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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว    มธ 2:1-12 

      กษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์  ทรงซักถามถึงวันเวลา 
ที่ดาวปรากฏ แล้วทรงใช้บรรดาโหราจารย์ไปที่เมืองเบธเลเฮม ทรงกำชับว่า “จงไปสืบถามเรื่อง 
พระกุมารอย่างละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแล้ว จงกลับมาบอกให้เรารู้ เราจะได้ไปนมัสการ
พระองค์ด้วย” เมื่อบรรดาโหราจารย์ได้ฟังพระดำรัสแล้ว  ก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็นทางทิศ
ตะวันออกปรากฏอีกครั้งหนึ่งนำทางให้ และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือ สถานที่ประทับของพระกุมารเมื่อเห็น
ดาวอีกครั้งหนึ่ง บรรดาโหราจารย์มีความยินดียิ่งนักเขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์
พระมารดาจึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินำทองคำ กำยาน และมดยอบ ออกมา
ถวายพระองค์ แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝัน มิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรดเขาจึงกลับไปบ้านเมือง
ของตนโดยทางอื่น 
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 อาทิตย์นี้ พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์หรือที่เราเคยเรียกกันว่า 
“ฉลองพญาสามองค์”  พระเยซูเจ้าเผยแสดงตัวพระองค์เองแก่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษา 
นักปราชญ์ทั้ง 3 จากทิศตะวันออกเป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงบุคคลที่ไม่ใช่เฉพาะชาวยิว 
ในเรื่องราวนี้ยังมีกษัตริย์เฮโรดเป็นตัวแทนของบุคคลที่ยังมีกิเลส ความอิจฉา ความโลภ ฯลฯ 
พร้อมที่จะทำบาปที่ร้ายแรงเพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการ  
 เชิญชวนพีน้องทุกท่านได้ร่วมใจภาวนาเพื่อดวงพระวิญญาณของพระสันตะปาปากิตติคุณ 
เบเนดิกต์ที่ 16 พระองค์ได้พักผ่อนอย่างสงบกับพระเจ้าเมื่อวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา  
พระชนม์มายุ 95 พรรษา ขอพระเจ้าโปรดประทานการพักผ่อนตลอดนิรันดรแด่พระองค์ 
ด้วยเทอญ  
 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม มิสซาเวลา 9.30 น. ทางวัดจัดให้มีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
และการรื้อฟ้ืนคำมั่นสัญญาของศีลล้างบาปอย่างสง่า เชิญชวนพ่ีน้องทุกท่าน ภาวนาเพ่ือบรรดา
ลูกหลานของเรา ให้ได้มีความศรัทธา ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างดี 
 วันที่  9-13 มกราคม พระสงฆ์อัครมณฑลกรุงเทพฯ เข้าเงียบประจำปีพร้อมกัน 
ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม ขอคำภาวนาของพ่ีน้องสำหรับการเข้าเงียบในครั้งนี้ด้วย ดังนั้น 
ตารางเวลามิสซาในสัปดาห์หน้า วันจันทร์มีมิสซาเวลา 6.20 น. วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี  
ไม่มีมิสซาที่วัด ส่วนวันศุกร์ที่ 13 มกราคม มิสซาเวลา 19.00 น.  หากพ่ีน้องท่านใด ต้องการ
ติดต่อพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ สามารถติดต่อวัดบริเวณใกล้เคียงที่เป็นพระสงฆ์ 
คณะนักบวชต่างๆ ได้ 
 พ่อขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณพ่ีน้องทุกท่านสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่  
ที่ผ่านมา ทางวัดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกๆ ท่าน ทั้งในด้านการเตรียมงาน 
และบรรยากาศที่ดี  อยากเชิญ ชวนให้ เราร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธา  
ความร่วมมือกับทางวัดต่อไป ขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้ตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่าน 
 วันเสาร์ที่ 14 มกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ เชิญชวนพวกเราได้ภาวนาเด็กๆ ทุกคน 
ให้สามารถทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดี  มีสุขภาพที่แข็งแรง เรียนหนังสือและเป็นลูกๆ  
ที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง     ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 

                        คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“แค่ก้าวเดิน ก็ ก้าวหน้า” 

 เราเพ่ิงนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันมาไม่นานเผลอๆ นี่ก็ผ่านมาสู่สัปดาห์ที่ 2 ของปี  
กันแล้ว เทศกาลคริสต์มาสก็สิ้นสุดลง เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางคนก็อาจบอกว่ายังไม่ทัน 
จะทำอะไรเลยผ่านมา 2 เดือน 3 เดือน แปปๆ 1 ปีอีกละ ยังไม่เริ่มทำสิ่งที่อยากจะทำเลย 
หลายๆ ครั้งเราแต่ละคนก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปกี่ปีกี่หนแล้ว โดยที่เรายังไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำ 
และก็มานั่งเสียดายเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี สิ่งหนึ่งที่มักทำให้คนเรา 
ไม่ก้าวไปข้างหน้าก็คือ ความเคยชิน การทำอะไรเดิมๆ เวลาเดิมๆ ที่เดิมๆ ก็เกิดความเคยชิน 
จนทำให้หยุดอยู่กับที่ไม่ก้าวไปข้างหน้า พ่อมีโอกาสได้อ่านบทความดีๆ บทความหนึ่งเขาตั้งชื่อว่า  
ปีใหม่ ต้องก้าวไปข้างหน้าและในบทความน้ีเองได้เสนอ 9 ข้อที่ควรทำเพ่ือชีวิตจะก้าวหน้าพ่อคิดว่า
ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวพ่อเองและสำหรับพ่ีน้อง มีอะไรบ้างพ่ีน้องลองอ่านไปพร้อมๆ กัน 
 1. ตั้งเป้าหมายในชีวิต อย่าพอใจกับเพียงแค่ความสำเร็จเดิมๆ ชีวิตจะอยู่กับที่ 
 2. ออกไปหาเพ่ือนใหม่ๆ ในชีวิตบ้าง (เปิดโลกเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเพิ่มข้ึน) 
 3. ทิ้งนิสัยเสียๆ ข้ออ้างเดิมๆ 
 4. เรียนรู้ทักษะ หรือเรื่องที่สนใจใหม่ๆ เพิ่มสักเรื่อง (หาความรู้เพิ่มเติมบ้าง) 
 5. จัดระบบให้ตนเอง ลดความวุ่นวายและเรื่องไม่จำเป็นในชีวิต 
 6. ปรับบุคลิกให้ดีข้ึน 
 7. กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบางเรื่องที่ควรเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึน 
 8. คิดบวกมากขึ้นหน่อย 
 9. อ่านตั้งแต่ข้อ 1 อีกสักรอบและเริ่มทำได้แล้ว 
 พ่อคิดว่าลองสำรวจชีวิตและเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างในปีนี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
เราอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่มันผ่านไปมันมีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราจริงๆ และรู้สึกว่าไม่เสียดาย 
เวลาที่ผ่านไป เพราะเราได้ก้าวไปจากจุดเดิมที่ยืน แม้จะก้าวเล็กๆหรือแค่ขยับจากจุดเดิม 
แต่มันก็เป็นการก้าวจากจุดเดิมที่เรายืน และเรากำลังเดินไกลขึ้นกว่าที่ผ่านมา แค่เราขยับจาก 
ที่เดิมของเรา เราก็กำลังก้าวไปข้างหน้าอีกก้าว     ปลัดวดัคลองจ่ัน 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย วรรณรุณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันนา รรณา ภาณุดุลกิตติ รรณา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ชัยพินิจ+ครอบครัว นิพันธ์โยธิน+ครอบครัว สุขดี+ครอบครัว แซ่อุย้  
 - สุขสำราญแด่ มารีอา กันยารัตน์ เนื่องพลี กันยารัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว งามพีระพงศ์ ปรารถนา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สำราญจิตร เพ็ชรรัตน์,พัทธณัฐ 
 - สุขสำราญแด่ ลูกา ถาวร+มารีอา วราภรณ์ วงศ์วีระเทพภิบาล ถาวร,วราภรณ์ 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ รัชนี ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร อัฐพงศ์ ภักดีพงศ์ศิร อัฐพงศ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ทวีทรัพย์ ยังเจริญ+ตามประสงค์ผู้ขอ ทวีทรัพย์ 
 - สุขสำราญแด่ พลภัทร+จิชฎา+ธยกร+พัชญณัฏฐ์ วัชรมงคลกุล พัชญณัฏฐ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วงศ์ธนะชัย อรวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิช+ครอบครัว มารอีา ริศรา เจริญพานิช อารีย์ 

วันที่ 8 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 
มิสซา - สุขสำราญแด่ มารีอา อรทัย ศิริยงค์ อธิพันธ ์

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พรหมเสนา+วนิดา พรหมเสนา+ตามประสงค์ผู้ขอ ดารา 
 - สุขสำราญแด่ วีระ ศิริวงศ์วัฒนา+ครอบครัว ศิริวงศ์วัฒนา สมบัติ 
 - สุขสำราญแด่ บุญธรรม โงวัน+บุญลอง พงศ์ชีวะกุล พิชัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว ศิริวงศ์วัฒนา สมบัติ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ เมธานี 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา สุดา เจียรวุฑฒิและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันตธ์นา+มารีอา 

จิณณ์ณวรา อัศวนันต์ธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ์ ธนาพล 
 - สุขสำราญแด่ เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา+ตามประสงค์ผู้ขอ พัสธพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ บุญลือ ธรรมนิตย์ ผ่องพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครวั ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิช+ครอบครัว มารอีา ริศรา เจริญพานิช อารีย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว คำภา หอมอ่อน+วนิดา ประไชโย คำภา,วินดา 
 - สุขสำราญแด่ เซซีลีอา หทัยรัตน์ เพชรมณีและครอบครัว หทัยรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ สิทชา+นภัสชญา ทัตตวร สรัญญา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ปรีดา พี่ๆ หลานๆ ทุกคน ปรีดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา อาภรณ์ ขาวผ่อง อาภรณ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เซซีลีอา นพพินท์ บุรณศิริ นพพินท์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เจียไพบูลย์ ธงชัย 



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เพ็ญศรี เกตุผล  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สำราญจิตร  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+

ครอบครัว ลมิปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว หร่ังเจริญ เสาวลักษณ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ฤทัย คุณหิรัญ  พรชัย 
 - สุขสำราญแด่ นิภาพร กิจสำเร็จ+ตามประสงค์ผู้ขอ นิภาพร 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่น้อง+

ตามประสงค์ผู้ขอ กิจสำเร็จ 
 - สุขสำราญแด่ กู๋หมู+ยอแซฟ สมชาย ทนายกิจ+ครอบครัว มารีอา นภัสวรรณ นภัสวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นภัสวรรณ เฮงตระกูล+ตามประสงค์ผู้ขอ นภัสวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

 - อุทิศแด่ อักแนส กรรณิการ์+แอป ศุภวงศ์+มาการิตา ละออ เรืองไหรัญ+ชนิกา+เสรี+สอ+สุ
ชาติ+เป๊ียก ภาณุดุลกิตติ รรณา 

 - อุทิศแด่ มารีอา โรซา ประกอบกิจ+ยอแซฟ ณรงค์ ชัยพินิจ  
 - อุทิศแด่ กิ้งซุ้ง แซ่โง้ว ปรารถนา 

วันที่ 8 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ ฟรังซิสโก พยนต์+มารีอา ชีนา+อันนา นภาวรรณ+เยโรม เพ็ชลดา สำราญจิตร+เทเร
ซา พัชรมัย วิศิษฐพงศ์อารีย์ เพ็ชรรัตน์ 

มิสซา - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ลาวัลย์ 

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

 - อุทิศแด่ ดอมินิค ชาตรี เหรียญสกุล ทนุรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล เจริญ+เอลิซาเบธ เกล่ียน+เปโตร ปรีชา พงษ์สวัสดิ์ ปราโมทย์ 
 - อุทิศแด่ อันนา สง่า มั่นศิลป์ ทนุรัตน์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ ใหม่+ยอแซฟ กู๋ตี๋+ญาติพี่

น้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ์ 
 - อุทิศแด่ เอากุสตินโน วิชัย วินิจกกูล  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ฉวี+ยอห์น วีระศักดิ์ แสนพลอ่อน นุจารี 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารีอา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ญาติพี่น้อง

ที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ กิจสำเร็จ 
 - อุทิศแด่ อากง อาม่า ตั๋วอี๋+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ นภัสวรรณ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช ปิยาภา 
 - อุทิศแด่ เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ว.ในไฟชำระ ดารา 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ เปโตร สวิง สังข์วรรณะ+ยออากิม ชนะ อนุเธียร+อันนา สมนึก มีสุทธา+มาการิตา 

สิริพร พัฒนเมทินร์+ชาตรี อนุเธียร+Mr.Albert T.Chandler+ปรีชา อบอาย+วุฒิ ภัคประเสริฐ ปริศนา 
 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 

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

ศุภณัฐ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+มารีอา เสาวนีย์+ยวงบัปติสตา วัชระสถิตย์ พงษ์เพิ่มมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ หทัยรัตน์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 

วันที่ 8 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ ซีมอน อุ้ยฮัก+อันนา หง่าน แซ่อึ้ง+อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ก๊ำเหล่ียง+ 
หล่ำ แซ่เจียง  

มิสซา - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา วัชรา 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เตียว+มารีอา กิมเน้ย แซ่เฮ้ง+เปาโล เก็งสือ แซ่อึ้ง+อากาทา 

ซุ่ง แซ่โค้ว+ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจ่ย+มารีอา ดวง กลิน่บัว
แก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ ลูกหลานเหลน 

 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการตีา จำรูญ ปิ่นรัตน์+ 
บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+วญิญาณ.ในไฟชำระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - อุทิศแด่ วิกฤต แซ่เล้า เกียรติ 
 - อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอำไพ+ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอำไพ+อันนา อันนา 

จิรวันชัยกุล ณัฏฐิณี 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ์ ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มใีครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ 

ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เทพนาร,ีเสาวลกัษณ ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวดัพระมารดานจิจานุเคราะห์  
วันจนัทร ์ ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง 

วันที่ 9 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครวั เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

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

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล อรณงค์ 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอังคาร 

วันที่ 10 ม.ค. 2023 
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา 

 งดมิสซา  

วันพุธ 
วันที่ 11 ม.ค. 2023 

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา 

 งดมิสซา  

วันพฤหสับดี 
วันที่ 12 ม.ค. 2023 

บุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี 

 งดมิสซา  

วันศุกร์ น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์ 

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

 

วันที่ 13 ม.ค. 2023
มิสซา  

- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วสิุทธิ์+ 
ลิมประพุฒพิงศ์+หร่ังเจริญ ลูกหลาน 

เวลา 19.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอ้ยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา 

 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย+์ครอบครัว อลัฟอนโซ เกียรติ ปัญจ
ทรัพย์+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย+์ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 14 ม.ค. 2023 
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
ในไฟชำระ  

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชียร อมรนิทร์  ภาวนา 

มิสซา เวลา 17.00 น 
- อุทิศแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+ว.ที่ไมม่ีใครคิดถึง+ 
ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2023 : อาทิตย์ที ่2 เทศกาลธรรมดา 
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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. ตารางมิสซาสัปดาห์หน้า : วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 2023  เวลา 06.20 น. 
         วันอังคารที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 2023  งดมิสซา 
          วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2023  เวลา 19.00 น. 
        วันที่ 9-13 มกราคม พระสงฆ์อัครมณฑลกรุงเทพฯ เข้าเงียบประจำปีพร้อมกัน 
ที่ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม หากพ่ีน้องท่านใด ต้องการติดต่อพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่อง 
ศีลศักดิ์สิทธิ์ สามารถติดต่อวัดบริเวณใกล้เคียงท่ีเป็นพระสงฆ์คณะนักบวชต่างๆ ได้ 
 

2. ผู้ปกครองที่ประสงค์ให้บุตรหลานหรือเด็กชายระดับชั้นป.3 ขึ้นไป ที่ประสงค์อยากจะ
เป็นเด็กช่วยมิสซาของวัด และยังไม่เคยช่วยมิสซา เชิญชวนมาเป็นเด็กช่วยมิสซาของวัด 
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน้าวัด หรือที่พระสงฆ์ 
 

3. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนน้ีตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 
2023 พ่ีน้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัด 
 

4. สัปดาห์นี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสน  
และทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ 
 

5. สัปดาห์นี้ มิสซารอบสาย เวลา 09.30 น. เด็กนักเรียนคาทอลิก จะมีการรื้อฟื้นศีลล้างบาป 
อย่างสง่า และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก รวมจำนวน 41 คน  ขอร่วมภาวนาเป็นพิเศษสำหรับเด็กๆ 
นักเรียนทุกๆ คนด้วยครับ 
 


