
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 45 ประจําวันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2564/2021 

สมโภชนักบญุทั้งหลาย 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว            มธ. 5 : 1-12ก 
 พระเยซูเจาทรงตรัสวา  “ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักร
สวรรคเปนของเขา ผู เปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการ
ปลอบโยน ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก 
ผูหิ วกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม ผูมี ใจเมตตา 
ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขา 
จะไดเห็นพระเจา ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของ 
พระเจา ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะ
อาณาจักรสวรรคเปนของเขาทานทั้งหลายยอมเปนสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ขมเหงและ 
ใสรายตางๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทาน 
ในสวรรคนั้นยิ่งใหญนัก 

“ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา” 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้พระศาสนจักรเชิญชวนเราใหรวมกันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เลื่อนมาจากตรงวัน คือ 
วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกป เปนการเนนย้ําถึงความเชื่อของพระศาสนจักรที่ใหความสําคัญ 
กับสหพันธของผูมีความเชื่อทั้งหลาย พวกเราทุกคนตางเจริญชีวิตในโลกนี้อยางมีความหวังวา 
เมื่อเราจบชีวิตจากโลกนี้แลว การเดินทางของเรามีทั้งมีความสุขและผิดหวัง แตเรายังคง 
ตองมุงไปหาเปาหมาย ความหวังของเราคริสตชนคือ การไดไปอยูกับพระเจาในบานแท 
ของพระองค นั่นคือ เมืองสวรรค ขอใหการสมโภชฯ นี้ เปนความหวังและกําลังใจสําหรับเราทุกคน
ในการเจริญชีวิตอยางมีความหวังตามความเชื่อของเราคริสตชนทุกคนครับ 

 กรุงเทพมหานครไดจัดเปน “พื้นที่นํารองดานการทองเที่ยว” มีการผอนปรนจากมาตรการ
หลายๆ อยาง รวมไปถึงการรวมตัวไดเปนจํานวนมาก แตขอใหมีการเฝาระวัง รักษามาตรการของ
กระทรวงสาธารณะสุขเหมือนเดิม วัดของเรากลับเปดใหพี่นองไดมารวมพิธีกรรม และสวดภาวนา 
สัปดาหที่ผานมามีพี่นองมามิสซาทั้ง 3 รอบ รอบละไมเกิน 50 คน ในขณะนี้ ถาพอเขาใจไมผิดไมได
กําหนดจํานวนคนในการทํากิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ แลว ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานที่นั้นๆ แลว 
ทางวัดไมไดเปดเครื่องปรับอากาศในขณะรวมพิธีอาจจะรอนนิดหนอย แตทดลองสักระยะหนึ่ง 
หากมีความเหมาะสมคงจะกลับมาใชเครื่องปรับอากาศเหมือนเดิม ขอขอบคุณพี่นองทุกทาน 
ที่ ใหความรวมมือกับทางวัดในการรักษามาตรการฯ ในการรวมพิธีกรรมดวย เพื่อความด ี
ของสวนรวม 

 เดือนพฤศจิกายนเปนเดือนที่เราระลึกถึงผูลวงลับ การทํากิจศรัทธาและการขอรับพระคุณ
การุณยครบบริบูรณสําหรับวิญญาณของผูลวงลับในชวงเดือนพฤศจิกายนนี้ พี่นองสามารถอาน 
และทําความเขาใจจากเว็ปไซตของทางวัดได เพื่อเปนไปตามจิตตารมณของพระศาสนจักร 

 การประชุมซีนอดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 2 สมัย ผานพนไปไดดวยดี ขอขอบคุณ 
พี่นองสําหรับคําภาวนา หวังวาผลของการประชุมจะทําใหการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญของ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในทุกๆ จากที่ประชุมซึ่งไดมีบทสรุปออกมา ขอใหการประชุมฯ ครั้งนี้  
เกิดผลกดีกับทุกฝายตามที่ไดตั้งใจไว  
         

        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน  
                             คุณพอประจักษ บุญเผา 



 

  

ห น า  3  

 

ปลัดบอกเลา 

"เปนนักบุญ (ติดตามน้ําพระทัย) ไมใชงาย แตเราทําได และสุขใจ" 

 "พระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นประชาชนจํานวนมาก จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแลว 
บรรดาศิษยเขามาหอมลอมพระองค พระองคทรงเริ่มตรัสสอนวา..... “ทานทั้งหลายยอมเปนสุข 
เมื่อถูกดูหมิ่น ขมเหงและใสรายตางๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทาน 
ในสวรรคนั้น ยิ่งใหญนัก....."  (มธ 5:1-2, 11-12) 
         เปนนักบุญ เปนคนดีมีธรรม เปนผูมีใจรักเมตตา-มีจิตใจกวาง เปนผูพรอมจะใหอภัยคนอื่น เปนผูพรอม
ฟงเสียงพระ-ใหพระจิตเจานําทางชีวิต พรอมตามน้ําพระทัย เปนนักบุญเปนทั้งหมดนี้ ไมใชเรื่องงายเลย 
แตมั่นใจเถิด-จงรักษาความเชื่อไวใหจงไดเถิด "ไมใชงาย แตเราทําได และสุขใจ" โดยเราอาศัยพระหรรษทาน
ความชวยเหลือของพระและการนําทางขององคพระจิตเจา. 
         เหมือนดังพระสัญญาใน "พระดํารัสสอนบนภูเขาของพระเยซูเจา" วาเราจะพบเจอความทุกข
ยากลําบาก การถูกเบียดเบียนมากมาย แต “ทานทั้งหลายยอมเปนสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ขมเหงและใสรายตางๆ 
นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทานในสวรรคนั้น ยิ่งใหญ ผูอาวุโสคนหนึ่ง 
ถามขาพเจาวา “คนที่สวมเสื้อขาวเหลานี้เปนใคร และมาจากไหน” ขาพเจาตอบวา “นายขอรับ ทานก็รู 
อยูแลว” เขาจึงบอกขาพเจาวา “คนเหลานี้คือผูที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ เขาซักเสื้อของเขาจนขาว 
ในพระโลหิตของลูกแกะ (วว 7:13-14) 
          “คนที่สวมเส้ือขาวเหลานีเ้ปนใคร......?" สํานวนภาษาในรูปแบบสัญลักษณนี้ ตองการบอกและยืนยัน
ทับเราวา พี่นองที่ผานความทุกขยากการถูกทํารายการถูกเบียดเบียน (ในสมัยหนังสือวิวรณ จะหมายถึง 
การถูกบังคับใหทิ้งพระ ทิ้งความเชื่อ ทิ้งที่จะเชื่อในพระเยซูเจา ทิ้งที่จะเชื่อในขาวดีของพระองค.....ในปจจุบัน
สมัยของเรา ยอมหมายถึง ภาวการณ เหตุการณ สถานการณ หรือคนใดเรื่องใดสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางเรา 
ไมใหเราเขาหาพระ  หรือบีบรัดเราใหเราละทิ้งพระ และทิ้งความเชื่อที่มีตอพระองค)  ทั้งทั้งที่ยากลําบาก 
ถูกทํารายมากเทาใด แตตัวเขา-รวมทั้งตัวเราดวย ก็ยังรักพระไมยอมเปลี่ยนแปลง 
 จงดู เถิดวา ความรักที่ พระบิดาประทานให เรานั้ นยิ่ งใหญ เพียงใด เพื่ อทํ าให เราไดชื่อวา 
เปนบุตรของพระเจา และเราก็เปนเชนนั้นจริง  (1ยน 3:1) 
          มีพระพรมีแสงสวางของพระคอยชวยพยุงหนุนนําชีวิตเราเสมอ เพื่อชวยพาเราใหไดกลับสูบานแท
เมืองสวรรค เพราะเราเปนบุตรของพระบิดาเสมอ ดังนั้นในชีวิตประจําวัน เราจงทองใหขึ้นใจ เราจงอยาทอ
และเสียกําลังใจไป  

          จงตั้งเปาหมายใหตัวเองเปนบักบุญ  เปนคนดีมีธรรม เปนผูมีใจรักเมตตา-มีจิตใจกวาง เปนผูพรอมจะ
ใหอภัยคนอื่น เปนผูพรอมฟงเสียงพระ-ใหพระจิตเจานําทางชีวิต พรอมตามน้ําพระทัย  เพราะแมยากลําบาก 
สักเพียงใด หากบวกรวมความตั้งใจดีงามของเรา รวมเขากับพระหรรษทาน ความชวยเหลือของพระ เราจะ
เปนนักบุญได "เปนนักบุญ (ติดตามน้ําพระทัย) ที่ไมใชงาย แตเราทําได และสุขใจ" 
            "นกขุนทอง"  



 

  

ห น า  4  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  สมโภชนักบุญทั้งหลาย 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญท้ังหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ+ตามประสงคผูขอ  
 - สุจสําราญแด ครอบครัว วดี จึงสวนันทน+ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแดต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารีอา เทเรซ สิรธีร  
รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม+ครอบครัว เต็มสุข+ครอบครัว นุมหอม+
ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล 

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว วิศิษฐ เจษฎาพงศภักดี วรรณภา  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา น่ําเค็ง แซตั้ง  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วงศชาญวุฒิ จินตนา  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด มารีอา ปรีดา+พี่ๆ หลานๆ ทุกคน ปรีดา  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจรญิพงศ อุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุทัย ละการชั่ว+ตามประสงคผูขอ อุทัย  

 
- สุขสําราญแด ดารา พรหมเสนา+มณฑิตา พรหมเสนา+คุณานนท พรหมเสนา+ภูมินทร พรหมเสนา+
ครอบครัวญาติพี่นอง 

ดารา  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา วาสนา ปานสา+ครอบครัว เฮงตระกูล วาสนา  
 - สุขสําราญแด วรรณดี เชื้อทอง วรรณดี  
 - สุขสําราญแด เซซีลีอา บุญอิ่ม ทัพศาสตร ดวงใจ  
 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ตามประสงคผูขอ กิจสําเร็จ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+ตามประสงคผูขอ เพื่อ วีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 

วันที่ 7 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด ครอบครัว อําพวรรณ ทิวไผงาม อําพวรรณ 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศ+ลูกหลาน พรพรรณ 

มิสซา - อุทิศแด ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ ธีระพงษ 
 - อุทิศแด ไทเยี้ยง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม  
 - อุทิศแด เทเรซา สมหมาย ศิริรัตนกุล+ยอแซฟ ธนากร ศิริรัตนกุล+เปโตร สมศักดิ์ ศิริรัตนกุล ติรานันท  
 - อุทิศแด ปโอ อนันต อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จําปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณี  
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ วรรณภา  
 - อุทิศแด เปาโล เคี่ยวเสง+ยอแซฟ อานนท แซอั้ง  

 
- อุทิศแด ยวงบัปติสตา กิมเกง แซเอี้ยว+โรซา จอก แซตั้ง+เปาโล โงวเจียว แซคู+อันนา ตุ ซําเจริญ+ 
เปาโล กิมบุน แซเอี้ยว+อันนา น่ํากี แซคู 

อภิวันท  

 - อุทิศแด อันนา โสม+มารีอา สด+มารีอา เทเรซา ประภาศรี+มารีอา ฟอง+มารีอา ทองฟู+ลูกา สะทอน อุทัย  
 - อุทิศแด พลมารียเปรสิเดียมแมพระมหากรุณา ท่ีลวงลับ+พลมารียที่ลวงลับ+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ พ.แมพระมหากรณุา 
 - อุทิศแด ดิลก มะลิแดง+มารีอา ซุย วัฒนาวารินทร+อันตน นิรันดร วัฒนาวารินทร+ยอหน นิพนธ วัฒนาวารินทร อารียา  
 - อุทิศแด เซซีลีอา สุวรรณา+ยอแซฟ ใจ แกวคูณ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ในไฟชําระ ณปภัช  
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช ปยาภา  
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ที่ไมมีใครคิดถึง ดารา  
 - อุทิศแด มารีอา ดวงวิภา+เปโตร ชาญ+ธนวัฒน มุงอิน+ยอแซฟ นิพนธ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง นภัสวรรณ  
 - อุทิศแด มารีอา วัน เซีย๊งเจอ+เปาโล สารสิน รังษีสุกานนท วรรณดี  
 - อุทิศแด เปาโล พรชัย+เปาโล ธีรชัย+มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+วิญญาณในไฟชําระ วัชรีย  

 
- อุทิศแด เปาโล สวัสดิ์+เซซีลีอา ผองศรี+อันนา ประยูร อํานวยพร+ครอบครัว กิจประเสริฐ+ญาติพี่นอง+
เพื่อน+บุตร+ธิดา+ตามประสงคผูขอ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง 

นัฐพงษ  

 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ+วิญญาณในไฟชําระ วรวัฒน  

 
- อุทิศแด ลีโน คุย ทรัพยเย็น+โรซา บวย ทรัพยเย็น+มัลกิออร มนัส ทัพศาสตร+มอนิกา บุญเรือง 
ประคองกิจ+ร็อค ชวน ประกอบกิจ+เซซีลีอา บุญชู อรัญญารถ+เซซีลีอา บุญสรอย ทรัพยเย็น 

ดวงใจ  

 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา เคน สวัสดี+โรซา สรอย สวัสดี+อังเยลา ละมุล ประทุมโพธิ์+มอนิกา อวน ประทุมโพธิ ์  
 - อุทิศแด ครอบครัว โกเมรา ที่ลวงลับ ตรีนิแดด 
 - อุทิศแด พลมารียที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ   
 - อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ กิจสําเร็จ 

 
- อุทิศแด เทเรซา ทัศนา ไชยประเสริฐ+ปโอ ประเสริฐ เพลงจินดา+มารีอา บุญปลูก เพลงจินดา+ดอมินิค 
วินัย ไชยประเสริฐ 

ดารุณี  

 - อุทิศแด วิญญาณในไฟชําระ+สกลุ สังขรัตน-สกุล มีขันทอง เนตรนภิศ  



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  สมโภชนักบุญทั้งหลาย  

 

- อุทิศแด เทเรซา จิงซ่ิว+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+อันตน ชรินทร+เปาโล ธีระ+มารีอา ภัทรา ปญทรัพย+ 

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+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

ครอบครัว  

 
- อุทิศแด มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+ว.ไมมีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ 

พรพรรณ  

 
- อุทิศแด ถวิล+บุญญรังสรรค+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+โอวตี๋ แซจิว+พี่สาว+คุณแมและพี่ชาย+ตามประสงคผู
ขอ+วิญญาณในไฟชําระ 

วรรณี-สมบัติ  

วันที่ 7 พ.ย. 2021 
เวลา. 07.00 น.มิสซา 

- อุทิศแด เปาโล พรชัย+มารีอา มุยเอ็ง ปญจทรัพย+ยอแซฟ เหวงเซ้ีย แซโงว+เทเรซา จึงซิ่ว+ยวงบัปติสต 
วีระชัย ปญจทรัพย+ค.พ.ยุทธิชัย+ซิสเตอร อังเยลา ดวงเดือน+เปาโล ธีระ+ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา เทเรซา 
อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+อันตน ชรินทร+ยวงบัปติสต ชํานาญ+มารีอา ภัทร ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+
ตามประสงคผูขอ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

วรรณี-สมบัติ  

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เกียรติ  

 
- อุทิศแด เปาโล หลุยส+ คริสตินา ดารา+เทเรซา นัยนา โชติพงศ+ยวงบัปติสตา สถิตพงษ ธูปเทียน+
ถนอม+ปราณี ธนากร+ญาติพี่นองตระกูล สุเมฆะกุล+พิพัฒน+กิตติ รุงโรจน+สมทรง+เทียน ทนุโวหาร+ว.ที่
ไมมีใครคิดถึง+ไฟชําระ 

วรรณรัตน 

 

- อุทิศแด ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขียน+ยอหน บัปติสต ทวี+แคทเธอรีน ขวัญชนก+มา
รีอา สุพัตรา+มารีอา วรรณี+อันนา วิไล+เปโตร ชาง+อันนา ไตโฮ+เปโตร ธงชัย+อันนา พัชรินทร+ยอแซฟ 
กง+อันนา เฉลียว+คุณพอนรินทร ศิริวิริยานันท+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ไมมีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชําระ 

เกษร  

 - อุทิศแด อันตน ประจักษ เจียจวบศิลป+สมหมาย สรชิต+วิญญาณในไฟชําระ  

 
- อุทิศแด ปโอ อนันต+เปาโล ศักดิ์สิทธิ์+เทเรซา จําปา อุดมสิทธิพัฒนา+มารีอา มักดาเลนา มามวย+เปาโล 
พุก แซเจี่ย+อันนา ศุทธินี+เทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ําเหลี่ยง แซเจียง+หล่ํา แซเจียง+ปู ยา ตา ยาย+
อันนา หงาน+ซีมอน อุยฮัก แซอึ้ง+เทเรซา ทองยอย คุมผลวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง 

วันทนา 

 - อุทิศแด ญาติ พี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ สําเร็จ 
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา ทวี ศรีนภาวรรณ วีระชัย 
 - อุทิศแด ฟรังซิสโก พูน+เทเรซา เชงจวง สมพานิช+ตามประสงคผูขอ วิไลวรรณ 
 - อุทิศแด เปโตร โบม+อักแนส คําภา พันวิลัย+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ สุรัษดา 
 - อุทิศแด พอสวน+แมกําหลา ประไชโย วนิดา 
 - อุทิศแด พอวัง แมสีทา หอมออน คําภา 
 - อุทิศแด เทเรซา ทัศนัย ไตรกิศยเวช  

 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน สมบัติเจริญ+เขงดาว+
เลี่ยมตี่ แซอาว+อนัตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน พิลาศ+มารีอา สวน กายสุต 

 

 - อุทิศแด พลมารียผูลวงลับ พ.ราชินีแหงสันติภาพ 

 
- อุทิศแด ฟรานซิสโก ทศเทพ+วาเลนไทน ทองยอย ทัตตวร+บรรพบุรุษและญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมี
ใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

สรัญญา 

 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด ฟรังซิสโก ปรีดา พัฒนภิรมย+มารีอา โรซา นงเยาว พัฒนภิรมย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ปยนุช 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อุทิศแด บรรดาพีน่องผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ จิตนา  

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร สัปดาหที่ 32 เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  
วันที่ 8 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย  
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัว 

มิสซา - สุขสําราญแด ครอบครัว ธิดา หรินทรวรรบ+ตามประสงคผูขอ  
 - อุทิศแด ปโอ อนันต อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จําปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณี  
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัว 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

วันอังคาร ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 9 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย  
เวลา 07.00 น.มิสซา - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัว 

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

วันพุธ ระลึกถึง น.เลโอ ผุยิ่งใหญ พระสันตะปาและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 
. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัว 

วันที่ 10 พ.ย. 2021  - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย  

เวลา 07.00 น.มิสซา 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย
ทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัว 

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ 
ครอบครัวดารา
พงษ 

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

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.มารติน แหงตูร พระสังฆราช 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย  
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัว 

วันที่ 11 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด แบรนาแดต มานี รุงอรุณไทยกุล  
เวลา07.00 น.มิสซา - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

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

วันศุกร ระลึกถึง น.โยซาฟต พระสังฆราชและมรณสักขี 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

วันที่ 12 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย  
เวลา 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัว 

วันเสาร สัปดาหที่ 32 เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 13 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว ภูมิ ปญจทรัพย  
เวลา 17.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

นพวารพระมารดาฯมสิซา - อุทิศแด โรซา โรซา+ยอแซฟ เหรียญ โคษาภิรมย+มารีอา บุญชุบ โคษาภิรมย+อันตน อนันต โคษาภิรมย ปราณี  

วันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 2021 : อาทิตยที่ 33 เทศกาลธรรมดา 
 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 

การรวมเปนหนึ่งเดียวกันของเรากับบรรดานักบุญ 

คริสตชน ควรที่จะตองกาวเดินไปโดยอาศัยแสงสวางจากความเชื่อ ทําไมเราจึงทํารายตัวเอง
ดวยการคลําหาทางในความมืด เมื่อเรามีแสงสวางที่แทจริงอยู? พระคริสตทรงบอกเราวา 
เราควรจะเอาอะไรมาเปนอันดับแรก แตถึงกระนั้น บอยครั้งเราก็ใชเพียงแสงเทียนของปรีชาญาณ
แบบมนุษย และก็ผิดพลาด 

คริสตชนยิ ่งใหญหลายคน วีรบุรุษที ่ไมมีใครเอยถึง แตมีความโดดเดนในความรัก 
และการอุทิศตนตอพันธะในชีวิต ไดเดินลวงหนาเราไป ใหเราติดตามพวกเขาไป ติดตามแสงสวาง
แหงความเชื่อของพวกเขา แทนที่จะติดตามคนประเภทท่ีประสบความสําเร็จในการกีฬา ความงดงาม
หรือธุรกิจ  

ในบทเริ่มขอบพระคุณของวันน้ี เราจะอธิษฐานวา 

“ขาแตพระบิดาเจา ผูศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร... ณ ที่นั้นบรรดาพี่นองที่ไดรับมงกุฎตาง
สรรเสริญพระองค ขาพเจาทั้งหลายผูเดินทางอยูในโลกนี้ เชื่อวากําลังเขาไปใกลและกระหาย
อยากจะรีบเขาไปอยูดวยสักวันหนึ่ง ขอรวมยินดีกับสมาชิกของพระศาสนจักรซึ ่งไดรับเกียรติ
รุ งโรจนในบรรดาชาวสวรรคเหลานั ้น ในโอกาสนี ้ พระองคประทาน ความชวยเหลือ 
แกขาพเจาทั ้งหลาย ใหชนะความออนแอและประทานแบบอยางจูงใจ ใหประพฤติตาม 
อีกดวย”  

อย าเด ิน ไปแต ลํ าพ ัง  พวกท าน เป นส วนของครอบคร ัวที ่ยิ ่ง ใหญ  ความสํ าน ึกถ ึง 
การมีสวนหรือเปนสวนหนึ่ง เปนสิ่งที่ทุกคนตองการ. 
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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. การเรียนคําสอนผูใหญ ทางวัดจะเริ่มเปดเรียนวันอาทิตย 7 พฤศจิกายนนี้ เปนตนไป เริ่มเรียนหลัง
จบมิสซาสาย ณ ตึกสํานักงานวัด ชั้น 2 โดยครูทิพยวัลย กิจสกุล พี่นองทานใดสนใจเรียนคําสอน 
สามารถติดตอไดท่ีสํานักงานวัดหรือครูคําสอน 
 
3. กิจศรัทธาออนไลนประจําเดือนพฤศจิกายน  ทุกๆ วันอังคาร เฝาศีลมหาสนิท เวลา 11.45 น. 
วันจันทรถึงวันพฤหัสบดี จะมีการสวดสายประคําเปนพิเศษสําหรับผูลวงลับ เวลา 19.00 น. สวนทุกๆ 
วันศุกรจะมีการสวดสายประคําและตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 19.00 น. พี่นอง
สามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนทางเพจเฟสบุควัด ยุทุป และเวปไซตวัดทางไลน 
 
4. อาทิตยตนเดือนสัปดาหนี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนตเดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อชวยเหลือ 
ผูขัดสนและทุนการศึกษาสําหรับเด็กๆ พี่นองสามารถชวยเหลือตามความสามารถ 
 

5. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
 

  - รวมยอดรับเงินโอนเขาบัญชี “กองทุนพระมารดาสูภัยโควิด”  จํานวนเงิน  211,458 บาท 

  - รวมยอดรับเงินชวยเหลือ      จํานวนเงิน   66,700 บาท 

              รวมยอดคงเหลือ  144,758 บาท 
 

 

 


