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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว  มธ 11 : 2-11 

        ขณ ะที่ ย อ ห์ น ถู ก จ อ ง จ ำอ ยู่ ใน คุ ก  เข า ได้ ยิ น ข่ า ว กิ จ ก า ร 
ของพระเยซูเจ้า จึงใช้ศิษย์ไปทูลถามพระองค์ว่ า “ท่านคือ ผู้ที่จะมา 
หรือเราจะต้องรอคอยใครอีก” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “จงไปบอกยอห์น 
ถึงสิ่ งที่ท่านได้ยินและได้ เห็นคนตาบอดกลับแลเห็น  คนง่อยเดินได้   
คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนยากจน 
ได้รับการประกาศข่าวดี ผู้ท่ีไม่เคลือบแคลงใจในเรา ย่อมเป็นสุข”.................. 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน   
  อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระสงฆ์ใส่อาภรณ์สีชมพู  
แสดงถึงความชื่นชมยินดี กิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำน้ัน การรักษาคนเจ็บป่วย การทำให้คนที่หมด
หวังกลับมามีความเชื่อ ความหวัง เป็นเครื่องหมายที่แสดงออกให้ทุกคนเห็นว่า พระองค์  
คือ พระแมสซิยาห์ ให้เราทุกคนได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญอันพิเศษสุดจากพระองค์  
ให้กับเรามนุษย์ 
  การฉลองวัดของเราผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ร่วมเตรียมงานฯ  
ที่จะขาดไม่ได้คือ พ่ีน้องทุกท่านที่ได้ภาวนา มาร่วมฉลอง ส่งแรงกายแรงใจให้งานฉลองวัดของเรา 
ผ่านไปได้ด้ วยดี  มีจำนวนพระสงฆ์ที่มาร่วมประมาณ 50 องค์  มีสัต บุรุษมาร่วมประมาณ  
900 กว่าคน (บางคนบอกว่าถึงหนึ่งพัน) จำนวนสัตบุรุษไม่แน่นอนแค่ประมาณ เนื่องจากไม่ได้ 
มี บันทึกแบบเป็นทางการ แต่ที่ ต้ อ งการจะบอกคื อ  พ่ีน้ องมีความศรัทธาในพระมารดา 
นิจจานุเคราะห์อย่างมากมาย ขอขอบอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน ขอพระมารดา 
นิจจานุเคราะห์ตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่าน 
  วันที่  15-17 ธันวาคม พระสงฆ์มีการเข้าเงียบประจำเดือน ได้ ใช้ โอกาสนี้ เป็นพิเศษ 
ได้แสดงความยินดีในโอกาสฉลอง ศาสนนามของพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์   
โกวิทวาณิช ทางวัดของงดมิสซาในวันศุกร์ที่  16 เนื่องพระสงฆ์จะร่วมกันอยู่ที่ บ้านผู้หว่าน  
สามาพราน นครปฐม ขอคำภาวนาของพ่ีน้องสำหรับการเข้าเงียบและการฉลองฯ ด้วย 
  วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม มิสซาเวลา 9.30 น. ทางวัดจัดให้มีมิสซาระลึกถึงการจากไป 
ของคุณพ่อประยุทธ ชลหาญ ครบรอบ 1 ปี (ตรงวันคือ 19 ธันวาคม) ขอเชิญพ่ีน้องทุกท่าน 
ได้มาร่วมภาวนาและระลึกถึงพ่อเประยุทธป็นพิเศษด้วย 
  คุณ พ่ อ แบ งค์ ร่ วม กั บ กลุ่ ม เย าวชนแล ะผู้ มี น้ ำ ใจดี  ได้ ร วบ รวมขอ งรางวั ล ที่ มี  
คนช่วยสนับสนุน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมรื่นเริงในค่ำคืนวันคริสต์มาส หลังจากนี้จะรีบจัดซื้อของให้
เพียงพอกับจำนวนที่ตั้งใจในการจัดงาน พ่ีน้องที่มีความประสงค์จะร่วมงาน สามารถติดต่อได้ที่
พระสงฆ์หรือสำนักงานวัด    ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
                        คุณพ่อประจกัษ์ บุญเผา่ 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“คริสต์มาส ใกล้เข้ามาแล้ว จงชื่นชมยินดีเถิด” 

 จงชื่นชมยินดี พระเจ้าอยู่ใกล้เราแล้ว เราเข้าสู่บรรยากาสของเทศกาลคริสต์ มาสแบบกลายๆ 
แม้ว่าจะยังไม่ถึงวันคริสตมาสจริงๆก็ตาม ไม่ว่าจะไปตามท้องถนน ตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่สำคัญ
ทั่วๆไปก็มีบรรยากาศของวันคริสตมาสกันทั่วไปหมด ในช่วงเวลานี้พ่อจึงขอนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเทศกาล
คริสต์มาสในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมและนำพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของคริสต์มาสที่กำลัง
จะมาถึง 
 ถ้าพูดถึงคริสต์มาสและถามเด็กๆทั่วไปว่านึกถึงอะไรในเทศกาลคริสต์มาส คำตอบเกือบจะ  
80 เปอร์เซนต์ที่เด็กจะตอบก็คือ ซานตาครอส ซึ่งบางคนก็รู้ว่าความเป็นมาเป็นอย่างไร บางคนก็อาจจะยัง
ไม่รู้หรือไม่แน่ใจ พ่อจึงขอพูดถึงซานตาครอสกับเทศกาลคริสต์มาสในฉบับนี้ 
 ซานตาคลอส คือ นักบุญนิ โคลัสซึ่ งเราฉลองนามของท่านทุกวันที่  6 ธันวาคมของทุกปี  
ท่านเป็นสังฆราชแห่งเมืองไมรา ในประเทศตุรกีในปัจจุบัน มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 4 และเหตุที่ได้รับ  
การยกย่องว่าเป็นซานตาครอส เพราะมีตำนานเล่าว่า ท่านนักบุญเป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือคน 
วันหนึ่งท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่ง เพื่อทิ้งถุงเงินลงไปทางปล่องไฟ บังเอิญ
ถุงเงินหล่นไปทางถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนตากไว้ข้างเตาผิงพอดี ซึ่งเป็นตำนานของซานตาครอสที่นำ
ของขวัญมาหย่อนลงทางปล่องไฟ และยังมีตำนานอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวกับท่าน 
 นักบุญนิ โคลั สนั้ น เป็ นนั กบุญที่ ชาวฮอลแลนด์นั บถือว่ าเป็ นนักบุญ ผู้ อุ ปถัมภ์ ของเด็ กๆ  
เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังรักษาประเพณีนี้อยู่ ประเพณีนี้จึงเริ่มเป็นที่
รู้จักและแพร่หลายในที่นั่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คือ ชื่อนักบุญนิโคลัสก็เปลี่ยนเป็น 
ซานตาคลอส และแทนที่จะเป็นสังฆราชก็กลายเป็นชายแก่ที่อ้วนและใส่ชุดสีแดง อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือ 
มีเลื่อนเป็นยานพาหนะที่มีกวางเรนเดียร์ลากและจะมาเยี่ยมเด็กทุกคนในโลกนี้ ในโอกาสคริสต์มาส  
โดยลงมาทางปล่องไฟของบ้านเพื่อเอาของขวัญมาให้เด็กเหล่านั้นตามความประพฤติของเขา 
 ถึงแม้ซานตาคลอสจะเป็นเพียงตำนานที่เกิดขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก็ตาม แต่ก็เป็น
สัญลักษณ์ที่รวมเอาความหมายของคริสต์มาสไว้อย่างมากมาย นั่นคือ ความปิติยินดี ความชื่นชม 
ความโอบอ้อมอารี ความรัก และความมีเมตตา ไม่ว่าคนจะรู้จักคริสต์มาสในภาพอย่างไรแต่คริสต์มาส
สำหรับทุกคน คือ ความสุข ความยินดี การแบ่งปัน ยิ่งสำหรับเราคริสตชนยิ่งมีความหมายมากขึ้น 
เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความยินดีเพราะพระเจ้าอยู่ใกล้เรา คริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้ว ความชื่นชมยินดี 
ใกล้เข้ามาเป็นต้นในสัปดาห์ที่  3 ซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งความชื่นชมยินดี ขอให้สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ 
ที่เราจะนำความยินดี ความสุข ความชื่นชม ความมีชีวิตชีวา ไปสู่ทุกคนที่เราพบเจอ เพราะพระเจ้า 
เสด็จมาใกล้เราแล้ว เราจงชื่นชมยินดีเถิด          ปลัดวัดคลองจ่ัน 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย ธนพล 
 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย ลักษณาวด ี
 - สุขสำราญแด่ อันนา ไพฑูรย์ ธนูรัตน์+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขสำราญแด่ ยุทธวินัย ธรีพยศสรัลและครอบครัว ยุทธวินัย 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุ่มหอม+ตามประสงค์ผู้ขอ อรรถพล,เจมมา 
 - สุขสำราญแด่ ปริญญพงศ์ ปูควะนิช+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขสำราญแด่ อ.ศศิวัณย์ สิทธิกรกิติกุล+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขสำราญแด่ อาภรณ์ ขาวผ่อง  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ์+ตามประสงค์ผู้ขอ วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั อันนา วรรณภา จริะเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั อธิป จิตเจริญสมุทร  
 - สุขสำราญแด่ เซซีลีอา นพพินท์ บุรณศิร ิ นพพินท์  
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ลักษณาวดี กสุุมา ณ อยุธยา+ตามประสงค์ผู้ขอ ลักษณาวด ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สนธยา พรรณศิริ+ตามประสงค์ผู้ขอ สนธยา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ลูซีอา อรวรรณ วงศ์ธนะชัย อรวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั วัชรา ตรีธารา+ตามประสงค์ผู้ขอ วัชรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ลูกา ถาวร วงศ์วีระเทพภิบาล+ตามประสงค์ผู้ขอ ถาวร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั บุญลือ+ผ่องพรรณ ธรรมนิตย์+ตามประสงค์ผู้ขอ บุญลือ,ผ่องพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยอห์นบอสโก เลิศศักด์ิ ไทยสงวนวารากูล เลิศศักด์ิ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั อัศวนันต์ธนา ธนพล 
 - สุขสำราญแด่ อันนา ณํฐยา พฤกษอรุณ นลินา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั นุชจรินทร์ สิงห์เสน่ห์ นุชจรินทร ์

วันที่ 11 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ มารย์ ดรณุี จูเจริญและครอบครัว ดรุณ ี
มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครวั แบร์นาแด็ต สริพรรณ วงศ์วนิชกังวาฬ สริพรรณ 

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ อักแนส ศศธร+ยอแซฟ ธำรงชัย+มารีอา เวยีนนา+ทารกในครรภ์+หนุนภักดี  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สรัญญา สรัญญา 
 - สุขสำราญแด่ อักแนส พรทิพา วงศ์วนิชกังวาฬ พรทิพา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั กิตติชัยอนันต์ ปรียนันท์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั บริจิต อารยี์ เจริญพานิช+ตามประสงค์ผู้ขอ อารยี ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สิงห์เสน่ห์+เปโตร ศรัณย์ สิงห์เสน่ห์ ศรัณย ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สำราญจิตร เพ็ชรรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั งามพีระพงศ์ ปรารถนา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เทเรซา ธาริณี บุญเจริญ  
 - สุขสำราญแด่ เบเนดิกต์ พัฒนพงษ์และครอบครัว ธารณิ ี
 - สุขสำราญแด่ มารอีา มัซซาแรลโร กงัสตาล แสงอรุณ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เปโตร สิทธิโชค ธารณิ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ทรัพยอ์าภารัตน์ สมชาย 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา นลินา พฤกษอรุณ นลินา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฐษา สุรยิะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั นรินทร์+พรพรรณ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว ผล

อุดม+ครอบครัว ศิริวงศ์วัฒนา สมบัติ 
 - สุขสำราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินูธนิตศักด์ิ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมาและครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สขุสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+เปาโล วิชชา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจรญิพานิชและครอบครัว อารยี ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ประพจน์ พจน์วิวัฒน์  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา มัซซาแรลโร กงัสตาล แสงอรุณ กังสตาล 



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

 - สุขสำราญแด่ มารอีา วรรษมน นิธิพันธวงศ์ วรรษมน 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา เสาวลักษณ์+

สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั วสุสิน จิตติมา 
 - สุขสำราญแด่ วิสุต พรล้ำฟ้า+มารอีา สุนีย์ อ่องนาวา  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั หาญ กิจเจริญ ขจรรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เทเรซา ลักษณาวดี กุสุมา ณ อยธุยา ลักษณาวดี 
 - สุขสำราญแด่ โยอันนา วารณุี+เทเรซา ณฐนนท+อลิซาเบท ยศสินี วาจานนท์+ครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา คริสตินา สุพร ผิวเกลี้ยง+เซอร์แองเจอลีน อังคณา ผิวเกลี้ยง+เทเรซา 

สุทธินี มีขันทอง สุทธินี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั สุพิทยา รวมสำราญ สุพิทยา 
 - สุขสำราญแด่ ยวงบัปติสตา ชลอ เกตุผล ศิริชล 
 - สุขสำราญแด่ ยวงบัปติสตา ชลอ+อกัแนส เพ็ญศรี เกตุผล เพ็ญศรี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั พัฒนมงคล+ครอบครัว รุ่งอรุณไทยกุล ปาริฉัตร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เทเรซา สุพัตรา ราชกิจ+ครอบครัว เทเรซา ปิยรัตน์ ปฐมศิริ  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา นภัสวรรณ เฮงตระกูล นภัสวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปญัจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา มณฑชา จำนงค์+เทเรซา มณจิรา จำนงค์ จารุวรรณ  
 - สุขสำราญแด่ แบร์นาแด็ต วรรณภา มหามณรีัตน์+Kay Apperson +Stevephen 

Apperson+Jamie and Jordan Apperson วรรณรณุ ี
วันที่ 11 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั มารยี์ ดรุณ ีจูเจริญ ดรุณ ี

มิสซา - สุขสำราญแด่ ชัชชญา เดชาภินันท์ อิทธิพัทธ ์
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด ่ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา เสาวลักษณ์+

สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ เชวงศักด์ิ+เทเรซา รัชนีย์+ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง วารี,รัชนยี ์
 - สุขสำราญแด่ อรวรรณ ศรีนภาวรรณ์+ วีระชยั ศรีนภาวรรณ์  วดี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ชแล่ม+ตามประสงค์ผู้ขอ ชแล่ม 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ครอบครัว+ญาติพีน่้อง+ประสงค์ผูข้อ กิจสำเร็จ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั อันตน ปาลรัฐ+เทเรซา วิธมน+ดอนบอสโก รัฐวิทย ์นิปกากร อุทัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบเนดิกต์ กิตติพันธ์ สัลลกานนท์  
 - สขุสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว 

เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
 - สขุสำราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - อุทิศแด่ ณัฐพงษ์ ธีรพรยศสรัล ยุทธวินัย 
 - อุทิศแด่ เอลิซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช+เปโตร ยิ้ม เอี่ยวศิร ิ พิมพ์ณดา 
 - อุทิศแด่ เทเรซา นภาพร+ยอห์นบัปติสตา วิชัย เชิญชัยภริรากุล ศศิธร 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสโก พยนต์+มารีอา ชนีา+อันนา นภาวรรณ+เยโรม เพ็ชลดา สำราญจิตร+เทเรซา 

พัชรมัย วิศิษฏพงศ์+อารยี ์ เพ็ชรรัตน์ 
 - อุทิศแด่ กิ้วซุ้ง แซ่โง้ว ปรารถนา 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารอีา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เหย้+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+ 

เปโตร ใหญ่+สงวน+ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสด์ิ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงและในไฟชำระ ลาวัลย ์
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ ขจรรัตน์ 
. - อุทิศแด่ ณรงค์+วาสนา พัฒนมงคล+แบร์นาแด็ต มานี รุ่งอรุณไทยกุล+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง ปาริฉัตร 
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท ดวงหทัย 
 - อุทิศแด่ พ่อทือ+แม่ฉัตร+สาทบ+นจนา+เฉลิม งามเลิศ เรียด 
 - อุทิศแด่ ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับ จารุวรรณ 



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ กวงฮะ+มารอีา สิ่วเค้ียม+เปาโล สมศํกด์ิ+ลอนชิน ซุ่นฮั้ว ชุนเส็ง+ญาติพ่ีน้อง 

ที่ผู้ลว่งลับ+ผู้มีพระคุณ+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึ่ง+ในไฟชำระ วารี,รัชนยี ์
 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ กีรติ พูนทรัพย์+ 

ยอแซฟ ปรีชาวัช อัศอนันต์ธนา+ว.ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ้น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ ใหม่+ยอแซฟ กูต๋ี+ 

ญาติพ่ีน้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ ์
 - อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารอีา อำไพ+วินเซนต์เดอะปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพ่ีน้องที่

ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ว.ในไฟชำระ กิจสำเร็จ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย ์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอห์นบัปติสตา เสี้ยวควง แซ่ฉั่ว+มารีอา มณีรัตน์ ลิ้มตระกูล ปรียนันท์ 
 - อุทิศแด่ ชาติชาย+เสวก+มะลิวัลย์+ญาติๆ+เด็กที่ถูกทำแท้ง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปโตร ธนะสิทธิ์ พัชรวงศ์วริศ พศิลักษริ์ 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประเสริฐ คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ธนะสิทธิ์ พัชร์วงศ์วริช พัชร์สิทา 
 - อุทิศแด่ บรรพบุรุษ ครอบครัวสิงห์เสน่ห์ที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ สมศักด์ิ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เซียกุ่ย แซ่ก๊วย+อักแนส พัชรินทร์ ถาวรมั่นกิจการ ประสิทธิ ์
 - อุทิศแด ่เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ โทมัส เบ้า ชินวงศ์+เซซีลีอา เมี้ยน ชินวงศ์+โทมัส ประวิชย์ ชินวงศ์ ยุวลัย 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซ่จัง+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารอีา ชงอิก แซ่แพ้+สอน 

สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังิซิส สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา สุคนธ์ ฮวดศิริ กมลพร 

วันที่ 11 ธ.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร สุดใจ 
มิสซา - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร นิภาภรณ ์

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ มารีอา วันดี ชมเชิงแพทย์+เปโตร พิทชา ชมเชิงแพทย์ ปุก ทีอา ทีท ี
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร ถาวร 
 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+ประภาศรี+บุญชัย+กัญญรัตน์+อากง อาม่า ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารอีา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+ 

ญาติพีน้องที่ล่วงลับ+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลูก หลาน เหลน 
 - อุทิศแด่ เปโตร ไชยรัตน์+คาลา สมใจ เตชะสกุล+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ สินไชย,ชยาพล,สุวิมล,กรุณา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ ใหม่+ยอแซฟ ใหม่+ยอแซฟ กู๋ต๋ี+

ญาติพีน้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ ์
 - อุทิศแด่ ยวงบอสโก สมจิต+เทเรซา เสริม+อันตน วิมสาย อ่องนาวา+ยอแซฟ บุญแทน+ลูซีอา สายหยุด 

จิตรมั่น  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เบ้งเฮี้ยง แซ่โล้ว+เทเรซา ซ่อซัง แซ่ลิ้ม  
 - อุทิศแด่ มารีอา มยุรยี์ สายพรหม+วญิญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เลื่อน+เทเรซา สำเนียง+มารีอา สมสิทธิ์ เซ็ทเจริญ สมหมาย  
 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
 - อุทิศแด่ มารีอา ลั่งเชง แซ่จัง+ยอแซฟ เท็งฮุย แซ่ต้ัง+มารีอา หล่วงเฮียง แซ่ล้ี+ยวง เกียใช้ แซ่ต้ัง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสาวนีย์+มารอีา เสาวนีย์+ยวงบัปติสตา วัชระสถิตย์ พงษ์เพ่ิมมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ บิดา มารดา+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันต์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ  

ญาติพ่ีน้อง+วิญญาณ.ในไฟชำระ 
ครอบครัว 
ดาราพงษ ์

 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธรีชัย ปญัจทรัพย+์สมศกัดิ์+โชตมิา ชูสร้อยปิ่น+ว.ทีไ่มม่ใีครคิดถงึ+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ์ ลัลธริตา 

วันที่ 11 ธ.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสทิธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ 
ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ อุดม 

มิสซา - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ลว่งลับ  
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ สุทธิน,ี สุพทิยา 

 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ สนธยา,กมลพร 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวดัพระมารดานจิจานุเคราะห์  
วันจนัทร์ พระนางมารีย์พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป 

วันที่  12 ธ..ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว 
เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

มิสซา,เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟ
ชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันอังคาร ระลึกถึง น.ลูเชีย พรหมจารีและมรณสักขี 

วันที่ 13 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว 
เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

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

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพุธ ระลึกถึง น.ยอห์นแห่งไม้กางเขน พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

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

วันที่ 14 ธ.ค. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
มิสซา - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

เวลา 19.00 น. - อุทิศแด ่คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ 

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

วันที่ 15 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา มณฑชา จำนงค์+เทเรซา มณจิรา จำนงค์ จารุวรรณ  
มิสซา เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธรีชยั ปญัจทรัพย์+สมศักดิ์+โชตมิา ชูสร้อยปิ่น+ว.ทีไ่มม่ีใครคิดถงึ+วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ บุญราศีฟีลิป สีฟอง และเพื่อนมรณสักขี 

วันที่ 16 ธ.ค. 2022 งดมิสซา 
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ 

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

วันที่ 17 ธ.ค. 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 วิเชยีร อมรนิทร์  ภาวนา 
เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปคูวะนิช จมุพล 
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2022 : อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
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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. ตารางมิสซาสัปดาห์หน้า :  วันจันทร์ท่ี 12 ธ.ค. 2022  เวลา0 7.00 น. 
    วันอังคารท่ี 13 ธ.ค. 2022 เวลา 06.20 น. 
    วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2022  เวลา 19.00 น. 
    วันพฤหัสที่ 15 ธ.ค. 2022  เวลา 06.20 น. 
    วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2022   งดมิสซา  
             (เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบที่บ้านผู้หว่าน) 
 วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 2022 รอบมิสซาสาย เวลา 09.30 น.    
 มิสซาพิเศษโอกาสครบรอบ 1 ปี การจากไปของคุณพ่อประยุทธ ชลหาญ 
 
 
 
 

2. ยอดสัปดาห์นี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสน  
และทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ 
 

3. ตารางมิสซาวันสมโภชพระคริสตสมภพ 
 วันเสาร์ท่ี 24 ธ.ค. 2022  เวลา 19.00 น.   กิจกรรมคริสต์มาส 
     เวลา 20.00 น.   เริ่มโปรดศีลอภัยบาป 
     เวลา 21.00 น.   มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ 
 วันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 2022 เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 
         มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ  
 

4. ประกาศแต่งงาน  
 มารีอา ธนาภรณ์ แซ่โค้ว บุตรี เปาโล พิทักษ์+อันนา ชูศรี แซ่โค้ว  และ  
นายอดิเทพ แอดสกุล บุตร วิทิต+พรชนก แอดสกุล จะสมรสในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 
2022 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจ่ัน หากพี่น้องท่านใดทราบว่า 
มีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆเ์จ้าอาวาสทราบ 
 


