ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิศา ภูมิตระกูลและครอบครัว
- สุขสาราญแด่ เทเรซา วราภรณ์ เซ็นเสถียรและครอบครัว
- สุขสาราญแด่ เปาโล สุนทร มหามณีรัตน์และลูกๆ หลานๆ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว มารีอา ชัชชฎา อัศวสุวรรณ์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว รักษ์สมบูรณ์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว นพพ์สาตะ+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว รัศมีธรี ธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+
ครอบครัว ลิมปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว หรั่งเจริญ
- สุขสาราญแด่ พิมพา นิธิสมหวังชัย
- สุขสาราญแด่ มารีอา วรรษชล ธรรมวัน
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว เปโตร เฉลิมชัย รัศมีธีรธรรม+ชุติมา กิ่งแก้ว+เทเรซา พรธิภัสร รัศมี
ธีรธรรม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ปุณยนีย์ ชานาญวิวัฒน์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว วดี จึงสุวนันทน์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว สุรัชฎา จิรสุจริตธรรม+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ปกรณ์ แก้วพันธุ์ช่วง+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว นิภาพร กิจสาเร็จ
- สุขสาราญแด่ ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน์+เพื่อวีระวรรณ+สะสม สังขรัตน์
- สุขสาราญแด่ ครอบครัวดาราพงษ์+ประณีต ดาราพงษ์และลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บป่วย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ
- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ อันตน วัฒนา+ดอนบอสโก วรินทร์ ชนวัฒน์+วิญญาญในไฟชาระ+ประสงค์ผู้ขอ
- อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เอี่ยมเซี๊ยะ แซ่เจียง+ยูมาอ๊ะ+ระวี แซ่ตั้ง
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ +เฮียง แซ่จึง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เรณู บุญยรัตน์
- อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้
- อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+
วิญญาณในไฟชาระ

ผู้ขอ
ประวีรร์ ัชย์
เสาวลักษณ์
ลาวัลย์
จิตติมา
จาลอง
บุษยรัตน์
วิชชา
ศิริชล
วรรณภา
เกษร
วราภรณ์
วรรณรุณี
ชัชชฎา
สมเดช
ยเรยีนา เลลียน
เสาวลักษณ์
พิมพา
นิตยา
เฉลิมชัย,ชุติมา
สุภลักษณ์
ปุณยนีย์
วดี
สุรัชฎา
ปกรณ์
นิภาพร
ประยุทธ
ครอบครัว
ดาราพงษ์
อุดม
เกียรติ
ประวีรร์ ัชย์
เจนจิรา
สุรางค์
จิตติมา
อรวรรณ
จาลอง
ห น้ า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย์

ตารางมิสซา
อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา
- อุทิศแด่ อากาธา ราพึง วัชโรทัย+มีคาแอล อุทิศ วัชโรทัย+กฤษดา ศรีวงศ์

- อุทิศแด่ ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย+อันนา ทองสุข+มารีอา วารุณี ทรัพย์เจริญ+ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ

วันที่ 22 พ.ค. 2022
มิสซา,เวลา 07.00 น.

- อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อานวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล
- อุทิศแด่ เปาโล ทราย เต็งพลอย
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา สันต์ สังข์มณีวงศ์
- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฏาพงศ์ภกั ดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ อากาทา ซุ๊ง แซ่โค้ว
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ+เปาโล เขียน+ยอห์นบัปติสตา ทวี+แคทารีน ขวัญชนก+
อันนา เฉลียว+ยอแซฟ กง+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ เปาโล เสี่ยง รักษ์สมบูรณ์+ลูซีอา จาปา แซ่ลี้+อันนา อันณา รักษ์สมบูรณ์
- อุทิศแด่ ฟรังซิสโก เคว ตรันง๊อก
- อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+มารีอา รุง่ เรือง พวงศรี
- อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพิ่มมาศ
- อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์+เปโตนิลา สมจิตร วรรณงาม+อันเดร สมจิตร+
ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง+มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน+มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา+เปาโล
ทองอยู่+มารีอา ดารา+ซาเซลีอา จินดา มีขันทอง+อัญเยรา โสภี ทับทิมทอง
- อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+อากาทา ซุ่ง แซ่โค้ว+เปาโล เก็งสือ แซ่อึ้ง+
มารีอา กิมเน้ย แซ่เฮ้ง+ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เตียว
- อุทิศแด่ เซอร์ ชองบัปติส สุดประเสริฐ
- อุทิศแด่ เปโตร เส่ง แซ่ลมิ้ +เฮเลนา พะเยาว์ โกมลเสน+เปโตร พยนต์ แซ่ลิ้ม+ยอห์น สมศักดิ์ สุขสันต์

- อุทิศแด่ โยเซฟ วัชระ จิรสุจริตธรรม

- อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จารูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชาระ

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์

- อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ

- อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม
- อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+เปาโล เก็งสือ แซ่จึ้ง+อากาทา ซุ๊ง แซ่โค้ว+
มารีอา กิมเน้ย แซ่เฮ้ง+ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เฮ้ง+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาระ
- อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาระ
มิสซา เวลา 09.30 น.

วันจันทร์
วันที่ 23 พ.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

สุขสาราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

ผู้ขอ
บุษยรัตน์
ภัคศุภางค์,วิลาวัณย์

วิชชา
ลาเจียก
นงนุช
วรรณภา
วีระกิตติ์
เกษร

ปัญจทรัพย์
สมเดช
ธัญจิรา
ลูกหลาน
วรวัฒน์
เนตรนภิศ
ครอบครัว
เสาวลักษณ์
วรวีร์
สุรัชฎา

ครอบครัวดาราพงษ์

ภาวนา
อุดม

ครอบครัวผลอุดม

เฉลิมชัย,ชุติมา
เสาวลักษณ์
ไม่ออกนาม

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ มารีอา มะลิ ศรีรัตน์สิริ+วินเซนต์ มุ่ยตี๋ แซ่โง้ว
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

ชัชชฎา

ห น้ า 5

วัน / เวลา
วันอังคาร
วันที่ 24 พ.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันพุธ

วันที่ 25 พ.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันพฤหัสบดี
วันที่ 26 พ.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันศุกร์
วันที่ 27 พ.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น.

วันเสาร์
วันที่ 28 พ.ค. 2022
นพวารพระมารดาฯ
มิสซา,เวลา 17.00 น

ตารางมิสซา

ผู้ขอ

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์+เปโตนิลา สมจิตร วรรณงาม+อันเดร สมจิตร+
ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง+มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน+มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา+เปาโล
เนตรนภิศ
ทองอยู่+มารีอา ดารา+ซาเซลีอา จินดา มีขันทอง+อัญเยรา โสภี ทับทิมทอง
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

น.เกรโกรี ที่ 7 พระสันตะปาปา, น.เบดา ผู้น่าเคารพ พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่ง
พระศาสนจักร, น.มารีย์ มักดาลา เดปัสซี พรหมจารี

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

จุมพล

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ

น.ออกัสตินแห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆราช

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- สุขสาราญแด่ มารีอา มักดาเลนา สาราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชานาญ ปัญจทรัพย์+
ราฟาแอล หิรัญ+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดม ที่ล่วงลับ
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ

ครอบครัวผลอุดม
ครอบครัวผลอุดม

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

- สุขสาราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชาระ
- อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์

- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชานาญ ปัญจทรัพย์+ราฟาแอล
หิรญ
ั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสขุ -ผลอุดมที่ล่วงลับ

- อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช

ภาวนา
ครอบครัว
ผลอุดม
จุมพล

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 : สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
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พระวาจานาชีวิต
การฟื้นฟูตัวเองอย่างสม่าเสมอภายใต้การนาของพระจิตเจ้า
การฟื้ น ฟู บ่ ง ถึ ง ความต่ อ เนื่ อ ง แต่ เ ป็ น ความเจริ ญ ซึ่ ง ต่ า งไปจากเดิ ม
ผู้ก่อตั้งธนาคารใหญ่ ๆ คงจะจาสานักงานเริ่มแรกของตนไม่ได้ถ้าเขามามองตึก
สานักงานใหม่ ในปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้น โดยพื้ นฐานแล้ วก็ยังเป็นธนาคารนั้น ๆ
เหมือนเดิม ผู้สืบตาแหน่งของผู้ก่อตั้งได้ฟื้นฟุวิธีการทางานอยู่เสมอแต่ยังคงรักษา
แนวคิ ด ดั้งเดิ ม ของผู้ ก่อ ตั้ งไว้ ถ้าพวกเขายั งทาอยู่ เหมื อ นกั บตอนเริ่ ม แรกย่ อ ม
แสดงว่า พวกเขาไม่ได้เดินตามรอยผู้ก่อตั้งแต่อย่างใด
ผู้นาพระศาสนจักรสมัยแรกที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าให้สืบสานงาน
ของพระองค์ในโลกนี้ ได้พบกับปัญหาของการฟื้นฟูและความต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
คริ ส ตศาสนาควรเป็ น กระบวนการฟื้ นฟู ในกรอบความคิ ด เดิ ม ของลั ท ธิ ยิ ว หรื อ
แน่ น อนควรจะมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง เพราะพระเยซู เจ้ า ตรั ส ว่ า พระองค์ ไม่ ได้ ม า
เพื่อทาลายบทบัญญัตและประกาศก (มก.5:17) ถึงกระนั้นสาหรับคนต่างศาสนา
ที่เข้ามาในพระศาสนจักร จะต้องถือตามบทบัญญัติของชาวยิวโดยเฉพาะข้อปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับกาลเวลาและวัฒนธรรมนั้นด้วยหรือด้วยการนาของพระจิต คือพระคุณ
ที่พระผู้กลั บคืนพระชนม์ชีพทรงมอบแก่ประชากรของพระองค์ พระศาสนจักร
ได้ฟื้นฟูตัวเองมาตลอดหลายศตวรรษและยังคงทาอยู่จนถึงทุกวันนี้ บทอ่านพูดถึง
เรื่องนี้เช่นกัน
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กระดานข่าวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น.
วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.

1. ตารางมิสซา :

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น.
วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท-มิสซา
วันที่ศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2022 เวลา 18.30 น.

2. ประกาศอั ค รสั ง ฆมณ ฑลกรุ ง เทพฯ อนุ ญ าตให้ รั บ ศี ล บวชเป็ น พระสงฆ์
พิ ธี บ วชพระสงฆ์ จ ะกระท าในวั น เสาร์ ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2022 ณ หอประชุ ม นั ก บุ ญ
ยอห์น ปอล ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ดังมีรายชื่อดังนี้
1. สังฆานุกร ยอห์น บอสโก รัฐพล งามอัชฌา สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
2. สังฆานุกร ยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพร
สัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
3. สังฆานุกร มัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
4. สังฆานุกร อันเดร ธนบูรณ์ พูนผล
สัตบุรุษวัดนักบุญอันเดร บางภาษี

ทางวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ จะตั้งกล่องทาบุญเพื่อช่วยงานงานบวชครั้งนี้
โดยจะตั้งไว้ที่ด้านหน้าวัด พี่น้องสามารถร่วมทาบุญได้นะครับ
และทางวัดฯ จะจัดรสบัสสาหรับร่วมงานบวช พี่น้องที่สนใจ สามารถลงชื่อได้ที่หน้าวัด
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