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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห ์คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว    มธ 5:38-48 

ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ 
ท่านว่า จงรักศัตรู จงภาวนาให้ผู้ที่ เบียดเบียนท่าน  เพื่อท่ านจะได้ เป็นบุตรของ 
พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นทั้งเหนือคนดีและคนชั่ว 
โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ท่านจะได้
บำเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษี มิได้ทำ เช่นนี้ดอกหรือ ถ้าท่านทักทาย 
แต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านทำอะไรพิเศษเล่า คนต่างศาสนามิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ 
ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีบริบูรณ ์ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีบริบูรณ์เถิด” 
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สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน  
 อาทิตย์น้ีเป็นสัปดาห์ที่ 7 ในเทศกาลธรรมดา พระเยซูเจ้าบอกให้เราแต่ละคนได้เป็นคนดี
อย่างสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาเจ้า ความดีที่พระเยซูเจ้าบอกนี้ เป็นความดีที่มากกว่า 
ที่คนทั่วไปคิด ให้รักศัตรู ให้อภัยแก่คนที่ทำไม่ดีกับเรา รักคนที่บางทีสำหรับเราอาจจะไม่น่ารัก 
แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำ การรักทั้งคนดีและคนไม่ดี คนน่ารักและคนไม่น่ารัก ขอให้  
เราได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพระบิดาเจ้าของเรา  
 เนื่องวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นวันพุธรับเถ้า คริสตชนอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ต้องอดเนื้อ อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดเนื้อและอดอาหาร  เป็นเริ่มต้น 
เข้าสู่ เทศกาลมหาพรต ซึ่ งเชิญ ชวนให้ เรา สวดภาวนา ทำกิจใช้ โทษบาป พลีกธรรม  
ทำทาน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามกำลังความสามารถ เน้นให้เราใกล้ชิดพระมากขึ้นเป็นพิเศษ 
เพื่อเตรียมจิตใจ เข้าสู่การเฉลิมฉลองในเทศกาลปัสกา ดังนั้น วันอาทิตย์หน้า เราเข้าสู่เทศกาล
มหาพรตสัปดาห์ที่ 1 
 เริ่มต้นวันเสาร์หน้าเราจะมีการเดินรูปทุกวันเสาร์เริ่มเวลา 16.45 น. ตามด้วยมิ สซา  
และวันอาทิตย์เวลา 9.15 น. ตามด้วยมิสซา สำหรับนพวารฯ จะเปลี่ยนเวลาเป็นวันอาทิตย์  
เช้ารอบ 7.00 น. ดังที่เราปฏิบัติด้านกิจศรัทธาเช่นนี้เสมอมา ทางวัดจะมีการรณรงค์เงินทำบุญ
ในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้ เชิญชวนพ่ีน้องได้ร่วมใจกับทางวัด ทางสังฆมณฑล ในการนำเงิน
จำนวนนีไ้ปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป 
 ทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จะมาออกบูธจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในเดือนพฤษภาคม  
จะมีการอบรมในเรื่องของการช่วยชีวิตพ้ืนฐาน (CPR และการใช้เครื่อง AED) โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย จะมีบริการอื่นๆ ด้วย ตรวจสุขภาพ ฯลฯ พ่ีน้องท่านใดสนใจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่  4 สายพันธุ์  รายเข็มละ 550 บาท (ชำระเงินวันที่ฉีด) สนใจติดตามรายละเอียด 
ได้จากสำนักงานวัด จะมาในเดือนพฤษภาคม ประมาณ วันอาทิตย์ที่ 14 หรือ 21 เดี๋ยวจะกำหนด
ชัดเชนอีกครั้ง ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไว้ก่อน 
 ขอคำภาวนาของพ่ีน้องเพ่ือกิจการต่างๆ ในวัดของเราให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไปอย่างดีด้วย  
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทา่น 

                คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“มหาพรต มาหาพระ” 

สัปดาห์นี้ เรากำลังจะเข้าสู่ เทศกาลสำคัญของพระศาสนจักรอีกหนึ่ งเทศกาล นั่นคือ  
เทศกาลมหาพรต ซึ่งจะเริ่มในวันพุธรับเถ้าซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ คำที่มักพูดกันบ่อยๆ 
เวลาเริ่มเทศกาลมหาพรต ก็คือ “มหาพรต มาหาพระ” เป็นคำสั้นๆ แต่ก็แฝงไปด้วยความจริงที่น่าคิด 
มหาพรตเป็นช่วงที่เราจะกลับมาหาพระเป็นพิเศษ ด้วยการกลับใจ และการกลับใจที่ทีความหมาย 
ก็คือ การพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา เป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ พ่อคิดว่า
จริงๆคริสตชนเราโชคดี เพราะในหนึ่งปี การมีช่วงเวลาที่เราจะทบทวนตนเองบ้าง ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี 
และมหาพรตเป็นช่วงเวลาที่เราน่าจะกลับมามองชีวิตของเรา มองดูรูปแบบการดำเนินชีวิตของเราว่า
เป็นอย่างไรที่ผ่านมา เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้างไหม เป็นคนพูดจาดีไหม เป็นคนมีน้ำใจไหม สวดภาวนา 
มาวัด แก้บาป รับศีลดีไหม บ่อยไหม มีอะไรที่ยังเป็นข้อบกพร่องเป็นจุดอ่อนในชีวิต ฯลฯ ใช้ช่วงเวลานี้
เพื่อตรวจสอบชีวิตของเราเป็นพิเศษ มหาพรตเป็นช่วงเวลาที่เราคริสตชนจะใช้เวลาช่วง 40 วันนี้อย่างดี 
เพื่อรีสตาร์ทชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นการใช้เวลาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการเปลี่ยนแปลง 
ชีวิตของเราให้ดีขึ้น  

นอกจากนี้อย่างท่ีกล่าวไปนอกจากมหาพรตเป็นเวลาที่จะมองย้อนดูตนเองเป็นพิเศษ มหาพรต
ยังเป็นเวลาที่เราจะมองเพื่อนพี่น้องรอบข้างมากขึ้น จิตตารมณ์ที่สำคัญประการนึงในเทศกาลมหาพรต
ก็คือ ความมีเมตตาต่อเพื่อนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก คนที่ลำบากมากกว่าเรา พ่อคิดว่าช่วงเวล านี้ 
น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ เราจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรา เป็นต้นผู้ที่มี 
ความยากลำบากซึ่งบางทีอาจไม่ได้ลำบากเพียงแค่กายเท่านั้น แต่ผุ้ที่มีความทุกข์ทางใจที่เรามองเห็น
และสามารถหยิบยื่นกำลังใจให้ บางทีแค่รอยยิ้มที่ให้กัน คำพูดดีๆที่ให้กำลังใจกัน มิตรไมตรี น้ำใจที่ 
หยิบยื่นให้กัน ก็เติมพลังใจให้กันได้ และเป็นการแสดงความรักความเมตตาที่ไม่ต้องลงทุนอะไร 
และสามารถเริ่มต้นทำได้ทันท ี

มหาพรต มาหาพระ ผ่านทางการมองดูชีวิตตนเอง และเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น 

มหาพรต มาหาพระ ผ่านทางเพื่อนพี่น้องรอบข้าง ด้วยความช่วยเหลือที่เราทำได้ ด้วยการ 
ให้กำลังใจ ด้วยการพยายามทำดีต่อกันมากขึ้น 

มหาพรต มาหาพระ ผ่านทางการร่วมมิสซา แก้บาป รับศีล อย่างดีเป็นพิเศษ 
          ปลัดวัดคลองจ่ัน 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย ศุภณัฐ,จิณณ์ณวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อนุพร ชั้นไพศาล อนุพร 
 - สุขสำราญแด่ พิชัย เจริญพงศ์ พิชัย 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา กอแลตตรี จิราพร องอาจพันธุ์ชัย จิราพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วิภา ภูมิตระกูล  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ศุภณัฐ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ สมเกียรติ อิงค์สกุลสุข ลัดดา 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ สมบูรณ์ อิงค์สกุลสุข ลัดดา 
 - สุขสำราญแด่ อักแนส ลัดดา อิงค์สกุลสุข ลัดดา  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญฤทธิ์ ลาวัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา+ครอบครัว ศรุตวราพงศ์ พัสธพงษ์ 

วันที่ 19 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เตี่ยไพบูลย์+ครอบครัว หวยเจริญ+สุชาติ+อุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 
มิสซา - สุขสำราญแด่ ณิชารีย์ กุนอก ริชารีย์ 

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+รัชนี+ณัฐชา+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุรนิตศักดิ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 

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

 - สุขสำราญแด่ มารีอา ปฐวรรณ ภาคกินนร+อังเยรา กัณทิชา ชัยสีหา ศิริชล 
 - สุขสำราญแด่ อันนา นุสรา เอี่ยม สารี จิราพร  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล อัศนัย ขาวผ่อง อาภรณ์  
 - สุขสำราญแด่ เปาโล มามนตรี บุญคั้นผล ฉัตรชัย 
 - สุขสำราญแด่ Anthony Tran Thi Huong 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พรรณศิริ  
 - สุขสำราญแด่ อิทธิพัทธ์ กิจเต่ง อิทธิพัทธ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ฑิฆัมพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อรอนงค์+ตามประสงค์ผู้ขอ อรอนงค์ 
 - สุขสำราญแด่ รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุลและครอบครัว เปาโล วิชชา วชิชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธรติา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมพงษ์ อัสดงพงพนา สมพร 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมพงษ์ อัสดงพนา ธนาชาติ 
 - อุทิศแด่ คุณปู่ คุณย่า เทเรซา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด่ เปโตร ทองสา ปั้นทอง+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง เยาวดี 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์ หลาน 
 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ้นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+ 

ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันต์ธนา+วญิญาณในไฟชำระ จิณณ์ณวรา 
 - อุทิศแด่ ปีเตอร์ บุรินทร์ สุวานิชย์กุล ทิพย์วัลย์ 
 - อุทิศแด่ บิดา มารดา ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+มารีอา รุ่งเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร์+มารีอา เสาวนีย์+ยวงบัปติสตา วัชระสถิตย์ พงษ์เพิ่มมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา ดวงวิภา แซ่เจี่ย+เปโตร ชาญ เฮงตระกูล+ยอแซฟ นิพนธ์ เฮงตระกูล วสุนันท ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมพงษ์ อัสดงพงพนา สุกิจ 

 วันที่ 19 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน์ ครอบครัว 
มิสซา - อุทิศแด่ คุณแม่จูม ถีระพันธ์ พิมพ์ปภัสสร 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์ จิตติมา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์+แอนเยลา แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ เทเรซา อินนิ+อักแนส แอคเนส แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล อรอนงค์ 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยวง เซ่งมุ้ย+โรซา ส้มเกลี้ยง กิจจิว นพพินท์ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ โรซา บุญเรือน+วินัย+จตพุร เตี่ยไพบูลย์+เซซีลีอา หรั่น+มารีอา อารีย์ ฉัตรรัตนรังสี อุบลรัตน์ 
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย สุณิสา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+ครอบครัว อุ่นจรุรพร+ครอบครัว เดชาดินัน อิทธิพัทธ์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง  

กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ว.ในไฟชำระ ลูกหลาน เหลน 

 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+
สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิ่น แซ่จัง+มาลี แซ่จัง สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ๊นแซ่ แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+ 
ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันต์ธนา+วญิญาณในไฟชำระ ธนพล 

 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล+ บิดา มารดา+ตามประสงค์ผู้ขอ อรอนงค์ 

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

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

วันที่ 19 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 

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

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา  

เวลา 09.30 น. 
สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์ 

วันจนัทร ์ สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา 

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

 

วันที่ 20 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 เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร น.เปโตร ดามีอาโน พระสังฆราชและนักปราชญ์ 

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

วันที่ 21 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 เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันพุธ วันพุธรับเถ้า เร่ิมเทศกาลมหาพรต (ถือศีลอดอาหารและเนื้อ) 

วันที่ 22 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 19.00 น. 

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

 - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี หลังวันพุธรับเถ้า, ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราชและมรณสักขี 

วันที่ 23 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 เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ หลังวันพุธรับเถ้า 

วันที่ 24 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา - สุขสำราญแด่ อันนา นุสรา เอี่ยม สารี จิราพร  

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

 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร์ หลังวันพุธรับเถ้า 

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

วันที่ 25 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
เดินรูป 14 ภาค 

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

 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
เวลา 16.45 น - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  

 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอาทิตย์ที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2023 : อาทิตย์ที ่1 เทศกาลมหาพรต 
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ตารางมิสซา : วนัจันทร ์วนัอังคาร วันพฤหสับดี วันศุกร์ เวลา 06.20 น.วันพุธ (รับเถ้า) เวลา 19.00 น. 
                  วันเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.   

กระดานข่าวพระมารดาฯ 
 

 

1. มิสซาสัปดาห์หน้า : วันจันทร ์ถึงวันศุกร ์   เวลา 06.20 น. 
    วันพธุ (รับเถ้า)   เวลา 19.00 น.    
   วันพุธที่ 22 ก.พ. 2023 วันพุธรับเถ้า เร่ิมเทศกาลมหาพรต (ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ) 
   คริสตชนทุกคนที่อายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ และคริสตชนที่อายุ ครบ 18 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดอาหาร  
   ที่วัดเรา มีมิสซาเสก และรับเถ้า ในเวลา 19.00 น. เชิญพี่น้องร่วมรับเถ้าด้วย  เริ่มฟังแก้บาป
ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ผู้ที่ไม่สามารถมาในวันพุธได้ ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จะมีการโรยเถ้า 
หลังมิสซาทุกมิสซา 
 
2. ตลอดเทศกาลมหาพรตนี้  จะมีการเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) 
    ทุกๆ เย็นวันเสาร์ก่อนมิสซา 15 นาที (16.45 น.)  
    ทุกๆ วันอาทิตย์ก่อนมิสซาสาย 15 นาที  (09.15 น.)  
                                    ส่วนนพวารแม่พระฯ เลื่อนไปก่อนมิสซาเช้าทุกๆ วันอาทิตย์ 
    (สำหรับผุ้ที่มาร่วมมิสซาเช้าวันอาทิตย์ แล้วรอเดินรูป รอบ 09.15 น. มีบริการข้าวต้ม โรงอาหารโรงเรียน) 
 

3.ค่ายคำสอน PMDC 2023 ทางวัดจะเปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กๆ ที่เตรียม 
รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 น.-12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 
มีนาคม-วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2023 ผปค.หรือเด็กๆ สามารถลงชื่อได้ท่ีสำนักงานวัด 
 

4. เชิญชวนเด็กๆ และเยาวชนตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไปที่สนใจพบปะเพื่อนใหม่และทำกิจกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกัน  สมัครร่วมค่ายปัสกา ของแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ วันศุกร์ที่ 24 
มีนาคม-วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม สนใจสมัครได้ท่ีสำนักงานวัด 
 

5. เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 2  ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 เวลา 09.00 น. -15.00 น. 
ณ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว พี่น้องท่านใดสนใจ แจ้งชื่อได้ที่สำนักงานวัด  
                                                          (กรุณาแจ้งช่ือก่อนวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2023) 
 

4. เปิดรับสมัครผู้สูงอายุของวัด  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าชมรม
ผู้สูงอายุของวัด สามารถแจ้งชื่อ เบอร์โทรได้ท่ีหน้าวัด หรือติดต่อสำนักงานวัด 


