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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลกูา                      ลก 21: 5-19 

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้าง 
นามของเรา พูดว่า ‘ฉันเป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลากำหนดมาถึงแล้ว’ อย่าตามเขาไป 
เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเร่ืองสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจเหตุการณ์เหล่านี้
จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย” แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชาติหนึ่ง
จะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้ กับอีกอาณาจักรหนึ่ ง 
แผ่นดินไหว โรคระบาดและความอดอยากอย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นหลายแห่ง  
จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเคร่ืองหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า........ 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน   
  อาทิตย์นี้อาทิตย์น้ีเป็นอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา อีกไม่กี่สัปดาห์เราจะเข้าสู่เทศกาล 
เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า การเตรียมตัวฝ่ายจิตใจของเราแต่ละคน เ ป็นเรื่องสำคัญ  
พระวาจาของพระเจ้าได้เริ่มต้นในการกล่าวถึงเรื่องของการพูดถึงพระคริสต์ คำสอนต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นให้เราได้ยึดมั่นเรื่องที่ดีเรื่องเดียวอย่างแท้จริง นั่นคือ การเตรียมตัวของเราแต่ละคน 
ให้พร้อมอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่หวั่นไหวต่อความเชื่อ แต่จะพยายามทำหน้าที่คริต
ชนของเราอย่างดีเสมอ สวดภาวนา ทำกิจกุศล ช่วยทุกคนเสมอด้วยใจเมตตา 
  วันเสาร์ที่  12 พฤศจิกายน เรามีตรีวารเตรียมฉลองวัดครั้ งที่  2 โดยคุณ พ่อ 
ยุทธนา (บอย) สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ที่ทำงานอภิบาลอยู่ที่ประเทศไต้หวัน หลังมิสซา 
มีการแห่แม่พระถวายดอกไม้ หลังพิธีกรรมทุกอย่างแล้วเชิญชวนสภาอภิบาลทุกท่านได้ประชุม
เตรียมตัวฉลองวัดด้วยครับ 
  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน หลังมิสซารอบ 9.30 น. จะมีพิธีเสกและสวดภาวนา 
หน้ารูปพระมารดานิจจุเคราะห์ (รูปที่ใช้อยู่ปัจจุบัน บริเวณด้านหน้าวัด) หลังจากที่ได้นำไป 
บูรณะมา พ่ีน้องท่านใด มีเวลาว่างขอเชิญร่วมในพิธีฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย 
  วันเสารที่  19 พฤศจิกายน มิสซารอบ 17.00 น . คุณ พ่อสุรศั กดิ์  อัมพาภรณ์   
ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมาเป็นประธานในพิธี  
โอกาสสมโภชพระคริสตกษัตริย์เพ่ือตรียมจิตใจพ่ีน้อง เข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
เป็นทั้งการเตรียมตัวฉลองวัดและฉลองพระคริสตสมภพ ใช้ทั้ง 2 โอกาสพร้อมกันเลย 

 อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมากช่วงนี้ พ่ีน้องดูแลสุขภาพกันด้วย ทานน้ำมากๆ ทำตัวให้อบอุ่น 
อยู่เสมอ สุขภพแข็งแรง ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี ตามกำลังความสามารถของตนเอง
  
        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
               คุณพ่อประจักษ์ บุญเผา่ 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
ฉลองวัด ฉลอง (ความเชื่อ) เรา  #2 

 เราอยู่ในช่วงของการเตรียมฉลองวัดหรือชุมชนความเชื่อวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 
คลองจั่น ในสัปดาห์นี้ เราเข้าสู่การเตรียมจิตใจหรือตรีวารครั้งที่  2 ในสารวัดฉบับนี้  
จึงขอนำประวัติวัดมาแบ่งปันต่อจากครั้งก่อนเพื่อเรียนรู้อดีตไปด้วยกันและเป็นการนำพี่น้องสู่
การฉลองวัดประจำปีในปีนี้ 
 เดือนเมษายน ค.ศ. 1986 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้ง คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ 
เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และเปิดเป็นวัดอย่างเป็นทางการ สําหรับสัตบุรุษโดยทั่วไป 
ส่วนการก่อสร้างวัด ก็ได้ดําเนินการเรื่อยมาจนเสร็จ ในปี  ค.ศ. 1987 และในวันเสาร์ที่ 5 
ธันวาคม ค.ศ. 1987 ซึ่งตรงกับวันเฉลิม พระชนมพรรษาฯ พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู  
และพระสมณทูตอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้มาเป็นประธานในพิธีเสกวัดใหม่ ซึ่งถวายเกียรติ 
แด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ และถวายเป็นถาวรวัตถุเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลมหาราชเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และเป็นที่มา
ของการยกให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันฉลองวัดซึ่งเป็นวันเปิดและเสกวัดหลังปัจจุบัน
อย่างเป็นทางการและในปีนี้วัดหลังปัจจุบันของเรามีอายุ 35 ปีตลอด 35ปีมีพระสงฆ์ผู้อภิบาล
ในฐานะเจ้าอาวาสมาแล้ว 8 องค์  
 1. คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ    ค.ศ. 1986 - 1989  
 2. คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม  ค.ศ. 1989 – 1994  
 3. คุณพ่อ เปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศน์   ค.ศ. 1994 – 1999 
 4. คุณพ่อ ยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย   ค.ศ. 1999 – 2004 
 5. คุณพ่อ แอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ   ค.ศ. 2004 – 2009  
 6. คุณพ่อ เปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์    ค.ศ. 2009 – 2014  
 7. คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สํารวย กิจสําเร็จ   ค.ศ. 2014 – 2021  
 8. คุณพ่อ อันตน ประจักษ์ บุญเผ่า    ค.ศ. 2021 – ปัจจุบัน  

 และพระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอีก 15 องค์ช่วยงานอภิบาลตลอด 35ปี จึงเป็น 35 ปี 
ที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชุมชนความเชื่อแห่งนี้ เสมอมา และเรามั่นใจว่าพระเจ้าประทับอยู่
ท่ามกลางชุมชนความเชื่อแห่งนี้และจะทรงนำชุมชนความเชื่อแห่งนี้เสมอไป   
         ปลัดวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันต์ธนา+ตามประสงค์ผู้ขอ ธนพล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั โรจนอำไพ+ครอบครัว ตะวันชุลี ณัฏฐิ่ณ ี
 - สุขสำราญแด่ อักแนส เพ็ญศรี เกตุผล ชลอ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั กจเต่ง+เดชากินันธ์ อิทธิพัทธ ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เปาโล ทำเนียบ+เปาโล ชัชวาลย์ สงวนแก้ว+ครอบครัว นฤมิตรประชากร ทำเนียบ 
 - สุขสำราญแด่ อันตน พัทธพล องอาจพันธุ์ชัย+แอนโทนี ณัฐกรณ์ องอาจพนัธุ์ชัย จิราพร  
 - สุขสำราญแด่ มารอีา รัสรินทร์ สรุิยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั มารอีา ดรณุี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั อัศวนันต์ธนา+ครอบครัว ศรุตวราพงศ์ จิณณณ์วรา 
 - สุขสำราญแด่ อักแนส เพ็ญศรี เกตุผล ศิริชล 

วันที่ 13 พ.ย.. 2022 - สขุสำราญแด่ ยากอบ ประดิษฐ์ แร่กา่ย อัญชนา 
มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จำลอง ตรนัเจริญ จำลอง 

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+เปาโล วิชชา รัชนี โพธิปัสสา+ตามประสงค์ผู้ขอ วิชชา 

 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา เสาวลักษณ์+
สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ 

เพ็ญวรา 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั เต่ียไพบูลย์+ครอบครัว ทวยเจริญ+อุบลรัตน์ ทวยเจริญ อุบลรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ยอแซฟ สำเร็จ แสนลาด สำเร็จ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั โอภาส  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฟรังซิสโก วิศิษฏ์ เจษฎาพงศ์ภักดี วิศิษฏ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฏาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ อักแนส เพ็ญศรี เกตุผล  
 - สขุสำราญแด่ ครอบครบั อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 

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

 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ดาราพงษ์  

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

 

 - สขุสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ  
 - อุทิศแด่ โรซา บุญเรือน+วินัย+จตุพร+เต่ียวไพบูลย์+เซซีลีอา อาหริ่ม+มารอีา อารยี์ ฉัตรรัตนรังส ี อุบลรัตน์ 
 - อุทิศแด่ อันนา โนรี ผิวเกลี้ยง+อันนา จันทร์เพ็ญ ศิริรัตนะ+ว.ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ Soledad Zabala Anthonia 

 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา โฉม สรกุล+มาการิตา ริ้ว สรกุล+เทเรซา สุคนธ์ ฮวดศิริ+มารีอา เสาวนีย์ 
สกุลทอง+วิญญาณญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ 

ลักษณาวดี 
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 วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา  

 - อุทิศแด่ พ.จ.อ. ธนู กุสุมา ณ อยธุยา+วิกตอเรีย ถมลักษณ์ สรกุล ลักษณาวด ี
 - อุทิศแด่ อังเดร กระวาส สุขสุโส วัลย์ดี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
 - อุทิศแด่ อันเดร ยุทธ+ยออันนา ยี่สุ่น+ยอแซฟ สกุล+มารอีา มาลี+เปาโล จงรักษ์ สงวนแก้ว+ชิน- 

สุพิศ+ชาตรี นฤมิตรประชากร+สุมล เพ็ญภาคกุล ทำเนียบ 
 - อุทิศแด่ จำเนียร พูลสวัสด์ิ+มารีอา ประนอม+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลาวัลย ์
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ มนูญ สนเจริญ+มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ+มารอีา บุญมี ชัยประเสริฐ วรเกียรติ,ดารุณ ี
 - อุทิศแด่ เทเรซา มินตรา ทิวไผ่งาม ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอำไพ+อันนา อันนา จิรวันชัยกุล+โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอำไพ วีระพงษ์,ณัฐฐิณี 
 - อุทิศแด ่เทเรซา นันทินี วงศ์ประสิทธิ์+ฟรังซิสโก สมพงษ์ สินบำรุง+บรรดาญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ เสาวณีย ์
 - อุทิศแด่ ยวง วิขิต+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ เพ็ญแข 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ เพ็ญแข 
 - อุทิศแด่ พ่อกวาง แซ่ก๊วย+แม่ม้อตา ไทยสงวนวรกุล+เปโตร เฉลิม เยาวสังข์+มารอีา ลัดดา  

เยาวสังข์+นฤมล เยาวสังข์  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ คำผัด ประพะลา พริตา 

วันที่ 13 พ.ย.. 2022 - อุทิศแด ่ยอแซฟ อานนท์ แซ่อั๊ง ปุณชรัสมิ ์ 
มิสซา - อุทิศแด่ บิดา มารดา+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+ตามประสงค์ผู้ขอ สำเร็จ 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล หลุย+คริสตินา ดารา โชติพงศ์+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ มารีอา สำลี มหามณรีัตน์+ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน์ วรรณรณุ ี
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสอัสซีซี ประวิทย์ สุรสทิธิ์+มารอีา ประทิน สุรสิทธิ์+เปโตร วินัย สุรสิทธิ ์ นิรันดร 
 - อุทิศแด่ สุรชัย สุดสวาสด์ิ+อักแนส ไสว สุดสวาสดิ์+บรรพบุรุษญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ นิภาภรณ ์
 - อุทิศแด่ ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับ สมบัติ 
 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+ยอแซฟ 

ปรีชาศิวัช อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ พัสธพงษ์ 

 - อุทิศแด่ อังเดร+ลูกา ธำรงศักด์ิ+มารีอา เพลิน เจริญพาณิช+มารีอา ปุ๊ ประสานไทย+วิญญาณที่
ต้องการพระเมตตามากที่สุด อารยี ์

 - อุทิศแด ่ญาติพ่ีน้องที่ล่วงบับ ปัญจทรัพย ์
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ต้ัง+หลุยส์ มนตรี แก่นพลอย ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ มารีอา ศิศธร วิสทุธริงค์กุล พรหมพัฒน์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา ศิศธร วิสทุธริงค์กุล พรหมพัฒน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล กิมบุ้น แซ่เอี้ยว+อันนา น่ำกี แซ่คู อภิวันท ์
 - อุทิศแด่ อันตน ประวิทย์ กิจเต่ง+ใหญ่, เล็ก กิจเต่ง อิทธิพัทธ ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย ์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ เปาโล เค่ียวเส่ง+ยอแซฟ อานนท์ แซ่อั้ง+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ น่ำเค็ง 
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 วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอาทติย์  อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารอีา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+ 
ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ อัมพร,ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฏาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารอีา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+เปโตร 
วิชัย วรพนิต+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วรรณภา 

 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด ่ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน    ริส 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟโีลมีนา บุญรอด ผงัรกัษ์+ยอแซฟ ใหม่+ญาติพี่นอ้ง+ว.ที่ไมม่ีใครคิดถึง วราลักษณ ์
 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ หนู ศิริพงษ์ ไพลิน 
 - อุทิศแด่ ยอห์น โภชน์+อันนา จิ๊ด บุญรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา บรรจบ เฮงรัศมี บุญรัตน์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ พ่อแม่ พ่ีน้องที่ล่วงลับ ชินทร์นลัย  
 - อุทิศแด่ ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ Cau cho linh Hon phsolo qiusc Vac ae linh Hon Cau cho ong ba to tien 

วันที่ 13 พ.ย.. 2022 - อุทิศแด่ Xin le cho linh Hon ong ba to tien Noi ngoai+ Xinh le cho linh hon prero  
มิสซา - อุทิศแด่ กิด๊ห่าง แซ่ต้ัง+มยุรี แซ่เฮง+วิญญาณในไฟชำระ โอภาส 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ พ.ต.เฉลิม+โรซา ประทีป+ส.อ.กฤษดา+ฉลอง นาคทอง+มารีอา สันต์ บรรลือวงศ์+ 
ยวงบัปติสตา มานิตย์ โสภาษิต+เรนาตุส บำรุง+เปโตร มนัส โสภาษิต 

ฉันทนา 

 - อุทิศแด่ ยอห์นบอสโก กำเกิง นาคะเกศ+เซซีลีอา วรรณี นาคะเกศ+วินเซนต์ ชาญยุทธ  
รุจิเกียรติกำจร 

เกรียงไกร 

 - อุทิศแด่ เปโตร เส่ง แซ่ลิ้ม+เฮเลนา พะเยาว์ โกมล เสน+เปโตร พยนต์ แซ่ลิ้ม+ยอห์น สมศักด์ิ สุขสันต์  
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรญู ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+ว.ในไฟชำระ  ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มใีครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารอีา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ จารุวรรณ 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวดัพระมารดานจิจานุเคราะห์  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันจนัทร์ สัปดาหท์ี ่33 เทศกาลธรรมดา 

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

 วันที่ 14 พ.ย.. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพญ็พมิล รัศมธีีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วสิุทธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจรญิ ลูกหลาน 
มิสซา - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สนั่น 

เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธรีชัย ปญัจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชตมิา ชูสร้อยปิ่น+ว.ทีไ่มม่ีใครคิดถงึ+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร น.อัลเบิร์ต ผู้ย่ิงใหญ่ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว 

เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
วันที่ 15 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 น.มาร์การีตาแห่งสกอตแลนด์, น.เกอร์ตรู๊ด พรหมจาร ี

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

วันที่ 16 พ.ย. 2022 - สขุสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา - สุขสำราญแด่ อันตน พัทธพล องอาจพันธุ์ชัย+แอนโทนี ณัฐกรณ์ องอาจพนัธุ์ชัย จิราพร  

เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฟรังซิสโก วิศิษฏ์ เจษฎาพงศ์ภักดี วิศิษฏ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั จิระเรอืงฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฏาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภกัดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารอีา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+ 

ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับ อัมพร,ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.เอลีซาเบธแห่งฮังรี นักบวช 
วันที่ 17 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
มิสซา,เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ วันครบรอบการถวายพระวิหาร น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก  

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

วันที่ 18 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 สัปดาห์ที ่33 เทศกาลธรรมดา 

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

วันที่ 19 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 20 พฤศจิกายน 2022 : สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 



 

  

ห น้ า  8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางมิสซา : วันจันทร์ - 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. 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 
 

3. คำสอนเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังจะเริ่มเรียนเดือนพฤศจิกายน ทุกวันอาทิตย์ 
หลังมิสซาสาย เวลา 10.45 น.-12.00 น. ติดต่อได้ที่สำนักงานวัด  
 

4. ใกล้เทศกาลคริสตสมภพเข้ามาทุกทีในปีนี้ทางวัดจะมีกิจกรรมรื่นเริงในรูปแบบที่เหมาะสม 
และปรารถนารับบริจาคของรางวัล เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กใหญ่ ของขวัญหรือปัจจัย เพื่อนำมาจัดส่ง
มอบความสุขให้กันในเทศกาลนี้ ส่งมอบได้ที่พระสงฆ์หรือสำนักงานวัด 
 
 
 

 

 

 
 

5. ตรีวารเตรียมฉลองวัด ครั้งที่  3 วันเสาร์ที่  3 ธันวาคม 2022 เวลา 17.00 น. โดยคุณพ่อ 
คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เป็นประธาน 

 
 
 

6. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 
2022 พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัด 
 

7. พี่น้องสามารถส่งจำนวนการสวดสายประคำ แจ้งได้ท่ีหน้าวัด หรือสำนักงานวัด 
 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


