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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว    มธ 5:13-16 

      พระเยซู เจ้าตรัสกับสานุศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน  
ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร 
นอกจากจะถูกทอดทิ้งให้คนเหยียบย่ำ 

 ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง 
ไม่มี ใครจุดตะเกียงแล้ วเอามาวางไว้ ใต้ ถั ง  แต่ย่ อมตั้ ง ไว้บนเชิงตะเกียง  
จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสง
ต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดา
ของท่านผู้สถิตในสวรรค์” 
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สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน  

 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 5 ในเทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้  
พระเยซูเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนเป็นเกลือที่ใช้ความเค็มในการรักษาโลกไม่ให้เสียไป 
และให้เราเป็นแสงสว่างสองโลกท่ามกลาความืดมิด ความไม่ดี สองสิ่ง สองคุณลักษณะ 
ที่อยากให้เราคริตชนได้พยายามทำเป็นและทำให้โลกนี้เป็นโลกที่ดีขึ้น 

 สัปดาห์หน้าเชิญชวนทุกท่านร่วมมิสซาหน้าถ้ำแม่พระเมืองลูร์ด มิสซาเวลา 17.00 น.  
เชิญชวนพี่น้องพร้อมในกันใส่เสื้อสีฟ้า (ของทางวัด ฯลฯ) ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์  
หลังมิสซาวันเสาร์มีถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ วันอาทิตย์มีสวดบทภาวนาวิงวอนแม่พระ 
หลังมิสซา  

 พ่อได้นำรูปนักบุญหลายองค์ในวัดมานอกวัด เพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสสวดภาวนา 
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทุกองค์มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 
ให้แก่เราทุกคนได้ เชิญชวนพี่น้องสามารถศึกษาประวัติและแบบอย่างของนักบุญทุกท่าน 
ขอท่านนักบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนเพื่อเราทุกคนด้วย 

 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ทางวัดได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณบริเวณหน้าถ้ำแม่พระ
ฯ โอกาสฉลองที่แม่พระได้มาประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ประเทศฝรั่งเศส ยังเป็นวันภาวนา 
เพื่อบรรดาผู้ป่วยสากล หลังมิสซาจะมีการภาวนาโอกาสนี้ เชิญชวนพี่น้องได้ใส่เสื้อสีฟ้า  
(ของทางวัดหรือเสื้ออะไรก็ได้) หรือสีอื่นๆ ก็ได้ โอกาสนี้บรรดาเยาวชนจะมาแสดงดนตรี 
โดยเฉพาะเพลงแม่พระเป็นพิเศษ อยากถือโอกาสนี้ได้เชิญชวนพวเราได้ภาวนาเพื่อผู้ป่วย 
ที่อยู่บริเวณวัดและมาร่วมมิสซาที่วัดของเราด้วย  

       ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกท่าน 

                คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 

คุยกับเจ้าวัด 



 

  

ห น้ า  3  
 

บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“เป็นธรรมดา ทำดีย่อมมอีุปสรรค” 

 ช่วง“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็ม  
เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์นอกจากทิ้งให้คนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นแส่งสว่างส่องโลก”  
(มธ  5:13 - 16) เป็นข้อความจากพระวรสารในสัปดาห์นี้ และดูเหมือนเป็นภาพสถานการณ์ในโลก
ปัจจุบัน ในสังคมปัจจุบั นของเรา เราเห็นความไม่ดี  ความชั่ วร้ายที่ เกิดขึ้นทั่ วทุกแห่งในโลก 
สงคราม การฆ่าฟัน การแก่งแย่งชิงดี  การเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ ดู เหมือนว่าความชั่ วร้าย 
ความไม่ดีต่างๆมันยิ่งวันยิ่งมีมากขึ้น จนทำให้คนในยุคปัจจุบันเฉยชาที่จะทำดี เฉยชาที่จะแสดงความรัก
ต่อเพื่อนพี่น้อง เพราะรู้สึกว่า จะทำดีไปทำไม ทำไปก็ไม่เกิดผลอะไร ทำไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมา  
 คำกล่าวที่เราได้ยินบ่อยๆว่า “สังคมไม่ดีไม่ใช่เพราะไม่มีคนดี แต่สังคมไม่ดีเพราะคนดีท้อแท้  
ที่จะทำดี”  และนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ความไม่ดีจึงทวีมากขึ้นในสังคม เพราะคนดีไม่อยากทำดีต่อไป 
เพราะคนดีท้อถอยที่จะทำเรื่องดีๆ เป็นเหมือนเกลือที่หมดรสเค็ม เป็นแสงส่วงท่ีไม่ส่องสว่าง 
 ถ้าพี่น้องฟังพระวาจาของพระในสัปดาห์นี้พ่อว่าน่าจะเป็นกำลังใจสำหรับพวกเรา และบอก 
ความจริงประการนึงกับพวกเราว่า "การทำดี ย่อมมีอุปสรรค" แต่อย่าให้อุปสรรค  ทำให้เราหมด 
ความตั้งใจในเรื่องดีๆที่จะทำ เป็นธรรมดาเมื่อจะทำดี เมื่อตั้งใจจะทำเรื่องดีๆ จะไม่มีอุปสรรค คงเป็นไป
ไม่ได้ เหมือนคำกล่าวที่พ่อได้บอกไป ทำดี ย่อมมีอุปสรรค หรือบางถ้อยคำที่เรามักได้ยินบ่อยๆ นั่นคือ 
มารไม่มี บารมีไม่เกิด 
 ยิ่งเราตั้งใจทำดี อุปสรรคก็มารอตรงหน้า ยิ่งตั้งใจจะทำดี การผจญล่อลวง อุปสรรคก็มา 
ดักรอเราแล้ว สิ่งสำคัญ คือ ขอให้เรายึดมั่นในความดี เชื่อในความดี อย่าท้อถอย ท้อแท้ในการทำดี  
ถ้าเราไม่ท้อทอย ถ้าเรามีความตั้งใจ ก็ไม่มีอะไรจะทำอะไรเราได้ และสิ่งดีที่ทำอย่างไรมันก็ต้องส่งผลดี 
ไม่มากก็น้อย แต่หลายครั้งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถทำเรื่องดีๆได้  สิ่ งนั้นก็คื อใจ 
เราเองนี่แหละ  และบางทีการเอาชนะที่สำคัญที่สุดก็คือ เอาชนะใจเราเองมากขึ้น ด้วยการทำเรื่องดีๆ
ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น เป็นต้นกับเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรา และช่วยกันเติม ความรัก เติมความดี ลงในสังคม 
ทำให้สังคมที่เย็นชา อุ่นด้วยความรัก เข้มด้วยความดี โดยเริ่มจากสังคมใกล้ตัวของเรา ในบ้านของเรา 
ในครอบครัวของเรา ในที่ทำงานของเรา ในชุมชนของเรา ให้มากขึ้นกว่าเดิม ให้ตัวเราเป็นคริสตชน 
ที่รักษาความดีเหมือนเกลือท่ีรักษาความเค็ม เหมือนแสงสว่างท่ีส่องสว่างอยู่เสมอ   
         ปลัดวัดคลองจั่น 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย พัสธพงษ ์
 - สุขสำราญแด่ มารีอา อนงค์ แสงประสิทธิ์ จุลสันติ 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ไพศาล+ยอแซฟ ไพโรจน์ วิชัย 
 - สุขสำราญแด่ อุบลรัตน์+สุชาติ ทวยเจริญ อุบลรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พร้อมใจ ปราณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัวและญาติพี่น้อง สมพร 

 - สุขสำราญแด่ เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันตธ์นา+มารีอา 
จิณณ์ณวรา อัศวนันต์ธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ์ ศุภณัฐ 

 - สุขสำราญแด่ เปโตร วีระพงษ์ โรจนอำไพ ณัฏฐณี 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วิภา ภูมิตระกูล  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ นิปกากร อุทัย 

 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พรชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 
เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 

 - สุขสำราญแด่ เยราร์ด ปวริส+วัชรินทร์ บุญจันทร์โฮม ศิริชล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 

วันที่ 5 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 

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

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ณัฏฐนันท์ ชาญชัยพลัชโชติ+ตามประสงค์ผู้ขอ ณัฏฐนันท์ 

 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่น้อง+
ผู้ป่วย+ตามประสงค์ผู้ขอ นิภาพร 

 - สุขสำราญแด่ อันนา วีณา+อันนา กัลยารัตน์ +มารีอา เนตรนภิศ + อลิซาเบท นริศรา + 
เปาโล พงศ์ชพัฒน์  มีขันทอง เนตรนภิศ 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว ศิริวงศ์วัฒนา สมบัติ 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ฑิฆัมพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 

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

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา   
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลาวัลย์ 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา  
 - อุทิศแด่ เทเรซา กิมฮวย+ยอแซฟ หยิดหมง วิชัย 

 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+
เปโตร ใหญ่+ฟรังซิสเซเวียร์ ทวี พรพรรณ 

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

 - อุทิศแด่ คุณแม่ สำราย แหลมเขาทอง+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ สมพร 
 - อุทิศแด่ โรซา บุญเรือน+วินัย+จตพุร+เตี่ยไพบูลย์+เซซีลีอา หร่ัน ฉัตรรัตนรังสี อุบลรัตน์ 
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+สุธรรม์ หรรษกุล วิชชา 

 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง  
แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+สาทร อังกุรัตน์ วิญญาณในไฟชำระ สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เอิน+มารีอา กาง+อันนา วิมวิภา+เทเรซา เฮือง รชาเศรษฐ์ 

 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันต์ธนา+วญิญาณในไฟชำระ จิณณ์ณวรา 

วันที่ 5 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
มิสซา - อุทิศแด่ อักแนส แอกแนส แอดดิสัน ริส 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย ประภาศรี+ 
กัญญรัตน์+อากง อามา ครอบครัว 

 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมัคร พงษ์เพิ่มมาศ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ หย่นเยา แซ่หลก มาลี 
 - อุทิศแด่ ยวงบอสโก สมพงษ์ แสงประสิทธิ์ จุลสันติ 
 - อุทิศแด่ อนาสตาเซีย สุดฤทัย รัตนะพร วทัญญา 
 - อุทิศแด่ ยอห์น อาเจา+มารีอา ประทุม เทเรซา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ขาย+อันนา ขาย+เปโตร ข่าน+อันนา ข่าน+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ พิชัย 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ กู๋ตี๋+ยอแซฟ ใหม่+ญาติพี่
นอ้งที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ์ 

 - อุทิศแด่ ลอเรนซ์ สมบูรณ์+มารีอา มักดาเลนา เวิล พันธ์วิไล ประยูร 
 - อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงค์กุล พรหมพัฒน์ 
 - อุทิศแด่ สตานิสเลา ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ์ ศิริชล 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+มารีอา เสาวนีย์+ยวงบัปติสตา วัชระสถิตย์ พงษ์เพิ่มมาศ วรวัฒ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา  
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ อังเดร สาง+อันนา เหมือน+เปาโล ทุง+มารีอา ทุง+เปาโล วิจิตร ตรันเจริญ+ 
ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ ณัฏฐนันท์ 

 - อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารีอา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติ 
พี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ นิภาพร 

 - อุทิศแด่ กาโลโล สยาม+มารีอา ยู่ซื่อ+มัคติโต สมคิด สังขรัตน์+เปโตนิลา สมจิตร วรรณงาม เนตรนภิศ 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง  
กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลูกหลาน เหลน 

วันที่ 5 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+
วญิญาณในไฟชำระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

มิสซา - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ 
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ อุดม 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เพ็ญวรา,สมบัติ 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา  

เวลา 09.30 น. 
สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์  

วันจนัทร ์ ระลึกถึง น.เปาโล มิก ิพระสงฆ์ และเพ่ือนมรณสักขี 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 6 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธัชทอง พงษ์ตระกูล+สิทธิศักดิ์+มารีอา วรรณรัตน์ พงษ์ตระกูล  
มิสซา 

เวลา 06.20 น. 
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 7 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันพุธ น.เยโรม เอมีลอีานี, น.โยเซฟินา บาคีตา พรหมจารี 

วนัที่ 8 ก.พ. 2023 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ 

 

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณ
ในไฟชำระ 

 

 - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 9 ก.พ. 2023 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ 

 

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณ
ในไฟชำระ 

 

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ ระลึกถึง น.สโกลัสติกา พรหมจารี 

วันที่ 10 ก.พ. 2023 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ 

 

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณ
ในไฟชำระ 

 

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร์ แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด 

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

 

วันที่ 11 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
นพวารพระมารดาฯ 

มิสซา  
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณ
ในไฟชำระ 

 

เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอาทิตย์ที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2023 : อาทิตย์ที ่6 เทศกาลธรรมดาธรรมดา 
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ตารางมิสซา : วันจันทร ์- 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. สัปดาห์หน้า :  วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2023 ฉลองแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด   

   มิสซาหน้าถ้ำจำลองแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด เวลา 17.00 น. (เชิญชวนสวมเสื้อสีฟ้า) 
 

2. วันอาทิตย์นี้หลังมิสซา ซิสเตอร์คณะศรีชุมพาบาลมาจะนำสินค้าพื้นเมืองของทางคณะฯ  
มาขาย รายได้สนับสนุนกิจการของคณะฯ ที่ช่วยเหลือสตรีและเด็กๆ  
 

3. พี่น้องท่านใดมีใบลานของปีที่ผ่านมา สามารถนำมาให้ที่วัด เพื่อจะได้เตรียมเข้าสู่เทศกาล 
มหาพรต วันพุธรับเถ้า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 
 

4. อาทิตย์นี้  ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสน 
และทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ 
 


