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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น     ยน 1:1-18, 1: 1-5, 9-14 

        เมื่อแรกเร่ิมนั้น พระวจนาตถ์ทรงดำรงอยู่แล้วพระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้า 
และพระวจนาตถ์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม 
พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ์ไม่มีแม้เพียงสิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงสร้าง 
ถูกสร้างโดยไม่อาศัยพระวจนาตถ์ ชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับ
มนุษย์ แสงสว่างส่องในความมืดและความมืดไม่สามารถกลืนแสงสว่างนั้น”.................. 

 พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา เราได้เห็น
พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงมาจากพระบิดา ในฐานะพระบุตร
เพียงพระองค์เดียว เป่ียมด้วยพระหรรษทานและความจริง 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน   
 Merry Christmas พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดให้พวกเราได้ร่วมชื่นชมยินดีพร้อมกัน  
พระองค์ทรงยอมสละสภาพพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ขอพระกุมารเจ้าได้มาบังเกิดในใจ 
ของพวกเราทุกคน ขอพระพรของพระกุมารได้อำนวยพรให้กับทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรง 
มีความสุข อยู่ในพระพรของพระองค์เสมอ 
 วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม  2022 วันส่งท้ายปีเก่า หลังมิสซารอบ 17.00 น. ทางวัด 
จัดให้มีการสวดภาวนา เฝ้าศีลและรับพรศีลมหาสนิท  เชิญชวนพี่น้องที่มีเวลาอยาก 
ขอพรพระได้มาร่วมกันที่วัด 
 วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023 วันขึ้นปีใหม่ ทางวัดจัดมิสซาสมโภชพระนางมารีย์
พระชนนีพระเป็นเจ้า 2 เวลา 7.00 น. และ 9.30 น. หลังมิสซาทั้ง 2 รอบมีแจกปฏิทิน
คาทอลิก (แบบแขวน) และเสกยานพาหนะของพี่น้อง เชิญชวนมารับพรปีใหม่กันทุกคน แต่
ถ้าพี่น้องเดินทางไปพักผ่อน ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่าน 
 เชิญชวนพีน้องช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ร่วมใส่เสื้อสีฟ้าของทางวัด  
เพื่อร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า ใครไม่มีใส่เสื้อสี
อะไรก็ ได้หรืออยากใส่ เสื้ อสีฟ้ าเพื่ อมีความใกล้ เคียงย่อมได้ เช่นกัน ขอขอบคุณ 
ในความร่วมมือของทุกท่าน 
 โรงเรียนและสถานที่ราชการส่วนใหญ่หยุดกันจนถึงวันที่  2 มกราคม กลับมาเปิด
ปกติอีกครั้งหนึ่งวันที่ 3 มกราคม ขอให้พี่น้องทุกท่านได้ใช้ช่วงเวลาอย่างมีความสุข 
ในช่วงเวลาพักผ่อนนี้ ในขณะเดียวกันสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โควิด 19  
อยู่ในช่วงต้องระมัดระวัง ขอให้ทุกท่านรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข 
เพื่อความปลอดภัย 
       Merry Christmas and Happy New Year 2023
                คุณพ่อประจักษ์ บุญเผา่ 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
Merry Christmas 2022 

 สุขสันต์วันพระคริสตสมภพแด่พี่น้องทุกท่านครับ วันนี้ เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี  
ท่ีเราจะเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูท่ามกลางเราอีกครั้งหนึง่ ในค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ที่วัดของเรา 
จะมีการฉลองพระคริสตสมภพในมิสซา จะมีกิจกรรมส่งความสุขผ่านกิจกรรมบิงโก มอบของขวัญ  
แต่อย่าลืมจุดประสงค์ของเทศกาลคริสตสมภพนี้ นั่นคือ เทศกาลแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือ  
มีน้ำใจ พ่อคิดว่าขอให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม แต่ก็อย่าลืมความรัก ความมีน้ำใจ มิตรไมตรี
ต่อกัน เวลาที่มีคนเยอะๆก็อาจจะมีความล่าช้า ไม่ทันใจ ต้องรอบ้าง หรือไม่เป็นไปดั่งท่ีใจต้องการบ้าง 
ก็ขอให้รักษาน้ำใจต่อกัน เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน เป็นพิเศษ  ซึ่งพ่อคิดว่าสิ่งนี้สำคัญมากกว่า  
อย่าให้อารมณ์ของเราทำให้เกิดความขุ่นเคืองใจ และทำให้บรรยากาศของคริสต์มาสเสียไป 
ร่วมมิสซา ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ใจเย็นๆ เห็นใจกัน คริสต์มาสปีนี้ก็จะเป็น คริสต์มาส 
ท่ีมีความสุขแล้ว บางทีการให้ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แค่ให้คำพูดดีๆ ต่อกัน เห็นใจกั นหน่อย 
ยิ้มให้กันหน่อย ก็เป็นการมอบความสุขให้คนรอบข้างแล้ว 

 นอกจากนั้นคริสต์มาสปีนี้คงจะมีความหมายมากขึ้นไม่เหมือนคริสต์มาสเดิมๆท่ีผ่านๆ มา
อย่างท่ีเคยๆ ทุกๆปี ถ้าปีนี้เราแต่ละคนได้เริ่มต้นท่ีจะเป็นผู้นำความชื่นชมยินดีไปสู่เพื่อนพี่น้อง 
รอบข้าง มากขึ้นโดยเริ่มจากครอบครัวของเรา ในชุมชน ในท่ีทำงาน ด้วยการให้ ด้วยการแบ่งปัน 
ต่อกัน เหมือนอย่างท่ีพระเยซูเจ้าทรงให้ชีวิตท้ังชีวิตเพื่อเรา คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาท่ีเราจะให้ 
ความรัก ให้ความช่วยเหลือ ให้มิตรไมตรีและมากกว่านั้นให้โอกาสกันและกันมากขึ้น พ่อเชื่อว่า 
ถ้าเราทำเช่นนี้คริสตมาสปีนี้จะเกิดคุณค่า คริสตมาสปีนี้จะมีความหมายจะไม่ใช่คริสตมาสเดิมๆ 
ท่ีเคยเป็น ท่ีเคยชินเหมือนท่ีผ่านๆมาและผ่านไป โดยลืมคุณค่าและความหมายท่ีแท้ จริงไป 
แต่ตรงข้ามจะเป็นคริสต์มาสท่ีจะนำความสุขความชื่นชมยินดีมาสู่ตัวเราแต่ละคนและมากกว่านั้น
ความสุขความชื่นชมยินดีนี้จะไปสู่บุคคลรอบข้างเราด้วยเช่นกัน 

 ขอให้คริสตสมภพปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีท่ีจะมีคุณค่าน่าจดจำและมีความหมายสำหรับชีวิตพวกเรา
ทุกๆคน  “พระกุมารบังเกิดเพื่อเราแล้ว จงชื่นชมยินดีกันเถิด”   

                                                  ปลัดวดัคลองจัน่ 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระคริสตสมภพ 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญท้ังหลาย จิณณ์ณวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พร้อมใจ ปราณี 
 - สุขสำราญแด่ ยวงบัปติสตา นัฐพงษ์ อำนวยพร+ตามประสงค์ผู้ขอ นัฐพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ รัชนี+ณัฐฐา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโร กังสตาล แสงอรุณ+ประสงค์ผู้ขอ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรุณี มหามณีรัตน์+แบร์นาแด๊ต วรรณภา 

มหามณีรัตน์+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน ์ วรรณรุณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 

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

วันที่ 25 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ยงยศ ครองพาณิชย์ ศุภณัฐ 
มิสซา - สุขสำราญแด่ เทเรซา วิภา ภูมิตระกูลและครอบครัว  

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมาและครอบครัว 
เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ปรีดา พี่ๆ หลานๆ ทุกคน ปรีดา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา กันยารัตน์ เนื่องพลี  
 - สุขสำราญแด่ ครอบคครัว อัศวนันต์ธนา+ครอบครัว ศรุตวราพงศ์ ธนพล 
 - สุขสำราญแด่ ตาคำเป็ง สุทธิประภา+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ อภิรดี โลหะรังสิกุล+ตามประสงค์ผู้ขอ ลักษณา 
 - สุขสำราญแด่ แบร์นาแด็ต ลักษณา ฉัตรคุปต์ ลักษณา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วาสนา เฉิน  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุรินทร์พร ภูกุดแก้ว สุรินทร์พร 
 - สุขสำราญแด่ Mr.Roman Garcia ยุทธนา 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทนิ +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว 

ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

 - สุขสำราญแด่ อนันา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลกูหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ 
ลิมประพุฒิพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 

 
- สุขสำราญแด่ เปโตร กิตติธรรม วงษ์วุฒิพงษ์+มารีอา อุไรรัตน์ พจน์
พิริยะ+โยนออฟอาร์ค ธิษณา วงษ์วุฒิพงษ์+โยนออฟอาร์ค ธนิตา วงษ์วุฒิ
พงษ์+อากาทา ธนัชพร วงษ์วุฒิพงษ์ 

อุไรรัตน์ 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอาทิตย์ สมโภชพระคริสตสมภพ 
 - อุทิศแด่ วิกฤต แซ่เล้า เกียรติ 
 - อุทิศแด่ พตอ. วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปาโล 

ขันธ์+เปโตร ใหญ่+เปโตร สงวน ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+ว.ในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ ธนวัฒน์ มุ่งอิน นภัสวรรณ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ เทเรซา เพชรา ตั้งสกุล+Mr.Jose Rodriguez ยุทธนา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+มารีอา เสาวนีย์+ยวงบัปติสตา วัชระสถิตย์ พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน์ 

วันที่ 25 ธ.ค. 2022 - อุทิศแด่ เทเรซา มินตรา ทิวไผ่งาม ครอบครัว 
มิสซา - อุทิศแด่ โทมัส เบ้า ชินวงศ์+เซซีลีอา เมี้ยน ชินวงศ์+โทมัส ประวิช ชินวงศ์ ยุวลัย 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ฟิลลิป จรูญ บริบูรณ์+เปโตร เจริญ บริบูรณ์ รัตนา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ถ๊ำเหล่ียง+หล่ำ แซ่เจียง  
 - อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงค์กุล พรหมพัฒน์ 
 - อุทิศแด่ คุณแม่กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
 - อทิุศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ 

กีรติ กีรติพูนทรัพย์+ยอแซฟ ปรัชาศิวัช อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ พัสธพงษ์ 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา 
ดวง กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ   

 - 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 เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ท่ีไม่มีใคร

คิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทศิแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วเิชยีร อมรินทร+์มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์  ภาวนา 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ สมโภชพระคริสตสมภพ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไมมี่
ใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
วันที่ 25 ธ.ค. 2022 - อุทศิแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+ 

เปโตร อภิรัตน์+ญาตพิี่น้องที่ล่วงลับ อุดม 
มิสซาเวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  

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

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์  
วันจนัทร ์ ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสักขี 

วันที่ 26 ธ..ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทนิ +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญัจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 07.00 น. 

- อุทศิแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ท่ีไม่มี
ใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันอังคาร ฉลอง น.ยอห์น อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร 

วันที่ 27 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทนิ +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา - อทุิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จมุพล 

เวลา 07.00 น. - อทุิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชตมิา ชูสร้อยปิ่น+ว.ท่ีไม่มี
ใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อทุิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพุธ ฉลอง น.ทารกผู้วิมล มรณสักขี 

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

วันที่ 28 ธ.ค. 2022 - อทุิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 
มิสซา เวลา 06.00 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 น.โทมัส เบ็คเค็ต พระสังฆราชและมรณสักขี 

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

 

วันที่ 29 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา มณฑชา จำนงค์+เทเรซา มณจิรา จำนงค์ จารุวรรณ  
มิสซา  

เวลา 07.00 น. 
- อุทศิแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่
มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ 

 

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทน ีประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 

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

 

วันที่ 30 ธ.ค. 2022 

มิสซา เวลา 07.00 น. 

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

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันเสาร์ น.ซิลเวสเตอร์ที่ 1 พระสันตะปาปา 

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

 

วันที่ 31 ธ.ค. 2022
นพวารพระมารดาฯ 

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

มิสซา 
- อทุิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่
มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ 

 

เวลา 17.00 น - อุทศิแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร+์เลโอ วเิชยีร อมรินทร ์ ภาวนา 
 - อุทิศแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรพัย+์ว.ที่ไมม่ีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จมุพล 

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023 : สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่) 
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ตารางมิสซา : วันจันทร ์- วันศุกร์ เวลา 06.20 น.วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท มิสซา เวลา 18.30 น. 
                  วนัเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.   

กระดานข่าวพระมารดาฯ 
 

 

  

1. ตารางมิสซาสัปดาห์หน้า :  วันจันทร์- วันศุกร์  เวลา 07.00 น.  
     ยกเว้นวันพุธ   เวลา 06.00 น. 
 
 
 
 

2. ตารางมิสซาวันสิ้นปี-วันปีใหม่ (สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า) 

 วันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 2022  เวลา 17.00 น.    นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

         มิสซา ขอโทษพระ 

        หลังมิสซา     วจนพิธีกรรมต้ังศีลและอวยพรศีลมหาสนิท 
 

 วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 2023    เวลา 07.00 น., 09.30 น  
         มิสซา ขอพรพระ 
         (จะมีการเสกรถ ทั้งเก่าและใหม่) 
 

 
 


