
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 36 ฉบับที่ 15 ประจําวันอาทิตยที่ 10 เมษายน 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา             ลก.22:14-23:56 

 ศิษยทั้ งสองคนจูงลูกลามาถวายพระเยซู เจา ปู เสื้อคลุม 
ของตนบนหลั งลา แล วทู ล เชิญพระเยซู เจ าให ทรงลาตั วนั้ น 
ขณะที่พระองค เสด็จไป ประชาชนปู เสื้ อคลุมของตนบนทาง  
เมื่อพระองคเสด็จมาใกลทางลงจากภูเขามะกอกเทศแลว  
 บรรดาศิ ษย ต างมี ค วามชื่ น ชมยิ นดี  โห ร อ งสรรเสริญ 
พระเจ า เพราะการอั ศจรรยทุ กอย างที่ เขาเห็นว า“ขอถวาย 
พระพรแดกษัตริยผู เสด็จมาในพระนามขององคพระผู เปนเจา  
สันติจงมีในสวรรคและพระสิริรุงโรจนจงมีในที่สูงสุด” 
 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยนี้เราเริ่มตนสัปดาหดวยวันอาทิตยพระมหาทรมาน (อาทิตยใบลาน) และเตรียมตัว
สําหรับการเขาสู สัปดาหศักดิ์สิทธิ์  เราเตรียมตัวในการสมโภชปสกา เหตุการณ สําคัญๆ  
ตางในชีวิตของพระเยซูเจาจะถูกนํากลับมารื้อฟนใหกับพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่ง เราทุกคน 
ตางเตรียมตัว เพื่อการสมโภชปสกาถือเปนเหตุการณสําคัญที่สุดในชีวิตคริสตชนของเรา 
การระลึกถึงการรับทรมาน สิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพขององคพระเยซูคริสตเจา 
พระอาจารยของเรา  
 ตลอดสัปดาหศักดิ์สิทธิ์เชิญชวนพ่ีนองมารวมพิธีกรรมที่วัดตามวันและเวลาที่ไดกําหนดไวแลว 
พี่นองทานใดไมสะดวกสามารถรวมพิธีกรรมออนไลนได ทั้งวัดของเราและวัดอื่นๆ วันพฤหัส
ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 9.30 น. มีการเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟนคําสัญญาของบรรดาพระสงฆ  
พี่นองติดตามไดจากการถายทอดสดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตอนเย็นมีพิธีกรรมที่วัดของเรา 
รวมถึงวันอื่นๆ ดวย 
 สัปดาหหนาเราสมโภชปสกา ทางวัดไดเตรียมน้ําเสกและไขปสกา ใสในกลองเปนเพ็กเก็จ 
อยางดี  ไดพยายามปรับปรุงจากปที่แลว พี่นองมารวมพิธีกรรมในวันเสารศักดิ์สิทธและ 
วันอาทิตยปสกา สามารถนําน้ําเสกและไขปสกาของทางวัดกลับบานไดเลย ทั้งไขปสกาและน้ําเสก 
ถารูสึกหิวและกระหาย ทานระหวางเดินทางได ถือวาพระอวยพรเปนพิเศษในโอกาสปสกา  
ใครมีความคิดอะไรอยากนําเสนอสําหรับปหนาบอกพอไดครับ  
 เทศกาลสําคัญของประเทศไทยเรากลับมาอีกครั้งหน่ึง สัปดาหหนาตรงกับเทศกาลสงกรานต 
ปนี้ไมแนใจวาอากาศจะรอนหรือเย็นยังเดาไมถูก แตที่แนนอนตอนนี้สถานการณการระบาด 
ของโรคไวรัสโควิด 19 กลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่ง ผูรับผิดชอบและหลายๆ ฝายมีความกังวลใจ
วาจะเกิดการระบาดหนักระลอกใหมหลังวันหยุดยาวในชวงเทศกาลสงกรานต ขอพวกเราทุกคน
ชวยกันระมัดระวัง พยายามอยาพึ่ งไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆ ครับ เพื่อความปลอดภัย 
ของทั้งตัวพี่นองเองและคนรอบๆ ขางดวย 
 ขอขอบคุณพี่นองทุกทานและผูสวนในการเตรียมวัน “กตเวทิตาคุณ” ที่ผานมา ทุกอยาง 
ผานไปอยางดี  มีบรรยากาศแหงความระลึกถึงบรรดาบุคคลอันเปนที่ รักที่ ไดจากเราไป  
เปนพิเศษ คุณพอประยุทธ มีญาติๆ ของคุณพอไดมารวมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนั้นดวย 
โอกาสหนา หากทางวัดไดมีโอกาสจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสพิเศษตางๆ คงจะไดรับความรวมมือ
อยางดีจากพี่นองทุกทานตอไป 

 
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 

      คุณพอประจักษ 



 

  

ห น า  3  

 

ปลัดบอกเลา 

"ชีวิตตนแบบของพระเยซู" 

 "พระเจาประทานใหขาพเจามีลิ้น เหมือนลิ้นของศิษยที่พระองคทรงสอน เพื่อขาพเจา
จะไดรูจักพูดจาใหกําลังใจแกผูเหน็ดเหนื่อย พระองคทรงเปดหูใหขาพเจา และขาพเจา 
ก็ไมตอตานไมหันหลังหนไีป ขาพเจาหันหลังใหแกผูโบยตีขาพเจา.... พระองคทรงชวยขาพเจา 
ดังนั้น ขาพเจาจึงไมตองละอาย ขาพเจาทําหนาของขาพเจาใหดานเหมือนหิน ขาพเจาจะไม
อับอาย  (อสย 50:4-7) 

       ไดยินขาวเศรา มองเผินเผินเราขาวเล็กเล็กตามหนาขาวทั่วไป แตก็ซอนเรื่องนาเศรา 
และความเปลี่ยนแปลงใหญหลวงในสังคมปจจุบันทีเดียว ขาวนั้นคือขาวลูกสาวดวยเรื่องขัดแยง
เรื่องไมพอใจ (เมื่อมองตามสายตาทั่วไปมองแลวกลับเห็นเปนเรื่องเล็กนอยไมมีน้ําหนักเลย 
สักนิด) เธอรวมมือกับแฟนลงมือฆาแมบังเกิดเกลา 

        พี่นอง ขณะที่เสียงของพระสอนเราใหเรา "จะไดรูจักพูดจา (ดูแลกันดวยความรัก)  
ใหกําลังใจแตผูเหน็ดเหนื่อย" แตเราหลายครั้ง เราอดทนกันนอย เราไมยอมกันแลวที่จะทนอด
ไปดวยกัน ผลที่ตามมาก็จะมีแตความตาย การทําลายลาง และความเจ็บปวดความเศราใจ 

 "พี่นอง แมวาพระเยซูทรงมีธรรมชาติพระเจา พระองคก็มิไดทรงถือวาศักดิ์ศรีเสมอ 
พระเจานั้น เปนสมบัติที่จะตองหวงแหน แตทรงสละพระองคจนหมดสิ้น.... ทรงถอม
พระองค จนถึงกับทรงยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไมกางเขน" (เทียบ ฟป 2:6-8) 

       พี่นอง ชีวิตและความตายของพระเยซูเจา เปนความรักที่มีใหเราเสมอ และเปนตนแบบ
ใหชีวิตของเรา "พระองคไมทรงหวงแหน แตทรงสละพระองคจนหมดสิ้น.... ทรงถอม
พระองคจนถึงกับทรงยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไมกางเขน" 

  [พระเยซูเจาตรัสวา “นี่ เปนกายของเราที่ถูกมอบเพื่อทานทั้งหลาย จงทําดังนี้ 
เพื่อระลึกถึงเราเถิด”...“ถวยนี้เปนพันธสัญญาใหมในโลหิตของเราที่หลั่ง เพื่อทานทั้งหลาย” 
(เทียบ ลก 22:19-20) 

       พระทรงมอบความรักให เราเสมอ และทรงเรียกเราเสมอ ใหอดทนและทนอด  
และพรอมมอบชีวิต ให แกกัน  ให ชี วิตของเราเปน เหมือนชีวิตตนแบบของพระองค 
"นี่เปนกายของเราทีถู่กมอบเพื่อทานทั้งหลาย จงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด”    
              

           นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยพระทรมาน (แหใบลาน) 

 - โมทนาขอบพระคุณพระเจาและพระมารดานิจจานุเคราะห วรรณรุณ,ีเกษร 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ สุชีรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมยศิลป ธาริณ ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ และตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา กาญจนา ศรีวรกุล+ตามประสงคผูขอ กาญจนา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ภัทรพรชัยวัฒน+ตามประสงคผูขอ สุพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประสพโชค+ตามประสงคผูขอ ประสพโชค 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วดี จึงสุวนันท+ตามประสงคผูขอ วด ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ศัลกวิเศษ สุพรรณ ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เจียไพบูลย ธงชัย 
 - สุขสําราญแด มารีอา ปรีดา พี่ๆ หลานๆ ทกุคน ปรดีา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ จอม ภูมติระกูลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วสุสิน+วลัยพร แซอั๊ง จิตติมา 

วันที่ 10 เม.ย. 2022 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย 
นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 

เวลา 07.00 น - สุขสําราญแด ครอบครัว พรอมใจ ปราณ ี
 - สุขสําราญแด นภดล สีบุญเรือง  
 - สุขสําราญแด มารีอา กันยารัตน เนื่องพลี  
 - สุขสําราญแด คาทารีนา สุรางค วสุสิน สุรางค 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฑิมัฆพร เปลงศรีสุข ฑิมัฆพร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สงัขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครับ อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย 
 - อุทิศแด ฟรังซิสโก ปรีดา พัฒนภิรมย+มารีอา โรซา นงเยาว พัฒนภิรมย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ปยนุช 
 - อุทิศแด ประสาท สัลลกานนท+เทเรซา อุษา สัลลกานนท  
 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บุเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+วญิญาณในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิกตอรีอา สมพร เลาหบุตร+เลาเรนเต สมยา เลาหบุตร วนิดา  
 - อุทิศแด ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ําเหลี่ยง+หล่ํา แซเจียง  
 - อุทิศแด มารีอา สําลี มหามณีรัตน+ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน สุนทร 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+มารีอา รุงเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
 - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด อันตน ซู แซลี้+อนันา สิน บรรจงกิจ+พี่ๆ และหลาน สุพรรณ ี



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยพระทรมาน (แหใบลาน) 

 - อุทิศแด เปโตร ฮง+มักดาเลนา วงศ+โรซา ระเบียบ+ยวงบัปติสตา จําลอง ผิวเกลี้ยง ดํารงค 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ้ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ สุรางค 
 - อุทิศแด เปาโล สุขเกษม+มารีอา ประทุม เนื่องพลี+มารีอา รุงนภา เนื่องพลี+โธมัส ปรีดา เนื่องพลี  

 
- อุทิศแด มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สงวน+เปโตร สวาง+เปโตร ใหญ+
เปาโล ขันธ+เปโตร ประเทือง 

พรพรรณ 

 - อุทิศแด เปาโล ไสว อินทรบ+พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน+มารีอา เทื่อม อินทรบ อัครวัฒน 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด ยวง หยวน แซเล้ียง+เทเรซา อายติน แซลิ้ม+อันนา กิตติมา สุวิมล+เปาโล ศรัณ สุวิมล+ไฟชําระ  
 - อุทิศแด มารีอา บุญมี ไชยประเสริฐ+ยอแซฟ มนูญ+มารีอา ทรัพย สนเจริญ วรเกียรติ,ดารุณี 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ สนั่น 
 - อุทิศแด สตานิเลาส ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ เพ็ญศรี 

 
- อุทิศแด นิโคเดมัส ซัน+มารีอา ลั้ง+ยอแซฟ ปรีฏา+เปาโล ไพโรจน+ยอหน ไตรรง+อันนา โงย+ 
ยวง วิทยา เจียไพบูลย 

 

 - อุทิศแด เบเนดิกต มนตรี หอมทอง ฤทธ ี

วันที่ 10 เม.ย. 2022 
- อุทิศแด เปโตร ทองอินทร สุทธิพงษ+สังวาล จันทรกาง+ปยะ สทุธิพงษ+ยอแซฟ บุญรอด หอม
ทอง+มาการิตา ลาวัลย หอมทอง+ลูซีอา ทอน หอมทอง+ญาติพี่นองที่ลวงลับ 

ฤทธ ี

นพวารพระมารดาฯ 
- อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ+เปาโล เขียน+ยอหนบัปติสตา ทวี+แคทเธอรีน ขวัญชนก+ 
อันนา เฉลียว+ยอแซฟ กง+บญุปน ไพโรจน+วิญญาณในไฟชําระ 

เกษร 

เวลา 07.00 น - อุทิศแด ยอหนบัปติสต ทรัพยสิริ มหารัตนวงศและวิญญาณในไฟชําระ รุงรัช 
 - อุทิศแด เปโตร เสง แซล้ิม+เฮเลนา พะเยาว โกมลเสน+เปโตร พยนต แซลิ้ม+ยอหน สมศักดิ์ สุขสันต ภาณี 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+ญาติพี่นอง+วญิญาณในไฟชําระ จิตติมา 
 - อุทิศแด เทเรซา จําเนียร พูลสวัสดิ ์ ลาวัลย 
 - อุทิศแด โทมัส ทิม จันทรฤาชัย นพรัตน 
 - อุทิศแด เทียง+คําภู แสงจันทร วนิดา 
 - อุทิศแด เทเรซา จินตนา แซเจ็ง+แกส+ตอง โยมราช สําราญ 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ เฉลิม,วสิูตร 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับทกุๆ คน สัตยา 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ+ญาติผูใหญที่ลวงลบั สนธยา 
 - อุทิศแด เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ เพ็ญแข 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา ทวี ศรีนภาวรรณ ศรีนภาวรรณ 
 - อุทิศแด วัง+สีทา หอมออน คําภา 
 - อุทิศแด สวน+คําหลา+จักรบิน ประไชโย วินดา 
 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ เชาวลิตร 
 - อุทิศแด มักดาเลนา วงศ+เปโตร ฮง+โรซา ระเบียบ ผิวเกลี้ยง พรมมาศ 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ทีล่วงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ อัครวัฒน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ สุพรรณ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เดินรูป 14 ภาค- มิสซา 

09.15 น. 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร วันจันทรสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว  
เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

เกียรติ 

วันที่ 11 เม.ย. 2022 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  

 - อุทศิแด ยอหนบัปติสต ทรัพยสิริ มหารัตนวงศและวิญญาณในไฟชําระ รุงรัช 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร วันอังคารสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

วันที่ 12 เม.ย. 2022 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ วันพุธสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย เกียรติ 

 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  
วันที่ 13 เม.ย. 2022 - อุทิศแด ยอหนบัปติสต ทรัพยสิริ มหารัตนวงศและวิญญาณในไฟชําระ รุงรัช 
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คณุพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ (ระลึกถึงพระเยซูเจาทรงตั้งศีลมหาสนิท) 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย เกียรติ 

วันที่ 14 เม.ย. 2022 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  
มิสซา,เวลา 19.00 น. - อุทิศแด ยอหนบัปติสต ทรัพยสิริ มหารัตนวงศและวิญญาณในไฟชําระ รุงรัช 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร วันศุกรศักดิ์สิทธิ ์(พระเยซูเจาทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมบนไมกางเขน) ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ) 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
วันที่ 15 เม.ย. 2022 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธ ี
มิสซา,เวลา 18.45 น. - อุทิศแด ยอหนบัปติสต ทรัพยสิริ มหารัตนวงศและวิญญาณในไฟชําระ รุงรัช 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ 
ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรพัย-เปลงศรีสุข-ผลอุดม ที่ลวงลบั ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร วันเสารศักดิ์สิทธิ์ (ตื่นเฝาปสกา เสกไฟ แหเทียนปสกา, เสกน้ํา) 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย เกียรติ 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
วันที่ 16 เม.ย. 2022 - อุทิศแด เบเนดิกโต มนตรี หอมทอง ฤทธี  
มิสซา,เวลา 19.00 น - อทุิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 

 - อุทิศแด ยอหนบัปติสต ทรัพยสิริ มหารัตนวงศและวิญญาณในไฟชําระ รุงรัช 

 - อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+ราฟา
แอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญจทรัพย-เปลงศรีสุข-ผลอุดม ที่ลวงลับ ครอบครัวผลอุดม 

. - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 17 เมษายน 2022 : สมโภชปสกา พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
 

 



 

  

ห น า  7  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

พระวาจานําชีวิต 
 

ความตายและชีวติ 

บุคคลที่ยิ่งใหญ ตกเปนเปาของการโตแยงในระหวางที่เขายังมีชีวิตอยู แตเมื่อเวลา

ลวงเลยไป เราจะมีมุมมองที่ชัดเจนและถูกตองวา พวกเขาไดรับการตัดสินที่ผิดพลาด 

จากชนรวมสมัยของเขา เรื่องทํานองเดียวกันไดเกิดขึ้นกับพระเยซูเจา คนในสมัยของพระองค

แมกระทั่งผูรวมงานที่ใกลชิดก็ไมไดเขาใจพระองค โดยเฉพาะความคิดแปลกๆ เกี่ยวกับ 

การทรมานและ ความตายวาเปนทางผานที่จําเปนสําหรับเขาสูชีวิตที่ดีกวา ตอภายหลังทุกสิ่ง

จึงปรากฏชัดแกพวกเขา 

 ในวั นนี้  คริ สตชนฉลองพระมหาทรมาน (อาทิ ตย ใบลาน) พระคริ สต เจ า  

“ไดเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรับทรมาน สิ้นพระชนม และกลับคืนชีพ” 

 การเขาอยางผูชนะที่ เราทําการฉลองในตอนตนของอาทิตยพระมหาทรมานเนนวา 

องคประกอบสามประการ คือ พระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพ 

รวมเปนความจริงเดียว  การสิ้ นพระชนมของพระเยซู เจ าไม ใช เป นความพ ายแพ  

แตเปนชัยชนะ นี่คือการหยั่งรูจําเพาะของคริสตศาสนา ซึ่งเห็นวาเหตุการณชีวิตในโลกนี้ 

ของพระเยซูเจา เปนการทําตามจุดประสงคการไถกูมนุษยชาติของพระเจาที่ควรจะเปน  

การหยั่งรูของเราเกี่ยวกับชีวิตเมื่อความทุกขทรมานมากล้ํากรายตัวเรา. 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศกุร เวลา 07.00 น. เดินรูป 14 ภาค - มิสซา เวลา 16.45.00 น. 
                วันอาทิตย นพวารพระมารดาฯ  เวลา 07.00 น., เดินรูป 14 ภาค-มิสซาเวลา 09.15 น.. 
กิจศรทัธาออนไลน : เฝาศีลมหาสนทิออนไลน วันอังคาร เวลา 11.45 น.  
                      ชวนสวดสายประคาํออนไลน วันอังคารและวันศุกร เวลา 19.00 น.  
    (ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถตดิตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. การรับเทียนสําหรับผูลวงลับ อาทิตยที่ผานมา พี่นองที่ยังไมรับกลับ สามารถติดตอรับได 
ที่หนาวัดนะครับ 
 

 

2. ตารางสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ 2022 ดังน้ี 
    วันที่ 10 เม.ย. 2022 อาทิตยมหาทรมาน (แหใบลาน)  
    เดินรูป 14 ภาค-มิสซา เวลา 09.15 น. 
    วันที่ 11-13 เม.ย. 2022 (จันทร-อังคาร-พุธ ศักดิ์สิทธิ์)   
    มิสซา เวลา 07.00 น. (วัดนอย) 
    วันที่ 14 เม.ย. 2022 (พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์)  มิสซา เวลา 19.00 น.  
    วันที่ 15 เม.ย. 2022 (ศุกรศักดิ์สิทธิ์)  เดินรูป 14 ภาค-มนัสการกางเขน เวลา 18.45 น.  
    วันท่ี 16 เม.ย. 2022 (เสารศักดิ์สิทธิ์)  เสกไฟ, แหเทียน, เสกนํ้า มิสซา เวลา 19.00 น.  
    วันท่ี 17 เม.ย. 2022 (สมโภชปสกา)    เวลา 07.00 น. และเวลา 09.30 น.  
 

3. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก อาทิตยสุดทายของเดือนนี้ตรงกับวันอาทิตยที่ 24 เมษายน 
2022 หลังมิสซาสาย พี่นองทานใดประสงคจะใหเด็กเล็กรับศีลลางบาป ติดตอไดที่สํานัก
งานวัด 
 

4. พี่นองที่ประสงคบริจาคไขปสกา สามารถแจงความประสงคไดที่สํานักงานวัด ภายในวัน
อังคารที่ 12 เมษายน 2022 นี้ครับ 

 


