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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมทัธิว  
             มธ 4:12-23 

      พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะว่า 
อาณาจักรสวรรค์อยู่ ใกล้แล้ว”  ขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝั่ ง
ทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคน คือซีโมน 
ที่เรียกว่า เปโตรกับอันดรูว์น้องชาย กำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบ 
เพราะเขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “จงตามเรามาเถิด  
เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” 
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ซนิเจยียูอ่ี ่ซนินีฮ้วดใช ้ตัว่ถัง่ๆ คงิเกยีๆ เพง็องัๆ 
สวัสดีปีใหม่ ขอให้พี่น้องทุกๆ ท่านแข็งแรงๆ มีโชคมีลาภ ร่ำรวยมีสุข มั่งมีๆ 
 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลธรรมดาในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก 
4 องค์ นักบุญเปโตรและอันดูวร์ นักบุญยากอบและยอห์น ท้ัง 4 ถูกเรียกให้มาติดตามองค์พระเยซูเจ้า 
ให้ผู้ที่ถูกเรียกเปลี่ยนจากชาวประมงที่หาปลา เป็นการหามนุษย์แทน ให้เราทุกคนได้พ ยายาม 
เป็นผู้ร่วมงานขององค์พระเยซูเจ้า ในการติดตามหาบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจากองค์ 
พระเยซูเจ้า 
 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม มีพิธีรื้อฟื้นคู่แต่งงานครบ 25 และ 50 ปีของวัดในเขต 2 ขอร่วมยินดี
กับคู่แต่งงานทุกคู่ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ให้อยู่ ในความคุ้มครอง 
และพระพรของพระเจ้าเสมอไป 
 วันอาทิตย์ที่  22 มกราคม ตรงกับวันตรุษจีน ตรุษญวน ภาษาอังกฤษปัจจุบันใช้คำว่า  
“Luna New Year” ใช้สำหรับทุกเชื้อชาติที่ใช้ดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มปีใหม่ ขอให้มี  
แต่สิ่งใหม่ๆ ที่ดีๆ สำหรับทุกๆ ท่าน มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง อยู่ในพระพรของพระเจ้าเสมอ  
ทางวัดถือโอกาสนี้ ได้แจกส้มเสก ทานแล้วเป็นมงคล เหมือนได้พรจากพระ และมองเงินขวัญถุง 
เพื่อให้พี่น้องนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่น  
 วันเสาร์ที่  28 มากราคม จะมีเด็กนักเรียนที่ เรียนอยู่ ในโรงเรียนพระมารดาฯ ของ เรา 
ไปรับศีลกำลังซึ่งวัดทางเขต 2 จัดขึ้นที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสม สำหรับเด็กที่ไม่ได้เรียน 
ในโรงเรียนคาทอลิกจะจัดให้มีการรับศีลกำลังอีกครั้งหนึ่งช่วงปลายเดือนเมษายน ในช่วงเดียวกัน 
กับคำสอนภาคฤดูร้อน 
 ประชุมสภาอภิบาลฯ ครั้งล่าสุด มีโครงการเตรียมฉลอง 36 ปีของวัดฯ รวมไปถึงการจาริก
แสวงบุญสำหรับ Jubilee Year 2025 ขอให้พี่น้องได้ร่วมมือกับทางวัดในทุกๆ กิจกรรม เพื่อทำให้เกิด
บรรยากาศแห่งความรัก ความศรัทธาในพระเจ้า และความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชุมชนคริสตชน
ของวัด 
 ประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้า วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นวันระลึกถึงแม่พระประจักษ์  
ที่เมืองลูร์ด ทางวัดจัดให้มีมิสซาหน้าถ้ำแม่พระฯ เวลา 17.00 น. เชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมมิสซาได้ใส่เสื้อ
สีฟ้าของทางวัด (หรือเสื้ออื่นๆ สีฟ้า) เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในวัดของเรา แต่พี่น้อง
สามารถใส่เสื้อสีอื่นได้เช่นเดียวกัน เป็นการเชิญขวน  ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 

                       คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“ทำเรื่องเดิมๆ ด้วยความคิดใหม่ๆ” 

 สุขสันต์วันตรุษจีน สวัสดีปีใหม่(จีน)ครับ เพ่ิงผ่านปีใหม่สากลมาไม่นาน เราก็ฉลอง 
ปีใหม่จีนกันอีกรอบในสัปดาห์นี้ เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ฉลองปีใหม่ไทยกันอีกรอบในวันสงกรานต์ 
พ่อมานั่งคิดๆ ว่าปีๆ นึงเราฉลองปีใหม่กันหลายรอบเหมือนกัน มาคิดเล่นๆ ก็ดีเหมือนกันทุกครั้ง 
ที่เป็นวันปีใหม่ก็เป็นโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เสมอๆ การมีปีใหม่บ่อยๆก็เป็นโอกาสที่เราจะเริ่มต้น 
สิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิตเสมอๆ 
 พ่อจึงขอแบ่งปันข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการเริ่มต้น การมีความสุข 
ในชีวิต ซึ่งหลายครั้งไม่ใช่การทำเรื่องใหม่ๆ แต่คือการทำสิ่งเดิมๆ ด้วยความคิดใหม่ๆ ซึ่งเป็นแง่
คิดที่ดีในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้าง ซึ่งพ่อขอสรุปแง่คิดเหล่าน้ีมาแบ่งปันในสารวัดฉบับนี้  
 • ปล่อยวางกับชีวิตบ้าง เรื่องไหนควรปล่อยก็ปล่อยไปอย่ายึดติด อย่าเก็บทุกเรื่อง 
 มาบ่ันทอนตัวเรา 
 • เป็นผู้ให้มากขึ้น เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจมากกว่าที่เคย 
 • ดำเนินชีวิตอย่างสงบ ใจเย็นลงบ้าง มีเวลาหยุดคิดบ้าง 
 • ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ 
 • วันอาทิตย์ควรเป็นวันหยุด ไปวัด ใช้เวลากับครอบครัว 
 • หยุดคิดแง่ลบ คิดบวก คิดสร้างสรรค์มากขึ้น 
 • เคารพสิทธิคนอื่น / รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 • สร้างสันติมากกว่าความเกลียดชัง 
 • ใจกว้างกับคนอื่นมากขึ้น 
 พ่อคิดว่าแง่คิดเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรา ในการเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างที่
แตกต่างไปจากเดิม เราอาจไม่ได้ เริ่มทำสิ่งใหม่ แต่เราทำสิ่งที่ เราทำทุกวันด้วยแง่คิดใหม่  
แบบที่พระสันตะปาปานำเสนอเอาไว้ พ่อเชื่อว่าเราจะพบสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งเดิมเรื่องเดิมแต่ดี
กว่าเดิม การมีปีใหม่หลายๆ ครั้งก็ดีหมือนกันเพราะทำให้เราได้เริ่มอะไรใหม่ๆ เสมอๆ เช่นเดียวกัน
การมีชีวิตในแต่ละวันก็เป็นโอกาสที่จะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมเสมอๆ ไม่ต่างกัน  
         ปลัดวัดคลองจั่น 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (วันตรุษจีน) 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย จิณณ์ณวรา 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  

 - สุขสำราญแด่ มารีอา มักดาเลนา อนงค์+ฟิลลิป ลิ้มพงศ์ กาญจนรัตน์+ครอบครัว  
มนต์มธุรพจน์ นฤภร  

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เตี่ยไพบูลย์+ครอบครัว หวยเจริญ อุบลรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ไพศาล+ยอแซฟ ไพโรจน์ วิชัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว แสงอรุณ+มารีอามัซซาแรลโล กังสตาล แสงอรุณ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ มาเซอร์ สกอลัสติก สัณฐิติ เทเรซา 
 - สุขสำราญแด่ ศิราณี พันธวิลัย+เพื่อนๆ ครอบครัว พันธวิลัย ศิราณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ์  
 - สุขสำราญแด่ อรทัย ศิริยงค์และครอบครัว อริพันธ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว บุญยะไทย+ครอบครัว มณีวรรณ์ ปริวรรต 

วันที่ 22 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+ครอบครัว เดชาภินันท์ อิทธิพัทธ์ 
มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว รักษ์สมบูรณ์ สมเดช 

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา กมลรัตน์ ขันติโกวิทย์ สุทธิพงศ์ 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล ชยพล ศิริธัญกร นิรดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ นิปกากร+ตามประสงค์ผู้ขอ อุทัย 

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

 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญพานิช 
และครอบครัว อารีย์ 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สมใจ+เพ็ญศรี แซ่อึ้ง สมใจ 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล สุนทร มหามณีรัตน์+ลูกๆ หลานๆ  วรรณรุณี 

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

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ลักษณาวดี กุสุมา ณ อยุธยา ลักษณาวดี 
 - สุขสำราญแด่ เซซีลีอา สร้อยพลอย ทรัพย์เย็น ดวงใจ 

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

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์ ธาริณี 

 
- สุขสำราญแด่ อักแนส จินตนา ภารนันท์+Eric Coates+เทเรซา คณิสสร เซ่ียงหลิว+
ครอบครัว ภัทรพรชัยวัฒน์ (จารุจงกลวงศ์)+ครอบครัว ภารนันท์+ครอบครัว พงษ์พรสวัสดิ์+
ครอบครัว เอ็นดู+ครอบครัว ตลึงเพชร+ครอบครัว ภควรรณกมล+ตามประสงค์ผู้ขอ 

สุพรรณ 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (วันตรุษจีน) 
 - สุขสำราญแด่ เซซีลีอา นฤดีอร สำเนียงล้ำ นฤดีอร 

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

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - 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 ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ฑิฆัมพร 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เชียงลิม แซ่เฮ้ง ลัดดา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 

วันที่ 22 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ มารีอา ดวงวิภา แซ่เจี่ย+เปโตร ชาญ เฮงตระกูล+ยอแซฟ นิพนธ์ เฮงตระกูล+
วิญญาณในไฟชำระ วสุนันท ์

มิสซา - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 

 - อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงค์กุล พรหมพฒัน์ 
 - อุทิศแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+ครอบครัว อุ่นจตุรพร อิทธิพัทธ์ 
 - อุทิศแด่ มาร์โก สมเกียรติ +เปโตร สมชาย รักษ์สมบูรณ์+มาร์ตินา สมจิตร รักษ์สมบูรณ์ สมเดช 
 - อุทิศแด่ อัมโบรซีโอ อุทัย สังขรัตน์+ยอแซฟ สมิง ตรีธารา ชลอ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เซียะกุ่ย แซ่ก๊วย ประเสริฐ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ ใหม่+ยอแซฟ กู๋ตี๋+ญาติ
พี่น้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ์ 

 - อุทิศแด่ Epafra Zabala Anthonia Bangkurdpol 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+มารีอา เสาวนีย์+ยวงบัปติสตา วัชระสถิตย์ พงษ์เพิ่มมาศ วรวัฒน์ 

 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน์+
อากง+อาม่า ครอบครัว 

 - อุทิศแด่ คุณแม่จูม ถีระพันธ์ พิมพ์ปภัสสร 
 - อุทิศแด่ บิดา มารดา ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ ลูกา ทองสา+ลูซีอา เสด็จ+เทเรซา วัชรภร+มารีอา พัชราวดี วงศ์มาแสน สมบัติ 
 - อุทิศแด่ ยอห์นบอสโก สมพงษ์ แสงประสิทธิ์ จุลสันติ 

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

 - อุทิศแด่ มาเรีย เชย แซ่เล็ก+อันนา เฮียะ แซ่เล็ก+โยเซฟ หยกเส็ง แซ่เล็ก+ยออันนา ไน้
(เกษร) แซ่ฉั่ว+วิญญาณในไฟชำระ เพ็ญศรี,สมใจ 



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (วันตรุษจีน) 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 

 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ๊นเช็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูน
ทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันตธ์นา+วิญญาณในไฟชำระ พัสธพงษ์ 

 - อุทิศแด่ เปาลีนุช วิโรจน์ รุจิพงศ์+อันนา อำภา รุจิพงศ์+เปโตร ประวิทย์ วิทวัสพงศ์+ 
มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ นฤดีอร 

 - อุทิศแด่ ปีเตอร์ บุรินทร์ สุวานิชย์กุล ทิพย์วัลย์  
 - อุทิศแด่ มารีอา ตั้งยก กาญจนรัตน์+ศิริพงศ์ กาญจนรัตน์ นฤภร 
 - อุทิศแด่ โรซา บุญเรือน+วินัย+จตพุร เตี่ยไพบูลย์+เซซีลีอา หริ่น ฉัตรรัตน์รังสี อุบลรัตน์ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา กิมฮวย+ยอแซฟ หยิดหมง วิชัย 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ อันนา สมฤดี มณีวรรณ์+ดาริณี หนูเทศ+อักแนส รัตติกร มณีวรรณ์ ปริวรรต 
 - อุทิศแด่ เปาโล เสี่ยง รักษ์สมบูรณ์+ลูซีอา จำปา แซ่ลี้+อันนา อัณณา รักษ์สมบูรณ์ สมเดช 

วันที่ 22 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปาโล ขันธ์+เปโตร 
สว่าง+เปโตร ใหญ่+ฟรังซิสเซเวียร์ ทวี พรพรรณ 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ วิกฤต แซ่เล้า เกียรติ 
 - อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง +ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอำไพ+อันนา อันนา จิรวันชัยกุล ณัฏฐิณี 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ์ ภาวนา 
 - อุทิศแด ่เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เสาวลักษณ์ 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ นิชานันท์ 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา  
เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์  

วันจนัทร ์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 23 ม.ค. 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  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอังคาร ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ชาลส์ พระสังฆราช และนักปราชญ์ 

วันที่ 24 ม.ค. 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  
วันพุธ ฉลอง การกลับใจของนักบุญเปาโล 

วันที่ 25 ม.ค. 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  

 - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.ทิโมธีและทิตัส พระสังฆราช 

วันที่ 26 ม.ค. 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 น.อังเจลา เมริชี พรหมจารี 

วันที่ 27 ม.ค. 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 ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์ 

วันที่ 28 ม.ค. 2023
นพวารพระมารดาฯ 

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

มิสซา  
เวลา 17.00 น 

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

 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วเิชยีร อมรนิทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023 : อาทิตย์ที ่4 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. วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023  (วันตรุษจีนและตรุษญวน)  
       มิสซาอวยพรพิเศษ เวลา 07.00 น. และ เวลา 09.30 น. 
                                       หลังมิสซามีการแจกส้มและเงินขวัญถุง(เล็กๆ น้อยๆ)  
 

 

2. แรลลี่แสวงบุญ เพื่อกองทุนแสงธรรม ครั้งที่ 2 โอกาสครบรอบ 50 ปีสถาบันแสงธรรม 
เพื่อสมทบทุนจะนำมาใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมผู้เตรียมเป็นพระสงฆ์ นักบวช 
และศาสนบริกรของพระศาสนจักร เป็นต้น 
 จัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อแสวงบุญและเยี่ยมชมวัดต่างๆ ในเส้นทาง นครปฐม-ราชบุรี-
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร (บ้านเณรแสงธรรม-วัดนักบุญอันตน-อาสนวิหารแม่พระบังเกิด- 
วัดพระหฤทัย วัดเพลง-วัดนักบุญอันนา ท่าจีน) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 พี่น้องท่านใด 
สนใจเข้าร่วม หรือสนับสนุนโดยการบริจาคโอนเงินผ่านธนาคาร สามารถแจ้งและรับรายละเอียด
ได้ท่ีหน้าวัด/ที่สำนักงานวัด (หรือดูรายละเอียดบอร์ดหน้าวัด) 
 

3. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 
2023 พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานวัด 
 


