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สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า
วิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย
ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่
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สนทนาภาษาพ่อลูก
ประจาวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021
พี่น้องที่รักและเคารพ
สวัสดีครับพี่น้องทีร่ ัก
ในชีวติ ของเราได้รบั ความสุข
ความยินดีใน
หลายหนทาง หลายเวลา แต่ก่อนที่เราจะรับความชืน่ ชมยินดีและความสุขต่างๆ
เหล่านั้น เราต้องผ่านอุปสรรค ปัญหาและสถานการณ์ที่ยากลําบากก่อนเสมอ
ในช่วงเวลาแห่งมหาพรตนีน้ ําเราให้พยายามดําเนินชีวติ อย่างจริงจัง เพื่อผ่าน
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ โดยมีองค์พระเจ้าทรงนําทาง ดําเนินชีวติ ให้เข้มข้นด้วย
พระวาจา ปรารถนาดีกบั พี่น้องเพื่อนมนุษย์ทุกคน ดังทีพ่ ระเจ้าทรงมีพระทัย
เช่นนั้น
ในปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศตัง้ แต่ วันที่ 8
ธันวาคม 2020 ถึง 8 ธันวาคม 2021ให้เป็นปีแห่งความศรัทธาภักดีต่อท่าน
นักบุญยอแซฟ เป็นพิเศษ เพื่อรําลึกการครบรอบ 150 ปี แห่งการประกาศว่า
“นักบุญยอแซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล”
พระองค์ทรงเขียนสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” Patris Corde คือ
การที่นกั บุญยอแซฟรักพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระเยซูคริสต์ถูกกล่าวถึงในพระวรสาร
ทั้ง 4 ฉบับว่า “ท่านเป็นบุตรของยอแซฟ” ขอให้พวกเราทุกคนชื่นชมยินดีทมี่ ี
แบบอย่างของผู้ที่รกั พระคริสต์อย่างมาก และให้เราร่วมพันธกิจแห่งความรักต่อ
พระคริสต์ของท่านนี้ต่อไป
จงปฏิบัตติ ามพระประสงค์ของพระเจ้า เยี่ยงท่านนักบุญยอแซฟมี แล้วเรา
จะได้ชื่อว่า “ผู้ชอบธรรม” (มธ 1 : 19) เยี่ยงท่าน
จงสวดเสนอวิงวอนท่านอย่างเร่าร้อนในปีนี้เป็นพิเศษนะครับ

ด้วยความปรารถนาดี
คุณพ่อเอกภพ ผลมูล
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พระวาจาประจาวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี
บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 7:25-8:6)
ด้วยเหตุนี้ พระเยซูเจ้าจึงทรงช่วยคนทั้งปวงซึง่ เข้ามาหาพระเจ้าโดยทางพระองค์ให้ได้รับ
ความรอดพ้นได้อย่างดียงิ่
เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจเพื่อทูลขอพระกรุณาให้คน
เหล่านั้น
มหาสมณะเช่นนี้เหมาะสมกับเรา คือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไร้ความผิด ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
ทั้งปวง ประทับอยู่เหนือสวรรค์ชั้นฟ้า ไม่จําเป็นที่พระองค์จะต้องทรงนําเครื่องบูชามาถวาย
พระเจ้าทุกวัน ดังเช่นมหาสมณะองค์อื่น ๆ เพื่อถวายชดเชยบาปของตนก่อน แล้วจึงถวายชดเชย
บาปของประชากร ส่วนพระเยซูเจ้าเมื่อทรงถวายพระองค์ได้ทรงกระทําเช่นนี้เพียงครัง้ เดียวโดย
มีผลตลอดไป ความจริง ธรรมบัญญัติได้แต่งตั้งมนุษย์ที่มีความอ่อนแอให้เป็นมหาสมณะ แต่คํา
ปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งมาภายหลังธรรมบัญญัตินั้น แต่งตั้งพระบุตรผู้ทรงบรรลุถงึ ความสมบูรณ์
แล้วตลอดไปให้เป็นมหาสมณะ
ประเด็นสําคัญของเรื่องที่เรากําลังพูดถึงคือ
เรามีมหาสมณะที่ประทับอยู่เบื้องขวา
พระบัลลังก์ของพระผู้ทรงศักดานุภาพในสวรรค์
เป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์ใน
กระโจมแท้จริงที่พระเจ้าทรงตัง้ ขึน้
มิใช่กระโจมที่มนุษย์ตั้งขึ้น มหาสมณะทุกองค์ย่อมรับ
การแต่งตั้งเพื่อถวายบรรณาการและเครื่องบูชา ดังนั้น จําเป็นที่พระคริสตเจ้าจะต้องทรงมีสงิ่ ใด
สิ่งหนึง่ ถวายด้วย ถ้าพระองค์ประทับในโลกนี้ พระองค์ก็คงไม่ทรงเป็นสมณะแต่อย่างใด เพราะมี
ผู้อื่นถวายบรรณาการตามธรรมบัญญัติอยู่แล้ว เขาเหล่านี้ปฏิบตั ิศาสนกิจที่เป็นรูปแบบและเงา
แห่งของจริงในสวรรค์ ตามที่โมเสสได้รับพระบัญชาเมื่อกําลังจะตั้งกระโจมขึ้น พระเจ้าตรัสว่า
“จงระวัง ทําทุกอย่างตามแบบที่เราแสดงให้ท่านเห็นบนภูเขา”
บัดนี้ พระคริสตเจ้าทรงได้รับศาสนบริการที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสนบริการของสมณะตระกูลเลวี
เช่นเดียวกับที่พันธสัญญาซึง่ มีพระองค์ทรงเป็นคนกลางนั้น ดีกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะตั้งอยู่
บนพระสัญญาที่ดีกว่า
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก ( มก 3:7-12 )
เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปยังทะเลสาบกับบรรดาศิษย์ ผูค้ นหมู่ใหญ่จากแคว้นกาลิลี
ติดตามพระองค์ ผูค้ นจากแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากแคว้นอิดูเมอา จากอีกฟากหนึ่งของ
แม่น้ําจอร์แดน และจากบริเวณเมืองไทระและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่ ได้ยินสิ่งที่ทรงทําก็มาเฝ้า
พระองค์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสสัง่ บรรดาศิษย์ให้จัดเรือไว้ลําหนึ่ง เพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียด
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พระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจํานวนมาก จนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ
เบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์ เมื่อปีศาจทั้งหลายเห็นพระองค์ ก็กราบลง
พลางตะโกนว่า “ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า” แต่พระองค์ทรงกําชับอย่างแข็งขันมิให้มัน
แพร่งพรายว่าพระองค์เป็นใคร

ราพึงพระวาจา
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
จดหมายถึงชาวฮีบรูซึ่งเราอ่านในวันนี้ เสนอนัยสําคัญของความตายของพระเยซูเจ้า
ว่า เกิดจากความนบนอบของพระองค์ (ฮบ 5 : 7-9)
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
“เวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพรพระสิริรุ่งโรจน์มาถึง
แล้ว” การเผยแสดง “เวลาของพระเยซูเจ้า” คือ เวลาแห่งกางเขนของพระองค์และเป็น
เวลาแห่งพระสิรริ ุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วย ถูกแล้ว เวลาของพระเยซูเจ้าก็คือเวลาของ
ความตายของพระองค์
พระองค์ทรงแบ่งปันความเชื่อมั่นของพระองค์กับเราด้วยคําพูด
เพียงไม่กี่คํา พระองค์ไม่ได้ทรงอ้างเหตุผลยืดยาว เพียงแต่บอกเราว่าพระองค์ทรงมอง
ความตายของพระองค์เหมือนกับการหว่านพืช... ระหว่างฤดูหนาวอันยาวนาน เมล็ดข้าว
ฝังอยู่ในดินดูเหมือนว่าตายแล้ว แต่เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ มันก็งอกขึ้นจากดิน และไม่กี่
สัปดาห์ มันจะเต็มไปด้วยรวงข้าวพร้อมสําหรับเก็บเกี่ยว
ผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะเสียชีวิตนั้น
ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้
ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้ สําหรับชีวิตนิรันดร
ดังนั้น สําหรับพระเยซูเจ้า ชีวิตแท้คือการตาย แม้จะทรงตรัสข้อความที่เหมือน
ขัดแย้ง แต่พระองค์แย้มความจริงที่ไม่อาจมองเห็น แต่เด่นชัดสําหรับทุกดวงใจที่มีความรัก
ความจริงนั้นคือ “ความตายแท้” ไม่ใช่ความตายทางกายภาพ แต่เป็นการปฏิเสธที่จะสละ
ตนเอง เป็นการถอยเข้าไปอยู่ในตัวเองโดยไม่ยอมบังเกิดผล
เพื่อเข้าสูช่ ีวิตแท้ เราต้องตายก่อน นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําเพื่อเรา เพราะพระองค์
ทรงเป็นความรักสมบูรณ์ พระเยซูเจ้าทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา
กฎของชีวิตคือความรัก ข้าวเมล็ดเล็กๆนี้จึงเตือนใจเราให้พ้นจากความเห็นแก่ตัว
ที่ไร้ผล สอนเราให้สละชีวิตของเราเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงเคยกระทําเพื่อเรา
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สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021
เวลา 08.30 น. - เสกใบลาน
- แห่ใบลาน และพิธีบูชาขอบพระคุณ
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021
เวลา 19.30 น. - พิธีเสกน้าํ มันศักดิ์สิทธิ์ / การรื้อฟื้นศีลบรรพชา
- หลังพิธีมีเลี้ยงสังสรรค์สัตบุรุษที่ศาลา
- สําหรับพระสงฆ์ เชิญด้านบน
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2021
เวลา 19.30 น. - พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลฯ
- พิธลี ้างเท้าสาวก 12 คน
- หลังพิธฯี มีการแจกขนมปัง/มีเฝ้าศีลมหาสนิทถึง 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2021
เวลา 19.00 น. - เดินทางกางแขน (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)
เวลา 19.30 น. - พิธีระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บน
ไม้กางเขน
- นมัสการกางเขน
- เชิญชวนทุกคน ถือศีลอดอาหาร / พลีกรรม / ใช้โทษบาป
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2021
เวลา 19.30 น. - พิธีเสกน้ํา / เสกไฟ / พิธตี ื่นเฝ้า / ล้างบาปคริสตชนใหม่
- มีการแจกไข่ปัสกา
- มีการแจกน้ําเสก
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021 (วันสมโภชปัสกา)
เวลา 08.30 น. - พิธีสมโภชปัสกา
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ประชาสัมพันธ์

1. เวรถวายเครื่องบูชาสัปดาห์หน้าเป็นของ เขต 7 เขตอ่าวอุดม แหลมฉบัง สหพัฒน์
คุณสมนึก เป็นผู้ประสาน โทร.08-1762-1428
2. ช่วงเทศกาลมหาพรต ทุกวันอาทิตย์ก่อนมิสซาสายเวลา 08.15 น. จะมีเดินรูป 14 ภาค
และขอพี่น้องรับกระปุกออมมหาพรตได้จากด้านหลังวัด ทางวัดจะรับคืนโอกาสปัสกา
ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2021
3.วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 เป็นอาทิตย์ใบลาน ขอเชิญพี่น้องมารับใบลาน ได้ตั้งแต่
วันนี้และนํากลับมาส่งคืนทางวัดในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2021 ขอบคุณครับ
4.ใกล้จะถึงช่วงสัปดาห์ศักดิ์สทิ ธิ์ พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์จะมีส่วนร่วม โดยการ
สนับสนุนปัจจัยหรือบริจาคขนมปัง (วันพฤหัสฯ ศักดิสิทธิ์ 1 เม.ย.) และ ไข่เบอร์ 0
(วันเสาร์ที่ 3 เม.ย.) สําหรับใช้ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ติดต่อได้ที่คุณนนท์วัฒน์ หรือที่
ธุรการของวัด ไข่ไก่ขอรับภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2021 ก่อนเที่ยงวัน เพื่อเตรียม
สําหรับการบรรจุจํานวน 1,000 ชุด ขอเชิญพี่น้องที่พอมีเวลามาช่วยบรรจุไข่ ในเช้าวัน
เสาร์ที่ 3 เมษายน 2021 เวลา 8.45 น.
5. ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านร่วมสนับสนุน สร้างวัดคาทอลิก บ้านปางริมกรณ์ หมู่ 10
ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย (ชุมชนเผ่าอาข่า)
เพือ่ เป็นศูนย์รวมสัตบุรุษในการ
ประกอบพิธีกรรมสรรเสริญพระเจ้า ทางวัดจะรวบรวมปัจจัยส่งสังฆมณฑลเชียงราย
วันที่ 1 เมษายน 2021
6. คําสอนผู้ใหญ่รุ่นที่ 7 จะเริม่ เรียนเดือนมิถุนายน 2021 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร
ได้ที่ธรุ การของวัดและพี่เลีย้ ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 / 2021
สาหรับ
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ สําหรับสัตบุรุษทุกท่าน
21 มี.ค.64
วันจันทร์ที่ สุขสําราญ ครอบครัว ยอแซฟ สนิท
22 มี.ค.64 อุทิศ
มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
ซีมอน สนั่น, อันนา ง้วย, ยอห์น เป๋งบุ้น, เปาโล สงัด, คุณสุมาลี
แปร์เปตูอาร์ อรุณี, เปโตร แมรี่ สงวน, โทมัส ขัวะ, คุณสํานียง
คุณทองอยู่, เปาโล วิรัตน์ชัย, เทเรซา รุจ,ี โทมัส ศุภชัย
ลูกา วีรพล, มารีอา แบร์นาแด๊ต อารีย,์ เทเรซา วิไล
ยอแซฟ ประสิทธิ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
วันอังคารที่ สุขสําราญ ซีสเตอร์สุภาวดี, ครอบครัว นิศามณีวงศ์, ฟรังซีสโก อร่าม(สุขภาพ)
23 มี.ค.64 อุทิศ
โทมัส เซี่ยงเห่า, มารีอา ปุ่นหม่วย, เทเรซา น้อย, วอลเตอร์ ดูโค่
เทเรซา วิลาวัณย์, ยออันนาดาร์ก อุไร, ลูชีอา ชุน, ยวง ลิ่มกัง
ยอแซฟ ชัยโรจน์, คุณฮิลเดอบรานด์, เปโตร เผือก, เปโตร ค้าง
เปโตร เหวื่อง, มาร์ธา คัน, มาร์ธา แลน, มาร์ธา เทือง
มาร์ธา เฟื้อง, คุณเรืองชัย, มารีอา จํา, อามาโต อนันต์
คุณบุญมา, คุณพรหมมา, เปโตร ทองเจือ, เซซีลีอา ทองม้วน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
วันพุธที่ สุขสําราญ คุณเหมือนฝัน, มากาเร็ต ฐิติยาห์, มารีอา ณัฐชยา
24 มี.ค.64
ครอบครัว เปาโล ชมพล, ครอบครัว มารีอา นิตยา
อุทิศ
อันตน เจียวไล้, มารีอา เซี่ยมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี
มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
เบเนดิกโต ฉ่าง, ยอแซฟ วิชิต, ยูเรียนนา ชิน, มารีอา เสงี่ยม
ยอแซฟ วิชิต, เปาโล สุชาติ, คุณประครอง, คุณไพโรจน์
มารีอา มักดาเลนา วลัยลักษณ์, ยอแซฟ ใช้, อนาตาเซีย สุจิตต์
ยอห์น จรูญ, วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 / 2021
วันพฤหัสที
25 มี.ค.64

สุขสําราญ ครอบครัว วรรณรุ่งฤดี, อัลเจโร ยุพชาติ(วันเกิด), คุณณรงค์เดช
มารีอา นัฐทวรรณ, ฟรังซีสเซเวียร์ พลากร
อุทิศ
อันตน เจียวไล้, มารีอา เซี่ยมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี
เบเนดิกโต อนันต์, คุณกิมเฮียง, มารีอา ชมพูนุช
ออกัสติน เทียนยิ้น, อันนา เพ็ญศรี, ลอเรนซ์ สรรเพชญ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
วันศุกร์ที่ สุขสําราญ เทเรซา นิตยา(วันเกิด), ครอบครัว วรรณรุ่งฤดี
26 มี.ค.64 อุทิศ
เปาโล เกียรติศักดิ์, อันตน เจียวไล้, มารีอา เซี่ยมเจ็ง
คุณหมุยโจ่ย,คุณอึ้งสี, แปร์เปตูอาร์ อรุณี, คุณสุมาลี, คุณทองอยู่
คุณสําเนียง, ซีมอน สนั่น, อันนา ง้วย, เปาโล สงัด
ยอห์น เป๋งบุ้น, เทเรซา รุจี, มารีอา จํานงค์, ลอเรนซ์ สรรเพชญ
ยอแซฟ จุ้งฮวด, มารีอา สมบูรณ์, ยอแซฟ เฮียงเม้ง, อากาทา มั้ง
อากาทา อุทัยรัตน์, ยวงบัปติสตา เล็ก, มารีอา โซวม่วย
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
วันเสาร์ที่ สุขสําราญ ครอบครัว วูวงศ์, ฟรังซีสกา กนิษฐา, ครอบครัว อันตน บุญชัย
27 มี.ค.64
ครอบครัว โจสรรค์นุสนธิ์, น้องสุณัฎฐิกา(วันเกิด)
ครอบครัว คุณณัฐพันธ์, คุณณัฎฐา, คุณประวิทร์
อุทิศ
ยวง ยรรยง, ฟรังซิสโก ศิริ, อันนา ด่านตี้, ยาโกเบ ธวัช
เปโตร บุญเลิศ, มารีอา บุญสืบ, ยอแซฟ ไพบูลย์
เปาโล เกียรติศักดิ,์ ยออากิม ชัชชัย, อันตน เจียวไล้
มารีอา เซี่ยมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี, มารีอา รัง้ , เปโตร ใช้
อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี, โทมัส เซี่ยงเห่า
มารีอา ปุ่นหม่วย, เทเรซา น้อย,ลูกา วีระพล,ลอเรนซ์ สรรเพชญ
แซมมูแอล ดิเรก, โรซา อุทุมพร, โจอันนา สมบุญ, เฮเลนนา ลีนา
ซีซีเรีย วัตต์, เทเรซา มารี ตัน, หลุยส์ ตัน, แอนโทนี่ อนันต์
ยูเรียน ยูเรีย, ยอแซฟ เซี้ยง, มารีอา พัชรี, ยอแซฟ ก๊กง้วน
เบเนเด็ท เอ็งไฮ้, เทเรซา แววฉัตร, เทเรซา ดุษฎี, คุณฮงจี, คุณด่านตี้
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง
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