
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 35 ฉบับที่ 50 ประจําวันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม 2564/2021 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา              ลก.3 : 10-18 
ขณะนั้น ประชาชนกําลังรอคอย ทุกคนตางคิดในใจวา 

ยอหนเปนพระคริสตหรือ ยอหนจึงประกาศตอหนาทุกคนวา
“ขาพเจาใชน้ําทําพิธีลางใหทานทั้งหลาย แตผูที่ทรงอํานาจยิ่งกวา
ขาพเจาจะมา และขาพเจาไมสมควรแมแตจะแกสายรัดรองเทา 
ของเขา เขาจะทําพิธีลางใหทานเดชะพระจิตเจาและดวยไฟ 
เขากําลังถือพลั่วอยูแลว จะชําระลานนวดขาวใหสะอาด จะรวบรวม
ขาวใสยุง สวนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไมรูดับ” ยอหนยังใชถอยคํา
อื่นอีกมาก ตักเตือนและประกาศขาวดีแกประชาชน 

 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 3 ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา พิธีกรรมในวันนี้พระสงฆ 
จะใสอาภรณสีชมพู มีการจุดเทียนเลมที่ 3 สีชมพู มีความหมายถึง ความชื่นชมยินดีและการใหมี
กําลังใจ พระวาจาของพระเจา ขอใหเราแตละคนไดแบงปนและอยาเอารัดเอาเปรียบผูอื่น 
ใหเรามีใจแหงการแบงปนและเตรียมจิตใจอยางดี ในการเตรียมรับเสด็จองคพระคริสตเจา 
ที่จะมาบังเกิด ขอใหเราแตละคนมีความช่ืนชมยินดีอยางแทจริง 
 การฉลองวัดของเราผานพนไปไดดวยดี  ขอขอบคุณทุกๆ ทาน ที่ มีส วนเกี่ยวของ 
ในการเตรียมการฉลองฯ และเชนเดียวกันขอขอบคุณพี่นองทุกทานที่ไดมารวมฉลองวัดดวย 
เพราะนี่คือสวนสําคัญที่สุดของการฉลองวัด พอคิดวาทางวัดไดรวมรับความรวมมือจากพี่นอง 
อยางดี  ในการเขามาในวัด การรักษาระยะหาง ฯลฯ บรรยากาศโดยทั่วไปถือวาออกมา 
เปนบรรยากาศที่ดีมากๆ นับเปนการฉลองวัดครั้งแรกตั้งแตพอไดมาอยูที่นี่ ขอใหวัดของเรา 
มีบรรยากาศที่ดีอยางนี้เสมอไป 
 วันที่ 10 ธันวาคม นี้ บราเดอร มัทธิว สาโรช (โอม) เมธีพิทักษกุล ซึ่งเปนลูกวัดของเรา 
จะไดรับการบวชเปนสังฆานุกรที่บานเณรแสงธรรม อ.สามพราน จ. นครปฐม บราเดอรเปนลูกวัด 
พระมารดาฯ ของเราและเปนลูกวัดคนแรกที่จะไดบวชเปนสังฆานุกร ขอพี่นองชวยกันสวดภาวนา 
ถาเปนพระประสงคของพระเจาขอบราเดอรไดไดบวชเปนพระสงฆในอนาคตตอไป นับเปนความชื่น
ชมยินดีของชุมชนความเชื่อของวัดของเราอยางมาก ขอคําภาวนาสําหรับพี่นองที่รักทุกทานดวย 
 กิจกรรมตอไปของวัดเรา คือ วันคริสตมาส ทางวัดจะจัดใหมีพิธีกรรม คือ มิสซาสมโภช 
พระคริสตสมภพในคืนวันศุกรที่ 24 ธันวาคม เวลา 20.00 น. และมีมิสซาในวันเสารที่ 25 ธันวาคม 
เวลา 9.30 น. ขอเชิญพี่นองไดมารวมมิสซาในวันและเวลาดังกลาวครับ ทางวัดจะจัดใหมีเกาอี้ 
ดานนอกเหมื อนวันฉลองวัด ดังนั้น พี่นองที่จะมารวมไมตองมีความกังวล เรื่องของการรักษา
ระยะหางทางวัดสามารถใหพี่นองเขาไปในวัดไดเปนจํานวนพอสมควร รวมถึงจํานวนเกาอี้ 
ที่อยูดานนอก หลังมิสซามีอาหารวางบริการใหพี่นอง แตจะงดจัดกิจกรรมรื่นเริง เชน การจับฉลาก 
ฯลฯ แตอาจจะมีการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงคริสตมาส บริเวณหนาวัด เพื่อใหเกิดบรรยากาศ 
ของคริสตมาส พี่นองสามารถรักษาระยะหางน่ังฟงดนตรีไดกอนกลับบาน 
 สถานการณของโรคไวรัสโควิด 19 แมจะมีผูติดเชื้อนอยลง แตเพราะสายพันธุ ใหม 
“โอไมครอน (Omicron)” ที่กําลังระบาดหนักในเวลานี้ ทําใหหลายฝายมีความกังวล หลายประเทศ
ในทางยุโรปกําลังมีความกังวลเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุใหมนี้ ขอใหเราสงกําลังใจใหกับผูเกี่ยวของ 
ทุกทานไดชวยกันไมใหเกิดการระบาดระลอกใหมเพื่อเราทุกคนจะสามารถใชชีวิตไดตามปกติ
เหมือนเดิม 
       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
        คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 

“เราจะตองทําอะไร” 
 "ธิดาแหงศิโยนเอย จงเปลงเสียงยินดีเถิด อิสราเอลเอย จงโหรองแสดงความชื่นชม 
ธิดาแหงเยรูซาเล็มเอย จงเปรมปรีดิ์และโหรองยินดีสุดจิตสุดใจ องคพระผูเปนเจาทรงยกเลิก 
การพิพากษาลงโทษเจาแลว ทรงขับไลศัตรูของเจาออกไป กษัตริยแหงอิสราเอลคือองคพระผู 
เปนเจาทรงอยู ในเจา จะไมมี เหตุรายที่ เจาจะตองกลัวอีกตอไป วันนั้น ทุกคนจะพูดกับ 
กรุงเยรูซาเล็มวา ศิโยนเอย อยากลัวเลย อยาทอแท" (ศฟย 3:14-16) 

          พี่นองยุคนี้สมัยนี้ ขอมูลขาวสารไวดุจความเร็วแสง เรารับรูขาวเรื่องตางๆจากทุกมุมโลก 
เปนตันเรื่องภัยโควิดกันอยางรวดเร็ว  และตองยอมรับกันเลยวามันก็ทําใหเรานั้นวิตกกังวลกัน 
อยางหนักในชวงเวลาที่ผานมา  และแนนอนวาจะยังสรางความกังวลใจใหกับเราตอไป 

 "อยากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย.... จงชื่นชมในองคพระผู เปนเจาทุกเวลาเถิด 
ขาพเจาขอย้ําอีกวา จงชื่นชมเถิด จงใหความออนโยนของทานทั้งหลายปรากฏแกคนทั้งปวง 
องคพระผูเปนเจาเสด็จมาใกลแลว (ฟป 4:6, 4-5) 

 หากรองขอใหเรา "อยากระวนกระวายใจ" คงบอกไดวามันเปนคําโกหก แตพระวาจา 
ของพระเจา ทั้งในพันธสัญญาเดิม ในสัปดาหนี้ จากหนังสือเศฟนยา และในพันธสัญญาใหม 
จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวพิลิปป บอกเราใหอยากระวนกระวายใจ อยากลัว อยาทอแท 
แต "จงเปรมปรีด์ิและโหรองยินดีสุดจิตสุดใจ" 

        ด วย "ความกระวนกระวายใจ และตื่ นตูม" นั้ นต างจาก  "การตั้ งสติ -เฝ าระวัง"  
เปนอยางมาก  กับสถานการณตางๆในโลก เราจําเปนตองเฝาระวัง จําเปนตองใชสติเผชิญหนา 
แตกับความทุกขยากที่เราเผชิญหนานั้น เราจําเปนตองเชื่อมั่นวางใจในพระ ดับอาการไมทอ 
ไมกระวนกระวาย แตชื่นชมยินดีในพระเสมอ 

 เมื่อประชาชนถามยอหนวา “เราจะตองทําอะไร” เขาก็ตอบวา “ใครมีเสื้อสองตัว 
จงแบงตัวหน่ึงใหกับคนที่ไมมี คนที่มีอาหาร ก็จงทําเชนเดียวกัน”  (ลก 3:10-11) 

         ความชื่นชมยินดีในพระไดเสมอ แสดงออกดวยความรักดวยความใจกวาง  คําถามที่ยอหน 
ตอบนั้นชัดเจน  "ใจกวางและแบงปน" 

 สัปดาหนี้จึงเชิญชวนเราเตรียมชีวิตของเรา เตรียมรับเสด็จองคพระผูไถดวย "การแบงปน...
ใครมีเส้ือสองตัว จงแบงตัวหน่ึงใหกับคนที่ไมมี คนที่มีอาหาร ก็จงทําเชนเดียวกัน” 
                                                                   นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุมเล็ก+ตามประสงคผูขอ ชุมศรี 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว พรวัฒนา+ครอบครัว พวรพุฒิ+ครอบครัว ลาย
สุวรรณ+ครอบครัว ชโนทาหรณ 

วลัยพร 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว มัทธิ
โอเซี่ยน+ครอบครัว ผลอุดม 

สมบัต ิ

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ลูซีอา อรวรรณ วงศธนะชัย+ตามประสงคผูขอ อรวรรณ 
 - สุขสําราญแด มีคาแอล กรวัชญ พูลสันต้ังวัฒนา+เซซีลีอา ณปภัช แกวคูณ ณปภัช 
 - สุขสําราญแด จิตรลดา+จิตติมา วสุสิน จิตติมา 
 - สุขสําราญแด ยวงบัปติสตา ชะลอ เกตุผล+อักแนส เพญ็ศรี เกตุผล ศิริชล 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วิจิตรวงศ ชัยธวัช 
 - สุขสําราญแด มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว ไพลิน 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมศักดิ์ สิงหเสนห นุชจรินทร 

วันที่ 12 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด โรซา วิไลวรรณ สมพานิช วิไลวรรณ 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 

มิสซา - สุขสําราญแด อันนา มารีอา เขมณัฏฐ รัศมีธีรธรรม วีระกิตต์ิ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ+เทเรซา วิธมน นิปกากร อุทัย 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครวั ผลอุดม+ครอบครัว สวอน ปญจทรัพย 
 - สุขสําราญแด เปาโล สุนทร มหามณีรัตน+ลูกๆ หลานๆ  วรรณรุณ ี
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ สมศักดิ์ วิจิตรวงศ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชาดา+ตามประสงคผูขอ สุขาดา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน+ตามประสงคผูขอ สุพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ สะสม สังขรัตน ประยุทธ 

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

กิจสําเร็จ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว พรพรรณ ศิริวงศ+ตามประสงคผูขอ พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด พัฒนา เกียรติพิริยะและครอบครัว ธิดา 
 - สุขสําราญแด โรซา อรวรรณ ศรีนภาวรรณ+ครอบครัว วดี จึงสุวนันทน วด ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ สุชีรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ สุภลกัษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฑิฆัมพร เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปุณยนีย ชํานาญวิวัฒน ปุณยนีย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วีณา มีขันทอง+ตามประสงคผูขอ ทิพวรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มยุรี+ตามประสงคผูขอ มยุร ี
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ วีระชัย ศรีนภาวรรณ วด ี

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

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัว 
 - อุทิศแด อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม+โรซา รัชน ีทิวไผงาม อําพัน 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 
 - อุทิศแด มารีอา แจมใส มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+วิชญา เทียนทองด ี เกียรติ 

 
- อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

กิจสําเร็จ 

 - อุทิศแด อันนา ลวงเกียว แซกวย+ยอแซฟ กุยจั้ว แซโจว แสงชัย 
 - อุทิศแด พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน+มารีอา เทื่อม สไว อินทรบ+คุณตา อินทรบ+ว.ในไฟชําระ อัครวัฒน 

 
- อุทิศแด ฮกแซ แซอั๊ง+ชงอ๊ิด แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+ญาติ 
พี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ 

วลัยพร 

 - อุทิศแด เปาโล จําป+กาทรีนา ตาด+ฟลิป ประทิน+เทกลา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช โยธิน 
วันที่ 12 ธ.ค. 2021 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ+บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลบั วรรณภา 

เวลา. 07.00 น. -  อุทิศแด รอค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+หลาน เรมอน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง ชมุศรี 
มิสซา - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ จิตติมา 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด บรรพบุรุษ ญาติ พี่นองที่ลวงลับ สุภาภรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สร+ิมารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด เปาโล สมคิด สุวงษ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 
- อุทิศแด เปาโล ซั้ง+เซซีลีอา สงวน+เปโตร ภักดิ์+เทเรซา รัชนี+อันนา เหรียญเช็ง+ยอแซฟ 
ประสิทธิ์+เปโตร สมมิตร+แบนนา พยอม+เซซลีีอา ละมาย+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ชัยธวัช,เขมณัฏฐ 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร ระลึกถึง น.ลูเซีย พรหมจารีและมรณสักข ี

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 13 ธ.ค. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

 

เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร ระลึกถึง น.ยอหน แหงไมกางเขน พระสงฆ และนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 14 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพุธ สัปดาหที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 

. - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 15 ธ.ค. 2021 

เวลา 07.00 น.  

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

มิสซา - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

วันพฤหัสบดี บุญราศีฟลิป สีฟอง และเพ่ือนมรณสักขี (วันครูคําสอนไทย) 

 - ตามประสงคผูขอ  

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที่ 16 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

เวลา 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทศิแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 17 ธ.ค. 2021

เวลา 07.00 น.มสิซา 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+

วิญญาณในไฟชําระ 
 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 18 ธ.ค. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

เวลา 17.00 น - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

มิสซา. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทติยที่ 19 ธันวาคม 2021 : อาทติยที ่4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 
 
 

 

 



 

  

ห น า  7  

 

 

 

 

  

พระวาจานําชีวิต 

“พระเจาทรงเปนพระผู ไถของขาพเจาจริง ขาพเจามั ่นใจและไมกลัว 
สิ่งใด” (อสย.12:3) 

ชีวิตอาจเปรียบไดกับหองรอพบแพทย ที่ผูคนตางไปบอกอาการความเจ็บไขของตน 
อาจเป น เหม ือนก ับห องฉ ุก เฉ ินของโรงพยาบาล ที ่แม รออยู ก ับบ ุตรที ่เจ ็บป วย 
น าง ร ว ม แ บ ง ค ว าม รู ส ึก ก ัง ว ล ก ับ ค น อื ่น  ซึ ่ง บ า ง ท ีน า ง อ าจ ไม รู จ ัก ม าก อ น 
นี ่เป นส ัญชาตญาณที ่แสดงความเป นห วง ท ุกคนหว ังว าแพทย สามารถช วยได  
และขจัดความกลัวและความกังวลออกไป 

ชีวิตเปนดังหองรอพบแพทย และคริสตชนพยายามตระหนักเชนนั้นในเทศกาลนี้ 
เราทุกคนมีความเจ็บไขและความกังวล เหมือนกับคนรวย (ที่มี“เสื้อสองตัว”) คนเก็บภาษี 
และทหาร ในพระวรสารของวันนี ้ เรารอคอยการเสด็จมาของพระคริสตเจาในชีวิต 
ของเรา ความหวังที่จะไดรับความรอดเปนองคประกอบวิถีชีวิตคริสตชน และความหวังนี้
ตั้งอยูบนความเชื่อมั่นคงวา มีบางคนที่เปนหวงเรา 

“จงโห ร องและรองเพลงด วยความชื ่นบาน” ในพระเยซูคริสตเจ า พระเจ า 
ทรงสําแดงใหเราเห็นพระพักตรแทจริงของพระองค ซึ่งเปนโฉมหนาของพระบิดาและ
เพื่อนที่หวงใยเรา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ห น า  8  

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.00 น. วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                 วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. เปดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น  ผูที่มารวมมิสซา ขอใหปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ
อยางเครงครัด สวนผูที่ไมสามารถมารวมได สามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนของวัด  
 ตารางมิสซา : วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                         วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น..  
 
2. กิจศรัทธาออนไลน ชวนสวดสายประคําและเฝาศีลมหาสนิท เฝาศีลมหาสนิท ทุกๆ วันอังคาร 
เวลา 11.45 น. และสวดสายประคํา ทุกๆ วันอังคารและวันศุกร เวลา 19.00 น. พี่นองสามารถติดตามได
ทางการถายทอดสดออนไลนทางเพจเฟสบุควัด ยุทุป และเวปไซตวัด 
 
3. ตารางมิสซาคริสตสมภพและสิ้นป-ปใหม ดังนี้ 
 วันศุกรที่ 24 ธ.ค. 2021  เวลา 20.00 น.  เตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ 
 วันเสารที่ 25 ธ.ค. 2021  เวลา 09.30 น.  สมโภชพระคริสตสมภพ 
     เวลา 17.00 น.  นพวาร-ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ ์
 วันอาทิตยท่ี 26 ธ.ค. 2021 เวลา 07.00 น., 09.30 น.  ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ ์
 วันศุกรที่ 31 ธ.ค. 2021 เวลา 19.00 น.  มิสซาสิ้นป ขอบคุณพระ 
 วันเสารที่ 1 ม.ค. 2022  เวลา 09.30 น.  มิสซาขอพรปใหม 
     เวลา 17.00 น.  นพวาร-สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค 
 วันอาทิตยท่ี 2 ม.ค. 2022 เวลา 07.00 น., 09.30 น.  สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค 
 
4. สัปดาหนี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนตเดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูขัดสนและทุนการศึกษา
สําหรับเด็กๆ พี่นองสามารถชวยเหลือตามความสามารถ 
 
5. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถติดตอ
ไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนเขาบัญชี “กองทุนพระมารดาสูภัยโควิด”  จํานวนเงิน  211,958 บาท 
  - รวมยอดเงินชวยเหลือ      จํานวนเงิน   76,700 บาท 
                รวมยอดคงเหลือ  135,258 บาท 
 
 


