
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 ประจําวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา              ลก 9:28ข-36 
เวลานั้น พระเยซูเจาทรงพาเปโตร ยอหนและยากอบ ขึ้นไป 

บนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยูนั้น 
ลักษณะของพระพักตรเปลี่ยนไปและฉลองพระองคมีสีขาวเจิดจา 
ทันใดนั้น บุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียาห มาสนทนา 
กับพระองค เปโตรและเพื่อนที่อยูดวยเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยูกับ
พระองค ขณะที่บุรุษทั้งสองคนกําลังจะจากพระเยซูเจาไป เปโตร 
ทูลพระองควา “พระอาจารยเจาขา ท่ีนี่สบายนาอยูจริงๆ เราจงสราง
เพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสําหรับพระองค หลังหนึ่งสําหรับโมเสส 
อีกหลังหนึ่งสําหรับประกาศกเอลียาห” เขาไมรูวากําลังพูดอะไร 
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เลาเรือ่ง...ประสบการณเยาวชนวัด 
 เม่ือวันท่ี 5-6 มีนาคม 2565 คุณพอพรชัย แกวแหวน (พอขุน)  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระมารดา
นิจจานุเคราะห ไดจัดใหมีกิจกรรมฟนฟูจิตใจของกลุมเยาวชนของวัด ณ บานผูหวาน สามพราน  
จ.นครปฐม เพื่อเตรียมจิตใจในชวงเทศกาลมหาพรตและปสกา  

 ซึ่งกอนออกเดินทางพวกเราก็ไดเขาพบ และขอพร จากคุณพอประจักษ เจาอาวาส ซึ่งคุณพอ
นําสวดภาวนา เพ่ือขอใหพระอวยพรกับกิจกรรมและการเดินทางของพวกเรา จากนั้นก็เริ่มเดินทาง 
โดยชวงเชา พวกเราเดินทางไปยังวัดเซนตหลุยส อาสนวิหารอัสสัมชัญ และวัดแมพระลูกประคํา
(กาลหวาร)  และชวงบาย พวกเราเดินทางไปยังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส วัดนักบุญเปโตร  
สามพราน 

 พอขุนไดเลาถึงประวัติศาสตรของศาสนา ประวัติความเปนมาของวัดทุกวัดที่เราเดินทางไป
สวดภาวนา และความเปนมาของการเปนบุญราศีของคุณพอนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง ซึ่งในวันที่
พวกเราไปนั้นตรงกับวันครบรอบ 22 ปของการเปนบุญราศีของคุณพอนิโคลาสดวย และทุกสถาน 
ที่ที่ไป พอขุนจะชวนพวกเรารวมกันสวดภาวนา (สวดสายประคํา) เพื่อระลึกถึงกิจการงานตางๆ  
ของพระ ระลึกถึง วิญญาณในไฟชําระและบรรดาญาติพี่นองของพวกเราที่ลวงลับไปแลว  
ชวงเย็นพอขุนไดนําพวกเราเยาวชนเดินรูป 14 ภาค เพ่ือเริ่มตนเทศกาลมหาพรต กอนจะประชุมงาน
ประจําปของเยาวชน และในตอนเชาไดรวมมิสซากันกอนเดินทางกลับ โดยพอขุนไดเทศนเกี่ยวกับ 
บทสรอย “โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจาขา เพราะขาพเจาทั้งหลายไดทําบาป” ไววา  
“พระเปนเจาทรงรักพวกเราทุกคน ถึงแมพวกเราจะไดกระทําบาป และเพราะรักทาน จึงทรง
เมตตาและใหอภัยพวกเราเสมอ”  

 สิ่งที่ไดรับจากการฟนฟูจิตใจ คือ เยาวชนไดกลับมารวมตัวกัน สวดภาวนารวมกัน หลังจากที่
หางหายไปดวยสถานการณโควิด-19 ไดรับพลังจากการสวดภาวนาและความสงบในจิตใจมากขึ้น 

 พวกเราเยาวชนวัดพระมารดานิจจานุเคราะห ขอขอบคุณ คุณพอประจักษ กับคุณพอพรชัย 
ที่ใหมีการจัดกิจกรรมฟนฟูจิตใจของเยาวชนครั้งนี้ขึ้น และใหความรูตางๆ กับพวกเรามากมายคะ 
        

      บทความโดย...เยาวชนวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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ปลัดบอกเลา 

"สัปดาหที่สองมหาพรตแลวนะ" 
 [เมื่อดวงอาทิตยตกและมืดลงแลว ก็มีหมอไฟที่มีควันพวยพุงและคบเพลิงที่ลุกอยูลอยผานระหวาง
กลางสัตวที่ ผ าซีก เหล านั้ น  ในวันนั้ นองคพระผู เปน เจ าทรงกระทํ าพันธสัญญาไวกับอับรามวา  
“เรามอบแผนดินนี้ใหแกลูกหลานของทาน..."]  (ปฐก 15:17-18) 
         เรื่องราวทั้งหมดนี้ เปนการทําพันธสัญญาระหวางพระเจากับอับรามและแนนอนวาพระองค 
ทรงทําพันธสัญญานี้ใหกับลูกหลานของอับรามดวย รวมทั้งกับเราทุกคนในปจจุบันนี้ดวย เราจึงมักจะไดยิน
บ ร รด านั ก บุ ญ  ได ยิ น พ ร ะ ส งฆ ห รื อ ค รู คํ าส อ น พ ร่ํ า พู ด ส อ น ว า  "อั บ ร าม คื อ  อั บ ร าฮั ม  คื อ 
บิดาแหงความเชื่อ ความรอดพนขององคพระผู ไถ มาถึงเราผานทางความเชื่อนี้  และเราทุกคน 
ผูมีความเชื่อ เราเปนลูกหลานของอับราฮัมเชนเดียวกัน"  
         เหตุการณ ในพระคัมภีรตอนนี้  เล าถึ งประสบการณ ที่ อั บรามหรืออับราฮัมใน เวลาตอมา 
ไดพบและมี โอกาสทํ าพั นธสัญญากับพระเจ า อันที่ จริ งการทํ าสัญญากันจํ าเป นตองมีคุณ สมบัต ิ
ที่เทาเสมอกัน อับรามเปนเพียงมนุษยต่ําตอยกวาพระเจามากนัก แตพระเจายอมลดตัวลงมาและยอมเปนผูเริ่ม
พันธสัญญานี้ โดยมีเงื่อนไขเดียวคือ มนุษย-อับราฮัม ตองซื่อสัตยตอสัญญา ในสัญญามีพันธะมีหนาที ่
ที่ตองรับผิดชอบทําตาม ที่ ไดพูดไดรับปากไดใหสัญญาไว และหากผิดสัญญาไมยอมทําตามที่ ได ใหไว 
จะตองถูกปรับถูกลงโทษ ภาพ "สัตวที่ถูกผาครึ่งและมีหมอไฟที่มีควันพวยพุงและคบเพลิงที่ลุกอยูลอยผาน
ระหวางกลาง" เปรียบเหมือนคําเตือนถึงความตายอันเปนผลจากการที่มนุษยผิดตอพันธสัญญาที่ไดทําตอ 
พระเจา 
         เหตุการณ น าเศราและเปนเรื่องเปนความกัน "การสูญ เสียคุณแตงโม" ดาราที่ เปนที่ รูจัก 
ในวงกวาง พรอมกับขอกังขาระหวางการเสียชีวิตของเธอกับ เรื่องราวความสัมพันธกับสมาชิก 
บนเรือตนเหตุ  อันที่ จริงไม ใชความผิดจากเธอ แตนับเปนตัวอยางของเราได  หลายครั้งหลายคน 
ดําเนินชีวิตของตนบนความสนุกรื่นเริง บนความประมาท บนความเบาความไมทันคิดนึกไปขางหนาที่อาจจะพา
ตัวเราไปสูความสูญเสีย หรือแมแตพาไปสูความตาย รวมท้ังความตายในชีวิตพระของตัวเอง 
          และนักบุญเปาโลจึงเตือนใจเรา ถึงเรื่อง "พระเจาของเขาคือทอง"  "....หลายคนประพฤติตน 
เปนศัตรูกับไมกางเขนของพระคริสตเจา ปลายทางของพวกเขาเหลานี้คือความพินาศ พระเจา 
ของเขาทั้ งหลายคือทอง.... เขาสนใจสิ่ งของของโลก แตบ านเมืองของเรานั้นอยู ในสวรรค ...."  
(เทียบ ฟบ 3:18-20) 
 [....พระเยซูเจาทรงพาเปโตร ยอหน และยากอบ ขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา ขณะที่ทรง
อธิษฐานภาวนาอยูนั้น ลักษณะของพระพักตรเปลี่ยนไปและฉลองพระองคมีสีขาวเจิดจา.... เสียงหนึ่ง 
ดังออกมาจากเมฆวา “ทานผูนี้เปนบุตรของเรา ผูที่เราไดเลือกสรร จงฟงทานเถิด”] (เทียบ ลก 9:28-29,35) 
          สัปดาหนี้  เปน "สัปดาหที่สองมหาพรตแลวนะ" จึงเชิญชวนลูกลูกทั้งหลาย กลับมาตั้งสต ิ
กลับมาอธิษฐานภาวนา กลับมาทําพลีกรรมและใหทานตามจิตตารมณมหาพรต ดวยการกระทํากิจกรรมเหลานี้ 
นับเปนการเชื่อฟง ตามที่พระบิดาทรงบอก "จึงฟงทานเถิด" นับเปนการรักษาพันธสัญญาที่ไดทําไวกับพระเจา... 
รีบเถิดตั้งใจเถิด นี่ก็สัปดาหที่สองมหาพรตแลวนะ.        นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2  เทศกาลมหาพรต 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารอีา กุลธิดา สุวิมล+ลูกหลาน+ญาติพ่ีนอง  
 - สุขสําราญแด มารอีา รัสรินทร สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ ์  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ชัชวาลยและพรหมเสนา จันทรสุดา 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ธรีะพล พรหมเสนา ธีระพล 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ยวงบัปติสตา นัฐพงษ อํานวยพร นัฐพงษ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั นรินทร ศิรวิงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั กุลวุฒิกรนันท+ภาสกร ธรรมวิทยากร ณัฏฐชยธร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว ชโนทาหรณ+ครอบครัว พรวฒันา+ครอบครัว พวงพุฒ+ครอบครัว ลายสุวรรณ วลัยพร 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เปาโล ทําเนียบ+เปาโล ชชัวาล สงวนแกว+ครอบครัว นฤมิตรประชากร ทําเนียบ 
 - สุขสําราญแด มารอีา ศิริชล เกตุผล ศิริชล 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั+ผูประสบภยัสงคราม รัสเซีย-ยูเครน  
 - สุขสําราญแด สมศรี+ปราณี+พนิดา ไทยสงวนวรกุล ชุลีกร 
 - สุขสําราญแด เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พีรพัฒน+กร+กัณฑกาน กิจสําเร็จ  

วันที่ 13 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารอีา กฤตพร กิจสําเร็จ กฤตพร 
นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด ครอบครวั ปุณยนีย+ญาติพ่ีนอง ปุณยนีย 

เวลา 07.00 น - สขุสําราญแด ครอบครวั เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสําราญแด ฟลิป สมพงศ+มารีอา มักดาเลนา อนงค กาญจนรัตน นฤภร 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั แบรนาแดต ลักษณา+ผูปวยโควิด+ตามประสงคผูขอ ลักษณา 
 - สุขสําราญแด เทเรซา อรอุมา  
 - สุขสําราญแด เซซีลีอา วนิดา สุวรรณสาร ธัญพิชชา 
 - สุขสําราญแด พ.ต.ท.กัญจรัตน+วิยะดา โพธิปสสา วิชชา 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ฑิมัฆพร เปลงศรีสุข  
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ประยุทธ สงัขรัตน+เพ่ือวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั จึงสวนันทน+ตามประสงคผูขอ วด ี
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ภัทร พรชยัวัฒน+ตามประสงคผูขอ สุพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั อรสา สุขสาํเร็จ อรสา 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั อุดม เจริญพงศ อุดม 
 - สุขสําราญแด มารอีา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

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

ครอบครัว 

ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ตามประสงคผูขอ นิภาพร 

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

เกียรต ิ

 - อุทิศแด มารีอา รัศมี ธาราฉัตร เนตรนภิศ 
 - อุทิศแด มารีอา รัตนา เซ่ียงหลิว สุพรรณ 
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด จักรขิน ประไชโย+ตามประสงคผูขอ  
 - อุทิศแด อันนา ชฏีลา ศรีประมงค+เทเรซา วรัสนันท ฝกฝน รุจิราพร 
 - อุทิศแด มารีอา เสี่ยมหง+เปโตร บุนเพา วศนิี 
 - อุทิศแด เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+เปาโล บัวลา พรหมเสนา ธีระพล 
 - อุทิศแด กําพล พิสุทธิ์ดํารง+อักแนส ยูยเช็ง แซลิ้ม วนิดา 
 - อุทิศแด อันนา พัชรินทร ศิริสวัสดิ์+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ธัญพิชชา 
 - อุทิศแด ทิวธรรม หรรษกุล+พ.ต.อ. วทิุร+อํานวย โพธิปสสา วิชชา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2  เทศกาลมหาพรต 

 - อุทิศแด เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+เปาโล บัวลา พรหมเสนา+ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ดารา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ พุฒ+มารีอา จงกล แกวจําลอง ทิพยวัลย 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ  
 - อุทิศแด ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ รณิดา 
 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตันเจริญ วนิดา 
 - อุทิศแด ลอเรนซ สมบูรณ+มารอีา มักดาเลนา เวิล พันธวิไล ประยูร 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอ๊ัง+มารีอา ชงอิก แซแพ+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+เปาโล มหรรณพ 
วสุสิน+คุณพอโดเช+คุณพอ ร็อค วิศิษฏ หริพงษ+คุณพอประยุทธ ชลหาญ 

วลัยพร 

 - อุทิศแด คุณแมบรรจง เอ่ียมกมล นงนุช 

 - อุทิศแด นฤปราณ นิติธนาภัทร+มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักด+ีอิกญาซีโอ บุเยี้ยง แซเจี่ย+ 
ญาติพี่นองที่ลวงลับ 

วรรณภา 

 
- อุทิศแด อันเดร ยุทธ+ยออันนา ยี่สุน+ยอแซฟ สกลุ+มารีอา มาลี+เปาโล จงรักษ สงวนแกว+ชุน- 
สุพิศ-ชาตรี นฤมิตรประชากร+สุมน เพ็ยภาคกุล ทําเนียบ 

 - อุทิศแด วินิจ สงวนทรัพยากร ศิริชล 
 - อุทิศแด อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช+มารีอา บุ ประสานไทย อารีย 
 - อุทิศแด จิวซินกุย แซจิว เขมณัฏฐ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ปญจทรัพย 
 - อุทิศแด มารีอา สําลี มหามณีรัตน+ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน วรรณรุณ ี
 - อุทิศแด บิดา-มารดา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด ยอแซฟ วานิช กิจเจริญ  
 - อุทิศแด เทเรซา ทศพร ดํารงไทย+คุณพอร็อค วิศิษฏ หริพงศ สมใจ 
 - อุทิศแด โยนออฟอารค หนุง-หนิง โรจนอําไพ+ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอําไพ+อันนา อันนา จิรวัลชัยกุล ครอบครัว 

วันที่ 13 มี.ค. 2022 - อุทิศแด สุรชัย สุดสวาสด์ิ+อักแนส ไสว สุดสวาสด์ิ  
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด มารีอา เทื่อม+เปาโล ไสว อินทรบ+บรรพบุรุษ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ปุณยนีย 

เวลา 07.00 น - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ้ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+เฮียง แซจัง+สอน 
สุวรรณี+วญิญาณในไฟชําระ สุรางค,จิตติมา 

 - อุทิศแด มารีอา ถนอม+ดอมินิโก วงศ+เปโตร สวัสดิ ์  
 - อุทิศแด เปโตร สินท+มารีอา มาลิน ี  
 - อุทิศแด ยอแซฟ ศุภกิจ พงษไกรกิตติ+ดอมินิก ซาวีโอ พจน พงษไกรกิตติ อภิญญา 
 - อุทิศแด อันนา ดารา ราชกิจ  
 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

 
- อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง 
ที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ว.ในไฟชําระ+ตามประสงคผูขอ นิภาพร 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ สนั่น 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+มารีอา 
อนันา วีนัส อมรินทร+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ทีล่วงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ สมบัติ,จันทรสุดา 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เดินรูป 14 ภาค- มิสซา 
09.15 น. 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร สัปดาหที่ 2 เทศกาลมหาพรต 

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

เกียรติ 

วันที่ 14 มี.ค. 2022 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรพัย+ยอหน 
บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย 

สนั่น 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร สัปดาหที่ 2 เทศกาลมหาพรต 
   

วันที่ 15 มี.ค. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย เกียรติ 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ สัปดาหที่ 2 เทศกาลมหาพรต 

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

เกียรติ 

วันที่ 16 มี.ค. 2022 
มิสซา,เวลา 07.00 น. 

- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปจทรัพย+มารีอา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+ยอหน 
บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย  

 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี น.ปาตริก พระสังฆราช 

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

วันที่ 17 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด จิราพร องอาจพันธุชัย จิราพร  
มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร น.ซีริลแหงเยรูซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 
- 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 18 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

มิสซา,เวลา 07.00 น. 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปจทรัพย+มารีอา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+ยอหน 
บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด ครอบครัว เทเรซา มินตรา ทิวไผงาม ครอบครัว  
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารียพรหมจารี 

วันที่ 19 มี.ค. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

เดินรูป 14 ภาค -มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
.เวลา 16.45 น - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 20 มีนาคม 2022 : อาทิตยที่ 3 เทศกาลมหาพรต 
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พระวาจานําชีวิต 

“ถาพระเจาอยูกับเรา ใครจะตอตานเราได?” 

เวลาอันมื ดมิ ดของชี วิตของคนเรานั้ น  อาจเป นความเจ็บปวดใจมากกวา 

ความทุกขยาก ทางกาย กรณีเชนนี้อาจเปนชวงเวลาของความสงสัยในคุณคา ซึ่งเราเคย

หวงแหนดังเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอดีต ความซื่อสัตยตอสถานการณ ชีวิตสมรสที่คอยๆ  

เย็นชาลง การที่ผูกมัดตนอยูกับศาสนาในแวดวงของวัดซึ่ งไมมีอะไรน าตื่ น เตน  

หรือการอุทิศตนทํางานภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปแลวและเมื่อหนทางทุกสาย 

ถูกปดตาย ในแตละกรณีเราไมรูวาจะตองหันไปทางไหน 

คนหนุมมักมีปญหาเกี่ยวกับความเชื่อของตน ในกระบวนการเจริญเติบโตเปนผูใหญ 

พวกเขาเริ่มสงสัยคุณคาทั้งหมดรวมทั้งศาสนาดวย จนกวาพวกเขาจะคนพบตัวเอง  

สําหรับผูใหญนั้นสถานการณอันมืดมนที่พวกเขาตองผานอาจจะหนักหนายิ่งกวา 

 เราคิดถึงผูเชี่ยวชาญซึ่งทํางานทุกวันอยูกับหลอดทดลอง สถิติและผลคํานวณ 
จากเครื่องคอมพิวเตอร พวกเขาจะตองรูอยางแมนยําถึงสิ่งที่กําลังเปนไป แตลักษณะ 
การทํางานแบบปฏิบัตินิยมฝายเดียวเชนนี้ ไมเปนผลในความสัมพันธระหวางบุคคล 
เราจะรักษาคุณคาแหงความรักและความเชื่อ ไวใหคงอยูตอไปไดอยางไร เมื่อถูกลวงลอ 
อยูตลอดเวลาด วยความมืดมิดความสับสนและความสงสัย พิธีกรรมของวันนี้ 
เปนเรื่องเกี่ยวกับปญหานี้ การอาน และฟงในทาทีของการภาวนา อาจจะใหความกระจาง
แกปญหานี้ไดบาง. 
 
 
 

 

 

 

 



 

  

ห น า  8  

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. มิสซาวันธรรมดา ณ วัดนอยเบเนดิกต    วันจันทร – วันศุกร มิสซาเวลา 07.00 น. 
 

2. ตลอดเทศกาลมหาพรตนี้ ทุกๆ เย็นวันเสารกอนมิสซา 15 นาที (16.45 น.) 
 จะมีการเดินรูป 14 ภาค และ ทุกๆ วันอาทิตยกอนมิสซาสาย 15 นาที  (09.15 น.) 
 จะมีเดินรูป 14 ภาค สวน นพวารแมพระฯ เลื่อนไปกอนมิสซาเชาทุกๆ วันอาทิตย 
 

3. คําสอนภาคฤดูรอนปนี้ จะเปดเรียนในวันจันทรที่ 21 มี.ค. -29 เม.ย. 2022 (เรียนวันจันทร – เสาร) 
เริ่มเรียนเวลา 8.00 น. – 12.00 น. ณ ตึกสํานักงานวัด รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป. 3 ขึ้นไป พี่นอง
สัตบุรุษสามารถสงบุตรหลานมาเรียนคําสอนได หรือติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

4. ชมรมเครือขายผูสูงอายุ เขต 2 จัดการเขาเงียบฟนฟูจิตใจชวงเทศกาลมหาพรต ณ วัดเซนตจอหน 
ลาดพราว วันเสารที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. โดยคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร  
พี่นองทานใดสนใจเขารวมการเขาเงียบ สามารถลงชื่อไดที่หนาวัดนะครับ  

 

ประกาศแตงงาน 

โยนออฟอารค ณัฐนีรภา โอชพันธชัย 
บุตร ีธรีะ จางตระกูล และ กุลยาภรณ โอชพันธชัย 

ธีระวิทย เตโชติทิพากร 
บุตร ประวิทย เตโชติทิพากร และ นาถวดี บุญเหลือ 

วันเสารที่ 26 มนีาคม 2022 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
พี่นองทานใดทราบวามีขอขัดขวาง กรุณาแจงใหพระสงฆเจาอาวาสทราบ 


