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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา    ลก 2:16-21 

เวลานั้น คนเลี้ยงแกะพากันรีบไป(เมืองเบธเลเฮม) และพบพระนางมารีย์ โยเซฟ 
และพระกุมารซึ่งนอนอยู่ในรางหญ้า เมื่อผู้เลี้ยงแกะได้เห็น ก็ได้เล่าเรื่องที่เขาได้ยินมา
เกี่ยวกับพระกุมาร ทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่าให้ฟัง  
ส่วนพระนางมารีย์ได้ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้และคิดคำนึงอยู่ในใจ คนเลี้ยงแกะ
กลับไปโดยถวายพระพร และสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องต่างๆ ที่พวกเขาได้ยินและได้เห็น 
ตามที่ทูตสวรรค์บอกไว้  เมื่อครบกำหนดแปดวัน ถึงเวลาที่พระกุมารจะต้องเข้าสุหนัต 
เขาตั้งชื่อพระองค์ว่า เยซู เป็นนามที่ทูตสวรรค์ให้ไว้ก่อนที่พระองค์จะทรงปฏิสนธิ 
ในพระครรภ์ของพระมารดา   
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 พระสันตะปาพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้กล่าวในมิสซาวันสมโภชพระนางมารีอา  
พระมารดาของพระเจ้า (มิสซาวันปีใหม่และวันสันติภาพสากล) 
 ในโอกาสปีใหม่นี้ มันจะเป็นการดีที่จะหาเวลาเพื่อคนที่เรารัก เพราะเวลาคือ สมบัติ 
ล้ำค่าที่เราเป็นเจ้าของ ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานเพื่อหาเวลาให้คนที่ต้องการใครสัก
คนมารับฟังเขา และทำให้เขารู้ว่ายังมีคนเป็นห่ วงอยู่ ถ้าเราสามารถหาเวลาให้คนอื่นได้  
เราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนกับคนเลี้ยงแกะเหล่านั้น 
 ส่วนการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระสันตะปาปาทรงออกมานำภาวนาตามปกติ  
ใจความสำคัญที่พระสันตะปาปาแบ่งปันมีดังนี้ 
 + นี่เป็นช่วงเวลาในการสร้าง ไม่ใช่ทำลาย นี่คือช่วงเวลาของการดูแลเอาใจใส่กัน 
   และกัน และดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า 
 + ทุกวันนี้ชีวิตเราติดอยู่กับสงคราม ความเป็นศัตรู และอีกหลายสิ่งที่ทำลายกัน 
   เราต้องการสันติภาพ เพราะนี่คือของขวัญ 
 + ขอให้ปี 2023 เป็นปีแห่งสันติสำหรับทุกคน ขอให้เป็นปีแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ฉันท์พี่น้อง เป็นปีที่เต็มไปด้วยความวางใจและความหวัง    
           (คัดลอกบทความบางตอนจาก...ข้อคิดพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ปีค.ศ..2021)  

จากคณะพระสงฆ ์ 

และคณะมาเซอร ์

วัดและโรงเรียน 

พระมารดานิจจานุเคราะห ์คลองจ่ัน 

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (1 มกราคม) 
“...พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าหมายความว่า พระเยซูเจ้า 

ซึ่งเป็นพระบุตรของพระนางทรงเป็นมนุษย์แท้และพระเจ้าแท้ 
พระนางมารีย์ ซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทั้งครบ 

ก็ย่อมได้รับสมญานามว่า พระมารดาพระเจ้า...” 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“ปีใหม่เป็นพร และ พรปีใหม่” 

 เราผ่านวันเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันไปด้วยความสุข ความช่ืนชมยินดี และเรียบร้อย ท้ังกิจกรรม
รื่นเริง พิธีกรรม ฯลฯ  ต้องขอบคุณทุกๆ คนทุกๆ ฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการทำให้กิจกรรมต่างๆ นี้สำเร็จ 
ไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจ อาจจะมีคลุกขลักบ้าง มีอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถช่วยกันแก้ไข 
และผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะเหนื่อยกัน จะต้องเสียสละแต่ทุกคนก็ยังมีความสุขและช่วยกันด้วยรอยยิ้ม 
แสดงถึงพลังของชาววัดพระมารดาฯอย่างแท้จริง พ่อจึงต้องขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆทั้งผู้ที่มาลงมือลงแรงในการจัดเตรียมในการช่วยเหลือทุกๆ คน ทั้งอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง ซึ่งล้วน 
มีความสำคัญทั้งสิ้น พ่อจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้   
 จะไปไหนช่วงนี้ เพลงท่ีมักได้ยินเสมอๆก็คือ เพลงพรปีใหม่ ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเราทำเสมอๆเมื่อ
ปี ใหม่มาถึงก็คือ เราส่งคำพูดดีๆ ความปราถนาดีๆ ให้กัน ซึ่ งเป็นสิ่งที่ เราเรียกว่า พรปี ใหม่  
ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่เราจะให้พรกัน ในขณะเดียวกันสำหรับเราคริสตชน ปีใหม่นี่แหละเป็นพระพร 
ที่เราแต่ละคนได้รับ เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่พระประทานให้เราแต่ละคน เป็นพระพรที่ทำให้เราสามารถ
ก้าวผ่านอีก 1 ปีที่บางทีเราอาจจะบอกว่าปีที่ผ่านมามันหนักสำหรับเราจริงๆ มันนั่น นี่สารพัด 
แต่เราก็ผ่านสิ่งต่างๆ มาได้ นี่แหละเป็นพระพรที่เราได้รับ เราเข้ามาสู่ช่วงวันสุดท้ายของปี 2022  
และกำลังจะนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่ปี 2023  วันเวลาหนึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในหนึ่งปีที่กำลังผ่านไป 
พ่อเชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเราแต่ละคน บางเรื่องดีน่าจดจำ บางเรื่อง
อาจไม่น่าจดจำ บางเรื่องทำให้เรามีความสุข มีรอยยิ้ม บางเรื่องทำให้เร ามีน้ำตา มีถ้อยคำที่เขา 
บอกว่า อดีตเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต พ่อเชื่อว่า ทุกๆ เรื่องที่ผ่านชีวิตของเราไป กลับกลายเป็น
บทเรียนสำหรับชีวิตเรา ที่ทำให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้น เรื่องดีๆ ที่ผ่านมากลับกลายเป็นพลังใจ 
ที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไป เรื่องเศร้าเรื่องที่ไม่อยากจดจำ กลับกลายเป็นพลังให้เราสู้ ให้เราเดินต่อไป
อย่างเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น พ่อมั่นใจว่าถ้าเราตั้งเป้าทุกๆปีว่า ปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่ผ่านมา จะทำ
ให้เรามีแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น 
 ขอให้ปี ใหม่ 2023 นี้ เป็นปีที่ เราทุกคน จะมีความสุข มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะอยู่ เสมอ 
ในทุกๆ สถานการณ์ของชีวิต เพราะถ้ามีความสุขแม้เพียงเล็กๆ อยู่ในชีวิต ความสุขนี่แหละจะทำให้เรา
สามารถผ่านความทุกข์ ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคไปได้ ไม่ใช่เพราะความสุขทำให้ปัญหาหมดไป 
แต่เพราะความสุขแม้เพียงเล็กๆ ที่มี จะทำให้เราสามารถข้ามปัญหา ข้ามอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาไปได้ คง
ไม่ขอให้ปีนี้ทุกคนมีแต่ความสุขเพราะคงเป็นไปไม่ได้ แต่ขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่ เสมอในชีวิต 
มีความสุขได้ในทุกๆ สถานการณ์ของชีวิต เพราะถ้าชีวิตมีความสุข ปัญหาอุปสรรคก็ทำลาย ความสุขที่มี
ไม่ได้ ขอให้ปีใหม่นี้ทำให้ตัวเราเป็นพรสำหรับทุกคนที่พบเจอ และให้ปีใหม่นี้เป็นพระพรสำหรับตัวของเรา
แต่ละคนด้วย          ปลัดวดัคลองจ่ัน 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่) 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย วรรณรุณี 
 - สุขสำราญแด่ อัญชลี เมธีรัตนกุลและครอบครัว อัญชลี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วรีวงศ์+Than oo+Myo Mintson เย โกโก 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ ราอวล ไชยชุมภู อัญจลา 
 - สุขสำราญแด่ บุญส่ง สามสาหร่าย ชลอ 
 - สุขสำราญแด่ มัลกิโอ ณัฐกานต์ ทรัพย์เย็น ดวงใจ 
 - สุขสำราญแด่ แอนนา มารีอา เขมฒรีฏฐ์ รัศมีธีรธรรม วีระกิตติ์ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ปัณฑารีย์ ถนัดทางและครอบครัว ปัณฑารีย์ 
 - สุขสำราญแด่ จอห์น บัพติศ ชลอ เกตุผล+อักแนส เพ็ญศรี เกตุผล ปฐวี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว แสงอรุณ+ครอบครัว หนูแกว้ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ นิปกากร+เทเรซา วิธมน 

 นิปกากร+ดอนบอสโก รัฐวิทย์ นิปกากร อุทัย 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ เมธานี 
 - สุขสำราญแด่ สมพร อ้นสุวรรณ สมพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วิจิตรศิริโสภณ Abi 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นภัสวรรณ เฮงตระกูล+ตามประสงค์ผู้ขอ นภัสวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว คำเล้ียม ศรีรัตนัย  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+ครอบครัว อุ่นจตุรพร อิทธิพัทธ์ 

วันที่ 1 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ มารีอา อัญชนา คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว และญาติพี่น้อง ยุทธนา 

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ คาทารีนา ฉลอม เอี่ยวศิริ พิมพ์ประไพ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว มารีอา ริศรา เจรญิพานิชและครอบครัว อารีย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ญาติพี่น้อง เขมณัฏฐ์ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว ไพลิน 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ชำนาญวิวัฒน์และญาติพี่น้อง ปุณยนีย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กละเกษ+ครอบครัว ใจฮวน เบญจมาศ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พรหมเสนา+ ดารา+ มณฑิตา+คุณานนท์  

พรหมเสนา+ญาติพี่น้องครอบครัว พรหมเสนา ดารา 
 - สุขสำราญฉด่ ครอบครัว ดลนิธิทวีสุข+ครอบครัว ศุภลักษณ์ สุนทรี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นิ่มเจริญ ดวงพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กนกพร พร้อมญาติพี่น้อง กนกพร 
 - สุขสำราญแด่ อันนา ไพฑูรย์+ครอบครัว ปราปต์ปกรณ์ ครอบรสริน ไพฑูรย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สว่างจิตต์ สมใจ 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลกัษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา เสรี ไชยเผือกและครอบครัว+มารีอา วรรณเพ็ญ+มาลีและ

ครอบครัว+มารีอา วัณณี ไชยเผือก วรรณเพ็ญ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ บริจิต อารีย์ เจริญพานิช อารีย์ 



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอาทิตย์ สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่) 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เหรียญ โมรา และครอบครัว แก้วรักษ์ ไอลดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วงศ์ธนะชัย อรวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มีเจริญ+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ ์
 - สุขสำราญแด่ เปโตร กิตติธรรม วงษ์วุฒิพงษ์+มารีอา อุไรรัตน์ พจน์พิริยะ+โยนออฟอาร์ค 

ธิษณา วงษ์วุฒิพงษ์+โยนออฟอาร์ค ธนิตา วงษ์วุฒิพงษ์+อากาทา ธนัชพร วงษ์วุฒิพงษ์ อุไรรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ก้อย เหวี่ยน+มารทา ตัน หมู่มี+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ Abi 
 - อุทิศแด่ มารีอา เท่ือม อินทรบ+เปาโล ไสว อินทรบ กนกพร 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสงี่ยม พันธุมจินดา+มารีอา สุนทรี สว่างจิตต์+ 

มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม+เปโตร วิจารณ์ จันมา+ไฟชำระ สมใจ 
 - อุทิศแด่ ทหารท่ีล่วงลับ+ตามประสงค์ผู้ขอ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก+ยวงบัปติสตา อนุศักดิ์ ไชยเผือก+วิญญาณไนไฟชำระ วรรณเพ็ญ 

วันที่ 1 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+
เปโตร ใหญ่ สงวน+ประเทือง พรพรรณ 

มิสซา - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผ่งาม อำพัน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล ไสว อินทรบ+มารีอา เทื่อม อินทรบ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ปุณยนีย์ 
 - อุทิศแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+ครอบครัว อุ่นจตรพร+ครอบครัว เดชาภินันท์ อิทธิพัทธ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ เปโตร จรูญ ขาวผ่อง อาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ ยอห์น อากิม เซ้ียว คิ้มแหน+มารีอา สิน คิ้มแหน+มารีอา สงวน คิ้มแหน อาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อทุิศแด่ โรซา รัชนี ทิวไผ่งาม อำพัน 
 - อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงค์กุล พรหมพัฒน์ 
 - อุทิศแด่ อมร ลิ้มปิฮอค์ ศศิวัณย ์
 - อุทิศแด่ สมัย ธะเศรษฐ์+วิมล ชะเศรษฐ์  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ โมรา+มารีอา ล้อม+ฟรานซินโก วิรัช+เอสเตรวัง วีระ คมกฤช วิโรจน์ 
 - อุทิศแด่  โรซา จุ้ย+อิยาส จรัส+อีซ๊โด จรูญ+ลูซีอา สุนันทา ทองกระจ่าง วิโรจน์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ประเสริฐ+เทเรซา สุรีย์พร+อังเนส สาวิตรี เจริญจิตร์  
 - อุทิศแด่ เปโตร บิง+อันนา ฮาย+เปโตร เด่ีย+อันนา ตาม+เปโตร อภิชาติ โง+และวิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ ยวง เซ่งมุ้ย+โรซา ส้มเกลีย้ง กิจจิว นพพินท์ 
 - อุทิศแด่ เอลิซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช+เปโตร ยิ้ม เอี่ยวศิริ พิมพ์ณดา 
 - อุทิศแด่ อันนา ล่วงเกียว แซ่ก๊วย แสงชัย 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย ์ ครอบครัว 



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่) 

 - อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสทิธิ์+มารีอา วราภรณ์+ 
เปโตร อภิรัตน์+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ อุดม 

 - อุทิศแด่ มารีอา เทเรซา ประภาศรี นิปกากร  
 - อุทิศแด่ อันนา อาเน็ต อาเนซี+ยอห์น แบปติส เลอศักดิ์ อาเนซี ชุติมา 
 - อุทิศแด่ บิดา-มารดา+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ มารีอา ชู ฮันวงศ์+เปรโต ศิริบูรณ์ ฮันวงศ์+สมพูน ฮันวงค์+นภนี เผ่าหอม+เบเน

ดิก ศิลา ทองอันตัง พรสวรรค์ 

 - อุทิศแด่ ยี่ พนัสเจริญ+เพลิน+สตัน+พิยะดา การะเกษ+พิสัย การะเกษ+ครอบครัว ใจฉวนที่
ล่วงลับ+ครอบครัว การะเกษที่ล่วงลับ เบญจมาศ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ทวี ชูศักดิ์+เหรียญ ชูศักดิ์ สมัย 
 - อุทิศแด่ เปาโล บัวลา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ ดารา 
 - อุทิศแด่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย+เปโตร เวียงชัย ไพฑูรย์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ กู๋ตี๋+ยอแซฟ ใหม่+

ญาติพี่น้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ์ 
วันที่ 1 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล อรณงค์ 

มิสซา - อุทิศแด่ มารีอา ปราณี ส่งโส+มารีอา ฉวีวรรณ ระดมกิจ ลูกหลาน 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ครอบครัว เหรียญโมราและครอบครัว แก้วรักษณ์ ไอลดา 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจ่ย+มารีอา ดวง กิล่นบัว
แก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ ลูกหลานเหลน 

 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการตีา จำรูญ ปิ่นรัตน์+ 
บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+วญิญาณ.ในไฟชำระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - อุทิศแด่ วิกฤต แซ่เล้า เกียรติ 
 - อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอำไพ+ฟรังซิส ยงยุทธ  

โรจนอำไพ+อันนา อันนา จิรวันชัยกุล ณัฏฐิณี 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ์ ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธรีชัย ปญัจทรัพย+์สมศกัดิ์+โชตมิา ชูสร้อยปิ่น+ว.ทีไ่มม่ใีครคิดถงึ+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  เขมณัฏฐ ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 
น. สุขสำราญแด ่สัตบรุุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห ์  

วันจนัทร ์ ระลึกถึง น.บาซิล และ น.เกรโกรี แห่งนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์ 

วันที่ 2 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล อรณงค์ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอังคาร พระนามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า 

วันที่ 3 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์ จมุพล 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล อรณงค์ 

เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชตมิา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ เทศกาลพระคริสตสมภพ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
วันที่ 4 ม.ค. 2023 - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 

มิสซา เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหสับดี เทศกาลพระคริสตสมภพ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
วันที่ 5 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล อรณงค์ 

มิสซา  
เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ เทศกาลพระคริสตสมภพ (วันศุกร์ต้นเดือน) 

 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  ปัญจทรัพย์+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว  
เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ 

 

วันที่ 6 ม.ค. 2023
มิสซา  

- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วสิุทธิ์+ 
ลิมประพุฒพิงศ์+หร่ังเจริญ ลูกหลาน 

เวลา 18.320 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันเสาร์ น.เรมอนด์ เด เปญาฟอร์ด พระสงฆ์ 

 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญัจทรัพย์+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครวั  
เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์

 

วันที่ 7 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรินทร์  ภาวนา 
มิสซา เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+ว.ที่ไมม่ีใครคิดถึง+ 

ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023 : สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 
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ตารางมิสซา : วันจันทร ์- วันศุกร์ เวลา 06.20 น.วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท มิสซา เวลา 18.30 น. 
                  วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.   

กระดานข่าวพระมารดาฯ 
 

 

  

1. ตารางมิสซาสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันปีใหม่) 
 วันอาทิตยท่ี์ 1 ม.ค. 2023 เวลา 07.00 น., 09.30 น.    
     มิสซา ขอพรพระ (ปีแจกปฏิทินแขวนคาทอลิก 2023) 
     จะมีการเสกยานพาหนะ (รถทั้งเก่าและใหม่) 
     วันจันทร์ -วันพฤหัสบดี  มิสซา เวลา 06.20 น. 
     วันศุกรท์ี่ 6 ม.ค. 2023 (ศุกร์ต้นเดือน)  มีตั้งศีล-อวยพรศีลมหาสินท เวลา 18.30 น.  
         ตามด้วยมิสซา เวลา 19.00 น. 
 

 

2. ผู้ปกครองที่ประสงค์ให้บุตรหลานหรือเด็กชายระดับชั้นป.3 ขึ้นไป ที่ประสงค์อยากจะ
เป็นเด็กช่วยมิสซาของวัดและยังไม่เคยช่วยมิสซา เชิญชวนมาเป็นเด็กช่วยมิสซาของวัด 
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน้าวัด หรือที่พระสงฆ์ 
 

3. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนน้ีตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 
2023 พ่ีน้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัด 
 
 


