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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว              มธ 24 : 37-44 

        พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “สมัยของโนอาห์เป็นเช่นไร เมื่อบุตร
แห่งมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นเช่นนั้น   
 จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร พึงรู้ไว้เถิด 
ถ้าเจ้าบ้านรู้ว่าขโมยจะมาในยามใดเขาคงจะตื่นเฝ้า ไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้าน
ของตนได้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าบุตรแห่ง
มนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย”........ 
........ 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน   
  อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวาจาของพระเจ้า
เตือนใจเราได้ระมัดระวังตัว ตื่นเฝ้าอยู่เสมอ การเตรียมตัวรับเสด็จพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาบังเกิด 
การเตรียมตัวเตรียมใจ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดี ให้พร้อม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หลายคนสนใจ
ในเรื่องของโลกนี้ กิน ดื่ม สนุกสนาน ทำงาน และไม่ได้คิดถึงการดำเนินชีวิตเพ่ือให้เหมาะสม
ตามที่พระเยซูเจ้าปรารถนา ให้ทุกคนเตรียมจิตใจและอยู่ในความพร้อมเสมอ 
  วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม เป็นวันศุกร์ต้นเดือน มีการส่งศีลมหาสนิทและเยี่ยมเยียนผู้ป่วย 
18.30 น. มีการตั้งศีลมหาสนิทและ 19.00 น. มีมิสซา เชิญชวนพ่ีน้องได้ทำกิจศรัทธาเป็นพิเศษ 
ต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า 
  วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ตรงกับวันฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ศาสนามของพระคุณเจ้า 
พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ขอพ่ีน้องได้คิดถึงพระคุณเจ้าในคำภาวนาในโอกาสนี้  
เป็นพิเศษด้วย ในขณะเดียวกันวันของเราจัดตรีวารครั้งที่ 3 มิสซาเวลา 17.00 น. มีแห่แม่พระ
หลังมิสซา รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์บู รณะเสร็จเรียบร้อย สวนหย่อมบริเวณรอบๆ  
เสร็จเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สถานที่บริเวณรอบวัด พยายามปรับปรุงเพ่ือให้พร้อมสำหรับ 
การฉลองวัดในวันที่ 5ธันวาคมที่จะถึงน้ี   

  วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม เวลา 9.30 น. ฉลองวัดภายใน พระองค์ฉลองครบ 25 ปี  
6 องค์มาเป็นประธาน ไม่มีการแห่แม่พระ แต่ถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับพระสงฆ์ทั้ง 6 ด้วย
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม มิสซาฉลองวัด เวลา 10.00 น. พระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  
กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี พ่ีน้องสะดวกวันไหน เวลาไหน เชิญร่วมในการฉลองดังกล่าวด้วย
สำหรับพ่ีน้องผู้มีน้ำใจดีอยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการฉลองวัด รวมถึงงานคริสต์มาส
สามารถติดต่อเพื่อร่วมสนับสนุนได้ที่สำนักงานวัดหรือคุณพ่อทุกท่าน ปีนี้เราจัดหลายๆ กิจกรรม 
เพ่ือให้เกิดบรรยากาศในความเป็นกันเองในวัดของเรา ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มีน้ำใจดี  
มีส่วนร่วมในการเตรียมงานทุกๆ อย่างในครั้งนี ้  ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
                        คุณพ่อประจกัษ์ บุญเผา่ 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“เวลาเตรียมตัวมีไม่มาก และมันผา่นไปไวจริงๆ” 

 เรากำลังเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี ค.ศ. 2022 เวลาใกล้ๆสิ้นปีสิ่งหนึ่งที่เรามักพูดกันเสมอก็คือ 
เวลาผ่านไปไวจริงๆ เผลอแป๊ปๆจะสิ้นปีอีกแล้ว จะเข้าปีใหม่อีกแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรอีกตั้งหลาย 
อย่างจะจบปีแล้ว ฯลฯ พอมาคิดเรื่องเหล่านี้อีกทีก็จะสิ้นปีแล้ว มีนักคิดบางคนก็ บอกว่า คนไทย 
กับคนต่างชาติเป็นต้นคนทางยุโรปมองเรื่องเวลาแตกต่างกัน คนไทยหรือคนทางเอเชียเรามองเวลา
เป็นลักษณะวงกลมนั่นคือเวลาวนเวียนไป ผ่านไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่คนไทยจึงมักไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่อง
เวลา เพราะมีความคิดว่า เวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและก็วนกลั บมา หลายคน 
จึงมีความคิดว่า ยังไม่ต้องรีบยังมีเวลา เดี๋ยวค่อยทำเรื่องนี้ เรื่องนั้นก็ได้เวลาเป็นของเราไม่ทันก็ยังรอ
ได้เพราะเดี๋ยวเวลามันก็วนมาใหม่ ในขณะที่คนยุโรปมองเวลาเป็นเส้นตรง นั่นคือผ่านมาแล้วผ่านไปเลย
เพราะฉะนั้นเขาจะให้เวลากับทุกสิ่งอย่างเต็มท่ีเพราะถ้ามันผ่านไปแล้วมันจะไม่ย้อนกลับมาอีก แล้วพวก
เราคิดว่าเรามองเวลาอย่างไร เขาจึงบอกว่าเรามีทัศนะอย่างไรกับเวลา เราก็จะดำเนินชีวิตแบบนั้น 
 สัปดาห์นี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่1ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ นั่นหมายความว่าอีก 4 สัปดาห์
ข้างหน้า เราจะสมโภชพระคริสตสมภพ ฉลองคริสตมาส ฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่ง 
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าเราไปตามห้างสรรพสินค้าเราก็จะเห็นการประดับตกแต่งมากมาย สวยงาม 
ก็เป็นบรรยากาศและเป็นเครื่องหมายภายนอกของความสุข ความยินดีที่เกิดขึ้น และเป็นสัญญานบอก
เราว่า คริสตมาสใกล้เข้ามาแล้ว พระกุมารจะมาบังเกิดท่ามกลางเราแล้ว ภายนอกเตรียมแล้ว  
แล้วเรื่องชีวิตภายในของเราแต่ละคนเริ่มเตรียมกันหรือยัง? สำหรับการบังเกิดมาของพระเยซู  
 คริสต์มาสกำลังจะมาถึงและในปีนี้ทางวัดจะมีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพในค่ำคืนวันเสาร์ที่ 
24 ธันวาคม มิสซาเวลา 21.00น. และในปีนี้ทางวัดจะจัดให้มีกิจกรรมรื่นเริงในรูปแบบที่เหมาะสม  
ซึ่งจะเป็นกิจกรรมบิงโก ดนตรีจากกลุ่มเยาวชนโดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 19.00น. และจับรางวัล
พิเศษหลังจากมิสซาอีกจำนวน 40 รางวัลซึ่งรวมใช้ของรางวัลประมาน 250-300 ชิ้น ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ส่งความสุขที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยทางวัดปราถนาจะส่งความสุขให้กับพี่น้องที่มาร่วมในโอกาสคริสต์มาส 
ในเวลานี้มีพี่น้องบางท่านได้ร่วมส่งความสุขทั้งเป็นปัจจัยและสิ่งของมาจำนวนหนึ่งแล้ว แต่ยังขาด 
ของรางวัลอี กจำนวนหนึ่ งซึ่ งทางวัดปราถนาอยากจะได้ รางวัลชิ้ น ใหญ่ และขนาดกลาง  
จำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นของรางวัลในกิจกรรมที่จะจัดขึ้น พี่น้องที่ปราถนาอยากส่งมอบ
ความสุขในรูปแบบของของรางวัลอย่างท่ีพ่อกล่าวไปสามารถนำส่ง หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พ่อหรือ
ที่สำนักงานวัด (ขอเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้) อย่างช้าอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม เพื่อทางวัดจะได้มีเวลาใน
การจัดเตรียมและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ของรางวัลที่เพียงพอต่อกิจกรรม ขอบคุณล่วงหน้าในน้ำใจดีท่ี
พี่น้องได้แบ่งปันให้กันในโอกาสพระคริสตสมภพนี้ด้วยครับ   ปลัดวัดคลองจ่ัน 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สมพงค์ กิ่งแก้วเพชร+ตามประสงค์ผู้ขอ สมพงค์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พันธุ์สิติ วรรณธนาสิน+มารีอา สุดา วรรณธนาสิน สุดา 
 - สุขสำราญแด่ ยวงบัปติสตา ดุลยธรรม ธรรมวงศ์ สิริพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล ชาญชัย ปัญจมงคล+เทเรซา รัตติยา รักอำนวยกิจ+เปโตร จอมทัพ 

ปัญจมงคล+เทเรซา ธนีพันธุ์ วรเลิศธนานนท์+อันนา พิรัลญดา ปัญจมงคล จอมทัพ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ วีระ ศิริวงศ์วัฒนา ลิศรา 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ จำเนียร 
 - สุขสำราญแด่ แบร์นาแด็ต กันยา วัธนวิสิต+มีคาแอล ชาญชัย วัธนวิสิต  

วันที่ 27 พ.ย..2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ยวง จำลอง ตรันเจริญ จำลอง 
มิสซา - สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ แบร์นาแด็ต สลิลา ประสาทพร น้าแดง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จุฑาทิพย์ เจษฎพงศ์ภักดี จุฑาทิพย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์และครอบครัว จันมา วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ชิษณุพงศ์ เจษฎาพงศ์ภักดี ชิษณุพงศ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว โทมัส วิโรจน์ เจษฎาพงศ์ภักดี วิโรจน์ 
 - สุขสำราญแด่ ธีรเมธ กิจเต่ง+นนทรัตน์ กิจเต่ง+พชร กิจเต่ง+วรินทร์ กิจเต่ง อิทธิพัทธ์ 
 - สุขสำราญแด่ สกอลัสตา ลำดวน กิจสำเร็จ ลำดวน 
 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว มารรีอา ริศรา เจริญพานิช

และครอบครัว อารีย์ 
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ 

โพธิปัสสา+วิยะดา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา เพ็ญผกา  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เดวิด ธนกฤต+คนึงนิจ คุปกาญจนา คนึงนิจ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร เฉลิมชัย+เทเรซา พรธิภัสร์ รัศมีธีรธรรม+ชุติมา กิ่งแก้ว เฉลิมชัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เซซีลีอา นพพินท์ บุรณศิริ+ตามประสงค์ผู้ขอ นพพินท์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อาภรณ์ ขาวผ่อง+ตามประสงค์ผู้ขอ อาภรณ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อธิป จิตเจริญสมุทร+ตามประสงค์ผู้ขอ อธิป 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปณสา ราชจันทร์+ตระกูล ราชจันทร์ ปณสา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เถกิง เอนกพีระศักดิ์+ตามประสงค์ผู้ขอ เถกิง 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ยาโกเบ 

 เล่าเต็ก แซ่เฮ้ง+มารีอา กิมเน้ย แซ่เฮ้ง+อากาทา ซุ้ง แซ่โค้ว+เปาโล เก็งสือ แซ่อึ๊ง เฉลิมชัย 
 - อุทิศแด่ โรซา อนงค์ คุปกาญจนา คนึงนิจ 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทอง เนตราภา+อัณณา แฉล้ม เนตราภา+อัณณา เฉลิม+วรรณธนาสิน+ 

เปโตร สนธยา วรรณธนาสิน สุดา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ วินิจ+มารีอา ยิ้ม ไชยสมบูรณ์  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่จิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์ และวิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์+มารีอา บุญหนุน วิโรจน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซ่จัง+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิด  

แซ่แพ้+สอน สุวรรณี+ยวงชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์+วิญญาณในไฟชำระ สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ปริศนา 
 - อุทิศแด่ มารีอา รุ่งนภา เนื่องพลี  
 - อุทิศแด่ ยอแซ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ ใหม่+ยอแซฟ กู๋ตี๋+ญาติ

พี่น้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ์ 

 - อุทิศแด่ วินเซนต์ เดอ พอล ไต้ ย้ง แซ่เอีย+มารีอา ซุ่นง้อ แซ่ตัน+เปโล มงคล  
ปัญจมงคล+เทเรซา ลัดดาวัลย์ ปัญจมงคล จอมทัพ  

 
- อุทิศแด่ อ่ำฟีลิบ ดอกยี่โถ+มาเรีย ป่วน แพงไพรี+ยอแซฟ หนำ แซ่ถ่ำ+อันนา มาลา ยี่โถ+
มารีอา สุทินี แซ่ถ่ำ+เปโตร สุวิตร ฤทัยธรรมรงค์+ลูกา ประวิทย์ ธรรมธวัชวร+เปโตร หะริน 
ถิระธาดาเกษม 

จอมทพั 

 - อุทิศแด่ บุตรท่ีล่วงลับ+ตามประสงค์ผู้ขอ ชาญชัย 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ ยอห์นบอสโก ประเสริฐสิน นุชนานนท์เทพ ลัดดา 
 - อุทิศแด่ เปาโล สมชาย เจริญพงศ์ชัย ทัตยา,ขวัญยืน 

วันที่ 27 พ.ย..2022 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร สุดใจ 
มิสซา - อุทิศแด่ สุขจิตต์ วงศ์วิเศษนพคุณ จุรีรัตน 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ ประวิน+ตามประสงค์ผู้ขอ บุญเรือง 
 - อุทิศแด่ ลูกา สนอง กู้ชาต+ฟรังซิสโก ภูมิชาย กู้ชาติ นันทชัย 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรัน

เจริญ+มิตร+สิทธิ์+วิญญาณในไฟชำระ จำลอง 

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

 - อุทิศแด่ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ชงอิ๊ด แซ่แพ้+เฮี่ยง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+
ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ธเนศ แซ่จัง+ญาติพี่น้อง+วิญญาณในไฟชำระ จิตติมา 

 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ปรานอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ Gladdy Matteosian+Tom Parker ลิศรา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ประภัทพงษ์ อัครบวร จำเนียร  
 - อุทิศแด่ ประวิน วิวัฒน์วานิชวงศ์ บุญเรือง 
 - อุทิศแด่ กิติยา จารุไพศาล+สามี+ลูกเขย+บรรพบรุุษ+ญาติมิตร+ว.ในไฟชำระ ครอบครัวเอนกพีระศักดิ์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล เคี้ยง แซ่เอา+อากาทา ชุ้น แซ่เอี้ยว ณัฏฐ์ชยธร 

 - อุทิศแด่ ลูซีอา สอาด ชมจันทร์  

 - อุทิศแด่ มารีอา วิสุทธิรงค์กุล พรหมพัฒน์ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 

 - อุทิศแด่ อันตน ประกอบ ประจงกิจ+ยอแซฟ ประดิษฐ์+โรซา นุจรี ศรีมงคล ชลอ 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสเซเวียร์ สวง+อันนา ชูบ+ซีมอญ ไล่ฮวด+อันเด อู๋ กิมสวัสดิ์ สำรวย 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ มารีอา บัวศรี บุญเจือ  
 - อุทิศแด่ เปาโล โง้วเจียว แซ่คู+อันนา ตุ๊ ซำเจริญ อภิวันท ์
 - อุทิศแด่ ประวิทย์ กิจเต่ง+ใหญ่-เล็ก กิจเต่ง อิทธิพัทธ ์
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ+ตามประสงค์ผู้ขอ กรรณิการ ์



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ปัญจทรัพย ์
 - อุทิศแด่ อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+คุณพ่อเกรียงไกร เกรียงตันติวงค์ วีระกิตติ,์เขมณัฏฐ ์
 - อุทิศแด่ คุณแม่จูม ถีระพันธ์ พิมพ์ปภัสสร์ 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประวัติ+แอนโทนี ไพโรจน์+มารีอา วารี+มารีอา สุวรรณา+พงศ์ศักดิ์  
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+

ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ 
ลูกหลาน      
  เหลน 

 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิ์ปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ชงอิ๊ด แซ่แพ้+วิญญาณในไฟชำระ วลัยพร 

วันที่ 27 พ.ย..2022 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ  
ญาติพี่น้อง+วิญญาณ.ในไฟชำระ  ครอบครวัดาราพงษ ์

มิสซา - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ์ ภาวนา 

 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ 

ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  เพ็ญวรา,อัญชนา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  บุญเรือง,สุดทอง 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  ชุลีกร,ธนภัทร 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สขุสำราญแด่ สัตบุรุษวดัพระมารดานจิจานุเคราะห์  

วันจนัทร ์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครวั ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

 วันที่ 28 พ.ย.. 2022 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สนั่น 
มิสซา - สุขสำราญแด่ แบร์นาแด็ต กันยา วัธนวิสิต+มีคาแอล ชาญชัย วัธนวิสิต  

เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ 
โพธิปัสสา+วิยะดา โพธิปัสสา วิชชา 

 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิ์ปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 29 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ 
โพธิปัสสา+วิยะดา โพธิปัสสา วิชชา 

มิสซา, - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิ์ปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์ จมุพล 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันพุธ ฉลอง น.อันดรูว์ อคัรสาวก 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  
วันที่ 30 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ฟรังซิสโก วิศิษฏ์ เจษฎาพงศ์ภักดี วิศิษฏ์ 
เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ 

โพธิปัสสา+วิยะดา โพธิปัสสา วิชชา 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิ์ปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหสับดี สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 1 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ 
โพธิปัสสา+วิยะดา โพธิปัสสา วิชชา 

มิสซา - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิ์ปัสสา+ทวิธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+

วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
วันที่ 2 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ มารอีา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ 
โพธิปัสสา+วิยะดา โพธิปัสสา วิชชา 

เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิ์ปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

วันเสาร์ ระลึกถึง น.ฟรังซิสเซเวียร์ พระสงฆ์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ 

โพธิปัสสา+วิยะดา โพธิปัสสา วิชชา 
วันที่ 3 ธ.ค. 2022 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิ์ปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 

 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 เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจิตร ลูก  

 
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ  
ปัญจทรัพย์+ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์- 
เปล่งศรีสุข-ผลอุดมที่ล่วงลับ 

ครอบครัวผล
อุดม 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ อานนท์ แซ่อั๊ง ปุณชรัสมิ์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จมุพล 

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022 : อาทิตยท์ี่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
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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 : วันจันทร-์วันพฤหัสบดี เวลา 06.20 น. 
         วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022 (ศุกร์ต้นเดือน) 
      (ตั้งศีลมหาสนิทและอวยพรศีลมหาสนิท-มิสซา) เวลา 18.30 น. 
 

2. ใกล้เทศกาลคริสตสมภพเข้ามาทุกทีในปีนี้ทางวัดจะมีกิจกรรมรื่นเริงในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมและปรารถนารับบริจาคของรางวัล เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กใหญ่ ของขวัญ
หรือปัจจัย เพื่อนำมาจัดส่งมอบความสุขให้กันในเทศกาลนี้ ส่งมอบได้ที่พระสงฆ์ 
หรือสำนักงานวัด (ใกล้หมดเขตแล้ว เพ่ือจะได้ดำเนินการจัดเตรียมและนับจำนวน) 
 
 
 

 

3. ตรีวารเตรียมฉลองวัด ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่  3 ธันวาคม 2022 เวลา 17.00 น.  
โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เป็นประธาน จะมีการแห่แม่พระ รอบใหญ่ และจะมีพิธี
เสกรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ ประตู 2 ข้างวัดน้อย และเสกรูป 

     วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022 มิสซา 2 รอบ  
  เวลา 07.00 น. อาทิตย์ท่ี 2 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
  เวลา 09.30 น. ฉลองวัดภายใน  
            โดยพระสงฆ์บวชครบรอบ 25 ปี เป็นประธาน 

 วันจันทรท์ี่ 5 ธันวาคม 2022 เวลา 10.00 น.(ฉลองวัด) 
    โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน 
 
  
    


