
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 36 ฉบับที่ 03 ประจําวันอาทิตยที่ 16 มกราคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน            ยน. 2 : 1-12 
 พระ เยซูเจ าต รัส วา  “หญ ิง เอ ย  ท านต องการสิ ่ง ใด  เวล าของ เราย ังม า 
ไมถึง”พระมารดาของพระเยซูเจาจึงกลาวแกบรรดาคนรับใชวา “เขาบอกใหทาน 
ทําอะไร ก็จงทําเถิด” ที่นั่นมีโองหินตั้งอยูหกใบ เพื่อใชชําระตามธรรมเนียมของชาวยิว 
แตละใบจุน้ําไดประมาณหนึ่งรอยลิตรพระเยซูเจาตรัสกับบรรดาคนรับใชวา“จงตักน้ําใสโอง
ใหเต็ม” เขาก็ตักน้ําใสจนเต็มถึงขอบ แลวพระองคทรงสั่งเขาอีกวา“จงตักไปใหผูจัดงาน 
เลี้ยงเถิด” เขาก็ตักไปใหผูจัดงานเลี้ยงไดชิมน้ําที่เปลี่ยนเปนเหลาองุนแลว ไมรูวาเหลานี ้
มาจากไหน แตคนรับใชที่ตักน้ํารูดี ผูจัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจาบาวมาพูดวา “ใครๆ เขา นําเหลา
องุนอยางดีมาใหกอน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแลว จึงนําเหลาองุนอยางรองมาให แตทานเก็บเหลา
อยางดีไวจนถึงบัดนี้” พระเยซูเจาทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรยครั้งแรกนี้ที่หมูบานคานาแควน 

กาลิลี พระองคทรงแสดงพระสิริรุงโรจนของพระองคและบรรดาศิษยเช่ือในพระองค” 
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คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 2 ในเทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจาในวันนี้ พระเยซูเจา 
ทรงทําอัศจรรยครั้งแรกที่หมูบานคานา ในแควนกาลิลี พระองคทรงทําอัศจรรยโดยการเปลี่ยนน้ํา 
ใหเปนเหลาองุนในงานมงคลสมรส อัศจรรยของพระองค คือ การเอาใจใสตอความทุกขรอน 
ของผูอื่น พยายามที่จะชวยเหลือใหเจาภาพงานมงคลสมรส มีเหลาองุนเพียงพอสําหรับเลี้ยงแขก
ที่มาเปนน้ําพระทัยดีของเพระเจาที่มีตอประชากรของพระองค 

 โรงเรียนพระมารดาฯ ของเราไดเริม่เปดการเรียนการสอนแบบ On Site ตั้งแตวันจันทรที่ 10 
มกราคมที่ผานมา พอคาดหวังวาโรงเรียนของเราสามารถดําเนินการเรียนการสอนไปตลอดป
การศึกษาที่จะเหลือนี้ เพื่อจะไดเปนประโยชนตอทางโรงเรียนและตอเด็กๆ แตละคน ขอคําภาวนา
ของพี่นองสําหรับโรงเรียนพระมารดาฯ ของเราดวย 

 บรรดาพระสงฆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดเขาเงียบรวมกันที่บานผูหวาน อ.สามพราน 
จ.นครปฐม ไดขอคิดดีๆ ในการนํามาใชในการอภิบาลของคุณพอทุกทานตามวัดตางๆ ผูใหขอคิด คือ 
พระคุณเจาวีระเดช ใจเสรี พระอัครสังฆราชของ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง พอมีโอกาส 
ไดพูดคุยกับท าน ทานเล าใหฟ งวาท านเคยมาฝกงานอภิบาลที่ วัดพระมารดาฯ ของเรา  
ยังจําบรรยากาศเกาๆ เหลานั้นได พอหวังวาจะมีโอกาสจะเชิญทานมาเปนประธานมิสซาในโอกาส
สําคัญๆ ของวัด ของเราในอนาคต พี่นองหลายทานคงจําทานไดด ี

 การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 สายพันธโอมิครอน ไดทําใหการระบาดระลอกใหมเกิดขึ้น 
สรางความกังวลใจใหกับผูรับผิดชอบหลายๆ คน ขณะนี้ผูติดเชื้อมีจํานวน 8,000 กวาคน เปนจํานวน
การติดเชื้อที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ พอมีความหวังวาจํานวนผูติดเชื้อจะลดลงในเวลาอันใกลนี้ อยางไรก็ตาม
พวกเราทุกคนตองชวยกันรักษามาตรการในการปองกันตัวเอง “การดอยาตก” สวมหนากากอนามัย 
ลางมือสม่ําเสมอ รักษาระยะหาง ฯลฯ การรวมมือโดยที่เราไมกลายเปนผูติดเชื้อ เปนการรวมมือ 
กับภาครัฐที่ดีท่ีสุด 

 วันอังคารที่ 18 มกราคม จะมีการประชุมพระสงฆที่ทํางานในเขตปกครองที่ 2 ที่วัดพระ
มารดา ฯ ของเรา ขอคําภาวนาของพี่นองในการประชุมครั้งน้ีดวย เพ่ือคุณพอในเขต 2 ทุกทานจะได
นําขอตกลง ความคิดในการประชุมกลับไปใชในการอภิบาลพี่นองตามวัดตาง ๆ ไดอยางด ี

  
       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
        คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"สันติสุขของพระเพ่ือประโยชนสวนรวม" 

 "เพราะเห็นแกศิโยน ขาพเจาจะไมนิ่งเงียบ เพราะเห็นแกกรุงเยรูซาเล็ม ขาพเจาจะอยูเฉยไมได 
จนกวาการปลดปลอยที่พระเจาประทานแกกรุงนี้จะปรากฏขึ้นดุจแสงอรุณ..... ใชแลวชายหนุมแตงงานกับ 
สาวพรหมจารีฉันใด พระผูสรางของเจาก็จะแตงงานกับเจาฉันนั้น เจาบาวยินดีเพราะเจาสาวฉันใด 
พระเจาของเจาก็จะทรงยินดีเพราะเจาฉันนั้น" (อสย 62:1, 5) 

          ในพันธสัญญาเดิม ในหนังสือประกาศกอิสยาห ผูเขียนผูเรียบเรียงพระคัมภีรใชชื่อหนวยยอย, สถานที่ 
หรือชื่อชุมชน เพื่อเรียกแทนชื่อภาพรวม ชื่อของชนชาติอิสราเอล, ประชากรของพระเจา ทําใหเราเขาใจเพิ่มข้ึน 
ผูเขียนใชชื่อ "ศิโยน" และ "กรุงเยรูซาเล็ม" เพื่อใชเรียกแทนประชากรทั้งหมดของพระเจา 

          สันติสุข, ความรอดพันของพระเจาเปนเรื่องสําคัญในความรูสึกของผูพูด วาเขาจะนิ่งเฉยไมได 
และมีความรูสึกวากําลังจะมาถึงแลว สันติสุขนั้นผูเรียบเรียงพระคัมภีร กําลังหมายความถึงชวงเวลาที่
ประชากรของพระไดพํานักอยูใกลชิดกับพระเจา โดยใชภาพเปรียบเทียบของคูรัก-บาวสาวที่เขาพิธีวิวาห 
"พระพรพิเศษทั้งมวลเปนผลงานจากพระจิตเจาพระองคเดียว ผูทรงแจกจายพระพรตางๆ ใหแตละคน
ตามที่พอพระทัย... พระจิตเจาทรงแสดงพระองคในแตละคนเพ่ือประโยชนสวนรวม" (เทียบ1คร 12:11, 7) 

         นึกยอนถึงความสุขท่ีไดมีโอกาสไปพักผอนรวมกับนองผูรวมทริป ไดพบกับความสุขท่ีวางใจได ปลอดภัย 
วางใจวาจะไมขัดขวางความสุขในรูปแบบเฉพาะตนของกันและกัน อีกทั้งยังรวมทางแบงปนความสุขใหกันได 
ไดมีโอกาสพบเยี่ยมคุณพอรุนนองสองทานที่พิษณุโลก ไดแบงปนแลกเปลี่ยนชีวิตสงฆของกันและกัน ไดมีโอกาส
พักในที่ฟกที่สวยงามของรุนนองอดีตสามเณรใหญ ท่ีพักอันสวยงามและสงบ  เหลานี้คือตัวอยางของความสุข
งายงายระหวางเสนทางชีวิต 

          ยามใดก็ตามเมื่อเรารวมชีวิตของเราเขากับเพื่อนพี่นอง เรามองขามมุมเหลี่ยมของกัน และพยายาม
ลดมุมเหลี่ยมของตนที่จะบาดจิตบาดใจกัน  โดยเฉพาะมอบใหพระจิตเจาเปนแสงสวางนําทาง ใหความรัก 
ของพระคริสตเจาหลอเลี้ยงกัน เราจะพบ "สันติสุขของพระเพื่อประโยชนสวนรวม" เพื่อกันและกัน  
และเต็มไปดวยรอยยิ้มสันติสุข และพระพรของพระ 

 "ผู จัดงานเลี้ยงไดชิมน้ํ าที่ เปลี่ยนเปนเหลาองุนแลว ไม รู วาเหลานี้มาจากไหน แตผู รับ ใช 
ที่ตักน้ํารูดี ผูจัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจาบาวมา... พระเยซูเจาทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรยครั้งแรกนี้ที่
หมูบานคานา แควนกาลิลี พระองคทรงแสดงพระสิริรุงโรจนของพระองค และบรรดาศิษยเชื่อ 
ในพระองค" (ยน 2:9, 11) 
          อัศจรรยของพระเยซูเจา เกิดขึ้นตอมาอีกมากมาย เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก และยังเกิดขึ้นอีกเสมอ 
ในทุกวันในชีวิตของเรา เมื่อเรารับศีลมหาสนิทและใหพระองคหลอเลี้ยงชีวิตเรา รวมทั้งใหพระจิตเจา 
นําทางชีวิตคริสตชนของเรา เพราะเราเปนศิษยของพระองค เพราะเราเชื่อในพระองค เราจึงรวมกับ 
พระคริสตเจาทําอัศจรรยความรัก เพื่อ..... "สันติสุขของพระเพ่ือประโยชนสวนรวม". 

           นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2 เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา กุลธิดา สุวิมล  
 - สุขสําราญแด มารีอา กฤตพร กิจสําเร็จ+ยอแซฟ กณัฑกาน กิจสําเร็จ  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว สุวิมล+ครอบครัว ชมภัช ปกิตกรถิรวัฒน+ครอบครัว เลี้ยงภาณุกร+
ครอบครัว อภัยจิต+ครอบครัว เรืองภักด ี

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด พิชัย เจริญพงศ+บุญธรรม โงวัน+บญุลอง พงศชีวะกุล พิชัย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารค อภิชาต เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด สิตา วิชรวาป+Michel Somchai+วชิรา ยิ้มละมัย สิตา 
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ ปริวรรต บุญยะไทย ปริวรรต 
 - สุขสําราญแด Phero (Bo)+ Maria (Me)+Phoro (Em) Mai Van Tam 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+
ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

วันที่ 16 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 

มิสซา - สุขสําราญแด เอลีซาเบธ มยุรี รุงแสง มยุร ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ดาราพงษ ประกายแกว 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว บุญยะไทยและครอบครัว มณีวรรณ ปริวรรต 
 - สุขสําราญแด เปโตร กวินภพ กจิสําเร็จ นิภาพร 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมรักษ ธีราศักด์ิ+ตามประสงคผูขอ สมรักษ 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 

นิภาพร 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ตงยก แซด่ัน+ยออันนา สละ เทวีทิวารักษ+คาทารีนา ระหอย แสงจันทร+ 
มารีอา ระยา แสงจันทร 

สุชาติ 

 - อุทิศแด มารีอา ดวงวิภา แซเจี่ย อภิสรา 
 - อุทศิแด Xin Cau Cho Cac Linh Hon Mai Van Tam 
 - อุทิศแด อันนา สมฤดี มณีวรรณ+ดารินี หนูเทศ ปริวรรต 
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา+สุวิมล+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ  
 - อุทศิแด มารีอา อัมพร เจษฏาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ กรรณิกา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 2 เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ สุนทร 
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ จิตติมา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ กาญจนา 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอ้ึง+มารีอา ชงอิก แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซจัง+สอน 
สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ 

สุรางค 

 - อุทิศแด คุณยา แยง แซดาน อารีย 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สวาง+มักดาเลนา จรูญ+เปาโล เรวัต+มารีอา เรวดี เสนาจักร  

วันที่ 16 ม.ค. 2022 - อุทิศแด ฉลอง+จันที ชาววาป+ดช.ภูแกว ซิมงาม+เปโตร ทองหลอ+อักแนส เล็ก ซิมงาม สิตา 

เวลา. 07.00 น. 
- อุทิศแด เปาโล ขันธ+มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+ 
เปโตร ประเทือง 

พรพรรณ 

มิสซา - อุทิศแด ซีมอน อุยฮัก แซอึ้ง+อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ําเหลียง แซเจียง+หล่ํา แซเจียง  
 - อุทิศแด เบเนดิโต จุนเซง+มารีอา มาลี+ยอแซฟ ฮงปง  
 - อุทิศแด มารีอา มยุรีย สายพรหม+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ พรพนา 
 - อุทิศแด เด็กที่ถูกทําแทง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ โยธิน 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ทีล่วงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ สุรัษดา, สุรางค 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร ระลึกถึง น.อันตน เจาอธิการ 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

 

วันที่ 17 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 
มิสซา, - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

เวลา 06.30 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 

นิภาพร 

วันอังคาร สปัดาหที่ 2 เทศกาลธรรมดา 
 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

 

วันที่ 18 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา, - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

เวลา 06.30 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 

นิภาพร 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันพุธ สัปดาหที่ 2 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย  

วันที่ 19 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ นิภาพร 

วันพฤหัสบดี น.ฟาเบียน พระสันตะปาปา และมรณสักขี, น.เซบาสเตียน มรณสักขี 
 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

 

วันที่ 20 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา, - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

เวลา 06.30 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 

นิภาพร 

วันศุกร ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี 
 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย  

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
วันที่ 21 ม.ค. 2022 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา, - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรพัย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
เวลา 06.30 น. - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ นิภาพร 

วันเสาร สัปดาหที่ 2 เทศกาลธรรมดา 

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว  

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที่ 22 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 
นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา  - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
.เวลา 17.00 น - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ นิภาพร 

วันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2022 : อาทิตยที่ 3 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
“เพราะพระเจาทรงโปรดปรานทาน” 

ในชีวิตสมรส เมื่อคูสมรสไดเจริญขึ้นสูความรักที่มีวุฒิภาวะตอกัน เราอาจไดยินคนหนึ่ง 
พูดในระหวางการสนทนาวา “แตภรรยาของผมและผมคิดวา...” คูสมรสคูนั้นไดเติบโตขึ้นเปนหนึ่ง
เดียวกันในชีวิต  

การสมรสแบบที่มีกลาวไวในพระคัมภีรที่วา “และทั้งสองจะเปนรางกายเดียวกัน” จงสังเกต
วาในภาษาพระคัมภีร คําวา “รางกาย – เนื้อหนัง” หมายถึง ตัวบุคคลทั้งหมด อาจเปนไดวา 
ความเปนหนึ่งเดียวกันในการสมรส ไดรับการเนนมากเกินไปจากคนหนึ่งในคูสมรส  

ครั ้งหนึ ่งผู ชายคนหนึ ่ง ได ร ักผู หญ ิงต ัว เล ็กๆ คนนั ้นมาก เพราะคุณสมบัติอันดีงาม 
ในอุปนิสัยของเธอ อาจกลายเปนเผด็จการที ่พยายามจะทําใหภรรยา เปนเหมือนพิมพเขียว 
ของตนเอง นี่เปนความรักที่กลายเปนความเห็นแกตัว 

ความรักแท เปนการมีสวนรวมในบุคลิกภาพของอีกฝายหนึ่ง ดวยความเคารพไมคิด 
ที่จะทําลาย ในพระคัมภีร มนุษยสัมพันธกับพระเจาในการเปนคูพันธะอันศักดิ์สิทธิ์(พันธสัญญา) 
ซึ่งมีลักษณะเปนการสมรสดังที่บทอานวันนี้แสดงใหเห็น แตในความรักยิ่งใหญของพระองค 
พระเจาไม ทําลายเราในฐานะที ่เป นบ ุคคล เราทุกคนแตกตางก ันและควรจะแตกตางกัน  
แมวาเราทุกคนไดรับพระจิตแหงความรักองคเดียวกัน คริสตชนควรดําเนินชีวิตในความสุข 
ของการสมรส (การเปนคูพันธะ – พันธสัญญา) ระหวางพระเจากับมนุษย. 
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ตารางมิสซา :   วันจันทร-วันศุกร เวลา 06.30 น.  
                  วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                  วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. เปดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น  ผูที่มารวมมิสซา ขอใหปฏิบัติตามมาตรการ
ของภาครัฐอยางเครงครัด สวนผูที่ ไมสามารถมารวมได สามารถติดตามไดทางการ
ถายทอดสดออนไลนของวัด  
  ตารางมิสซา : วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น.  
           วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.  

 
2. กิจศรัทธาออนไลน ชวนสวดสายประคํา และเฝาศีลออนไลน ใหพี่นองติดตามประกาศ
จากทางวัดอีกครั้ง ทางเพจเฟสบุควัด ยุทุป และเวปไซตวัด 

 
3. พี่นองที่ไดรับของขวัญการจับฉลากวันคริสตมาส สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัดได 
นะครับ สําหรับพี่นองที่ไมสะดวกมารับ ใหแจงกับสํานักงายวัดเพื่อดําเนินการจัดสงใหครับ  
 
4. มิสซาวันธรรมดา วันจันทร-วันศุกร เวลา 06.30 น.   
 
5. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก อาทิตยสุดทายของเดือนนี้ตรงกับวันอาทิตยที่ 30 มกราคม 
2022 หลังมิสซาสาย พี่นองทานใดประสงคจะใหเด็กเล็กรับศีลลางบาป ติดตอไดที ่
สํานักงานวัด 
 
6. เดือนมกราคม วัดในเขต 2 วัดพระมารดานิจจานุเคราะหถึงรอบชวยเหลือมูลนิธิเซนต 
มารติน พี่นองสามารถชวยเหลือตามความสามารถ กลองชวยเหลือตั้งหนาวัดนะครับ 
 

 
 


