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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น          ยน 11:1-45 
 

เวลานั้ น  ชายคนหนึ่ งชื่ อลาซารัสกำลังป่ วย  เขาเป็ นชาวเบธานี   
หมู่บ้านของมารีย์และมารธาพี่สาว มารีย์คือ หญิงที่ ใช้น้ำมันหอมชโลม 
องค์พระผู้ เป็นเจ้า ใช้ผมเช็ดพระบาท ลาซารัสที่กำลังป่วยนี้ เป็นพี่ชาย 
ของมารีย์ พี่น้องทั้งสองคน จึงส่งคนไปทูลพระเยซู เจ้าว่า “พระเจ้าข้า 
คนที่พระองค์ทรงรักกำลังป่วย” เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวนี้ ก็ตรัสว่า  
“โรคนี้มิได้เกิดข้ึนเพื่อความตาย แต่เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า เพราะโรคนี้ 
พระบุตรของพระเจ้าจะได้รับพระสิรริุ่งโรจน”์ 
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สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน  
 อาทิตย์นี้ เป็นสัปดาห์ที่  5 ในเทศกาลมหาพรต พระวรสารในวันนี้ ได้กล่าวถึงเรื่องราว 
ของพระเยซูเจ้าเสด็จไปเยี่ยมครอบครัวของลาซารัสเป็นพระสหายของพระองค์ ยังรวมไปถึงมารีย์ 
และมาร์ธาน้องสาว ลาซารัสเจ็บป่วยและเสียชีวิต ถูกนำไปฝังไว้ในคูหา ด้วยความสงสารพระเยซูเจ้า
ทรงไห้ชีวิตเขาขึ้นมาใหม่ พระองค์ทรงเน้นย้ำว่า พระองค์คือ ชีวิต ใครเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตใหม่ 
ชีวิตนี้ คือ ชีวิตนิรันดร จงมีความเชื่อ ศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้าอย่างมัน่คงเข้มแข็ง 

 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมนี้ มิสซาเวลา 9.30 น. คุณพ่อพลาพล จะมาฟังแก้บาปและเป็นประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอขอบคุณคุณพ่อมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้มาเตรียมจิตใจสัตบุรุษวัดพระมารดาฯ 
ของเรา เห็นสัปดาห์ที่แล้วพี่น้องมารับศีลอภัยบาปจำนวนพอสมควร อาทิตย์นี้ยั งมีโอกาสได้มา 
เตรียมจิตใจกันอีกครั้ง ในขณะเดียวกันจะมีพิธีกสำหรับคริสตชนใหม่ของวัดเรา ปีนี้มีจำนว น 
คริสตชนใหม่จำนวน 12 คน ขอคำภาวนาของพี่น้องสำหรับสมาชิกใหม่ของวัดเราด้วย 

 สัปดาห์หน้าตรงกับวันอาทิตย์พระมหาทรมาน (วันอาทิตย์ใบลาน) และเตรียมเข้าสู่สัปดาห์
ศักด์ิสิทธิ์ จะมีการแห่ใบลานในมิสซารอบ 9.30 น. เชิญชวนพี่น้องที่ปรารถนาร่วมในพิธีฯ ตามวัด 
และเวลาดังกล่าว เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ได้ใช้เวลาในเทศกาลมหาพรตที่เหลือ ในการเตรียมจิตใจ 
ร่วมในการฉลองปัสกา ติดตามตารางเวลาพิธีกรรมได้จากการประกาศของทางวัดในทุกๆ ช่องทาง 
 สืบเนื่องจากประชุมสภาอภิบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางวัดมีโครงการอยากสร้างความสัมพันธ์
ในวัดในมากขึ้น จึงได้เชิญชวนให้พี่น้องได้ใช้โอกาสที่มีร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในการร่วมขบวน 
ในการถวายเครื่องบู ชา เป็น เจ้ าภาพ เลี้ ยงอาหารว่าง โอกาสวัน เกิด  วันพิ เศษต่ างๆ ฯลฯ  
ตามความต้องการของพี่น้อง ติดต่อตามความต้องการนี้ได้ที่สำนักงานวัดหรือคุณพ่อ  
 ประกาศยุบสภาฯ ไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดวันเลือกตั้ง 
ตรงกับวันอาทิตย์ที่  14 พฤษภาคม 2566 เชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ ใช้สิทธิ์ ในการเลือกคนดี  
เข้าสภาฯ เพื่อไปบริหารประเทศแทนพี่น้องต่อไป เชิญชวนพวกเราสวดภาวนา ขอให้ประเทศไทยของ
เราได้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ที่ ดี นำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่เจริญก้าวหน้าในทุกๆ  
เรื่องต่อไป       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 

                        คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“อย่าลืมเติมพลังฝ่ายจิตบ้าง” 

เรายังอยู่ในช่วงท้ายๆ ของเทศกาลมหาพรต ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราจะใช้เพื่อพระเจ้า
และเพื่อนพ่ีน้องมากข้ึน ในแต่ละวันเรา แต่ละเดือน แต่ละปีอาจต้องประสบพบเจอกับสารพัดสิ่ง 
สารพัดเรื่อง สารพัดผู้คน ซึ่งอาจทำให้เราไม่ ได้มีเวลามากนักที่เราจะพิจารณาชีวิตด้านจิตใจ 
ของเรา มหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้เพื่อพัฒนาจิตใจของเรามากขึ้น ในเรื่องความสัมพันธ์
กับพระเจ้าและความสัมพันธ์กับเพื่อนพ่ีน้อง 

ในชีวิตอาจต้องมีเวลาหยุดคิด พัก ทบทวนและออกจากปัญหามาบ้าง อย่าให้ปัญหา
อุปสรรคโถมจนเราหมดหวัง หมดพลัง หมดกำลังใจ 

1. พระเยซูเป็นที่พักใจมีเวลาพักอยู่กับพระบ้าง ให้พ้ืนที่กับพระ ทั้งในเวลาที่เรามีสุข 
            และทุกข์ 

2. มีเวลาพักอยู่กับตนเองอยู่กับคนที่จะเสริมพลังบวกให้กับเราบ้าง อยู่แต่คนที่ให้พลังลบ 
    อยู่กับแต่ปัญหาบางทีก็ไม่เห็นทางออก บางทีต้องออกมาจากปัญหาบ้าง บางทีเราจะ 
    พบคำตอบ มากกว่านั้นมี เวลาที่ จะนึกถึงคนอื่ นบ้างเป็นต้นคนที่ เขารอคอย 
    ความช่วยเหลือจากเรา จะทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเรามากข้ึน ว่าเราเองยังมีคุณค่า 
    สำหรับคนอื่นๆอีกมาก 

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเจอความผิดหวัง อุปสรรค ปัญหาบางทีเลี่ยง
ไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะวางมันลงได้และค่อยๆหาหนทาง อย่าให้มันกลายเป็นทั้งชีวิต จนทำให้เรา
ไม่สามารถทำอะไรได้ หรือเดินต่อไปได้ บางทีการมีเวลาบ้างก็ช่วยให้เราเห็นอะไรได้มากขึ้น 
กว้างขึ้น และพบหนทางมากขึ้น 

มหาพรตเป็นช่วงเวลาการเดินทางฝ่ายจิตเติมพลังให้กับจิตใจ ผ่านการภาวนา พลีกรรม 
ให้ทาน ทำเรื่องดีๆมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างพลังใจให้เข้มแข็ง การมีพลังใจที่เข้มแข็ง 
ก็นำสู่พลังกายที่เข็มแข็งเช่นกัน เมื่อมีพลังใจที่เข้มแข็งมันก็ช่วยให้เรามีกำลังฝันฝ่าและสู้กั บสิ่งที่
เราเผชิญได้อย่างหนักแน่นมากขึ้น พ่อเชื่ออย่างหนึ่งว่า คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเขาสามารถเผชิญ
เรื่องต่างๆ ด้วยใจที่หนักแน่น  อย่าลืมหาเวลามาเติมพลังฝ่ายจิตกันบ้างครับ   
         ปลัดวัดคลองจั่น 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ สุดานดา หรรษกุล+รัชนี+วิชชา+ณัฐชา+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิช+มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย์ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล สุนทร มหามณีรัตน์+ลูกๆ หลานๆ ทุกคน วรรณรุณี 
 - สุขสำราญแด่ อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร เฉลิมชัย  +เทเรซา พรธิภัสร์ รัศมีธีรธรรม+ชุติมา ก่ิงแก้ว เฉลิมชัย 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สว่างจิตต์ สมใจ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว และญาติพี่น้องทุกคน ปุณยนีย์ 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ปรีชาศิวะ อัศวนนธนา สุพัชนิพา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ สมหมาย จารึก+สุทิพ+จรูญ บุกรซ่ือ+ ธันณาพร กุสุมจรัส+หลานทุกคน จารึก 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว ไพลิน 

วันที่ 26 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโร กังสตาล แสงอรุณ+ตามประสงค์ผู้ขอ กังสตาล 
นพวารฯ-มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรนิทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ กิตติศักดิ์ คอมแพงจันทร์ อัญชนา   

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฤทัย เพชรมณี หทัยรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล สุพจน์+เทเรซา รัตนา+เปโตร สรวัฒน์ ดีสุดจิตร สถพจน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ฑิฆัมพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธาริณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธรติา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรต+ิครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครวั เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว รุ่งรัช คุณหิรัญ+ตามประสงค์ผู้ขอ รุ่งรัช 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เดือนเต็ม ปั้นทอง+ตามประสงค์ผู้ขอ เดือนเต็ม 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุดา กุลพรพิทักษ์สิริ+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เพ็ญศรี จันทร์ส่งแสง+ตามประสงค์ผู้ขอ เพ็ญศรี 
 - สุขสำราญแด่ โทมัส สมหวัง+อันนา มิ่งขวัญ ปัญญาเลิศวุฒิ+ตามประสงค์ผู้ขอ สมหวัง 
 - สุขสำราญแด่ วรรณดี เชื้อทอง+ตามประสงค์ผู้ขอ วรรณดี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุรัษดา วงมาแสน+ตามประสงค์ผู้ขอ สุรัษดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นิสสรณ์ ธนาภูริสวัสดิ์+ตามประสงค์ผู้ขอ นิสสรณ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เซซีลีอา นพพินทร์ บุรณศิริ+ตามประสงค์ผู้ขอ นพพินท์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พรพนา สายพรหม+ตามประสงค์ผู้ขอ พรพนา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา นุชนาถ ศรีช่วงและครอบครัว+ตามประสงค์ผู้ขอ นุชนาถ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว คีรียุทธ บุญประคอง+ตามประสงค์ผุ้ขอ คีริยุทธ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฤทัย เพชรมณี+ตามประสงค์ผู้ขอ ฤทัย 



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พรชัย+พัชรา ประเสริฐอศิศรและครอบครัว พรชัย,พัชรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์+ตามประสงค์ผู้ขอ วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา วิไล+ตามประสงค์ผู้ขอ วไิล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัดดา มั่นศิลป์+ตามประสงค์ผู้ขอ ลัดดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ชื่นวิจิตร+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัว 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เกตุผล+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัว 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลักษณา ฉัตรคุปต์ ลักษณา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา สุรินทร์+ฟิลิป ชูสิทธิ์ แสงทาศ+ตามประสงค์ผู้ขอ สุรินทร์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา อาภรณ์ ขาวผ่อง+ตามประสงค์ผู้ขอ อาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+สุธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ ธีรวุฒิ วิโรจน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ โทมัส เบ้า ชินวงศ์+เซซีลีอา เมี้ยน ชินวงศ์+โทมัส ประวิช ชินวงศ์ ยุวลัย 
 - อุทิศแด่ อันตน เรวัตร อินอุเทน+เอากุสตินโน ทฤชฎาธร ศิริสวัสดิ์+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ขวญัหทัย 
 - อุทิศแด่ ปีเตอร์ ปิติ พลีดำรง มนัญชยา 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล อรอนงค์  
 - อุทิศแด่ ดิเรก กิจผล  

วันที่ 26 มี.ค. 2023 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ เพ็ญวรา 
นพวารฯ-มิสซา - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสงี่ยม พันชุมจินดา+มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม+ 

มารีอา สุนทรี สว่างจิตต์+เปโตร วิจารณ์ จันมา+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง สมใจ 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ มารีอา เท่ือม+เปาโล ไสว อินทรบ+พิสิษฐ์ ชำนาญวิวัฒน์ ปุณยนีย์ 

 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ้นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ ฮงปิง แซ่ก๊วย สุพัชนิพา 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ มีคาแอล+คุณพ่อเฮนรี่+ช่วง+ชัย+ชน+ตุก+วิญญาณในไฟชำระ จารึก 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+

เปาโล ขันธ์+ฟรังซิสเซเวียร์ ทวี พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ บิดา มารดา+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ปัญจทรัพย์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล+วิญญาณในไฟชำระ ภวัต 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร+มารีอา เสาวนีย์+ยวงบัปติสตา พงษ์เพิ่มมาศ วรวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ ยวงบอสโก ชูศาสน์ ยั่งยืน ภานี 
 - อุทิศแด่ อังแนส ไพรัช ยั่งยืน ภานี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา วัชรา 

 
- อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รัตนธรรมบุตร+อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+เปาโล เก็งสือ 
แซ่อึ้ง+มารีอา กิมเน้ย แซ่เฮ้ง+ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เฮ้ง+อากาทา ซุ้ง แซ่โค้วและตามประสงค์ 
ผู้ขอ+วิญญาณในไฟชำระ 

เฉลิมชัย 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สุรพันธ ยินดีธรรม ศริิพร 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เปาโล เคี้ยง แซ่เอา+อากาทา ชุ้น แซ่เอี้ยว ณัฏฐ์ชยธร 
 - อุทิศแด่ สุรินทร์ แสงจรัสวงค์ สาโรจน์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ เปโตร นิยม+มารีอา จ้อย ไชยเผือก  



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด่ เทเรซา อินนิ+แอกเนส อักแนส แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์+แอนเยลา แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง  

กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลูกหลาน เหลน 

 
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง  
แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง+มาลี แซ่จัง+
วิญญาณในไฟชำระ 

สุรางค์ 

วันที่ 26 มี.ค. 2023 - อุทิศแด่ โรซา ชุมภักดิ์ พงษ์ศิริพัฒน์+ยอแซฟ เปโตร นิวัฒน์ พงษ์ศิริพัฒน์ สนั่น 
นพวารฯ-มิสซา - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ว.ในไฟชำระ หทัยรัตน ์
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ ปัญจทรัพย์ 

 - อุทิศแด่ ลูซีอา พรเพ็ญ วงแสงจันทร์ สุพัตรา 
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ เปโตร เณร ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ+์เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+

วญิญาณในไฟชำระ 
ครอบครวั 
ดาราพงษ์ 

 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ 

ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  

เวลา 09.15 น. 
สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

วันจนัทร ์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 27 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธัชทอง พงษ์ตระกูล+สิทธิศกัดิ์+มารีอา วรรณรัตน์ พงษ์ตระกูล  
มิสซา  - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนสั อมรินทร์ ครอบครัว  

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

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 28 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 คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันพุธ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 29 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 5 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 30 มี.ค. 2023
มิสซา เวลา 07.00 น. 

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

 - อุทิศแด ่คณุพ่อแอนโทน ีประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

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

 - สุขสำราญแด่ มารีอา ฐิติยา ว่องนาราชิวัฒน์  อาภรณ์  
วันที่ 31 มี.ค. 2023

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

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปโตร เณร ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 1 เม.ย. 2023 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
เดินรูป 14 ภาค 

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

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

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2023 : อาทิตย์พระทรมาน (แหใ่บลาน) 
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ตารางมิสซา : วันจันทร ์ ถึง วันศุกร์  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 : วันจันทร ์ถึงวันศุกร ์   เวลา 07.00 น. 
 

2. ตารางสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2023 ดังนี ้
    วันที่ 2 เม.ย. 2023  อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)  
    เดินรูป 14 ภาค-มิสซา เวลา 09.15 น. 
    (หลังเดินรูป 14 ภาค รอบสาย ก่อนเริ่มมิสซา มีพิธีเสกใบลาน) 
    วันที่ 3-5 เม.ย. 2023 (จันทร์-อังคาร-พุธ ศักดิ์สิทธิ์)   
      มิสซา เวลา 07.00 น. (วัดน้อย) 
    วันที่ 6 เม.ย. 2023 (พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์)  มิสซา เวลา 19.00 น.  
    วันที่ 7 เม.ย. 2023 (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)  
    เดินรูป 14 ภาค-มนัสการกางเขน  เวลา 18.45 น.  
    วันที่ 8 เม.ย. 2023 (เสาร์ศักดิ์สิทธิ์) เสกไฟ, แห่เทียน, เสกน้ำ   
    มิสซา เวลา 19.00 น.  
    วันที่ 9 เม.ย. 2023 (สมโภชปัสกา)  เวลา 07.00 น. และเวลา 09.30 น.  
 

3. แจ้งยอดบริจาคสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  จ.เชียงราย  
จำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท   

 
 
 

 


