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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห ์คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว     มธ 4:1-11 
 

 อีกครั้งหนึ่งปีศาจนำพระองค์ไปบนยอดเขาสูงมาก ชี้ให้พระองค์
ทอดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆ ของโลก แล้วทูลว่า “เราจะให้ 
ทุกสิ่ งนี้ แก่ท่ าน  ถ้าท่ านกราบนมัสการเรา” พระเยซู เจ้ าจึงตรัสว่ า  
“เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น ยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์
พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้ เดียวเท่านั้น”  
ปีศาจจึงได้ละพระองค์ไป แล้วทูตสวรรค์ ก็เข้ามาปรนนิบัติรับใช้พระองค์ 
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สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน  
 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต พระวรสารสัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรต 
พระเยซูเจ้าทรงไปภาวนาและถือศีลอดอาหาร 40 วัน 40 คืนแล้ว ถูกปีศาจทดลองในเรื่อง 
ของอาหาร ความหิว เรื่องความศรัทธา ความเชื่อ การไม่ท้าทายพระเจ้า และเรื่องสุดท้าย  
การนมัสการพระเจ้าสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ให้สิ่งภายนอก ที่โลกให้ความสำคัญมาทำให้เราสนใจ
สิ่งต่างๆ เหล่าน้ันมากกว่าพระเจ้า 
 ช่วงเทศกาลมหาพรต ทางวัดเตรียมจิตใจของพ่ีน้องในการเตรียมสมโภชปัสกา  
มีการเชิญคุณพ่อมาเทศน์เตรียมจิตใจก่อนสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ตามตารางเวลาดังนี้ วันเสาร์ที่ 11 
มีนาคม มิสซา เวลา 17.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมภาพรณ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล 
วันอาทิตย์ที่  19 มีนาคม มิสซาเวลา 9.30 น. คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ เจ้าอาวาสวัด 
แม่พระฟาติมา หัวหน้าเขตปกครองที่ 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม  
มิสซาเวลา 9.30 น. คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว  
พ่ีน้องที่สะดวกขอเชิญร่วมในวันและเวลาดังกล่าว 
 เราเข้าสู่เทศกาลมหาพรตแล้ว มีเวลา 40 วัน เชิญชวนให้ทุกคน ถือศีลอดอาหาร  
พลีกรรม ทำบุญทำทาน ทำกิจเมตตาปราณี เพื่อร่วมพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า สวดภาวนา
ในแต่ละวันเป็นพิเศษ มากกว่าปกติที่เราได้ทำ เพ่ือได้ใช้โอกาสนี้ให้เราแต่ละคนจะได้ใกล้ชิด 
พระมากขึ้น  
 วันศุกร์ที่  3 มีนาคม เป็นวันศุกร์ต้นเดือน เชิญ พ่ีน้องได้มาเฝ้าศีลและรับพรจาก 
ศีลมหาสนิท เริ่มตั้งศีลเวลา 18.30 น. วันเสาร์ อาทิตย์ มีเดินรูป 14 ภาค เพ่ือร่วมกิจศรัทธา
ในช่วงเทศกาลมหาพรต 
 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายก 
ตามแนวทางการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
(อ้างอิง จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566) ถือเป็นความน่าชื่นชมยินดี 
ขอคำภาวนาสำหรับความก้าวหน้าในวัดของเราต่อไป  
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทา่น 

                คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“คำถามชีวิต” 

ครั้ งหนึ่ งขณ ะร่วมภาวนาให้ กั บผู้ ล่ วงลั บ  ซึ่ ง เป็ นมาเซอร์ ผู้ สู งอ ายุ ท่ านหนึ่ ง 
ในคณะเซนต์ปอล เดอชาร์ต  ได้อ่านบทรำพึงในหนังสือวจนพิธีกรรมที่นำมาใช้ภาวนาในวันนั้น 
ซึ่งเป็นบทความสั้นๆมีลักษณะเป็นคำถามสั้นๆ แต่ชวนคิดเป็นต้นในช่วงเวลา มหาพรต 
เป็นคำถามที่พวกเราน่าจะตอบเป็นพิเศษในเทศกาลมหาพรตนี้ ซึ่งพ่อขอยกมาเพ่ือแบ่งปัน 
เป็นพิเศษในโอกาสน้ี 

 “พระเจ้าไม่ถามว่าคุณขับรถอะไร พระองค์จะถามว่าคุณขับรถช่วยเหลือผูอ้ื่นก่ีคน 

พระเจ้าไม่ถามว่าบ้านคุณใหญ่โตแค่ไหน พระองค์จะถามว่าคุณต้อนรับคนเข้ามา 
ในบ้านของคุณก่ีคน 

พระเจ้าไม่ถามว่าคุณมีตำแหน่งอะไร มีฐานะอย่างไร แต่พระเจ้าจะถามคุณว่า 
คุณได้ใช้สิ่งที่คุณมีเพื่อคนอื่นมากแค่ไหน 

พระเจ้าไม่ถามว่าคุณมี เสื้ อผ้าในตู้กี่ ชุด  แต่พระเจ้าจะถามว่าคุณช่วยให้คนอื่ น 
มีเสื้อผ้าใส่กี่คน 

พระเจ้าไม่ถามว่าคุณทำงานอะไร แต่จะถามว่าคุณทำงานสุดความสามารถหรือยัง 

พระเจ้าไม่ถามว่าคุณมีเพื่อนก่ีคน แต่จะถามว่าคุณเป็นมิตรและจริงใจกับเพื่อนเพียงใด 

พระเจ้าไม่ถามว่าเพ่ือนบ้านของคุณมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร แต่จะถามว่าคุณได้
ช่วยเหลือเพื่อนบ้านอย่างไรเพ่ือให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น” (นิรนาม) 

ชีวิตของเรานี่แหละ เป็นคำตอบของคำถามเหล่านี้ มหาพรตเป็นช่วงเวลาที่เราจะตอบ
คำถามเหล่านี้อย่างดีเป็นพิเศษ มหาพรตเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ชวนให้เราได้คิดถึงชีวิตของเรา 
ต่อหน้าพระ และชีวิตของเรากับเพ่ือนพ่ีน้องมากขึ้นเป็นพิเศษ พ่อคิดว่ามหาพรตน่าจะเป็น
ช่วงเวลาที่เราจะตอบคำถามเหล่านี้ ในชีวิตของเรา และคำตอบที่ดีที่สุดคงไม่มีใครจะตอบได้ดี
เท่ากับตัวของเราแต่ละคนเอง       ปลัดวดัคลองจ่ัน 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย ธนพล,จณิณ์ณวรา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโร กังสตาล แสงอรุณ+ตามประสงค์ผู้ขอ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ประยูร พันธ์วิไล+ตามประสงค์ผู้ขอ ประยูร 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิศา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ มารีอา พี่ๆ หลานๆ ทุกคน ปรีดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มุ่งอิน เฮงตระกูล อภิสรา 
 - สุขสำราญแด่ อุบลรัตน์+สุชาติ ทวยเจริญ อุบลรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+ครอบครัว ยอแซฟ สมพล ปัญจทรัพย์+

ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม  

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ครอบครัว ศานติพงศ์+ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+
ครอบครัว ลิมปะพุฒิพงศ์+ครอบครัว หร่ังเจริญ เสาวลักษณ์ 

 - สุขสำราญแด่ โทมัส สมหมาย+มอนิกา จารึก+ใจ+จรูญ+สุทัพ+บุญชื่อ กุสุมา+หลานทุกคน จารึก 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 

วันที่ 26 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
นพวารฯ-มิสซา - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ์  
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโร กังสตาล แสงอรุณ+ตามประสงค์ผู้ขอ กังสตาล 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ศุภวัฒน์ เล่ห์วิสุทธิ์ กัตติกา 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครวั จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+ครอบครัว เดชาภินันท์ อิทธิพัทธ์ 
 - สุขสำราญแด่ แอนนา ซุ้นโหย้ง แซ่หลิน ลำจวน 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา+ครอบครัว ศรุตวราพงศ์ ศุภณัฐ 
 - สุขสำราญแด่ สุดหทัย นิยมธรรม ภุชงค์ 
 - 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 เปโตร ท้ง ลำพันธุ์+มารีอา ทวิล ลำพันธุ์ วีรยุทธ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ ครอบครัว  
 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ผดุง พจน์พิริยะ+มารอีา สาริน พจน์พิระยะ อุไรรัตน์ 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติส สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร วีระกิตติ์ 
 - อุทิศแด่ จิวซินกุ๋ย แซ่จิว เขมณัฏฐ์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิจร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้  
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ เซซีลีอา หร่ิม+มารีอา อารีย์ ฉัตรรัตนรังสี+โรซา บุญเรือน+วินัย เตี่ยไพบูลย์ อุบลรัตน์ 
 - อุทิศแด่ ช่วง สุเทพ+สวัสดิ์+ชัย+อิน+ตุก+สุก+มีคาแอล คุณพ่อเฮนรี่+ว.ในไฟชำระ จารึก 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารอีา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+

เปาโล ขันธ์+ฟรังซิสเซเวียร์ ทวี พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ เพ็ญวรา 

วันที่ 26 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล+บุญมา จิตสุขสดใส  
นพวารฯ-มิสซา - อุทิศแด่ ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เตยีว+มารีอา กิมเน้ย แซ่เฮ้ง+เปาโล เก็งสือ แซ่อึ้ง+อากาทา ซุ่ง 

แซ่โค้ว+ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม ลูกหลาน 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง  
แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ สุขจิตต์ วงศ์วิเศษนพคุณ จุรีรัตน์ 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ไต้กุ่ยหนู+มารีอา กิมซุ้น แซ่เอี๊ยว เหลนๆ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ชงอิ๊ด แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+เปาโล มหรรณพ 

วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ธเนศ แซ่จัง+ตั่วกิ๋ม+ญาติพี่น้อง+ว.ไฟชำระ จิตติมา 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสโก ประเทือง+เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจิตร+เทเรซา ประภาพร ชื่นวิจิตร ลูกๆ  
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์+โรซา สง่า ชื่นวิจิตร หลานๆ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ นิพนธ์ เฮงตระกูล วาสนา 
 - อุทิศแด่ อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+ถ๊ำเหล่ียง+หล่ำ แซ่เจียง  
 - อุทิศแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+ครอบครัว อุ่นจตุรพร+ครอบครัว เดชาภินันท์ท่ีล่วงลับ อิทธิพัทธ์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตรลดา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์+แอนเยลา แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ เทเรซา อินนิ+อักแนส แอกเนส แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกต์ จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ  

กีรติพูนทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ พัสธพงษ์ 
 - อุทิศแด่ ลูซีอา บรรจง สิทธิโชค ภุชงค์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - 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 

 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
วันที่ 26 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ คณุพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

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

อุดม 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เสาวลักษณ์ 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

เดินรูป 14 ภาคมิสซา  

เวลา 09.30 น. 
สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

วันจนัทร ์ น.เกรโกรี แห่งนาเร็ก เจ้าอธิการและนักปราชญ ์

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

วันที่ 27 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธัชทอง พงษ์ตระกูล+สิทธิศักดิ์+มารีอา วรรณรัตน์ พงษ์ตระกูล  
มิสซา  - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ ครอบครัว  

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

 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 28 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  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

วันที่ 1 มี.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 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

วันที่ 2 มี.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 เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต (วันศุกร์ต้นเดือน) 

วันที่ 3 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

เฝ้าศีลฯ-มิสซา - สุขสำราญแด่ อันนา นุสรา เอี่ยม สารี จิราพร  

เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณ
ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร์ น.กาสิมีร์ 

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

วันที่ 4 มี.ค. 2023 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
เดินรูป 14 ภาค 

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

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

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

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2023 : อาทิตย์ที ่2 เทศกาลมหาพรต 
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ตารางมิสซา : วันจันทร ์ ถึง วันศุกร์  เวลา 06.20 น.  วันเสาร์ เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  เวลา 16.45 น. 
           วันอาทิตย์เช้า นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 07.00 น. วันอาทิตย์สาย เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  เวลา 09.15 น. 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 
 

 

1. มิสซาสัปดาห์หน้า : วันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี    เวลา 06.20 น. 
      (วันศุกร์ต้นเดือน) เฝ้าตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท-มิสซา เวลา 18.30 น. 
 

2. ตลอดเทศกาลมหาพรตนี้  จะมีการเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) 
    ทุกๆ เย็นวันเสาร์ก่อนมิสซา 15 นาที (16.45 น.)  
    ทุกๆ วันอาทิตย์ก่อนมิสซาสาย 15 นาที  (09.15 น.)  
                                    ส่วนนพวารแม่พระฯ เลื่อนไปก่อนมิสซาเช้าทุกๆ วันอาทิตย์ 
    (สำหรับผู้ที่มาร่วมมิสซาเช้าวันอาทิตย์ 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. 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) 
 

 


