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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว  มธ 1:18-24 

        เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์พระมารดา 
ของพระองค์ได้หมั้นอยู่กับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตอยู่ร่วมกัน ก็ปรากฏ
ว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรม 
ไม่อยากฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ ขณะที่โยเซฟกำลัง
คิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าก็มาเข้าฝั น กล่าวว่า “โยเซฟ 
โอรสกษัตริย์ดาวิด  อย่ากลัวที่ จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะว่า 
เด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจง 
ตั้งชือ่บุตรนั้นว่าเยซู”.................. 
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ระลึกถึงและภาวนาพิเศษ โอกาสครบรอบ 1 ปี  
การจากไปของคุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

(19 ธันวาคม) 

ขอพีน่อ้งรว่มภาวนาพเิศษสำหรบัคณุพอ่แอนโทน ีประยทุธ ชลหาญ 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“พระเยซู ตัวเป็นๆ ที่เห็นได้ สัมผัสได้”  

 เมื่อหลายปีที่ผ่านมา พ่อเองได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ที่ประเทศเมียนมาร์ ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้วางแผนว่าจะไป แต่แล้วก็มีเหตุผลบางประการจึงได้มีโอกาสร่วม
เดินทางไปกับทัวร์ตามเสด็จะพระสันตะปาปาซึ่งจัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางก็
คิดว่าการไปครั้งนี้ก็คงไม่ได้สะดวกนักในการที่จะรับเสด็จพระสันตะปาปาด้วยความจำกัดของสถานที่  
ด้วยความจำกัดของจำนวนคนที่มีนับแสนคน ทั้งจากประเทศเมียนมาร์เอง ท้ังจากประเทศเพื่อนบ้างใกล้เคียง 
รวมทั้งพวกเราชาวไทย มีความคิดว่าอย่างน้อยได้เห็นพระสันตะปาปาไกลๆ ได้ร่วมมิสซาที่ประกอบ 
โดยพระสันตะปาปาก็พอแล้ว และเมื่อได้เดินทางไปถึงและมีโอกาสร่วมมิสซากับพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ก็เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้นั่นคือ กลุ่มทั้งหมดของเราต้องตื่นกันตั้งแต่ตี3เพื่อจะออกเดินทางไปถึงสถานที่
ประกอบพิธีให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้มีพื้นที่ สำหรับกลุ่มของเรา เมื่อเดินทางไปถึง การเดิ นทางเพื่อเข้าไป 
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งกลุ่มทัวร์ที่มีจำนวนมาก ก็จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งผ่านจุดตรวจ ทั้งผ่านฝูงชนที่มาตั้งหลักกัน
ตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันก่อนงานจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักกว่าจะผ่านเข้าไป แต่ทุกคนก็ยังคงย้ิมได้ ยังคงมี
ความหวัง เพราะความตั้งใจเดียวของทุกคนก็คือ การได้พบองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสักครั้งหนึ่ง แม้
ไกลๆ แต่ก็ขอให้อยู่ในบรรยากาศนั้น 
 ก่อนถึงงานก็ ได้อ่ านบทสัมภาษณ์ หนึ่ งที่นักข่าวต่างประเทศได้สัมภาษณ์ เยาวชน ที่มาเฝ้า 
พระสันตะปาปา คำถามหนึ่งนักข่าวถามเยาวชนว่า ดีใจไหมที่จะได้พบพระสันตะปาปาฟรังซิส และทำไมเธอ 
ถึงอยากมาพบพระสันตะปาปา คำตอบของเยาวชนคนนั้นเธอตอบเพียงสั้นๆ ว่า เธอไม่ได้อยากมาพบ 
พระสันตะปาปา แต่เธออยากมาพบพระเยซูเจ้าที่ เห็นได้และสัมผัสได้จริงๆในโลกนี้  นี่ เป็นคำตอบว่า  
ทุกคนปราถนาจะพบพระสันตะปาปาฟรังซิส เพราะพระองค์เป็นภาพลักษณ์ที่ชัด เจนของพระเยซูเจ้า 
บนโลกนี้ เป็นพระเยซูตัวเป็นๆ ที่เห็นได้ สัมผัสได ้  
 พวกเรากลุ่มชาวไทยที่มีโอกาสไปที่นั่น แม้ว่าจะต้องนั่งรอกัน 4-5 ชั่วโมงก่อนที่พระสันตะปาปาจะเสด็จ
มาแต่ทุกคน ยังคงย้ิมได้ ทุกคนยังมีความหวัง และตั้งตารอช่วงเวลาที่มีค่าชาวงหนึ่งในชีวิต และเวลาก็มาถึง 
ทันทีที่ รถที่ประทับออกมาพร้อมสมเด็จพระสันตะปาปา เสียงกึกก้องดังไปทั้ งสนาม Papa Francis  
พระสันตะปาปาเสด็จไปทั่วทั้งสนามเพื่ออวยพรทุกคนในสนาม พ่อเห็นภาพรอยย้ิมของหลายๆ คนในสนาม ผ่าน
จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่  เป็นรอยย้ิมปนน้ำตา เหมือนจะบอกว่า การมาครั้งนี้ คุ้ มแล้ว เพราะได้พบ 
พระเยซูที่อยู่ท่ามกลางโลกนี้ และดูเหมือนว่าการได้เห็นพระสันตะปาปาฟรังซิสครั้งนี้ จะเป็นไฟความเชื่อ 
ที่ลุกโชนขึ้นในใจของใครอีกหลายๆ คน เป็นต้นความเชื่อในประเทศเมียนมาร์ 
 หลังจากจบพิธีมิสซาได้ถามหลายๆคนในรถบัสเดียวกันว่า ประทับใจอะไรที่สุดในทริปนี้ คำตอบเกือบ
ทั้งหมดก็คือ การได้เห็นพระสันตะปาปาฟรังซิส แม้เพียงช่วงเวลาสั้น แม้เพียงไกลๆ แต่เป็นความประทับใจ 
ที่ทุกคนสัมผัสได้ 
 คำตอบของเยาวชนคนนั้น น่าจะเป็นคำถามที่ดังขึ้นในใจของเราแต่ละคนด้วยเช่นกัน เราทุกคนเป็น
ภาพลักษณ์ของพระเยซูท่ามกลางกันและกัน สำคัญคือเราทำให้ภาพพระเยซูชัดไหมในชีวิตคริสตชนของเรา 
เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ เราจะเริ่มต้น ทำให้ ภาพของพระเยซูชัดเจนขึ้น ในชีวิต  
ด้วยการเป็นคริสตชนที่ ใจดี มีเมตตา แบ่งปัน คิดดี พูดดี ทำดีต่อกัน ฯลฯ สิ่งนี้น่าจะเป็นอีกข้อตั้งใจ  
หนึ่งในเทศกาลนี้เพื่อเป็นของขวัญในวันที่พระเยซูจะบังเกิดมา    ปลัดวัดคลองจั่น 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญท้ังหลาย ธนพล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว 
ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  

 - สุขสำราญแด่ เปโตร ดนัย+เปาโล เด่นพงษ์ สุยคง สดใส 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา รัตติยา รักอำนวยกิจ รัตติยา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา จิณณ์ณวรา อัศวนันต์ธนา จิณณ์ณวรา 
 - สุขสำราญแด่ นาถฤดี รุ่งเรืองผล  
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ศิริชล เกตุผล+เยราร์ด ปวริศ+วัชรินทร์ บุญจันทร์โฮม ศิริชล 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว 
เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 

วันที่ 18 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+ครอบครัว เดชาภินันท์ อิทธิพัทธ์ 

เวลา 07.00 น. 
- สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์  
ผังรักษ์+อันนา เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สว่างจิตต์ สมใจ 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ไพศาล+ยอแซฟ ไพโรจน์ วิชัย 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโร กังสตาล แสงอรุณ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัว 
 - สุขสำราญแด่ โยนออฟอาร์ค ณัฏฐิณี ตะวันชุลี ณัฏฐิณี 
 - สุขสำราญแด่ Beatrice บุศรินทร์ ทิพย์ลมัย+ตามประสงค์ผู้ขอ บุษบา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธาริณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วดี จึงสุวนันทน์+ตามประสงค์ผู้ขอ วดี 

 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+ 
เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+เปโตร สงวน ประเทือง พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้อง+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง เพ็ญวรา 

 - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสงี่ยม พันธุมจินดา+มารีอา 
รัชนีบูลย์ บุญทิม+มารีอา สุนทรี สว่างจิตต์+เปโตร วิจารณ์ จันมา สมใจ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ หยิดหมง+เทเรซา กิมฮวย วิชัย 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ ใหม่+
ยอแซฟ กู๋ตี๋+ญาติพี่น้อง+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ์ 

 - อุทิศแด่ ยอห์น บอสโก ประเสริฐสิน นุชนานนท์เทพ ลัดดา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล หลุย+คริสตินา ดารา โชติพงศ์ วรรณรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เลาเรนเต สมญา เลาหบุตร+วิกตอร์อา สมพร เลาหบุตร วนิดา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+มารีอา รุ่งเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+ครอบครัว อุ่นจตรพร อิทธิพัทธ์ 

วันที่ 18 ธ.ค. 2022 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
มิสซา - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทดั วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซแ่พ ้ อรวรรณ 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 

 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มีอา พลยฉัตร+บุญชัย ประภา
ศรี+กัญญรัตน์+อากง อาม่า ครอบครัว 

 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส+เลโอ วเิชียร อมรินทร์ ภาวนา  

 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+เบเนดิกโต  
จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ พัสรพงษ์ 

 - อทุิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ 
มารีอา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+ว.ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ 

ลูกหลาน
เหลน 

 
- อุทศิแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+ 
บรรพบรุุษ ญาติพี่น้อง+วิญญาณ.ในไฟชำระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - อุทิศแด่ วิกฤต แซ่เล้า เกียรติ 

 - อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอำไพ+ฟรังซิส ยงยุทธ  
โรจนอำไพ+อันนา อันนา จิรวันชัยกุล ณัฏฐิณี 

 - อุทศิแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วเิชยีร อมรินทร+์มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไมมี่ใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

วันที่ 18 ธ.ค. 2022 
- อุทศิแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+ 
เปโตร อภิรัตน์+ญาตพิี่น้องที่ล่วงลับ 

อุดม 

มิสซา - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ สุทธินี, สุพิทยา 

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

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์  
วันจันทร ์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

วันที่  19 ธ..ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทนิ +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญัจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- อุทศิแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มี
ใครคิดถงึ+วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
วันที่ 20 ธ.ค. 

2022 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทนิ +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จมุพล 

เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ท่ีไม่มี
ใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพุธ น.เปโตร คานิซีอัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทนิ +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูม ิปัญจทรัพย์  

วันที่ 21 ธ.ค. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 

มิสซา เวลา 06.20 น. 
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ท่ีไม่มี
ใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันพฤหสับดี สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

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

วันที่ 22 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา มณฑชา จำนงค์+เทเรซา มณจิรา จำนงค์ จารุวรรณ  
มิสซา  

เวลา 06.20 น. 
- อุทศิแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่
มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ น.ยอห์นแห่งเกตี้ พระสงฆ์  

 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทนิ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ 
เกยีรติ  ปญัจทรัพย์+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว  
เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ 

 

วันที่ 22 ธ.ค. 2022
มิสซา  

- สุขสำราญแด่ อนันาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลกูหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ 
ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ท่ีไม่
มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ 

 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทนิ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ 
เกยีรติ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว  
เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ 

 

วันที่ 24 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อนันาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลกูหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ 
ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

นพวารพระ
มารดาฯ 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่
มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

มิสซา - อุทศิแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วเิชยีร อมรินทร ์ ภาวนา 

เวลา 21.00 น - อุทศิแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+ว.ทีไ่มม่ีใครคิดถึง+ 
ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จมุพล 
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2022 : สมโภชพระคริสตสมภพ 
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ตารางมิสซา : วนัจันทร ์- 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 :  วันจันทร์- วันศุกร์  เวลา 06.20 น.  
 
 
 
 

2. ตารางมิสซาวันสมโภชพระคริสตสมภพและสิ้นปี-วันปีใหม่ 
 วันเสาร์ท่ี 24 ธ.ค. 2022  เวลา 18.30 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 

 วันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 2022  เวลา 17.00 น.  มิสซา ขอโทษพระ 
 วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 2023  เวลา 07.00 น., 09.30 น.    
         มิสซา ขอพรพระ 
        (จะมีการเสกรถ ทั้งเก่าและใหม่) 
 

 
 


