
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

1 หมู 5 ซ.นวมินทร 81 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรงุเทพฯ 10240  

โทรศัพท.02-3758294-6 แฟกซ.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปที่ 35 ฉบับที่ 46 ประจําวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 33 เทศกาลธรรมดา  
 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก         มก.13 : 24-32 
 พระเยซูเจาทรงตรัสวา “ในวันเหลานั้นเมื่อทุกขเวทนา
ผานไปแลว ดวงอาทิตยจะมืดไป ดวงจันทรจะไมทอแสง 
ดวงดาวจะตกจากทองฟ า และอานุภาพบนทองฟ าจะ
สั่นสะเทือน เมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแหงมนุษย
เสด็จมาในกอนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุงโรจน
ยิ่งใหญ เมื่อนั้นพระองค จะทรงใชทูตสวรรคไปรวบรวม 
ผูที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศจากปลายแผนดินจนสุดขอบฟา 

 

“ดวงอาทิตยจะมืดไป.... 
เมื่อนั้น เขาทั้งหลายจะเห็นบุตรแหงมนุษยเสด็จมา....” 

 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 33 เทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจาในสัปดาหนี้ ไดเตือนใจเราถึงวัน 
และเวลาที่ไมมีใครลวงรูหนาได อาจจะมีสัญญาณบางอยางที่บอกเราได แตที่สุดการเตรียมตัวของเรา 
ในแตละวัน เปนสิ่งที่ดีที่สุด เพราะไมมีใครรูสิ่งที่อยูในอนาคตได บทอานในสัปดาหนี้เปนการเริ่มเตือนใจ 
ถึงการเตรียมตัวของเราแตละคนหากตองถึงวันสุดทาย เพราะสัปดาหหนาจะเปนสัปดาหสุดทายของปพิธีกรรม 
จะเปนการสมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล จึงเปนเครื่องเตือนใจใหเราแตละคนเตรียมตัวไวเสมอ 

 ประเทศไทยของเราไดทําการเปดประเทศเพื่อตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติ เพื่อทําการกระตุนเศรษฐกิจ
ในประเทศใหมีการขับเคลื่อน หลังจากที่ประสบภาวะถดถอยเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19  
จากการสํารวจจํานวนผูติดเชื้อมีแนวโนมลดลง อยางนอยก็เห็นสัญญาณที่ดี แตหวังวาจํานวนผูติดเชื้อจะไมเพิ่ม
มากขึ้น และจะทําใหเดือนธันวาคม ประเทศไทยของเราจะมีการขับเคลื่อนไปมากขึ้นกวาเดิม ขอใหทุกสิ่ง 
ทุกอยางดําเนินไปขางหนาอยางดี เพื่อเราทุกคนจะไดกลับมาใชชีวิตไดเหมือนปกติมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได 

 วัดของเราไดกลับมาเปดใหพี่นองไดมารวมพิธีกรรมตามปกติ มีพี่นองมารวมพิธีกรรมรอบละไมเกิน 
50 คน วัดของเราสามารถอนุญาตใหพี่นองเขาไปนั่งในวัดโดยเวนระยะหางแลวไดเกิน 50 คน พี่นอง 
ที่ปรารถนาอยากจะรวมมิสซาในวันเสารและอาทิตยสามารถมารวมไดตามปกติ ขอแคพี่นองใหความรวมมือ 
รักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขและทางวัดในการรวมพิธีกรรม พี่นองทานใดรูสึกวายังไมพรอม 
สามารถรวมมิสซาออนไลนไดเหมือนเดิม ทางวัดยังคงทําการถายทอด รวมไปถึงวัดอื่นๆ ที่มีการถายทอด 
อยูในขณะนี้ 

 การฉลองวัดของเราในปนี้จะมีในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม พี่นองทานใดมีความประสงคอยากจะบริจาค
เพื่อชวยในการเตรียมและฉลองวัด สามารถติดตอไดที่สํานักงานหรือคุณพอทุกทาน ที่ประจําที่วัดพระมารดาฯ 
ในการฉลองวัดคงไมมีการเลี้ยงอาหารแบบที่ทํากันปกติ แตคงเปนการแจกอาหารหรือขนมใสกลองเพื่อพี่นอง
กลับไปทานที่บานหรือระหวางทาง เพื่อลดการรวมตัวและการอยูดวยกันนานๆ ขออภัยพี่นองในความไมสะดวก
ดวย รายละเอียดของการฉลองวัด พี่นองติดตามไดจากเว็ปไซดของทางวัด ติดตอสอบถามที่สํานักงานวัดได
เชนกัน พี่นองที่ไมสะดวกมาที่วัด สามารถติดตามการฉลองวัดออนไลนไดตามทุกชองทางออนไลนของทางวัด
ครับ  

 วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน หลังมิสซาเย็น เชิญชวนสภาอภิบาลทุกทานประชุมเพื่อเตรียม ในการฉลอง
วัดของเรา พอขอโอกาสนี้ขอใหพี่นองทุกทานไดเตรียมจิตใจในการฉลองวัดของเรา ขอคําภาวนาของพี่นอง
สําหรับผูมีหนาที่รับผิดชอบในการเตรียมตัวฉลองวัดของเราทุกทานดวย ขอพระมารดานิจจานุเคราะห 
องคอุปถัมภของวัดของเราอวยพรทุกทานนะครับ        

         ขอพระเจาอวยพรพ่ีนองทุกทาน 
                                    คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"เหตุผลที่ไดรับเลือกสรร ไดไปตอ" 

 “เวลานั้ น มีคาเอล เจานายยิ่ งใหญ ของทูตสวรรค  ผูพิทั กษประชากรของท านจะลุกขึ้น 
จะมีเวลาแหงความทุกขยากอยางที่ไมเคยมีมาตั้งแตเริ่มมีประชาชาติจนถึงเวลานั้น ในเวลานั้น ประชากร
ข อ งท า น  คื อ ทุ ก ค น ที่ มี ชื่ อ เขี ย น ไว ใน ห นั ง สื อ จ ะ ได รั บ ค ว าม รอ ด พ น  บ ร รด าผู มี ป ญ ญ า 
จะสองแสงเหมือนแสงสวางบนทองฟา และบรรดาผูที่ ชวยคนจํานวนมากใหมีความชอบธรรม 
จะสองแสงเหมือนดวงดาวตลอดไป" (ดนล 12:1,3) 
          สัปดาหที่แลว เราไดมีโอกาสพบกับขอความจากพระคัมภีรในหนังสือวิวรณ เปนหนังสือประเภทมี
ค วามหมายซ อน  กล าวคื อ  เป น ข อค วามความหมายตามตั วอั กษ ร และข อความความหมาย 
ที่ ซอนซอนอยู ข างในอี กชั้ นหนึ่ ง  สัปดาหนี้ ขอความจากพระคัมภี ร ในหนั งสือประกาศกดาเนี ยล 
ก็เปนแบบคลายกัน คือ มีขอความที่มีความหมายซอนซอนอยูในตัวอักษรอีกนั่นเอง สัปดาหนี้อยูทายปพิธีกรรม 
(รองสุ ดท าย ) พ ระวาจาจึ งพ าเรามองดู วาระสุ ดท ายวาระ เร งด วน   พ ร อมกับพ าเราทบทวน 
ดูความรอดพัน การถูกเลือกหรือการถูกวางท้ิงไวไมไดไปตอ 
          มี สิ่ งของบางชิ้ น  เมื่ อจํ าเป นตองโยกย ายที่ อยู  เราจะเลื อกนํ าติ ดตั ว ในด วย ท ามกลาง 
ของหลายชิ้นที่เลือกปลอยออกไป หรือปลอยวางไว ไมนําติดตัวไปดวย เชน กระปุกออมสินกระเบื้องเคลือบรูป
เด็ ก  (เก็ บ ม าแ ต ยั ง เป น เณ ร เล็ ก  สั ก  2 8  ป  ม าแ ล ว ) ผ า ห ม น วม ผื น เล็ ก  (ตั้ ง แ ต บ ว ช ป แ ร ก 
สัก 18 ปแลว) หรือหมอนผาหมอิงหลังในรถ (สัก 10 ป ได) เมื่อถึงเวลาเราก็จําเปนตองตัดสินใจเลือก  เลือก
เก็บสิ่งใดไว ปลอยอันใดออก  เราลวนมีเหตุผลรองรับทั้งนั้น 
 “ในวันเหลานั้นเมื่อทุกขเวทนาผานไปแลว ดวงอาทิตยจะมืดไป ดวงจันทรจะไมทอแสง  ดวงดาวจะ
ตกจากทองฟา และอานุภาพบนทองฟาจะสั่นสะเทือน  เมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแหงมนุษย
เส ด็ จ ม า ใน ก อ น เม ฆ  ท รงพ ระ อ านุ ภ าพ แ ล ะพ ระสิ ริ รุ ง โร จ น ยิ่ ง ให ญ  เมื่ อ นั้ น  พ ระอ งค 
จะทรงใชทูตสวรรค ไปรวบรวมผูที่ ทรงเลือกสรรจากทั้ งสี่ทิศ จากปลายแผนดินจนสุดขอบฟา"  
(มก13:24-27)   
          ภาพที่ เห็ น ในหนั งสื อประกาศกดาเนี ยล และจากพระวรสารนั กบุญ มาร โก ในสั ปดาห นี้ 
ก็เปนเรื่องทํานองเดียวกัน เปนเรื่องบอกเราใหเห็นภาพในวันสุดทาย ก็จะมีการเลือก หรือถูกเลือกถูกคัดสรร 
และเหตุ ผลขอายู ถู กคั ด เลื อ ก  (ผู ได รั บความรอดพั น ) ก็ คื อ  "ทุ กคนที่ มี ชื่ อ เขี ยน ไว ในหนั งสื อ 
จะไดรับความรอดพน บรรดาผูมีปญญาจะสองแสงเหมือนแสงสวางบนทองฟา และบรรดาผูที่ชวยคน
จํานวนมากใหมีความชอบธรรม จะสองแสงเหมือนดวงดาวตลอดไป" (ดนล 12:3) คือ บรรดาผูชอบธรรม
ทั้งหลาย ผูยืนหยัดในความเชื่อ แมตองผานการพิสูจน, ผานความทุกขยากลําบากทรมานเพียงใด 
 "สมณะทุกองคอยูประจําหนาที่ของตนทุกวัน ถวายเครื่องบูชาอยางเดียวกันซ้ําแลวซ้ําเลา 
แตก็อภัยบาปไมได สวนพระคริสตเจา..... โดยอาศัยการถวายบูชาชดเชยบาปเพียงครั้งเดียวพระองคทรงทํา
ใหทุกคนที่กําลังรับความศักดิ์สิทธิ์บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์สมบูรณตลอดไป" (เทียบ ฮบ 10:11-14) 

         เราทุกคนในชีวิตปจจุบันดวย แมเราจะเผชิญความยากลําบากสักเพียงใด หากเรายังคงยืนหยัดรักษา
ความเชื่อไวได ยังคงมีจิตใจเมตตา รักดวยใจกวางตอเพื่อนพี่นองตอไป หากเรานําชีวิตของเรา, ความ
ยากลํ าบ ากของเรา , ชี วิ ตดี มี คุณ ธรรมความชอบธรรม ในชี วิ ต ของเรา นํ า ไปรวมร วมกั บชี วิ ต 
ของพระเยซู เจ า  "ผู เป น เครื่ อ งบู ชาบริสุ ท ธิ์  เครื่ อ งบู ชาที่ พ ระ เจ าพอพระทั ย " เราก็ ส ามารถ 
เปน "ผูไดรับเลือกสรรจากพระเจา" ผูไดรับความรอดพัน.                     
    นกขุนทอง  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 33 เทศกาลธรรมดา 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ+อันนา เสาวลักษณ+สาม+ี
บุตรทั้ง 3 เพ็ญวรา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เปาโล ทําเนียบ+เปาโล ชัชวาล สงวนแกว+ครอบครัว นฤมิตรประชากร ทําเนียบ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วสุสิน+วลัยพร แซอ๊ัง จิตติมา 

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

 - สุขสําราญแด แอนโทนี พีรวิชญ พรอมใจ ปราณ  
 - สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแดต มานี รุงอรุณไทยกุล  
 - สุขสําราญแด ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู รุงอรุณไทยกุล  
 - สุขสําราญแด ลูกทั้งสอง+ลกูหลาน+โรซา ต้ังสี+ตามประสงคผูขอ ฟอง 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว พวงพุฒิ+ครอบครัว สายสุวรรณ+ครอบครัว  
พรวัฒนา+ครอบครัว ชโนทาหรณ วลัยพร 

 - สุขสําราญแด เอลิซาเบธ มยุรี รุงแสง มยุร ี
 - สุขสําราญแด ยอหน จตุพล หนึ่งน้ําใจ  

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

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ตนประเสริฐ ไชยยศ 
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 
 - สุขสําราญแด ชยุตพงศ+ภูวนารถ+สีตลา+พรเทวา+ครอบครัว บตุรสุทธิวงศ สีตลา 

วันที่ 14 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชาดา+ตามประสงคผูขอ สุชาดา 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว วดี จึงสุวนันท+ตามประสงคผูขอ วด ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุนีย อองนาวา+วิสรุต พรล้ําฟา สุนีย,วิศรุต 
 - สุขสําราญแด เถกิง อเนกพีระศักดิ์+ตามประสงคผูขอ เถกิง 
 - สุขสําราญแด แบรนาแด็ต มานี รุงอรุณไทยกุล โชติรส 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศ+ลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัว 

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

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

 

 

- อุทิศแด เทเรซา จิงซิ่ว+ยอแซฟ โงวเหวงเซียะ+ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา เทเรซา อุไร+เปาโล  
พรชัย+มารีอา มุยเอง+ยอหน บัปติสต วีระชัย+คุณพอยอแซฟ ยุทธิชัย+ซิสเตอร อังเยลา มารีอา 
วงเดือน+เปาโล ธีรชัย+ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ+อนัตน ชรินทร+เปาโล ธีระ+มารีอา 
ภัทรา ปญทรพัย+ยอแซฟ สุนทร+มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย+เรมียีโอ ประดิษฐ+ราฟาแอล หิรัญ+
เซซีลีอา สํารวย ผลอุดม+ซิสเตอร เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศศิริพัฒน+นาทาลี รําไพ แสงหิรัญ+
เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+ลูก ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

ครอบครัว  

 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพีน่องที่ลวงลับ อุดม 

 - อุทิศแด มารีอา หลิว+มารอีา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+ 
ว.ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 

พรพรรณ  

 
- อุทิศแด เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณี+เปาโล มหรรณพ วสสุิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+ธีระศักดิ์  
จตุรพรประสิทธิ์ +วรรสรรค ฉัตรพาน+นองตอง+นองเติรก+ญาติพีน่อง+เพื่อน+ไฟชําระ จิตติมา 

 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด เปโตร ทองหลอ ซิมงาม+แอตเนส เล็ก ซิมงาม+ฉลอง+จันที ชาววาป+ภูแกว ซมิงาม สิตา,พงษศักดิ ์
 - อุทิศแด อันตน ชู แซลี้+อันนา สิน บรรจงกิจ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ร็อค อิ๋วซัม+แอนนา หุยเค็ง แซเฮง+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วิเชษฐ 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 33 เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด เทเรซา ทัศนัย ไตรกิศยเวช  
 - อุทิศแด สุรชัย สุดสวาสดิ์  
 - อุทิศแด อันนา ศุทธินี+เทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา ก๊ําเหลี่ยง แซเจียง+หล่ํา แซเจียง+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วันทนา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโค คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เมง+มารีอา สมพร+ญาติสุวัณณ+เปาโล เพ็ชร+อานัสตาซีอา กิมเฮียะ ธรรมนิตย บูญลือ,ผองพรรณ 

 - อุทิศแด หาง+มนูญ+บัณญัติ+บุญลาภ หนึ่งน้ําใจ  

 
- อุทิศแด ยอแซฟ สกุล+มารา มาลี+อันเดร ยุทธ+ยออันนา ยี่สุน+เปาโล จงรักษ สงวนแกว+ชิน- สุพิศ-
ชาตรี นฤมิตรประชากร+สุมน เพ็ญภาคกุล 

ทําเนียบ 

 - อุทิศแด ทองดํา+จิตนา+ธาดา บุตรสุทธิวงศ สีตลา 
 - อุทิศแด อองนาวา+จิตมั่น+ญาติพี่นองที่ลวงลับ สุนีย,วิศรุต 
 - อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผงัรกัษ+ญาติพี่นอง หลาน+พระสงฆ นักบวช+ว.ทีไ่มมีใครคิดถงึ วราลักษณ 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ปญจทรัพย 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+
ฟรังซิสโก สาทร อังคุรัตน+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณี+วิญญาณในไฟชําระ 

สรุางค 

 - อุทิศแด มารีอา มยุรีย สายพรหม+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ พรพนา 
วันที่ 14 พ.ย. 2021 - อุทิศแด พอวัง+แมสีทา หอมออน คําภา 

เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด พอสวน+แมกําหลา ประไชโย วนิดา 
มิสซา - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซต้ัง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม+บรรพบรุุษที่ลวงลับ+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+เทเรซา จันทรา แสงวงศ+อัมโบรซิโอ กษิดินทร แสงวงศ+ว.ในไฟชําระ ศศินาฎ 

 
- อุทิศแด เปาโล สรวิชญ หงษทอง+ยอแซฟ ฟรังซิสโก อ.บุญถม หงษทอง+ยอแซฟ พลอย หงษทอง+ 
อันนา รําเพียร หงษทอง 

รจุิราพร 

 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร+เทเรซา จันทรา แสงวงศ+ยอแซฟ จํารัส+มารอีา พยุง กวยมงคล+ว.ในไฟชําระ จิตตสัณห 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา สันต+มารีอา บุญชู สังขมณีวงศ คนึงนิจ 
 - อุทิศแด พงษไชยภัณฑ สามัตถิยะ+เศรษฐ สามัตถิยะ+พงษจิรัฐ สามัตถิยะ อภิวันท 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภกัดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง วรรณภา 
 - อุทิศแด อัมโบรซีโอ สิงหโต ชนวัฒน+เทเรซา สุธิอร ชนวัฒน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง สตัยา 
 - อุทิศแด อักแนส ไสว สุดสวาสดิ์+บรรพบุรุษ ญาติพี่นองและมิตรสหาย  
 - อุทิศแด มารีอา สําลี มหามณีรัตน+ยอแซฟ ภัคพล (ประธาน) มหามณีรัตน วรรณรุณี 
 - อุทิศแด มารีอา แจมใส มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เพ็ญวรา,ฟอง 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เฉลียว, Pham Van Grong 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. 

มิสซา 
สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร น.อัลเบิรต ผูยิ่งใหญ พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 15 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ธิดา หรินทรวรรบ+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย
ทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมใีครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร น.มารการีตา แหงสกอตแลนด, น.เกอรตรูด พรหมจาร ี

 - ตามประสงคผูขอ  

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

 

วันที่ 16 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น.มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว เกียรติ ปญจทรัพย  

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมใีครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ ระลึกถึง น.เอลีซาเบธ แหงฮังการี นักบวช 
. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 17 พ.ย. 2021
เวลา 07.00 น. 

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

 

มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย
ทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

วันพฤหัสบด ี วันครอบรอบการถวาย พระวิหาร น.เปโตร และเปาโล อัครสาวก 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 18 พ.ย. 2021
เวลา 

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

 

07.00 น.มิสซา - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 33 เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

วันที่ 19 พ.ย. 2021
เวลา 07.00 น.มิสซา 

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

 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ว.ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 33 เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  

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

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

มิสซา. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
วันที่ 20 พ.ย. 2021 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

เวลา 17.00 น - อุทิศแด ยอแซฟ บุญรอด+มาการิตา ลาวัลย หอมทอง+เปโตร ทองอินทร+ปยะ สุทธิพงษ+สังวาล จันทร
กาง+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ไฟชําระ 

ครอบครัว ฤทธี 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2021 : สมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาลวันกระแสเรียก 
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พระวาจานําชีวิต 
 ความหวังในอนาคตที่สุกใสกวา 

 พระศาสนจักรเชื้อเชิญเราเปนเวลาหลายอาทิตยใหรําพึงถึงหัวขอสําคัญของวาระ

สุดทาย ความตายจะมาถึงเราทุกคน จะมีการพิพากษาสุดทาย  

 นี่เปนสารที่ทําใหเราตกใจหรือเปลา? คําเตือนใจเราในตอนสุดทายของพระวรสาร

เปนขาวดีสําหรับเราจริงหรือ นาจะเปนดังนั้น เพราะเราคริสตชนรูวา ไมวาอะไรจะ

เกิดขึ้น การทําลายไมใชเปนสิ่งสุดทาย กุหลาบดอกใหมจะบานขึ้นจากกิ่งที่ดูเหมือนตาย

ไปแลว เมล็ดพืชเนาในดินก็เพื่อจะใหชีวิตใหม 

 บทอานที ่เล ือกมาในเทศกาลนี ้ม ักเรียกกันวา “วรรณกรรมวิวรณ” คลายกับ

วรรณกรรม “ใตดิน” ซึ่งผูเขียนใชเพื่อบรรเทาใจ และใหกําลังใจผูถือความเชื่อเดียวกัน 

ที ่กําลังทนทุกขอยู ก ับการเบียดเบียนเพราะความเชื ่อ เขาพูดดวยภาษาสัญลักษณ 

ใชการพูดเปนนัยและการเอยถึงทางออม ซึ ่งรู กันภายในโดยที่ผู เบียดเบียนไมเขาใจ 

เราตองพยายามฟงพระวาจาของพระเจา ในลักษณะการพูดแบบนี้ดวย แมวาจะตอง

พยายามอยูบาง ในการพูดแบบนี้ พระเจาประสงคใหความหวังในอนาคตที่สุกใสกวา

สําหรับชนทุกยุคทุกสมัย. 
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ตารางมิสซา  : วนัจันทร-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. การเรียนคําสอนผูใหญ ทางวัดไดเริ่มเปดเรียนแลว โดยเริ่มเรียนหลังจบมิสซาสาย ณ ตึกสํานัก
งานวัด ชั้น 2 โดยครูทิพยวัลย กิจสกุล พี่นองทานใดสนใจเรียนคําสอน สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัด 
หรือครูคําสอน 
 

3. กิจศรัทธาออนไลนประจําเดือนพฤศจิกายน  ทุกๆ วันอังคาร เฝาศีลมหาสนิท เวลา 11.45 น.  
วันจันทรถึงวันพฤหัสบดี จะมีการสวดสายประคําเปนพิเศษสําหรับผูลวงลับ เวลา 19.00 น. สวนทุกๆ  
วันศุกรจะมีการสวดสายประคําและตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 19.00 น.  
พี่นองสามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนทางเพจเฟสบุควัด ยุทุป และเวปไซตวัด 
 

4. ปนี้ทางวัดจะจัดฉลองวัดมิสซา 3 รอบ ดังนี้ 
 วันเสารที่ 4 พ.ย. 2021  เวลา 17.00 น. โดยคุณพอพรชัย แกวแหวน เปนประธาน 
 วันอาทิตยท่ี 5 ธ.ค. 2021 เวลา 07.00 น. โดยคุณพอประจักษ บุญเผา เปนประธาน 
 วันอาทิตยท่ี 5 ธ.ค. 2021 เวลา 09.30 น. โดยคุณพอปยะชาติ มะกรครรภ เปนประธาน 
 สําหรับพี่นองที่ประสงคจะมีสวนรวมบริจาคชวยงานฉลองวัดดานตางๆ  สามารถมอบให 
กับพระสงฆ ตูทานดานหนาวัด หรือโอนเขาบัญชีวัด แจงความประสงคไดเลยครับ 
 

5. วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน 2021 หลังมิสซาเย็น จะมีประชุมสภาภิบาลวัด ณ หองประชุม ยอหน 
ปอล  เวลา 19.00 น.  
 

6. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
  - รวมยอดรับเงินโอนเขาบัญชี “กองทุนพระมารดาสูภัยโควิด”  จํานวนเงิน  211,458 บาท 
  - รวมยอดรับเงินชวยเหลือ             จํานวนเงิน   66,700  บาท 
                รวมยอดคงเหลือ  144,758 บาท 
 
 
 


