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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น     ยน 4:5-42 
 

 พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “ขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิด” บรรดาศิษย์ 
ของพระองค์ไปซื้ออาหารในเมือง หญิงชาวสะมาเรียทูลถามพระองค์ว่า  
“ท่านเป็นชาวยิว ทำไมจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นชาวสะมาเรีย” เพราะชาวยิว
ไม่ติดต่อกับชาวสะมาเรียเลย 
 พระเยซูเจ้าตรัสตอบนางว่า “หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้า  
และรู้จักผู้ที่บอกท่านว่า ‘ขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิด’ ท่านคงกลับเป็นผู้ขอและผู้นั้น
จะให้ ‘น้ำที่ให้ชีวิต’ แก่ท่าน” 
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สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน  

 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลมหาพรต พระวรสารในสัปดาห์นี้ได้กล่าวถึง 
เรื่องของพระเยซูเจ้าสนทนากับหญิงชาวสะมาเรียเรื่องบ่อน้ำของยาโคบ พระเยซูเจ้า 
ตรัสกับนางถึงน้ำทรงชีวิต ความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงจะทำให้นางไม่กระหาย 
หาความจริงจากที่ใด เพราะพระเจ้าคือ องค์ความจริง ความดี ความรัก ความเมตตา  
ขอเราคริสตชนได้เชื่อในความรัก ความเมตตาของพระเจ้าอย่างสุดใจ น้ำในที่นี่อาจ 
ตีความว่าเป็นน้ำในศีลล้างบาป ที่ช่วยให้เราสามารถได้มีชีวิตใหม่ในพระเจ้า คือ ชีวิตนิรันดร 

 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม เชิญสภาอภิบาลฯ ประชุมโดยพร้อมเพรียงเวลา 19.00 น.  
ในครั้งนี้จะมีการพูดคุยกันเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อฉลองวัดของเรา
ครบรอบ 36 ปี จะมีโครงการดีๆ หลายอย่าง เพื่อเตรียมจิตใจพี่น้ องในโอกาสพิเศษนี้  
ขอคำภาวนาของพี่น้องสำหรับกิจการของวัดในครั้งนี้ด้วย 

 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม  โอกาสตรีวารเตรียมจิตใจพี่น้องเป็นครั้งที่ 2 มิสซา 
เวลา 9.30 น. โดย คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาและเป็นหัวหน้า
เขตฯ 2 คุณพ่อจะฟังแก้บาปก่อนมิสซาและจะเป็นประธานมิสซา เชิญชวนพี่น้อง 
ได้มาร่วมในวันและเวลาดังกล่าวด้วย ตอนบ่ายมีพิธีอาชี เอสของคณะพลม ารีย์ 
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม 

 รูปแม่พระแก้ปมที่ตั้งบริเวณหน้าสำนักงานวัดและข้างวัดน้อย พ่อได้ให้ทำข้อความ
อธิบายความหมายและการสวดขอแม่พระองค์นี้ พี่น้องที่มีความปรารถนาสามารถสวด
ขอให้แม่พระช่วยแก้ปมปัญหาในชีวิตได้ มีรูปนักบุญหลายองค์อยู่รอบๆ บริเวณวัด  
พี่น้องสามารถสวดวอนขอได้ตามความตั้งใจของทุกท่าน  
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทา่น 

                คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“คำสอนภาคฤดูร้อน วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2023” 

การเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กๆปี 2023 “PMD Cathechism 2023” จะเริ่มวันจันทร์ที่ 
20 มีนาคม-วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2023  ระยะเวลาเรียนประมาณ  20 วัน เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 12.00 น. รับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน ณ วัดพระมารดา 
นิจจานุเคราะห์ และ รับศีลกำลังวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2023 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง และยังมี
วันอื่นๆ ที่จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ซึ่งรายละเอียดอื่ นๆ  
จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ พ่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องท่ีมีลูกๆหลานๆ ถึงเกณฑ์รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  
จะได้จัดเวลาที่เหมาะสมได้ พี่น้องสามารถลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดหรือรับใบสมัครที่ด้านหน้าวัด  
สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ตัดสินใจก็ยังพอมีเวลาอยู่พอสมควร ที่พี่น้องจะเตรียมและจัดเวลา พ่อคิดว่า 
เราทุกคนในวัดเป็นพิ เศษผู้ปกครองเด็ กๆ ต่างมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อ 
ของลูกๆ หลานๆ ในชุมชนความเชื่อวัดของเราตามบทบาทที่เรามี 

สำหรับเกณฑ์การรับศีลต่างๆ มีดังนี้ สำหรับศีลมหาสนิท นักเรียนมีอายุ 9 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
หรือจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป มาเรียนคำสอนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น บูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ สามารถสวดบทภาวนา
ทางการของพระศาสนจักรได้พอสมควร มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
ที่ตนจะรับ และได้ เตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วยการรับศีลอภัยบาปและเข้าเงียบเตรียมจิตใจ 
สำหรับศีลกำลัง นักเรียนมีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป  
สำหรับนักเรียนที่จะรื้อฟื้ นคำสัญญาศีลล้างบาปฯ คือนักเรียนที่รั บศีลกำลังเรียบร้อยแล้ว 
มาเรียนคำสอนไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 
บูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ สามารถสวดบทภาวนาทางการของพระศาสนจักรได้ตามที่กำหนด 
มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ตนจะรับ และได้เตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ด้วยการรับศีลอภัยบาป และเข้าเงียบเตรียมจิตใจ 

แต่ทั้งนี้การรับศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นไปตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้เรียน ผ่านทาง 
การประเมินของทีมงานผู้รับผิดชอบคำสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งประกอบไปด้วย คุณพ่อ บราเดอร์  
และครูคำสอน เพราะหลายครั้ง บางท่านอาจเข้าใจว่าเมื่อบุตรหลานมาเรียนคำสอนแล้วต้องได้รับ 
ศีลศักดิ์สิทธิ์  ในความเป็นจริงการเรียนคำสอนไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์  
เพียงอย่างเดียว แต่การเรียนคำสอนเป็นการปลูกฝังความเชื่อและเป็นกระบวนการพัฒนาความเชื่อ  
ให้เติบโตเข้มแข็ง โดยผ่านทางการเรียนรู้ในวิชาคำสอน ผ่านทางการร่วมพิธีกรรม การภาวนา และ
อาศัยการเจริญชีวิตร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆร่วมความเชื่อซึ่งส่ิงนี้มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันเลย  

ขอพี่น้องสนับสนุนลูกๆหลานๆของเราเหล่านี้ด้วยการภาวนาและเป็นกำลังใจ เพื่อพวกเขาจะ
เติบโตและเข้มแข็งในความเชื่อ เป็นกำลังสำคัญของชุมชนวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ของเราต่อไป
ในภายหน้า        ปลัดวัดคลองจ่ัน 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย วรรณรณุี,ปรินดา 
 - สุขสำราญแด่ มาเซอร์สกอลัสติกา สัณฐิติ เทเรซา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา บุญอยู่ กู้ทรัพย์ วีระยุทธ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ เกรียงศักดิ์+มารีอา กาญจนาและครอบครัว ทรัพย์อาภารัตน์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ นิปกากร อุทัย 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ปัณฑารีย์ ถนัดทางและครอบครัว ปัณฑารีย์ 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ เอกพล จิตเจริญสมุทร ไพลิน 
 - สุขสำราญแด่ ภาณุ วสุสิน จิตติมา 
 - สุขสำราญแด่ รัชนี+ณัฐชา+เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปสัสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ สมศักดิ์ วิจิตรวงศ์ ปรินดา 

วันที่ 12 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ แบร์นาแด็ต สิริทิพย์+สุรชัย วิจิตรวงศ ์ ปรินดา 
นพวารฯ-มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลูซีอา สมนึก วิจิตรวงศ์  ปรินดา 
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ โทมัส ชัยธวัช+แบร์นาแด็ต ปรินดา ปรินดา 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา และศรุตวราพงศ์ พัสธพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+เดชาภินันท์ อิทธิพัทธิ์ 
 - สุขสำราญแด่ จิราพร องอาจพันธุ์ชัย+มารีอา กอแรตตี จิราพร องอาจพันธุ์ชัย จิราพร  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ภัทรวงศ์สกุล+ครอบครัว คุณหิรัญ พรชัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 

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

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สมพร วัชรศิลป+ญาติพี่น้อง สมพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พรทิพย์ พอสินธิ์ พรทิพย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ฑิฆัมพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธาริณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธรติา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ ครอบครัว  
 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ เปโตร ท้ง ลำพันธุ์+มารีอา ทวิล ลำพันธุ์ วีรยุทธ 



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 
 - อุทิศแด่ เปโตร สมมิตร+แบนนา พยอม+เปาโล ซ้ึง ปรินดา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ภักดิ์+เทเรซา รัชนี ปรินดา 
 - อุทิศแด่ โจเซฟฟิน สมรรถนาวิน รัตนาพันธ์ 
 - อุทิศแด่ ยอห์น แบปติส เลอศักดิ์ อาเนซี ชุติมา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์+แอนเยลา แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ มารอีา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+

ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วญิญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ อันนา อาเน็ต อาเนซี ชุติมา 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ โทมัส เจตน์ นาฏคะญี+มารีอา มักดาเลนา จันทรา นาฎคะญี ปัณฑารีย์,อญัชล ี
 - อุทิศแด่ มารอีา เทเรซา ประภาศรี นิปกากร ชุติมา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เจียง แซ่เอี้ยว+มารีอา ตุ่ย แซ่โป่ว ณัฏฐ์ชยธร 
 - อุทิศแด่ สตานิเลาส์ ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ์ เพ็ญศรี 
 - อุทิศแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+อุ่นจตุรพร+เดชาภินันท์ อิทธิพัทธ์ 

วันที่ 12 มี.ค. 2023 - อุทิศแด่ นำโชค วงศ์สิทธิ์+วงค์สิทธิ์+ปู่ดี+ย่าเลียง+ยายนวล+ญาติพี่น้อง พิสมัย 
นพวารฯ-มิสซา - อุทิศแด่ สุรินทร์ แสงจรัสวงค์ สาโรจน์ 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+
วิญญาณที่ไม่มีใครคดิถึง+ในไฟชำระ ลูกหลาน เหลน 

 - อุทิศแด่ มารีอา รำไพ อัจฉราวดี+เปโตร เกียรติ์ อัจฉราวดี พรทิพย์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา ทองฟู+ลูกา สท้อน ละการชั่ว+วิญญาณในไฟชำระ อุทัย 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+สุธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+

เปาโล ขันธ์+ฟรังซิสเซเวียร์ ทวี พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้อง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ ปัญจทรัพย์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+มารีอา เสาวนีย์+ยวงบัปติสตา วัชระสถิตย์ พงษ์เพิ่มมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่ฮิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ เปโตร เณร ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฤทธิชัย ทอแสงธรรม+ยอแซฟ บุญเลิศ แซ่ก๊วย สมใจ 
 - อุทิศแด่ มารีอา เทเรซา ปราณี นวราช+มารีอา มักดาเลนา จำลอง ศรีพิศาล+ฟรังซิสโก 

ประทาน บุณยานันทน์ ขนิษฐา 
 - อุทิศแด่ มาร์ติน กฤษฏิ์ ประวิตรวณิชย์ ณิชลักษณ์ 
 - อุทิศแด่ อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผง่าม อำพัน 
 - อุทิศแด่ โรซา รัชนี ทิวไผ่งาม อำพัน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ประพันธ์ ศรีใส พิชัย 
 - อุทิศแด่ เซซีลีอา สงวน+เซซีลีอา ลม้าย+เปาโล ซ้ึง ปรินดา 



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา มินตรา ทิวไผ่งาม ครอบครัว  

 
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง  
แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ลิ่วถิน แซ่จัง+มาลี แซ่จัง+ฟรังซิส สาทร  
อังกุรัตน์และวิญญาณในไฟชำระ 

สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ประสิทธิ์+อันนา เหรียญเช็ง+ยอแซฟ บุญเหลือ ปรินดา 
 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอย ฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญ

รัตน์+อากง+อาม่า ครอบครัว 

วันที่ 12 มี.ค. 2023
นพวารฯ-มิสซา 

- อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ+์เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+
วญิญาณในไฟชำระ 

ครอบครวั 
ดาราพงษ์ 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 

 - อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ 
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ อุดม 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ศิริภรณ์ 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ปรินดา 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  

เวลา 09.15 น. 
สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

วันจนัทร ์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 13 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธัชทอง พงษ์ตระกูล+สิทธิศักดิ์+มารีอา วรรณรัตน์ พงษ์ตระกูล  
มิสซา  - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ ครอบครัว  

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 14 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธัชทอง พงษ์ตระกูล+สิทธิศกัดิ์+มารีอา วรรณรัตน์ พงษ์ตระกูล  
มิสซา  - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย+์สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันพุธ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 15 มี.ค. 2023 
มิสซา 

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

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 16 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ มารีอา พิชญรวี พร้อมใจ ปราณี  
มิสซา 

เวลา 07.00 น. 
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มใีครคิดถึง+วิญญาณ
ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด ่คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ น.ปาตริก พระสังฆราช 

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

วันที่ 17 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ อันนา นุสรา เอี่ยม สารี จิราพร  
มิสซา - สุขสำราญแด่ จิราพร องอาจพันธุ์ชัย+มารีอา กอแรตตี จิราพร องอาจพันธุ์ชัย จิราพร  

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณ
ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ เปโตร เณร ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร์ น.ซีริล แห่งเยรูซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

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

วันที่ 18 มี.ค. 2023 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
เดินรูป 14 ภาค 

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

เวลา 16.45 น - อุทิศแด่ เปโตร เณร ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ เทเรซา มินตรา ทิวไผ่งาม ครอบครัว  
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วเิชียร อมรนิทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023 : อาทิตยท์ี่ 4 เทศกาลมหาพรต 
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ตารางมิสซา : วันจันทร ์ ถึง วนัศุกร์  เวลา 07.00 น.  วันเสาร์ เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  เวลา 16.45 น. 
           วันอาทติย์เช้า นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 07.00 น. วันอาทิตย์สาย เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  เวลา 09.15 น. 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 
 

 

1. มิสซาสัปดาห์หน้า : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์    เวลา 07.00 น. 
 

2. ตลอดเทศกาลมหาพรตนี้  จะมีการเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) 
    ทุกๆ เย็นวันเสาร์ก่อนมิสซา 15 นาที (16.45 น.)  
    ทุกๆ วันอาทิตย์ก่อนมิสซาสาย 15 นาที  (09.15 น.)  
                                    ส่วนนพวารแม่พระฯ เลื่อนไปก่อนมิสซาเช้าทุกๆ วันอาทิตย์ 
    (สำหรับผู้ที่มาร่วมมสิซาเช้าวันอาทิตย์ แล้วรอเดินรูป รอบ 09.15 น. มีบริการข้าวต้ม โรงอาหารโรงเรียน) 
 

3.ค่ายคำสอน PMDC 2023 ทางวัดจะเปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กๆ ที่เตรียม 
รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น.-12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 
20 มีนาคม-วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2023 ผู้ปกครองหรือเด็กๆ สามารถลงชื่อได้ท่ีสำนักงานวัด 
 

4.ทางวัดได้จัดทำบทภาวนาเพื่อชุมชนความเชื่อวัดพระมารดาฯ โอกาสครบรอบ 36 ปีของวัด 
ในปีนี้ เราจะร่วมกันภาวนาบทภาวนาเป็นพิเศษตลอดปีในช่วงหลังรับศีล โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ 
 

5. การล้างบาปเด็กเล็กหลังมิสซาสาย  เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26 มีนาคม 2023  
พี่น้องท่ีประสงค์ให้บุตรหลานล้างบาป สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานวัด 

 

6. เสียงภาวนา ซีซั่น 5 สำหรับเยาวชนคาทอลิก อายุ 12-24 ปี สังกัดวัด/โรงเรียน/สถาบัน
คาทอลิก ผู้ที่ผ่านการออดิชันจะได้เข้าร่วมการฝึกร้องเพลง มีผลงานการขับร้อง และแข่งขันรอบ
ชิงชนะเลิศในโอกาสฉลอง 50 ปี การเป็นพระสังฆราชของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ส่ง
คลิปออดิชันทางช่องทางท่ีกำหนดภายในวันที่ 2 เมษายนนี้ หรือพี่น้องติดต่อได้สำนักงานวัด 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขอเชิญร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนนุช


