
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 ประจําวันอาทิตยที่ 27 มีนาคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา             ลก.15:1-3,11-32   
 พระเยซูเจาตรัสเปนอุปมาเรื่องนี้วา ‘ชายผูหนึ่งมีบุตรสองคน บุตรคนเล็กพูดกับบิดาวา  
“พอครับ โปรดใหทรัพยสมบัติสวนที่เปนมรดกแกลูกเถิด” บิดาก็แบงทรัพยสมบัติใหแกลูก 
ทั้งสองคน ตอมาไมนาน บุตรคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีแลวเดินทางไปยังประเทศหางไกล ที่นั่น  
เขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิ้น ‘เมื่อเขาหมดตัว ก็เกิดกันดารอาหารอยางหนัก 
ทั่วแถบนั้น และเขาเริ่มขัดสน จึงไปรับจางอยูกับชาวเมืองคนหนึ่ง คนนั้นใชเขาไปเลี้ยงหมูในทุงนา 
เขาอยากกินฝกถั่ วที่หมูกิน เพื่ อระงับความหิว แต ไมมี ใครให  เขาจึงรูสํ านึกและคิดวา  
“คนรับใชของพอฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ สวนฉันอยูที่นี่หิวจะตายอยูแลว ฉันจะกลับไปหาพอ 
พูดกับพอวา “พอครับ ลูกทําบาปผิดตอสวรรคและตอพอ ลูกไมสมควรไดชื่อวาเปนลูกของพออีก 
โปรดนับวาลูกเปนผูรับใชคนหนึ่งของพอเถิด” 
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คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 ความรัก การใหอภัย คือ หัวใจสําคัญในการเอาชนะบาปและความกลัวของเรา สัปดาหที่ 4 
ของเทศกาลมหาพรต ไดนําพาพวกเราเขาสูหัวใจสําคัญของการที่เราแตละคนจะหันกลับมาหา 
พระเจา หลายครั้งเรามีความหวาดกลัวและกังวลวา เราอาจจะไมไดรับการใหอภัยจากพระเจา 
ตัวอยางในพระวรสารสัปดาหนี้แสดงใหเราเห็นวา ความรักของพระเจามีมากลน เหมือนดังบิดา 
ผูใจดีที่มีตอบุตรทุกคนของตนเอง ไมวาบุตรคนนั้นจะประพฤติตนอยางไร ขอใหเราทุกคนมี
ความหวังและหันหนากลับมาหาพระเจาในโอกาสเทศกาลมหาพรตน้ีดวย 

 พองดเขียนสารวัดไป 2 สัปดาหเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศใหพี่นองไดอานเรื่องราวอื่นๆ 
โดยเฉพาะประสบการณดีๆ จากบรรดาเยาวชนที่ไปฟนฟูจิตใจ สัมผัสชีวิตพระมากขึ้นในโอกาส
เทศกาลมหาพรต หวังใจวาทุกคนที่ไดไปใชโอกาสพิเศษอันน้ี จะกลับมาดวยจิตใจที่พรอมในการอยาก
สวดภาวนาชวยงาน กิจกรรมที่วัดและอยากใกลชิดพระมากขึ้น 

 คุณพอประยุทธ คุณพอผูใจดีและนารักของพวกเราชาวพระมารดาฯ ไดจากไปครบ 100 วัน  
ในวันที่ 29 มีนาคม ทางวัดจึงไดจัดมิสซาเพื่อระลึกถึงคุณพอเปนพิเศษ ทางวัดจึงไดถือโอกาสนี ้
จัดเปน “วันกตเวทิคุณ” ในวันอาทิตยที่ 3 เมษายน มิสซาเวลา 9.30 น. เชิญชวนพี่นองไดมารวม
มิสซากันเปนครอบครัว สงภาพ รายชื่อ นามสกุล สําหรับบรรดาผูลวงลับที่อยากจะสวดและภาวนา 
อุทิศใหเปนพิเศษ สามารถมารับเทียน (แบบไฟฟา รวมสมัยนิดหนอย) ที่บริเวณหนาวัด โดยจะจัดให
ครอบครัวละ 1 เลม หากเจาหนาที่ทราบกอน จะทําสติ๊กเกอรติดไวให แตหากมาในวันนั้น 
ทางเจาหนาที่จะทําสติ๊กเกอรติดใหกับพี่นอง ตามที่จะสามารถจัดใหได เชิญชวนพี่นองทุกทาน 
ในโอกาสพิเศษน้ีดวย 

 คําสอนภาคฤดูรอนของวัดเราไดเริ่มขึ้นแลว ในวันจันทรถึงวันศุกรมีนักเรียน 10 คน  
เตรียมตัวรับศีลมหาสนิท 9 คน เตรียมตัวรับศีลกําลัง 1 คน สวนนักเรียนที่มาเรียนเฉพาะ 
ในวันอาทิตยที่แจงไวมีจํานวน 18 คน เตรียมตัวรับศีลมหาสนิท 6 คน เตรียมตัวรับศีลกําลัง 12 คน 
ขอขอบคุณคุณพอพรชัย ครูคําสอนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดมีสวนชวยเตรียมตัวเด็ก ๆ 
ของเราในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ  

 อากาศตอนนี้ เปลี่ยนแปลง มีฝนตกเปนบางวัน สถานการณของโรคไวรัสโควิด 19  
ยังมีจํานวนผูติดเชื้อที่ยังจํานวนหลายหมื่นในแตละวันยากจะคาดเดา ไดฟงจากผูรับผิดชอบ  
เปนหวงวา ชวงสงกรานตนี้จะเกิดคลัสเตอรรอบใหม ขอพี่นองดูแลตนเองอยาเขาไปในที่เสี่ยง  
ปนี้คงเปนอีกปหนึ่งที่พวกเราคงไมสามารถเลนน้ําในเทศกาลสงกรานตอีกครั้งหนึ่ง คงตองอดใจ
เอาไว แลวพยายามรักษาความปลอดภัยจากการติดเชื้อฯ กันอีกปหนึ่ง สนุกสนาน พักผอน  
ตามแบบที่ควรจะเปน 
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 

      คุณพอประจักษ 



 

  

ห น า  3  

 

ปลัดบอกเลา 

"ภาวนาใหเขาเถิดแมเขาทําผิดพลาด" 
 "พี่นอง ถาผูใดอยูในพระคริสตเจา ผูนั้นก็เปนสิ่งสรางใหม.... พระองคทรงทําใหเราคืนด ี
กับพระองคเดชะพระคริสตเจา และทรงมอบภารกิจการคืนดีนี้ใหเรา.... พระเจาทรงทําให 
โลกคืนดีกับพระองคในองคพระคริสตเจา พระองคมิไดทรงเอาผิดกับมนุษย แตทรงมอบใหเรา
ประกาศสารแหงการคืนดนีี้"  (เทียบ 2 คร 5:17-19) 
          พี่นอง สัปดาหนี้เปนสัปดาหที่ 4 ในเทศกาลมหาพรตแลว อีกไมนานเราจะรวมการเดินทาง 
กับพระเยซูเจาอยางเขมขนในมรรคาศักดิ์สิทธิ์ ในชวงสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ และตอเนื่องจนรวมกับ 
การกลับคืนชีพของพระองค 
          พี่นอง เมื่อวันศุกรที่ผานมาองคสมเด็จพระสันตะปาปา ไดเชิญชวนเราเปนพิเศษ  
ชวนไปทั่วโลก รวมภาวนาอยางเขมขน รวมภาวนาสําหรับสันติภาพของพิ่นองในประเทศยูเครน 
(อันทื่จริง ในความรูสึกของพอ เราภาวนาเพื่อสันติภาพของพี่นองทั้งสองประเทศ ดวยความทุกข 
ตกกับพี่นองที่ชวยตัวเองไมได และไดรับผลรายจากภัยสงคราม  เหมือนคําเตือนของนักบุญเปาโล
ที่วา "พี่นอง ถาผูใดอยูในพระคริสตเจา... พระมิไดทรงเอาผิดกับมนุษย แตทรงมอบใหเราประกาศ
สารแหงการคืนดีนี้" 
 องคพระผูเปนเจาตรัสกับโยชูวาวา “วันนี้ เราจะยกความอับอายขายหนาของอียิปต 
ไปจากทานทั้งหลาย” เพราะเหตุนี้ สถานที่นั้นจึงถูกเรียกวากิลกาลตั้งแตนั้นเปนตนมา.... และทําพิธี 
ปสกาในตอนเย็น.... วันถัดมาจากวันปสกา เขาไดกินผลิตผลของแผนดิน]  (เทียบ ยชว 5:9-11) 
         "ความอับอายของอียิปต" ที่โยชูวาพูดถึงคือสิ่งใด มันคือการใชอํานาจและความสามารถ 
ที่มีมากกวา สรางความรุนแรงและทํารายกัน แทนทื่จะใชความรักเมตตาทนุถนอมดูแลดวยความ
ออนโยนตอกัน กลับห้ําห่ันฟาดฟนทําลายกัน 
          ปสกาแทจริงจึงหมายความถึง "พระเมตตารักของพระเจาที่สงมาชวยใหรอดพัน"  
พนจากความรายกาจ, พนจากความรุนแรงและการทําลายลาง  และยังหมายความถึง "สันติสุข"  
ของพี่นองผูคนที่ไดกลับมาใชชีวิตปกติสุขอีกครั้ง 
 พอพูดวา “ลูกเอย ลูกอยูกับพอเสมอมา ทุกสิ่งที่พอมีก็เปนของลูก แตจําเปนตองเลี้ยง
ฉลองและชื่นชมยินดี เพราะนองชายคนนี้ของลูก (แมจะทําผิดทําบาปมากมาย) ตายไปแลว  
กลับมีชีวิตอีก หายไปแลว ไดพบกันอีก”  (ลก 15:31-32) 
          พอจึงเริ่มตนบทเทศนดวยการเชิญชวนพี่นองใหรวมภาวนาเพื่อสันติภาพสันติสุขของพีน่อง 
ทั้งสองประเทศ (ทั้งพี่นองยูเครนและพี่นองรัสเซีย) ดวยพี่นองทั่วไปไมไดมีสวนกับความรุนแรง 
ที่เกิดขึ้น หากแตเปนเรื่องของผูนํา ที่นําความรุนแรงมาใชมาใสให และนําผูคนพี่นองที่เขาตองดูแล
เอาใจใส นําพาไปสูความรุนแรงและความตาย 

          พอจบบทเทศนดวย "มุมมองเปยมเมตตาของพระบิดา" ที่ วา "ลูกเอยที่พอรัก 
และปรารถนาใหเจารักดวยกัน...ดวยนองชายคนนี้ของลูก (แมจะทําผิดทําบาปมากมาย)  
ตายไปแลว กลับมีชีวิตอีก หายไปแลว ไดพบกันอีก” ไปเถอะไปรักเขาไปสวมกอดเขา, ภาวนา 
ใหเขาเถิดแมเขาทําผิดพลาด.            
           นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ์  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสําราญแด ดอมินิก ภูริต สุริยะมงคล  
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล  
 - สุขสําราญแด กาญจนา ศรีวรกุลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ยวง จําลอง ตรันเจริญ จําลอง 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด เซซีลีอา สรอยทิพย ทรัพยเย็น ดวงใจ  
 - สุขสําราญแด ปยะพันธ ปทมา 

 - สุขสําราญแด อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+ 
ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท วราลักษณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดมลาภอนันต พิชรนันท 

วันที่ 27 มี.ค. 2022 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรแนแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา 
เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท วราลักษณ 

นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด โยน ออฟ อารค ธิษณา+โยน ออฟ อารค ธนิตา+อากาทา ธนัชพร วงษวุฒิพงษ กิตติธรรม 
เวลา 07.00 น - สุขสําราญแด ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูลและครอบครัว  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด อักแนส มาลี เลิศประเสริฐวงศและครอบครัว สุนทร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด เทเรซา วรรณรุณี+แบรนาแดต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน วรรณรุณี 
 - สุขสําราญแด อันนา เพ็ญพิมล รัศฒีธีรธรรม วีระกิตติ์ 
 - สุขสําราญแด มารีอา วรรณรัตน พงษตระกูล+เทเรซา ดารณี ไทยประเสริฐ  
 - สุขสําราญแด อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว และญาติพี่นอง ปุณยนีย 
 - สุขสําราญแด ราฟาแอล วรวัฒน เบญจฤทธิ์ ลาวัลย 

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

 - สุขสําราญแด ครอบครับ อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ สุภลักษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม สุชีรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พรศรี โรจนเมฆี  
 - สุขสําราญแด มารีอา วดี จึงสวนันทนและครอบครัว ศรีนภาวรรณ วด ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อรสา สุขสําเร็จ+ตามประสงคผูขอ อรสา 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ปยนุช พัฒนภิรมย+ภัทร น้ําวล+ปนิดา น้ําวล+ภูมิ น้ําวล ปยนุช 
 - อุทิศแด มารีอา ยับผิ่น แซจง สมใจ 
 - อุทิศแด ยอหนบัปติสตา ทรัพยสิริ มหารัตนวงศ+วิญญาณในไฟชําระ รุงรัช 
 - อุทิศแด อันนา ชฏีลา ศรีประมงค+เทเรซา วรัสนันท ฝกฝน รุจิราพร 
 - อุทิศแด ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค+อังเยรา ปราณี สังขรัตน อรทัย 
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+มารีอา รุงเรือง พวงศรี ลูกหลาน 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

 - อุทิศแด ฟรังซิสโก ปรีดา พัฒนภิรมย+มารีอา โรซา นงเยาว พัฒนภิรมย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ปยนุช 

 
- อุทิศแด ฐิติพร เอี่ยวศิริ+เปโตร เปาโล วิชาญ บุญเจือ+เปโตร ใช แซเซียว+มารีอา  
ซิ้วเตียง แซเซียว ถาวร 

 - อุทิศแด เลาเรนโต เซียมเฮง เลาหบุตร+วิกตอรีอา สมพร เลาหบุตร วนิดา 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บุเย้ียง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ผดุง พจนพิริยะ+มารีอา สาริน พจนพิริยะ กิตต ิ
 - อุทิศแด ฟามซิโก เคว ตรันงอก+เลือน เหงียนติ พัชรนันท 
 - อุทิศแด มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+เปโตร สวาง+เปาโล ขันธ+มารีอา วรรณี+เปโตร ใหญ พรพรรณ 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ จิตติมา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล มีนาคม 
 - อุทิศแด นภาพร พิมพพงษ ณัฐมน 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรสิริทรัพย ครอบครัว 

วันที่ 27 มี.ค. 2022 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร บุญลือ 
เวลา 07.00 น - อุทิศแด ยวงบัปติสตา ยูฮั้ว แซตั้ง+มารีอา เลื่อน สุภาษิต+เปโตร สกล ตั้งกิจพินิชกุล ชลอ 

 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด มารีอา เทื่อม อินทรบ+เปาโล ไสว อินทรบ ปุณยนีย 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ้ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง 
แซจัง+สอน สุวรรณี+ยวง เชาวลิต ชโนทาหรณ+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน 

สุรางค 

 - อุทิศแด ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ สุรางค 
 - อุทศิแด คุณพอ คุณแม ของเพื่อนๆ ท่ีลวงลับ+ว.ท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ สัตยา 
 - อุทิศแด อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 

 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ 

อุดม 

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

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

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ท่ีลวงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ บุญยาง,ลูกหลาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เดินรูป 14 ภาค- มิสซา 
09.15 น. 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที ่4 เทศกาลมหาพรต 

วันที่ 28 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+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร สัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

   

วันที่ 29 มี.ค. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย เกียรติ 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ลูกา ฐกร สุริยะมงคล  

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ สปัดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

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

เกียรติ 

วันที่ 30 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด เซซีลีอา สรอยทิพย ทรัพยเย็น ดวงใจ  

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

 

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

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

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

เกียรติ 

วันที่ 31 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด จิราพร องอาจพันธุชัย จิราพร  

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร สัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต (วันศุกรตนเดือน) 

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

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
วันที ่01 เม.ย. 2022 
มิสซา,เวลา 07.00 น. 

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

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+
ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ+ตระกูลปญจทรัพย-เปลงศรีสุข-ผลอดุม ที่ลวงลับ 

ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร น.ฟรังซิส เดอ เปาลา ฤาษ ี

วันที ่02 เม.ย. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย เกียรติ 

เดินรูป 14 ภาค -มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร  ภาวนา 

เวลา 16.45 น - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+
ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ+ตระกูลปญจทรัพย-เปลงศรีสุข-ผลอดุม ที่ลวงลับ ครอบครัวผลอุดม 

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

วันอาทิตยที่ 03 เมษายน 2022 : อาทิตยที่ 5 เทศกาลมหาพรต 
 



 

  

ห น า  7  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

พระวาจานําชีวิต 
 

พระเจาทรงคืนดีกับเราโดยทางพระคริสตเจา 
 กล าวกันวา กษั ตริยฝรั่ งเศสองค หนึ่ งทรงยืนยันว า “กษั ตริย ของฝรั่ งเศส 

สมควรฟงมิสซา สัปดาหละหนึ่งครั้ง” ในความเปนจริง พระองคไมสนใจกับศาสนามากนัก  

แตเนื่องจากฝรั่งเศสเปนประเทศคาทอลิก ในฐานะกษัตริยพระองคจึงทรงตองไปวัด 

วันอาทิตย การที่คริสตชนคนหนึ่งไปรวมพิธีในวันอาทิตยนัน้ มีหลายเหตุผลดวยกัน 

บางคนไปเพราะความกลั ว ด วยไม รู ว าในโลกหน าจะมี อะไรเกิดขึ้ น จึ งไปวัด 

เพื่อความปลอดภัย บ างคนทํา ไป เหม ือนก ับพวกฟาร ิส ีในสม ัยของพระ เยซ ูเจ า  

พวกเขาเปน “คนเที ่ยงธรรม” ถือตามบัญญัติของศาสนาอยางเครงครัด และพวกเขา

คาดหวังวาพระเจาจะใหความรอดแกพวกเขาเปนการตอบแทน 

แตคนที ่ถือตามขอกําหนดตางๆ ของคริสตศาสนาแบบนั ้นลืมไปวาเขาไมอาจ 

หาซื้อความรอดไดดวยกิจการดี ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคริสตชน สิ่งสําคัญคือ

เหตุผลที่ผลักดันคนหนึ่งใหกระทํากิจการตางๆ ความรักและความรูคุณควรเปนเหตุจูงใจ

หลักไมใชการคํานวณหรือความกลัว และโดยเฉพาะอยางยิ่งไมใชเพราะผลประโยชน 

ที่จะได กิจการงานที่ดีควรเปนผลของการไดรับการบันดาลใหศักดิ์สิทธิ์ เราควรทําไมใช 

เพื ่อซื ้อความรอดแตเพื ่อเปนเครื ่องหมายของการเห็นคุณคาและความรูคุณสําหรับ 

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

2 . คํ าสอนภาคฤดู ร อนป นี้  จะ เป ด เรี ย น ในวั นจั นทร ที่  21  มี .ค .-29 เม .ย . 2022  
ณ ตึกสํานักงานวัด 
 1. ภาคธรรมดา เรียนวันจันทร-วันศุกร     เวลา 08.00 น.- 12.00 น. 
 2. ภาควันอาทิตยเรียน 8 ครั้ง (พรอมรวมมิสซาวันอาทิตย) เวลา 11.00 น.- 12.00 น 
    เฉพาะนักเรียนท่ีไมสะดวกในวันธรรมดา 
รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป. 3 ขึ้นไป พี่นองสัตบุรุษสามารถสงบุตรหลานมาเรียนคําสอนได  
หรือติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

 

 

3. ซิสเตอรคณะธิดานักบุญเปาโล  (เปาลิเน) ในวันอาทิตยที่ 27 มี.ค. 2022 หลังมิสซา  
รอบเชา-สาย ดานหนาวัด ซิสเตอรมาจําหนายหนังสือศรัทธา ภาษาไทยและอังกฤษ  
เพ่ือเปนอาหารฝายจิต 
 
 

4. วันที่ 29 มี.ค. ครบรอบ 100 วัน การจากไปของพอประยุทธ ชลหาญ ทางวัดพระมารดา 
นิจจานุเคราะห จึงมีพิธีมิสซา “วันกตเวทิคุณ” เพ่ือระลึกถึงคุณพอเปนพิเศษ และผูมีพระคุณ 
และญาติพ่ีนองของเราที่ลวงลับ ในวันอาทิตยท่ี 3 เม.ย. 2022 เวลา 09.30 น. รอบสาย  
               (พี่นองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานวัด) 
 


