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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว          มธ 5: 1-12ก 

 พระเยซูเจ้าเริ่มตรัสสอนว่า “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์
เป็นของเขา ผู้ เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน 
ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก ผู้หิวกระหายความชอบ
ธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับ 
พระเมตตา ผู้มี ใจบริสุทธิ์  ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า  ผู้สร้างสันติ  
ย่อมเป็นสุข  เพราะเขาจะได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระเจ้า ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะ
ความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา........ 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน   
 อาทิตย์นี้ เราสมโภชนักบุญทั้งหลาย ตรงวันตาปฏิทินพิธีกรรมตรงกับวันที่  1 พฤศจิกายน  
ปีนี้เลื่อนมาให้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน เพื่อให้พี่น้องได้มีสมโภชร่วมกัน บรรดานักบุญทั้งหลายเป็น
ผู้ ที่ ได้ ท ำหน้ าที่ คริ สตชนบนโลกนี้  หลั งจากจากนั้ น ได้ มี ชื่ ออยู่ ร่ วมกั บพระ เจ้ าใน เมื องสวรรค์   
สำหรับเราคริสตชนมีเป้าหมายเพื่อไปเมืองสวรรค์ ได้อยู่ท่ามกลางบรรดานักบุญทั้งหลายเหล่านี้   
ข้าแต่ท่านนักบุญทั้งหลาย ช่วยวิงวอนเพื่อเราด้วยเทอญ 
 วันเสาร์ที่  5 พฤศจิกายน ทางวัดจัดมิสซาระลึกบรรดาผู้ล่วงลับเป็นพิ เศษ มาแมร์หลุยส์   
คุณพ่อประยุทธ ฯลฯ ผู้มีพระคุณต่อวัดพระมารดาฯ รวมไปถึงบรรดาญาติพี่น้อง ที่ ได้จากเราไป  
เราทุกคนต่างคิดถึงเขาในคำภาวนาของเรา ถือเป็นช่วงเวลาของเราคริสตชนที่จะได้แสด งออกถึง 
ความเชื่อ ความศรัทธาในชีวิตหลังความตาย ที่เราทุกคนต่างมีความหวังว่าจะได้ไปอยู่ เมืองสวรรค์  
บ้านแท้ของพระบิดาของเรา 
 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน มีตรีวารเตรียมฉลองวัดครั้งที่ 2 โดยคุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา (บอย) 
วิทยานุลักษณ์ คุณพ่อเป็นพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แต่สมัครเข้าคณะธรรมทูตไทย (TMS) 
ปัจจุบันทำงานอภิบาลอยู่ที่ประเทศไต้หวัน วันนั้นอาจจะมีสัตบุรุษจากไต้หวันมาแสวงบุญที่วัดของเราด้วย 
เชิญชวนพี่น้องได้มาร่วมใจกันในโอกาสนี้ จะมีการแห่แม่พระสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นพิเศษด้วย 
 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายนนี้ตรงกับวันลอยกระทง เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน  
มีจุดประสงค์ต่างๆ แตกต่างกันไป แต่ท่ีสำคัญการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดสิ่งแวดล้อมท่ีดี ประเทศไทย
ว่ าง เว้ น กั น จั ด แบบนี้ ม า 2  ปี  ปี นี้ ค งกลั บม าจั ด ได้ เกื อ บ เต็ ม รู ป แบบอี กครั้ งหนึ่ ง  วั น ที่  9 -10  
พฤศจิกายนนี้  พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือนที่บ้านผู้หว่าน ขอคำภาวนาพี่น้องสำหรับการเข้าเงียบ 
ของคุณพ่อทุกท่านด้วย วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน มิสซาเป็นเวลา 19.00 น.  

 อากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว พี่น้องพยายามรักษาสุขภาพกันด้วย พยายามทำให้
ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เจ็บป่วย รักษาสุขภาพกันด้วย โควิด 19 ยังคงไม่ได้หายไปแบบถาวร ให้เรา
ช่วยกันร่วมมือรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขต่อไปด้วย      
        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
                        คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“เดอืนแห่งการภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ” 

เราเข้าสู่ เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่พระศาสนจักรให้เราภาวนาและคิดถึง 
ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษตลอดเดือนนี้ และเป็นช่วงเวลาที่พระศาสนจักรจะมอบพระคุณการุณย์ครบ
บริบูรณ์สำหรับวิญญาณในไฟชำระช่วงระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายนเมื่อเราไปภาวนาที่สุสาน
หรือที่วัด ซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการสมโภชนักบุญทั้งหลาย   
 ตามเงื่อนไขที่พระศาสนจักรกำหนดไว้นั่นคือ 
 1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ 
 2. ปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกล่าวข้างต้นอย่างศรัทธา  
 3. รับศีลอภัยบาป  
 4. รับศีลมหาสนิท  
 5. สวดตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา 
หมายเหตุ 
 1. ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไข 
 2. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เป็นพระคุณที่มีกำหนดให้รับได้วันละ 1 ครั้ง  
 นี่ เป็ น สิ่ ง ที่ เร ายั งค งท ำ ได้ เพื่ อ ผู้ ล่ ว ง ลั บ ที่ จ าก เร า ไป เป็ น ซึ่ ง อ าจ เป็ นญ าติ  
พี่น้องเพื่อน คนรู้จัก หรือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่ได้จากไป หากพวกเขาเหล่านั้นยังอยู่ในไฟชำระ  
คำภาวนาของพวกเรายังมีคุณค่าและช่วยพวกเขาเหล่านั้นได้ ถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นพ้น 
จากไฟชำระไปแล้วคำภาวนาของพวกเราเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับ
วิญญานในไฟชำระอื่นๆที่ต้องการคำภาวนาจากพวกเรา ในเดือนนี้จึง เป็นเดือนที่พวกเรา 
จะคิดถึงพวกเขาเหล่านั้นเป็นพิเศษด้วยการภาวนา ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ด้วยกิจการดีต่างๆ 
ที่ เราได้ทำเพื่ ออุทิศแก่พวกเขา จึ งเชิญชวนพี่ น้ องได้คิดถึ งและภาวนาเพื่ อผู้ ล่ วงลับ 
เป็นพิเศษในเดือนนี้ 
          ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  สมโภชนักบญุทั้งหลาย  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย ธนพล,จรรยา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สมศักด์ิ แสงสุวรรณ์ ปัญญาพร 
 - สุขสำราญแด่ ฟรังซสิเซเวียร ์ประกอบ อนนตพันธ์+ยออากิม สง่า จันทรส์มศกัดิ์+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ปัทมา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั งามพีระพงศ์ ปรารถนา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สำราญจิตร เพ็ชรรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ชินทร์นลัย  
 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจรญิพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญพานิชและครอบครัว อารยี ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยงยศ ครองพาณิชย ์ ศุภณัฐ 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา เสาวลักษณ์+สามี+

บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ Nancy  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เปโตร สมชัย ชินะผา+ครอบครัว เซซีลีอา ชนุตพร ชินะผา  

วันที่ 06 พ.ย.. 2022 - สุขสำราญแด่ ดารา พรหมเสนา+มณฑิตา พรหมเสนา+คุณานนท์ พรหมเสนา+ครอบครัว พรหมเสนาทุกคน ดารา 
มิสซา - สุขสำราญแด่ครอบครวั สว่างจิตต์ สุรพัฒน์ 

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ตระกูลเกษมสิริและวงศ์จิรภาพ วนารัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ บอสโก นนทรัตน์ กิจเต่ง อิทธิพัทธ ์
 - สุขสำราญแด่ คริสโตเฟอร์ พิชัย เจรญิพงศ์ พิชัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จำลอง ตรนัเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา มัซซาแรลโล กังสตาล แสงอรุณ+ตามประสงค์ผู้ขอ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร ตฤณ เรืองชยุตตานนท์+มารีอา ณํฐชยาน์ เรืองชยุตตานนท์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+รัชนี วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยอห์น ต้องชนะ ชินะผา  
 - สุขสำราญแด่ โรซา วิไลวรรณ สมพานิช วิไลวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เพชรมณี หทัยรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรณุี+แบร์นาแด็ต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน์ วรรณรณุ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั มารอีา ดรณุี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั นรินทร์ ศิรวิงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ สิริจิต โลหะรังสิกุล ลักษณา 
 - สุขสำราญแด่ อันนา จรรยา บุญคำ+ครอบครัว ลูกหลาน จรรยา 
 - สุขสำราญแด่ อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ ไพบูลย์ 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา สุพัชนิพา อัศวนนชโรจน์และครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา อรณุี ทนายกิจ+ยอแซฟ กิตติพงษ์ ทนายกิจ นภัสวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั วิเชษฐ์ โสตถินิรันดร วิเชษฐ์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว  

เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ดาราพงษ์  
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุพิทยา รวมสำราญ สุพิทยา 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว  ญาติพี่น้อง+ผู้ป่วย+ตามประสงค์ผู้ขอ กิจสำเร็จ 
 - สขุสำราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - อุทิศแด่ ฟรงัซิสโก ณรงค์ ตระกูลเกษมสิริ+อักแนส สุดา ตระกลูเกษมสิริ+โรซา จนัทร์เพ็ญ วงศ์จิรภาพ วนารัตน์ 
 - อุทิศแด่ เปโตร โสภา+มารีอา ทองดี สุภาวิทย์+ร๊อค บำรุง จุลสุคนธ์+มารีอา วรรณี สุภาเพ่ิม เพ็ญศรี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล+สุพรรณ ชยัประสิทธิ์  
 - อุทิศแด่ อันตน ประวิทย์ กิจเต่ง+ก๋งใหย่ ย่าเล็ก กิจเต่ง อิทธิพัทธ ์
 - อุทิศแด่ แม่จูม ถีระพันธ ์ พิมพ์ปภัสสร 



 

  

ห น้ า  5  
 

 วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ สมโภชนักบญุทั้งหลาย  

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ วิญาณในไฟชำระ+วิญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ปริศนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประเสริฐ คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
 - อุทิศแด ่เปาโลมหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีชงอิก ซ่แพ้+นางเฮียง แซ่จัง+นางสอน 

สุวรรณี +ยวงชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์และวิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 

 
- อุทิศแด่ อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+ฟรังซิสโก บู๋เหลียง แซ่เจี่ย+ 
เปโตร โอสือ แซ่เจี่ย+อันนา หงษ์เซียง แซ่เล้า+เปโตร บุ้นเภา แซ่เจี่ย+มารีอา เซี่ยมหงษ์ แซ่ฮ้อ+มารอีา 
ดวง กลิ่นบัวแก้ว+เปาโล วิบูลย์ กิจสวัสดิ์+เทเรซา มารีอา ละมัย กิจสวัสด์ิ+ยอห์นบอสโก วิสิษฐ์ กิจ
สวัสด์ิ+ลูกา สุพร กิจสวัสด์ิ+เปโตร วิชัย วรพนิต+มารีอา มุ้ยเอ็ง วรพนิต+จี่ทิ่ง แซ่เซียว+ประสิทธิ์ แพร่
ชินวงศ์+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ 

ครอบครัว 
วรรณภา 

 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  พรหมพัฒน์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ เซซีลีอา พรพิมล เมทินีพนิต+นาทาลี รำไพ  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บุญส่ง+ลูซีอา สมัย+เปโตร มนัส+เรนาโต บำรุง โสภาษิต+ยวงบัปติสตา มานิตย์+ 

มารีอา ลำดวน+มารีอา รำพึง+มารีอา นงเยาว์ โสภาษิต+เปโตร ไหล+มารีอา วาแรนด์ โสภาษิต+ 
มารีอา สันต์ บรรลือวงษ์+โรซา รชันี ทิวไผ่งาม 

จรรยา 
 - อุทิศแด่ ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม  ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ มารีอา เทเรซา ประภาศรี นิปกากร ชุติมา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทองอยู่ +มารอีา ดารา+เซซีลีอา จินดา มีขันทอง+อัญเจลา โสภี ทับทิมทอง+ฟิลลิป 

ทวี+อันเดร สมจิตต์+เปโตร สาคร+ยอแซฟ สุรศักด์ิ มีขันทอง  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 

วันที่ 06 พ.ย.. 2022 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ ปัญจทรัพย ์
มิสซา - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร นิภาภรณ ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ เทเรซา นภาพร+เชิญชัย วชริากุล+ยอห์นบัปติสต์ วิชัย  
 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+ล็อก อิ๋วซิม+แอนนา หุยเค็ง+อากง อาม่า คุณตา คุณยาย +พ่ี ป้า น้า 

อา+ยวงบัปติสตา เบ็ญจมินทร์ วิเชษฐ์ 
 - อุทิศแด่ หย่นเยา แซ่หลก มาลี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บุญส่ง+ลูซีอา สมัย+เปโตร มนัส เรนาโต บำรุง โสภาษิต จรรยา 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฏาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารอีา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+เปโตร 

วิชัย วรพนิต+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วรรณภา 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุ่ทิศแด่ มารีอา แจม่ใส+มารอีา หลิว+มารีอา วรรณ๊+มารีอา เหย้+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร 

ใหญ่+เปโตร ประเทือง+สงวน พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ สง่า+อุ่นจิต ฉัตรคุปต์ ลักษณา 
 - อุทิศแด่ มารีอา ถนอม+เปโตร สวัสด์ิ+อันนา ดารา ราชกิจ+มารีอา พยนต์ พานิชพงศ์+ดอมินิก วงศ์  

 

- อุทิศแด่ ยอแซฟ สุนทร-มารอีา มักดาเลนา ไทรย้อย+เรมยีีโอ ประดิษฐ์+ราฟาแอล หิรัญ+เซซีลีอา 
สำรวย+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ซิสเตอร์ เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศ์ศิริพัฒน์+เทเรซา จึงซิ่ว-ยอแซฟ 
โง้วเหว่งเซียะ+ยอแซฟ โชคชัย-มารีอา เทเรซา อุไร+ 
เปาโล พรชัย - มารีอา มุ่ยเอง+ยอห์นบัปติสต์ วีระชัย+คุณพ่อยอแซฟ ยุทธิชยั- ภคินี อังเยลา (มารีอา 
วงเดือน)+เปาโล ธีรชัย - ยอแซฟ ชวลติ-ยอห์นบัปติสต์ ชำนาญ - อันตน ชรินทร์-เปาโล ธีระ+มารอีา 
ภัทรา ปัญจทรัพย์+นาทาลี รำไพ แสงหิรัญ+เปโตร  
บุญมี ดีศรีและภรรยา+ลูกๆ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-ในไฟชำระ 

วราภรณ ์

 - อุทิศแด่ ยวงบอสโก กำเกิง นาคะเกศ+เซซีลีอา วรรณี นาคะเกศ+วินเซนต์ ชาญยุทธ รุจิเกียรติกำจร  
 - อุทิศแด่ จรัสพันธ์ เต็มสุข+ญาติผู้ใหญ่+ป๋า แม่+ครอบครัว เต็มสุข โชติรส 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ คำผัด ประพะลา ปริตา 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทวี ศรีนภาวรรณ์และบรรพบรุุษ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ บรรษบรุุษ ราชกจิ  
 - อุทิศแด่ ครอบครัว ชนวัฒน์+ครอบครัว สิทธ ิ  
 - อุทิศแด่ ไทเยี้ยง แซ่ต้ัง+ กงหม้า+ญาติผู้ใหญ่+แบร์นาแด็ต มานี รุ่งอรุณไทยกุล โชติรส 
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช ปิยาดา 
 - อุทิศแด่ วีรพงศ์+สีทน+สุจิตรา คำผา           เยาวด ี



 

  

ห น้ า  6  
 

 วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วนัอาทิตย์  สมโภชนักบญุทั้งหลาย 

 - อุทิศแด่ คามิลโล ประวิทย์ วิจิตรรนาพร+เพ็กกุ่ย เนาวลักษณ์ อารยานุมาศ+ยอแซฟ อุดมเกียรติ โลกา
พัฒนา+คุณปู่ คุณย่า +กุ้ยเอ็ง แซ่อึ๊ง+ฟรังซิส ฮ้อ แซ่โล้ว+มารีอา หมาย แซ่ลิ้ม+อุ้ยมิ้ง แซ่โล้ว จุฑาทิพย์ 

 - อุทิศแด่ อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผ่งาม อำพัน 
 - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอง็ ปัญจทรัพย์+ญาติพ่ีน้องล่วงลบั+ว.ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ สมบัติ 

 
- อุทิศแด่ อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+ฟรังซิสโก บู๋เหลียง แซ่เจี่ย+เปโตร 
โอสือ แซ่เจี่ย+อันนา หงษ์เซียง แซ่เล้า+เปโตร บุ้นเภา แซ่เจี่ย+มารีอา เซ่ียมหงษ์ แซ่ฮ้อ+มารอีา ดวง 
กลิ่นบัวแก้ว+เปาโล วิบูลย์ กิจสวัสดิ์+เทเรซา มารีอา ละมัย กิจสวัสดิ์+ยอห์นบอสโก วิสิษฐ์ กิจสวัสด์ิ+ลู
กา สุพร กิจสวัสด์ิ+เปโตร วิชัย วรพนิต+มารีอา มุ้ยเอ็ง วรพนิต+จี่ทิ่ง แซ่เซียว+ประสิทธิ์ แพร่ชินวงศ์+
ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ 

ลูกหลาน 
เหลน 

 - อุทิศแด ่อังเดร ลูกา ธำรงศักด์ิ +มารีอา เพลิน เจริญพาณิช อารยี ์
 - อุทิศแด ่อันตนชู แซ่ล้ี+อันนาสิน บรรจงกิจ+ยอแซฟรุ่งโรจน์ บุนนาค+วอญญาณในไฟชำระ สุพรรณ ี
 - อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ + วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง กรธวัช 
 - อุทิศแดสุ่ขจิตต์ วงศ์วิเศษนพคุณ จุรีรัตน์ 
 

- อุทิศแด่ เปโตรเอี้นวฉัน+อากาทา ล้วน จิระธนานันต์+เปโตร จือเซ็ง แซ่อึ้ง+อันนา เซียน แซ่เจา+ 
ยอแซฟ สุรศักด์ิ กุลมาโนชวงศ์+ยอแซฟ วีรภัทร สุกฤทดำรง+อันนา ซิวลั้ง แซ่โจว+มารีอา นันฑภัณ แวว
ประเสริฐ+ไพรัฐ แววประเสริฐ 

 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทองสา+เอลิซาเบธ ข่อง ปั้นทอง+ปู่ผอง+ยายา ตา+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ ญาติผู้ใหญ่+บิดา มารดา+ตระกูล ศิริวงศ์วัฒนา+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง วรรณ ี
 - อุทิศแด่ ยายแอ๊ด+ก๋งสนิท ศรีสรรพางค์ เทเรซา 
 - อุทิศแด่ ญาติผู้ใหญ่ทุกท่าน ตระกูล ปัญจทรัพย์+ยอแซฟ โง้ว เหว่งเซียะ+เทเรซา จึง ซ่ิว+ว.ไฟชำระ สมบัติ 
 - อุทิศแด่ ตระกูล เกตุผล ชลอ 
 - อุทิศแด่ บิดา มารดา+บรรพบุรษุ+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ไฟชำระ+ทุกดวงจิตวิญญาณ สรัญญา 

วันที่ 06 พ.ย.. 2022 - อุทิศแด่ สตานิเลาส์ ถวิล+ลูซีอา เสนอ+มารอีา สมยั+โรซา ราตรี จุลสุคน์ เพ็ญศรี 
 - อุทิศแด่ มารีอา มักดาเลนา มาม่วย+เปาโล พุก แซ่เจี่ย  

มิสซา - อุทิศแด่ โทนวลอึ่ง+หอม นวลอึ่ง+บุญเสี่ยง โพธิมล+บรรเยี่ยม นวลอึ่ง ปัญญาพร 
 - อุทิศแด่ มารีอา ปุ๊ ประสานไทย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+ตามประสงค์ผู้ขอ อารยี ์เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ บำเหยิด ศรเดชทองคำ+สุนันนท์ ศิริรัตน์+ยอแซฟ ประจักษ์+มารีอา มกัดาเลนา สุดใจ อนนตพันธ์ ปัทมา 
 - อุทิศแด่ กิ้งซุ้ง แซ่โง้ว ปรารถนา 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสโก พยน์+มารีอา ชีนา+อันนา นภาวรรณ+เยโร เพ็ชลดา สำราญจิตร+เทเรซา พัชรมัย วิศิษฏ์พงศ์อารี เพ็ชรรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสด์ิ+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลาวัลย ์
 - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสง่ียม พันธุมจินดา+มารอีา รชันีบูลย์ บุญทิม+มารอีา 

สุนทรี สว่างจิตต์+เปโตร วิจารณ์ จันมา สุรพัฒน 
 - อุทิศแด่ ยวง หยวน แซ่เลี้ยง+เทเรซา อ้ายติน แซ่ลิ้ม+ว.ในไฟชำระ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ อันนา กิตติมา สุวิมล+เปาโล ศรัณย์+สุวิมล+ยอแซฟ กฤษดา+สุรเดช แซ่เลี้ยง พี่น้องหลานๆ 
 - อุทิศแด่ พ.จ.อ. ธนู กุสุมา ณ อยธุยา+วิกตอเรีย ถมลักษณ์ สรกุล ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ำเหลี่ยง+หล่ำ แซ่เจียง+เปาโล ณรงค์+เทเรซา จวง อุดมสทิธิพฒันา  
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+มารีอา รุง่เรือง พวงศรี ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ซีมอน อุ้ยฮัก+อันนา หง่าน แซ่อึ้ง+ปู่ย่า ตา ยาย+เปาโล ศักด์ิสิทธิ์ อุดมสิทธิพัฒนา  
 - อุทิศแด่ ยอห์น อาเจา+มารีอา ประทมุ เทเรซา 
 - อุทิศแด่ บรรพบุรุษ บิดา มารดา+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ สรัญญา 
 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์ สุพัชนิพา 
 - อุทิศแด่ เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง ดารา 
 - อุทิศแด่ ญาติตระกูล โง้ว ที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ สมบัติ 
 - อุทิศแด่ ปีโอ อนันตต์ อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จำปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณ ี
 - อุทิศแด่ สมพร อนนตพันธ์ ปัทมา 
 - อุทิศแด่ ชาญ เฮงตระกูล+มารีอา ดวงวิภา แซ่เจี่ย+ยอแซฟ นิพนธ์ เฮงตระกูล+ธนวัฒน์ มุ่งอิน นภัสวรรณ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บุ้งเง็ก+อันนา ลิ้ม แซ่ลิ้ม+กู๋เฮง กู๋เส็ง+อี้ง้อ+อี้เจ็ง+อี้เช็ง+ไฟชำระ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ อากง ปีรี๋หยิกไต๋ อาม่า+ญาติพ่ีน้องผุ้ล่วงลับ+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารอีา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ

และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ กิจสำเร็จ 
 - อุทิศแด่ พลมารีย์ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ ป.มารดาพระศาสนจักร 
 - อุทิศแด่ พลมารีย์ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ ป.ราชินีแห่งสันติภาพ 
 - อุทิศแด่ พลมารีย์ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ ป.แม่พระมหากรุณา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสทิธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ อุดม  - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ สุพิทยา,อุทยั 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ จารุวรรณ 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวดัพระมารดานจิจานุเคราะห ์  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันจนัทร์ สัปดาห์ที ่32 เทศกาลธรรมดา 

 
- สขุสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 7 พ.ย.. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลกูหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 

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

วันอังคาร สัปดาห์ที ่32 เทศกาลธรรมดา 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
วันที่ 8 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

มิสซา, - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพุธ ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรันน 

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

วันที่ 9 พ.ย. 2022 - สขุสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 

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

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.เลโอ ผู้ย่ิงใหญ ่พระสันตะปาปาและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 
วันที่ 10 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
มิสซา,เวลา 19.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ ระลึกถึง น.มาร์ตินแห่งตูร ์พระสังฆราช  

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

วันที่ 11 พ.ย. 2022 - สขุสำราญแด่ มารอีา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
วันเสาร์ ระลึกถึง น.โยซาฟัต พระสังฆราชและมรณสักขี 

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

วันที่ 12 พ.ย. 2022 - สขุสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

มิสซา - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรินทร์  ภาวนา 
เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารอีา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปตสิต์ ชำนาญ ปัญจทรัพย์+ 

ราฟาแอล หริัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์-เปล่งศรีสุข-ผลอุดมที่ล่วงลับ ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ มารีอา มุย่เอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2022 : อาทิตย์ที ่33 เทศกาลธรรมดา 
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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.   

1. เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่พระศาสนจักรระลึกถึงผู้ล่วงลับเป็นพิเศษ เชิญชวนพี่น้อง 
ได้ภาวนาขอมิสซา ทำกิจเมตตา เป็นพิเศษเพื่อวิญญานญาติพี่น้องของเราและวิญญานในไฟชำระ 
 

2. ตารางมิสซา : วันจันทร์ -วันพุธ เวลา 06.20 น.  วันศุกร์ เวลา 06.20 น. 
  วันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. (เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ) 
 
 

3. ทางวัดจะเปิดจองเพื่ อสั่ งซื้อ ไบเบ้ิลไดอารี่  2023, ปฏิทิน เล่ม , ไดอารี่พกพา, สมุดบันทึก 
พี่น้องสนใจสามารถลงช่ือจองได้ที่หน้าวัด รายละเอียดดังนี้ 
 - ปฏิทินเล่ม ราคาเล่มละ 80 บาท    - สมุดบันทึก ราคาเล่มละ 40 บาท 
 - ไดอารี่พกพา (เล่มเล็ก) ราคาเล่มละ 45 บาท - ไบเบ้ิลไดอารี่ 2023  ราคาเล่มละ 120 บาท 
 

4. คำสอนเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังจะเริ่มเรียนเดือนพฤศจิกายน  ทุกวันอาทิตย์หลัง
มิสซาสาย เวลา 10.45 น.-12.00 น. ติดต่อได้ที่สำนักงานวัด  
 

5. ใกล้เทศกาลคริสตสมภพเข้ามาทุกทีในปีนี้ทางวัดจะมีกิจกรรมรื่นเริงในรูปแบบที่เหมาะสม 
และปรารถนารับบริจาคของรางวัล เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กใหญ่ ของขวัญหรือปัจจัย เพื่อนำมาจัดส่ง
มอบความสุขให้กันในเทศกาลนี้ ส่งมอบได้ที่พระสงฆ์หรือสำนักงานวัด 
 
 

 

 

 

 
 

6. ตรีวารเตรียมฉลองวัด ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2022 เวลา 17.00 น. โดยคุณพ่อ 
คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา (บอย) วิทยานุลักษณ์ คุณพ่อเป็นพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
แต่สมัครเข้าคณะธรรมทูตไทย (TMS) ปัจจุบันทำงานอภิบาลอยู่ที่ประเทศไต้หวัน 
 
 
 
 

7. สัปดาห์นี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสน  
และทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ 
 

8. พี่น้องสามารถส่งจำนวนการสวดสายประคำ แจ้งได้ท่ีหน้าวัด หรือสำนักงานวัด 

 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


