
  

 
  

  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

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 22 ประจ าวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565/2022 

 พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “มีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้า
จะต้องรับทนทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่
สามจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ ให้นานาชาติกลับใจ 
เพ่ือรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเร่ือง
ทั้งหมดนี้ บัดนี้ เราก าลังจะส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้มาเหนือท่าน
ทั้ งหลาย เพราะฉะนั้ นท่ านจงคอยอยู่ ในกรุงจนกว่าท่ านจะได้ รับ 
พระอานุภาพจากเบื้องบนปกคลุมไว้” 

........ 

 บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญลูกา          ลก 24:46-53 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 
 อาทิตย์นี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าในวันนี้ได้ให้ค าแนะน ากับบรรดาศิษย์
เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตต่อไปหลังจากที่พระองค์กล่าวค าอ าลากับพวกเขาแล้ว พระองค์ได้บอกให้ 
พวกเขาไปปฏิบัติภารกิจในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าต่อไป การเสด็จสู่สวรรค์ของ 
พระเยซูเจ้าให้ความหวังกับเราทุกคน เราทุกคนต่างปฏิบัติภารกิจของเราบนโลกนี้ เพื่อจะได้ไปถึง
เป้าหมายของเราทุกคน นั่นคือ เมืองสวรรค์ บ้านแท้ของพระบิดา แม้ว่าการด าเนินชีวิตของเรา 
บนโลกนี้ อาจมียากล าบากและอุปสรรคแต่ไม่ท าให้เป้าหมายสุดท้ายของเราทุกคนต้องคลาดเคลื่อนไป  
 เราได้ผู้ว่ากรุงเทพฯ คนใหม่ คือ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับคะแนนการเลือกมากที่สุด 
ในประวัติศาสตร์การเลือกตั้ง สะท้อนความรู้สึกของคนกรุงเทพฯ หลาย ๆ อย่าง พ่อขอส่งก าลังใจ 
ให้ผู้ว่าฯ คนใหม่สามารถท าตามนโยบายที่ตั้งใจไว้ มีหลายเรื่องที่รอให้ผู้ว่าฯ มาช่วยจัดการให้สะดวก 
เหมาะสม ส าหรับเมืองกรุงเทพฯ ของเรา 
 ประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มตัว มีฝนตกหนักในบางครั้ง คงต้องระวังในเรื่องของ 
การเดินทาง โรคที่อาจจะตามกับหน้าฝน เราคงไม่สามารถมองข้ามไปได้  การระบาดของโรคไวรัส 
โควิด 19 เป็นที่น่ากังวล แต่คงไม่สามารถมองข้าม โรคที่มากับหน้าฝนด้วยเช่นเดียวกัน รักษาสุขภาพ
กันทุกคนด้วย 
 คุณพ่อแบงค์ พระสงฆ์หนุ่ม ไฟแรง ปรารถนาอยากให้วัดของเรามีเด็กช่วยมิสซา ทั้งเด็กชาย
และเด็กหญิงเพิ่มมากขึ้น เมื่อทางวัดมีความพร้อมจะเปิดรับสมัครและติดตามเด็กๆ ที่มีความสนใจ 
คุณพ่อเองจะติดตามบรรดาเยาวชนด้วย เพื่อให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จะพยายามจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้วัดของเรามีชีวิตชีวามากขึ้น ส าหรับเด็กๆ ท่ีได้เรียนค าสอนในวันอาทิตย์ช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา 
ทางวัดจะพยายามติดตามเพื่อจัดให้มีการรับศีลมหาสนิทและศีลก าลัง ตามวันและเวลาที่เหมาะสม 
คุณพ่อแบงค์จะติดตามเด็กคาทอลิกที่โรงเรียนพระมารดาฯ เช่นเดียวกันเพื่อให้ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
อย่างท่ีเหมาะสม คุณพ่อจะคอยติดตามบรรดาลูกแกะให้ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี 
 พี่น้องท่านใดที่ปรารถนาไปร่วมงานบวชพระสงฆ์ใหม่ที่บ้านเณรเล็ก สามพราน ยังสามารถ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ครับ พ่อทราบว่ายังพอมีที่ในรถว่างพอส าหรับพี่น้องอีกหลายท่าน พี่น้องสามารถ
ลงชื่อได้บริเวณหน้าวัดหรือติดต่อที่ส านักงานวัด ส าหรับเวลาที่รถจะออกเดินทาง ทางผู้รับผิดชอบ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
                คุณพ่อประจักษ์ 
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บอกกล่าว เล่าเรื่อง 
“สวรรค์อยู่ใกล้แค่เอือ้ม” 

อาทิตย์นี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเป็นความหวัง
ส าหรับเรา คริสตชน  และเป็นเครื่องหมายยืนยันและค้ าประกันชีวิตหลังความตายของเรา  
ว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร แต่เพื่อจะผ่านไปสู่ชีวิตนิรันดร เราจ าเป็นต้องผ่านความตาย แต่ความตาย  
นี่ละเป็นสิ่งที่ เราไม่ค่อยอยากจะเจอหรืออยากจะผ่าน สัปดาห์นี้จึงเชิญชวนพี่น้องได้พิจารณา  
ถึงความจริงประการนี้ในชีวิต นั่นคือ ความตาย เราคงเคยได้ยินประโยคตัดพ้อ หรือประโยคเหล่านี้
บ่อยๆ   “นี่แหละหนอชีวิตคนเราเห็นกันหลัดๆ ชีวิตไม่แน่นอนจริงๆ ไม่น่าเลยยังหนุ่มยังแน่น 
ยังสาวๆ เห็นแข็งแรงๆ  ปุ๊ปปั๊ปไปละ เห็นกันหลัดๆ ” ฯลฯ ประโยคที่พ่อกล่าวมาสักครู่นี้ 
เป็นประโยคที่พ่อเองหรือเชื่อว่าพี่น้องคงจะได้ยินมาบ่อยครั้ง เวลาที่เรามีโอกาสไปร่วมในพิธีปลงศพ 
ไปร่วมสวดอุทิศให้กับผู้ล่วงลับอาจจะเป็นระหว่างที่คุยกันก่อนจะสวด หรือระหว่างที่เราทานข้าวต้มหมู         
กะเพราะปลา หรือของว่างหลังจากสวด ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ดูเหมือนว่าความตายมา  
เยือนได้เท่าเทียมกัน  เวลาที่มาสวดให้ผู้ล่วงลับก็เกิดความคิดว่าความตายอยู่ใกล้ตัวเรามาก  
วันนี้เป็นของเขา วันหน้าเป็นของเรา ความตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งหน้าที่ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่า เราจะอยู่ได้นานกว่าคนอ่ืน มีค ากล่าวที่เขาบอกไว้
ว่า  "ท าไมเราคิดถึงชีวิตเมื่อความตายจะมาเยือน ท าไมไม่คิดถึงความตายเมื่อยังมีชีวิต" 
 พี่น้องที่รักครับมีกิจกรรมหนึ่งเวลาที่พ่อมีโอกาสไปน ากิจกรรมเด็กๆ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆ
ร่วมกันคิดว่าถ้าเหลือเวลาในชีวิตแค่หนึ่งวัน จะท าอะไรบ้าง เด็กๆ หลายๆ คนก็มักจะตอบในลักษณะ
คล้ายๆ กัน จะไปท าในสิ่งที่  อยากท า จะท าสิ่งต่างๆให้ดีที่สุด จะกลับไปกอดแม่ จะเป็นลูกที่ ดี 
จะเชื่อฟังครู จะนั่นจะนี่จะๆๆๆ  ฯลฯ สารพัดและบทสรุปกิจกรรมที่ท านี้สั้นๆก็คือท าไมต้องรอให้เหลือ
เวลาหนึ่งวันถึงจะท าสิ่ง  เหล่านี้ในขณะที่มี เวลาอยู่ตอนนี้ท าไมไม่ท า ท าไม่ไม่เริ่ม จะเป็นคนดี 
ต้องรอเหลือเวลาหนึ่งวัน จะกอดแม่ จะเป็นลูกที่ดี ต้องรอวินาทีสุดท้ายเลยหรือ ตราบใดที่ยังมีเวลา
เริ่มท าสิ่งดีๆ ก่อนที่จะไม่มีโอกาส อย่ารอเวลา วันนี้พ่อคงไม่ถามพี่น้องด้วยค าถามที่ถามเด็กๆ  
ว่าถ้าเหลือเวลาหนึ่งวันจะท าอะไร แต่จะถามพี่น้องมากกว่านั้น นั่นคือก่อนที่เราจะ จากโลกนี้ไป  
เราได้ท าอะไรให้กับเพื่อนพี่น้องรอบข้าง ให้กับคนที่เรารัก ให้กับคนในครอบครัวเราบ้างหรือยัง  
และคนที่จะตอบค าตอบนี้ ได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองแต่ละคน   ความตาย ชีวิตนิรันดรไม่ใช่ 
เรื่องไกลตัว แต่จะมาถึงเราได้ทุกเวลา ถ้ามาถึง เราพร้อมไหมครับ สวรรค์อยู่ใกล้แค่เอื้อมจริงๆ   
          ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์  

 - ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ยวง บอสโก เกรียงไกร นาคะเกศ เปรมจิตร ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั Peter L.Swan+ Theresa Viphaporn Swan  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขส าราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ เกียรติ 
 - 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 ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3 วราลักษณ ์
วันที่ 29 พ.ค. 2022 - สุขส าราญแด่ วลัยพร แซ่อั๊ง จิตติมา 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขส าราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์

 - สุขส าราญแด่ พิชัย เจริญพงศ์ พิชัย 
 - สุขส าราญแด่ บุญธรรม+บุญลอง พงศ์ชีวะกุล พิชัย 
 - สุขส าราญแด่ อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย์ 
 - สุขส าราญแด่ กฤตพร กิจส าเร็จ กฤตพร 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ชโนทาหรณ์+ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว พวงพุฒ+ครอบครัว  

ลายสุวรรณ+ครอบครัว พรวัฒนา วลัยพร 

 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ยงยศ ครองพาณิชย์ ศุภณัฐ 
 - สุขส าราญแด่ สกุานดา หรรษกลุ+รัชนี+มารีอา ณัฐชา โพธิปัสสา+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+

พ.ต.ท.กัญจรัตน์ โพธิ์ปัสสา+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั มารอีา เกษร สันติพิทักษ์สกุล+ตามประสงค์ผู้ขอ เกษร 
 - สุขส าราญแด่ ฟรังซิสเซเวียร์ นนทรัฐ ธรรมนิตย์ ครอบครัว  
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุภลักษณ์+ตามประสงค์ผู้ขอ สุภลักษณ ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ปุณยนีย์ ช านาญวิวัฒน์+ตามประสงค์ผู้ขอ ปุณยนีย ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั วดี จึงสุวนันทน์+ตามประสงค์ผู้ขอ วดี 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั สุรัชฎา จิรสุจริตธรรม+ตามประสงค์ผู้ขอ สุรัชฎา 
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั ปกรณ์ แกว้พันธุ์ช่วง+ตามประสงค์ผู้ขอ ปกรณ ์
 - สุขส าราญแด่ ครอบครวั นิภาพร กิจส าเร็จ นิภาพร 
 - อุทิศแด่ โยเซฟ วัชระ จิรสุจริตธรรม สุรัชฎา 

 
- อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ สังขรัตน์+เปโตนิลา สมจิตร วรรณงาม+อันเดร สมจิตร+
ยอแซฟ สุรศักด์ิ มีขันทอง+มารอีา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน+มารอีา โสภี ฤกษ์โสภา+เปาโล 
ทองอยู่+มารีอา ดารา+ซาเซลีอา จินดา มีขันทอง+อัญเยรา โสภี ทับทิมทอง 

เนตรนภิศ 

 - อุทิศแด่ วิเชียร คชโกศัย+นิพนธ์ บุหนาด ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ+เปาโล เขียน+แคทรีน ขวัญชนก+ยอแซฟ กง+อันนา 

เฉลียว+นักบวชชาย-หญิง+ตามประสงค์ผู้ขอ เกษร 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 



 

  

ห น้ า  5  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  

 - อุทิศแด่ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ชงอิ๊ด แซ่แพ้+ยวง 
ชวลิต ชโนทาหรณ ์ วลัยพร 

 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อ านวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ ปีโอ อนันต์ อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จ าปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณ ี
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ต่ัวกู๋+เป้+ธเนศ แซ่จัง จิตติมา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประเสริฐ คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฏาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จ ารญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟช าระ ครอบครัวดาราพงษ์ 

วันที่ 29 พ.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 

 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธ์ิ+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ อักแนส เหง้า ปั้นทอง+เปโตร สิงห์ ปั้นทอง+มารีอา มักดาเรน จี ปั้นทอง เดือนเต็ม 
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ประกอบ สุภาจักร ชลอ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา มินตรา ทิวไผ่งาม ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ อันนา ล าดวน สุขสบายเจริญ มยุร ี

 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี่+เปโตร สว่าง+เปาโล ขันธ์+เปโตร ใหญ่+
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ อันนา พัชรินทร์ ศิริสวัสด์ิ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ ธัญพิชชา 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ วราลักษณ ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟช าระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขส าราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา 

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

วันที่ 30 พ.ค. 2022
มิสซา,เวลา 06.20 น. 

สุขส าราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 
เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ วราลักษณ ์

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  6  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอังคาร ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยม 

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

วันที่ 31 พ.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟช าระ  
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี 

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

วันที่ 1 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 ี น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี 

วันที่ 2 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  

วันศุกร์ ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี 

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

วันที่ 3 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 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา 

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

วันที่ 4 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 5 มิถุนายน 2022 : สมโภชพระจิตเจ้า  
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พระวาจาน าชีวิต 
สวรรค์และแผ่นดิน 

 ไม่ใช่ทุกคนจะมีทรรศนะการมองชีวิตแบบเดียวกัน ส าหรับบางคนชีวิตนี้เป็นทุกสิ่ง 
และสวรรค์ไม่มีความหมายอะไรเลย แม้จะเป็นคนดีถนอมรักษาความรักเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่ 
แต่ เมื่ อคนหนึ่ งก าลั งจะตาย นั่ น เป็นการสิ้ นสุดของทุกสิ่ ง ยั งมีอี กบางคนที่ สวรรค์ 
มีความส าคัญอย่างที่สุด และชีวิตนี้เกือบไม่มีความหมายอะไรเลย พยายามเอาวิญญาณรอดเถิด! 
คริสตชนจ านวนมาก ถนอมรักษาความคิดแบบนี้ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้อื่นที่ตัวเองไม่
เกี่ยวข้องด้วย สุดท้าย มีบางคนที่ “สวรรค์” เริ่มต้นข้ึนแล้วในแผ่นดินนี้ในความรัก 

 ถ้าเราเข้าใจปรัชญาชีวิตของพระเยซูเจ้าดีและพยายามเข้าใจการเทิดทูนสภาวะมนุษย์ 
ของพระองค์อย่างที่ เราฉลองในวันนี้ เราควรจะพยายามทดลองดู  เราอาจด าเนินชีวิต 
รวมทั้งเรื่องเพศและความรักในชีวิตสมรสในฐานะเป็นความจริงทางโลกเราอาจจะพัฒนา
ศักยภาพของเราทางโลกจนถึงความสมบูรณ์ เราอาจจะใช้วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา ฯลฯ  
เพ่ือสร้างชีวิตที่ดีกว่าในโลกนี้ เราอาจจะขอค าแนะน าจากผู้ให้ค าปรึกษาด้านชีวิตแต่งงาน 
และจิตแพทย์ หายาที่ดีที่สุดส าหรับการรักษาที่จะหาได้ ถึงกระนั้น ในช่วงเวลาที่เราค้นพบแล้ว 
เรารู้ดีว่าจะต้องมีอะไรมากกว่าทั้งหมดนี้ คือมี “ความเป็นจริงท่ีอยู่โพ้นธรรมชาติมนุษย์” 

 ในความเชื่อ และในการติดตามพระเยซูเจ้าแห่งนาซาเร็ธเราเห็น “ความเป็นจริงที่อยู่
โพ้นธรรมชาติมนุษย์” นี้ว่าเป็นพระบิดาผู้ก าลังรอคอยเรา พระเยซูเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มต้น  
“เมื่อพระองค์ท่านผู้เป็นศีรษะและบุตรหัวปีได้เข้าสวรรค์เป็นคนแรก ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
ผู้เป็นส่วนอื่นๆ แห่งพระวรกาย ก็จะได้ติดตามไปรับความรุ่งเรืองอันเดียวกันด้วย” 

 ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพ...ข้าพเจ้าทั้งหลาย...มีความหวังว่า การเสด็จขึ้นสวรรค์
ของพระองค์ท่านจะเป็นการน าข้าพเจ้าท้ังหลายสู่สวรรค์ด้วย” 
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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. ตารางมิสซา : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.20 น., วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีล 
มหาสนิท-มิสซา วันที่ศุกร์ท่ี 3 มิ.ย. 2022 เวลา 18.30 น. 
 

2. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  4 ท่าน คือ สังฆานุกร 
ยอห์น บอสโก รัฐพล งามอัชฌา, สังฆานุกร ยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพร, สังฆานุกร อันเดร ธนบูรณ์ 
พูนผล, สังฆานุกร มัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล  พิธีบวชพระสงฆ์จะกระท าในวันเสาร์ที่ 11 
มิถุนายน 2022 ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน      
 ทางวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ จะตั้งกล่องท าบุญเพื่อช่วยงานงานบวชครั้งนี้  
โดยจะตั้งไว้ที่ด้านหน้าวัด พี่น้องสามารถร่วมท าบุญได้นะครับ  และทางวัดฯ จะจัดรสบัสส าหรับ
ร่วมงานบวช พี่น้องท่ีสนใจ สามารถลงชื่อได้ท่ีหน้าวัด 
  
3. เชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกหลานตั้งแต่ป.3 ขึ้นไปและปรารถนาให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใกล้ชิด 
พระแท่น ในฐานะเด็กช่วยมิสซาหรือผู้อ่านพระคัมภีร์ สามารถแจ้งความประสงค์และลงชื่อ 
ที่ด้านหน้าวัด หรือมาแจ้งกับพระสงฆ์ได้ เพื่อทางวัดจะได้จัดให้เด็กๆได้มีบทบาทในพิธีกรรม 
ในบทบาทต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป 
 
 

4. ตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ เชิญชวนเด็กๆมารับขนม หลังจากมิสซาทุกรอบ 
ที่ด้านข้างพระแท่น และพี่น้องที่ปรารถนาจะสนับสนุนขนมเพื่อแจกให้เด็กๆ ก็สามารถร่วม
สนับสนุนกับทางวัดเพื่อเป็นแรงจูงใจและก าลังใจเล็กๆส าหรับเด็กๆลูกหลานของเรา 
 
 
 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


