
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 05 ประจําวันอาทิตยที่ 30 มกราคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา                ลก. 4 : 21-30 

 พระองคจึงตรัสกับเขาวา “ทานคงจะกลาวคํา
พั ง เพยนี้ แก เราเป นแน ว า” “หมอเอ ย  จงรักษา 
ตน เองเถิ ด  สิ่ งที่ พ วก เราได ยิ น ว า เกิ ดขึ้ นที่ เมื อง 
ค าเป อ รน าอุ ม นั้ น  ท าน จงทํ าที่ นี่ ใน บ าน เมื อ ง 
ของทานดวยเถิด” แลวพระองคยังทรงเสริมอีกวา 
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ไมมีประกาศกคนใด 
ไดรับการตอนรับอยางดีในบานเมืองของตน 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 
 อาทิตยนี้ เปนสัปดาหที่  4 ในเทศกาลธรรมดา ในพระวรสารของนักบุญลูกาวันนี้ 
พระเยซูเจาไมไดรับการตอนรับจากบุคคลในบานเกิดของตัวเอง แมพระองคจะทําอัศจรรย
ตางๆ มากมา แตสุดทายพวกเขากับมองวาพระเยซูเจาเปนลุกของโยเซฟซึ่งเปนเพียงชางไม 
สิ่งนี้เองที่ทําใหพระเยซูเจาไมสามารถเทศนสอนหรือทําอัศจรรยไดมากนักที่บานเกิดของตนเอง 
อคติในใจของประชาชนทําใหพวกเขาไมไดรับของประทานและพระหรรษทานของพระเจา 
อยากใหเราแตละคนเปดใจกวางจึงจะสามารถรับพระพรของพระเจาไดอยางเต็มที่ 
 เดือนมกราคมเดินทางมาถึงปลายเดือนดวยความรวดเร็ว เรากําลังจะเขาสู เดือน
กุมภาพันธแลว สถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยของเรายังอยูในชวงที่
จํานวนผูติดเชื้อไมไดเกินจํานวน 10,000 คน จํานวนผูเสียชีวิตลดนอยลง ทางผูรับผิดชอบ
พยายามควบคุมการติดเชื้อของผูคนและทําใหเราทุกคนสามารถเจริญชีวิตตามปกติในแตละวัน
ใหได  
 วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ ศกนี้เปนวันตรุษจีน/ตรุษญวน วันขึ้นปใหมที่สําคัญอีกวันหนึ่ง
ของชาวไทย จะมีการแจกสม ของที่ระลึกใหกับพี่นองที่มาขอพรในมิสซา หลังมิสซาจะมีการเสก
ยานพาหนะ ขอเชิญชวนพี่นองที่ปรารถนาใหเสกยานพาหนะของตนเอง ไดนํามาจอดบริเวณ
ใกลๆ ลานหนาวัดหรือใกลเคียง หลังมิสซาพระสงฆจะมีการสวดภาวนาและนําน้ําเสกไปพรม
ยานพาหนะทุกชนิดของพี่นอง ขอสวัสดีปเสืออยางเปนทางการ 
 ประชาสัมพันธลวงหนา หลังจากการประชุมสภาอภิบาล ทุกคนลงความเห็นอยากใหมี
การทํามิสซาที่หนาถ้ําแมพระที่วัดของเรา ในที่ประชุมจึงไดตกลงจัดมิสซาในวันเสารที่ 12 
กุมภาพันธ เวลา 17.00 น. ซึ่งเปนเวลามิสซาปกติของทุกวันเสาร แตเปลี่ยนมาเปนหนาถ้ํา 
แมพระ เชิญชวนพี่นองไดมารวมมิสซาในวันและเวลาดังกลาวดวย เชิญชวนพี่นองไดจุดเทียน 
ที่หนาถ้ําแมพระกอนมิสซา และหลังมิสซาถวายดอกไมแดแมพระ 
 อาทิตยเปนสัปดาหสุดทายที่ทางวัดจะรวบรวมเงินแบบเปนทางการ เพื่อไปบริจาคเขาสู
มูลนิธิเซนตมารติน ทางวัดจะนําไปบริจาคในเดือนพฤศจิกายนตามโครงการของทางเขต 2  
มีการเปลี่ยนแปลงเดือนหลังจากที่ไดมีการประชุมเขต พี่นองที่ประสงคจะบริจาคสามารถทําได
ตลอดทั้งป ทั้งสวนตัวหรือจะสงมารวมกับทางวัด พี่นองสามารถติดตอไดทางสํานักงานวัด 

             ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดใช เผงอัง ตั่วถ่ัง 
               ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                 คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"อังเปาและคําอวยพรที่เริ่มจากความรักของพระ" 

 "ดังนั้น ทานจงคาดสะเอว จงลุกขึ้นไปบอกทุกสิ่งที่เราจะสั่งทานใหเขาฟง อยากลัวเขาเลย 
เพราะเราจะทําใหทานไมพรั่นพรึงตอหนาเขา..... เพราะเราอยูกับทานเพื่อชวยทานใหรอดพน”  
องคพระผูเปนเจาตรัส  (ยรม 1:17,19) 

          "ตรุษจีน" กําลังเดินทางมาถึง "ซินเจียยูอี่ซินนี้ฮวดไช " แปลวา "คิดหวังสิ่งใด 
ขอใหสมปรารถนาในปใหมนี้มีแตความสุขมั่งคั่ง โรคดีร่ํารวยตลอดป" เปนภาษาจีนแตจี๋ว หากเปน 
จีนกลาง "ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนไควเลอ" หรือจะใช "เผงอัง" เพื่อขอให "รางกายสุขภาพ
แข็งแรง"  รวมทั้งธรรมเนียม "การใหซองอังเปา"  ลวนแลวแตเปนความรักความปรารถนาดีที่จะ
มอบใหกับพี่นองใหกับผูคนอันเปนที่รักหรือเคารพรัก แตหากคิดดูอีกดานหนึ่ง (ซึ่งอาจเปนมุมมอง
คอนทางลบสักหนอย) ทําใหเห็นวามนุษยเราอยูทามกลางความหวาดกลัว และรูวาตัวของมีขอจํากัด 
ขอจํากัดดานรางกาย ชีวิตความเปนอยู 

 ในสมัยของผูคนในชวงเวลาพันธสัญญาเดิม เราก็สามารถพบเห็นความหวาดกลัวเหลานี้ได  
และพระเปนเจาทรงใหพลังใหความอบอุนใจผานทางคําของประกาศกเยเรมีย เราพี่นองคริสตชน 
ในวันนี้ เราพบสันติสุขทามกลางความสับสนวุนวายความทุกขยากในพระพรของพระไดเสมอ 
เราจึงมีสติอยูได เราเผชิญหนาได เพราะพระเรายืนยันเสมอ "....จงลุกขึ้นไปบอกทุกสิ่งที่เราจะสั่ง
ทานใหเขาฟง อยากลัวเขาเลย..... เพราะเราอยูกับทานเพ่ือชวยทานใหรอดพน” 

 "แมขาพเจาจะแจกจายทรัพยสินทั้ งปวงใหแกคนยากจน หรือยอมมอบตนเอง 
ใหนําไปเผาไฟ  ถาไมมีความรัก ขาพเจาก็มิไดรับประโยชนใด"  (1คร 13:3) 

 เพราะพระพรของพระ เพราะความรักที่พระมีตอเราเสมอ เราจึงมีพลังเสมอที่จะรัก 
และมอบความรักใหกับผูคน ใหกับเพื่อนพี่นอง ความดีงามหรือคุณคาชีวิตคริสตชนจึงไมไดให  
หรือเริ่มจากกิจการดีที่เราทํา แตหากเริ่มตนที่ความรักของพระที่มีตอเรา (อาจจะตองคิดหนัก
ทบทวนไตรตรองลึกซึ่งสักหนอยเพื่อจะเขาใจไดจริง) 

 พระองคจึงทรงเริ่มตรัสวา “ในวันนี้ ขอความจากพระคัมภีรที่ทานไดยินกับหูอยูนี ้
เปนความจริงแลว” (ลก 4:21) 

 ดังนั้น ในสัปดาหนี้ ไมวาจะเปนความรักความปรารถนาดี หรือจะเปนคําอวยพร หรือจะเปน
กิจเมตตาใดใดก็ดี เราจะเริ่มตนที่บูชามิสซาขอบพระคุณพระเจา เราจะเริ่มตนจากการขอบพระคุณ
ความรักของพระเยซูเจาในศีลมหาสนิทที่เราเขามารับและเราจะเดินทางกลับออกไป และทําให
เกิดขึ้นจริง มอบความรัก คําอวยพรดวยชีวิตของเรา ใหเปน "อังเปาและคําอวยพรที่เริ่มจาก 
ความรักของพระ".             

            นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 4  เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มยุรี+ตามประสงคผูขอ มยุรี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมยศิลป+ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว รุจิราพร หงษทอง+ตามประสงคผูขอ รุจิราพร 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ปยนุช พัฒนภิรมย+ภัทร นําวล+ปนิดา น้ําวล+ภูมิ นําวล ปยนุชข 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ดารกา แซตั้ง ดารกา 
 - สุขสําราญแด บุญธรรม+บุญลอง พงศชีวะกุล พิชัย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง นันทิกา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ สุพิทยา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด อันตน ปาลรัฐ+วิธมน นิปกากร+ตามประสงคผูขอ อุทัย 
 - สุขสําราญแด ยวง บอสโก กฤตศรัณย เจริญสินนิธิโชค นพพินท  

 - สุขสําราญแด ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา  
เจริญพานิชและครอบครัว อารีย 

 - สุขสําราญแด วราภรณและหลาน+ครอบครัว เกสรา ถาวร 
 - สุขสําราญแด เทเรซา เจมิสา+ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูลและครอบครัว  

วันที่ 30 ม.ค. 2022 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน  

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด มารีอา กุลธิดา สุวิมล+ญาติพี่นอง ลูก หลาน  
มิสซา - สุขสําราญแด เซซีลีอา ณัฐนนัท+ลูซีอา ลาภิสรา ทิพยประเสริฐ+ฟรังซิส พีรัชชัย ทราวุธ ณัฐนันท 

 - สุขสําราญแด อันนา จรรยา+มารีอา จิตติมา+อัญจลา กีรตกิา+สวัสดิ์ บุญคํา+ณัฐพงษ 
 ปานทอง+ธีระพงษ ตั้นจาด จรรยา 

 - สุขสําราญแด สวัสดิ์+เกียรติศักดิ์+จิตโสภา+จิรกริช บุญคํา+อนุสรณ บุญคํา สวัสด์ิ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว บุญคํา+ครอบครัว ทิพยประเสริฐ+ครอบครัว โสภาษิต+
ครอบครัว บันลือวงษ+ครอบครัว ปานทอง จิติมา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว บันลือวงษ+ครอบครัว ทราวุธ+ครอบครัว จารุเวทตระกูล+ 
ครอบครัว บุญคํา แอนน ี

 - สุขสําราญแด มารีอา จิติมา บุญคํา+มารีอา จารุณี บุญคํา+เทเรซา แหงพระกุมาร
เยซู แอนน ี จิติมา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด เปโตร ไหล+มารีอา วาแรนด โสภาษิต+มารีอา สันต บันลือวงษ จิติมา 
 - อุทิศแด เปโตร มนัส เรนาโต บํารุง+ยวงบัปติสตา มานิตย โสภาษิต+ญาติพี่นองที่ลวงลับ จิติมา 
 - อุทิศแด ยอหนบัปติสต ทวี ศรีนภาวรรณ+สุนทร จึงสวนันทน+เปาโล ฮั้งเซง แซเตียว วด ี
 - อุทิศแด โรซา พันทิพย สองจา ดวงใจ 
 - อุทิศแด อันนา โสม+มารีอา สด+มารีอา ฟน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ อุทัย 
 - อุทิศแด คุณพอ ดํารง กูชาติ+ฟรังซิสเซเวียร สมนึก ถาวร 
 - อุทิศแด ลูก+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ วราภรณ 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด เปาโล เคี้ยง แซเอา+อากาทา ชุน แซเอี้ยว ณัฏฐชยธร 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 4  เทศกาลธรรมดา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทศิแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
 - อุทิศแด เปโตร ทุย+อันนา ขาย+เปโตร ขาน+อันนา บาน พิชัย 

 
- อุทิศแด มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ+เปโตร สวาง+ 
เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 

วันที่ 30 ม.ค. 2022 - อุทิศแด ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค+อังเยรา ปราณี สังขรัตน อรทัย 
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 

มิสซา - อุทิศแด ตระกูล ทับปงที่ลวงลบั+วญิญาณในไฟชําระ วรรณดี 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ ณภัสสร 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ ภาวนา, สุนทร 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสทิธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ทีล่วงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ดารกา, สุพิทยา 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร ระลึกถึง น.ยอหน บอสโก พระสงฆ 

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

 - สุขสําราญแด มารีอา วดี จึงสวนันทน วด ี
 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 
 - สุขสําราญแด มารอีา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 31 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด เซซีลีอา ณัฐนันท+ลูซีอา ลาภสิรา ทิพยประเสริฐ+ฟรังซิส พีรัชชัย ทราวุธ พีรัชชัย 
มิสซา,เวลา 06.30 

น. 
- สุขสําราญแด อันนา จรรยา+มารีอา จิตติมา+อัญจลา กีรติกา+สวัสดิ์ บุญคํา+ณัฐพงษ  
ปานทอง+ธีระพงษ ตั้นจาด จิติมา 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

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

วันอังคาร สัปดาหที่ 4 เทศกาลธรรมดา (วันตรุษจีน) 

 - 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 
 - สุขสําราญแด เซซีลีอา ณัฐนันท+ลูซีอา ลาภสิรา ทิพยประเสริฐ+ฟรังซิส พีรัชชัย ทราวุธ ลาภิสรา 

 
- สุขสําราญแด อันนา จรรยา+มารีอา จิตติมา+อัญจลา กีรติกา+สวัสดิ์ บุญคํา+ณัฐพงษ  
ปานทอง+ธีระพงษ ตั้นจาด จิติมา 

มิสซาวันที่ 1 ก.พ. 2022 
,เวลา 09.30 น. 

- สุขสําราญแด ครอบครัว สวัสดิ์+ครอบครัว เกียรติศักด์ิ+ครอบครัว จิตโสภา+ครอบครัว  
จิรกริช+ครอบครัว สมนกึ+ครอบครัว บุญคํา สวัสดิ ์

 - สุขสําราญแด ครอบครวั บรรลือวงษ+ครอบครัว ทราวุธ+ครอบครัว จารุเวทตระกูล+ ครอบครัว บุญคํา จารุณ ี
 - สุขสําราญแด มารีอา จิติมา บุญคํา+มารีอา จารุณี บุญคํา+เทเรซา แหงพระกุมารเยซู แอนน ี จิติมา 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพุธ ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร 
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที่ 2 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี, น.อันสการ พระสังฆราช 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที่ 3 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร สัปดาหที่ 4 เทศกาลธรรมดา 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที่ 4 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร ระลึกถึง น.อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที ่5 ก.พ. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา .เวลา 17.00 น - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2022 : อาทิตยที่ 5 เทศกาลธรรมดา 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 
การทําหนาที่ประกาศก 

เมื่อนักการเมืองกลาวปราศรัยในการรณรงคหาเสียง เขาพบกับปฏิกิริยาที่แตกตางกัน 
บางคนเห็นดวย บางคนไมเห็นดวย และบางคนไมเห็นดวยอยางรุนแรง บางคนยักไหลและไมได
ส น ใจอ ย า งแท จ ร ิง  ทํ า ไม สิ ่ง นี ้จ ึง เก ิด ขึ ้น เช น ก ัน ก ับ ผู ที ่จ ะ เป น ข า ร าชก ารที ่ซื ่อ ส ัต ย 
ซึ่งมีฐานะดีและตั้งใจจริงที่จะรับใชหมูคณะของพวกเขา?  

เหตุผลประการหนึ่ง อาจจะเปนความจํากัดของธรรมชาติมนุษย ความคิดแคบอคต ิ
การขาดขอมูลขาวสารทั่วไป การเปนสวนหนึ่งของสังคมปด และความชั่วที่ถูกคุกคามดวยความดี 
อ าจจะเป นส วนหนึ่ งที่ ก อ ให เกิ ดปฏิ กิ ริ ย าเหล านี้  คริ สต ศ าสนาในฐานะปรั ชญ าชี วิ ต 
ที ่งดงาม ไดร ับการเทศนสอนไปทั ่วโลก บางคนยอมรับ และพบกับชีว ิตที ่ม ีความหมาย 
ซึ่งนําไปสูความพึงพอใจและความสุข บางคนปฏิเสธเพราะเห็นวาเปนการคุกคามคานิยมทั้งชุด 
ของตัวเขา ยังมีบางคนที่ไมเอาใจใส และในหมูคนเหลานี้ยังมีพวกที่แสวงหาความหมายของชีวิต 
ในระยะสั้น ไมใชทุกคนที่ไมยอมรับสารของพระคริสตจะเปนคนเลว 

 การยอมรับพระคริสตเจา และแนวการมองชีวิตของพระองคนั้น เรียกรองความเชื่อ 
และความ เชื่ อ เป นพระคุณ ของพระเจ า เป นการ เสี่ ย งที่ จะกล าวหาคนที่ ไม เชื่ อ ว าผิ ด 
และไมมีน้ํ า ใจด ี ควรปล อยการต ัดส ิน ไว ก ับพระเจ า  แต เราควร เป นพยานถ ึงร ูปแบบ 
ชีวิตคริสตชนดวยถอยคํา และแบบอยางซึ่งเราเชื่อวา นําไปสูความสุขที่แทจริง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ห น า  8  

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศุกร เวลา 06.30 น. วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                   วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 
กิจศรัทธาออนไลน : วันอังคาร เฝาศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 11.45 น. 
                    วันอังคารและวันศุกร  ชวนสวดสายประคําออนไลน เวลา 19.00 น. 
    (ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถติดตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. ประกาศคณะธรรมทูตไทย เรื่องอนุญาตใหรับศีลบวชเปนพระสงฆ  สังฆานุกร 
ยอหน บอสโก พูลทรัพย ลีนานุรักษ สัตบุรุษวัดแมพระลูกประคํา กาลหวาร สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิธีบวชพระสงฆจะกระทําในวันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ  
ค.ศ. 2022 ณ วัดแมพระลูกประคํา กาลหวาร กรุงเทพฯ 
 

2. มิสซาวันตรุษจีน ตรงกับวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ 2022 เวลา 09.30 น.  
หลังมิสซามีแจกสม และพระสงฆจะมีการพรมน้ําเสกยานพาหนะ พี่นองสามารถ 
นํายานพาหนะ จอดไวบริเวณหนาวัด 
 

3. ฉลองแมพระประจักษเมืองลูรด วันเสารที่ 12 กุมภาพันธ 2022 เวลา 17.00 น.  
มิสซาดานหนาถ้ําแมพระประจักษเมืองลูรด หนาวัดใหญ  
 
 
 
 
 


