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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น       ยน 9:1-4 
 

 ขณะที่พระเยซู เจ้าทรงพระดำเนินผ่านไป  พระองค์ทอดพระเนตร 
คนตาบอดแต่กำเนิดคนหนึ่ง บรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ 
ใครทำบาป ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด” พระเยซูเจ้า
ทรงตอบว่า“มิใช่ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาป แต่เขาเป็นเช่นนี้  
ก็เพื่อให้กิจการของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา ตราบใดที่ยังเป็นกลางวันอยู่ 
เราทั้งหลายต้องทำกิจการของผู้ที่ทรงส่งเรามา แต่เมื่อกลางคืนมาถึง ก็ไม่มีใคร
สามารถทำงานได ้ตราบที่เรายังอยู่ในโลก เราก็เป็นแสงสว่างส่องโลก”   
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สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน  

 อาทิตย์นี้ เป็นสัปดาห์ที่  4 เทศกาลมหาพรต สี ในพิธีกรรมเป็นสีกุหลาบ (ชมพู)  
หรือสีม่วง พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนขอทาน ตาบอดให้หายจากอาการตาบอดและสามารถกลับมา
ใช้ชีวิตแบบคนปกติอีกครั้งหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงรักษาเขาในสับบาโต โดยตามความเชื่อ 
ของชาวยิว อาการเจ็บป่วยทั้งหลายเกิดจากความผิดบาปในชีวิตของคนๆ นั้น พระเยซูเจ้า 
ทรงรักษาเขาเพ่ือให้ทุกคนทราบว่า ความบาป ความผิดของคนเราเกิดขึ้นได้ แต่ความรัก  
ความเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าและมีให้กับทุกคนเสมอ ขอให้ทุกคนกลับใจ เป็นข่าวดี 
จากพระเจ้าที่ได้รับบอกกล่าวแก่ทุกคน 
 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม มิสซาเวลา 9.30 น. ทางวัดเชิญ คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ 
มาเป็นประธานในพิธีมิสซา พร้อมกับโปรดศีลอภัยบาปก่อนมิสซา เป็นการเตรียมจิตใจก่อน
สมโภชปัสกา สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่  26 มีนาคม มิสซาเวลา 9.30 น. คุณพ่อพลาพล  
ลิ้มสุธาโภชน์ เป็นประธานในพิธีมิสซาและโปรดศีลอภัยบาปให้พ่ีน้องก่อนมิสซา  
 วันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม พระศาสนจักรให้เราสมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์ 
เลื่อนมาจากวันที่ 19 มีนาคม (วันตรงของทุกปี) แต่เนื่องจากปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ จึงเลื่อนมา
เป็นวันจันทร์ท่ี 20 เชิญชวนพ่ีน้องได้ภาวนาและวอนขอท่านนักบุญโยเซฟเป็นพิเศษในโอกาสน้ีด้วย 
 การเมืองในประเทศไทย ตามที่คาดเอาไว้ คงมีการยุบสภาฯ ภายในเดือนมีนาคมนี้ 
เพ่ือให้สามารถจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ในเดือนพฤษภาคม ขอเชิญชวนพ่ีน้องได้ศึกษานโยบาย 
ของพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงบรรดานักการเมือง ผู้สมัครที่พ่ีน้องมี สิทธิ์ที่จะเลือกเข้าไป 
ในสภาฯ เพื่อเลือกคนที่ดี คนท่ีมีนโยบายตรงกับที่ใจพ่ีน้องต้องการ เพื่อเข้าไปบริหารประเทศไทย
ของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 คำสอนภาคฤดูร้อนของทางวัด เริ่มในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม เชิญชวนพ่ีน้องส่งลูกหลาน
เพื่อเรียนรู้ มีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย  
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทา่น 

                 คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“เราต่างมีพลังวิเศษ” 

เชื่อว่าพ่ีน้องหลายๆท่านคงเคยชมภาพยนตร์ ที่เกี่ยวกับคนที่มีพลังวิเศษต่างๆ บางคน 
ใช้พลังวิ เศษที่ มีนั้น ในการเสริมสร้างเรื่องดีๆ บางคนใช้สิ่ งที่ มีนั้ นในการทำเรื่องไม่ดี   
ในการเอาเปรียบคนอื่น ซึ่งมันล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมจริงๆที่ เราพบเจอได้ พลังพิเศษ 
หรือพลังวิเศษในโลกห่งความจริงของเราอาจจะไม่เหมือนในภาพยนตร์ แต่มันอาจจะเป็นอำนาจ 
หรือสิ่งที่แทนพลังอำนาจนั้น อาจจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่แทนที่พลัง
วิเศษ ไม่นานมานี้พ่อมีโอกาสอ่านบทความของนักเขียนท่านนึงในเพจ Roundfinger ที่พูดไว้ว่า 
คนเราทุกคนล้วนมีพลังวิเศษที่แตกต่างกัน อยู่ที่ว่าเรามองเห็นและเลือกใช้พลังที่มีแบบไหน 
ซึ่งได้จำแนกคุณลักษณะในตัวของเราซึ่งเปรียบเป็นพลังวิเศษออกมา ซึ่งพ่อขอหยิบยก  
และเพิ่มเติมเผื่อเราแต่ละคนจะได้มองเห็นพลังเหล่านี้ในตัวของเรามากข้ึน 

นิสัยน่ารักก็เป็นพลังแบบหนึ่ง ความหนักแน่นก็เป็นพลังแบบหนึ่ง ประนีประนอม 
ก็เป็นพลังแบบหนึ่ง ตรงไปตรงมาก็เป็นพลังแบบหนึ่ง เป็นตัวของตัวเองก็เป็นพลังแบบหนึ่ง 
มีตัวตนน้อยก็เป็นพลังแบบหนึ่ง เลือกมองข้อดีก็เป็นพลังแบบหนึ่ง มองเห็นข้อเสียก็เป็นพลัง 
แบบหนึ่ง คิดด้วยตรรกะก็เป็นพลังแบบหนึ่ ง อ่อนไหวต่อความรู้สึกก็เป็นพลังแบบหนึ่ง 
พูดเก่ง เริงร่า สร้างเสียงหัวเราะก็เป็นพลังแบบหนึ่ง สุขุมสงบเงียบขรึมก็เป็นพลังแบบหนึ่ง 
แข็งแกร่งก็เป็นพลังแบบหนึ่ง นุ่มนวลก็เป็นพลังแบบหนึ่ง ชอบช่วยเหลือเป็นพลังแบบหนึ่ง  
คิดถึงคนอื่นเสมอเป็นพลังแบบหนึ่ง เป็นคนศรัทธาเป็นพลังแบบหนึ่ง  เป็นคนไม่คิดร้ายเป็นพลัง
แบบหนึ่ง ให้เกียรติคนอื่นเป็นพลังแบบหนึ่ง ชอบสร้างกำลังใจให้ผู้อื่นเป็นพลับแบบหนึ่ง ฯลฯ  
ยังมีพลังวิเศษอีกมากมายที่จำแนกออกมาไม่หมด  เรามีพลังวิเศษแบบไหน หาให้พบ  
จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องใช้พลังหลากรูปแบบ เข้าใจตัวเองว่ามีพลังแบบไหน และใช้สิ่งที่เรามี 
นำเราไปสู่เป้าหมายที่ดีในชีวิต 

เราอยูในช่วงเทศกาลมหาพรตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกร้องเราให้ใช้พลังที่เรามีเหล่านี้  
เพื่อผู้อื่นมากขึ้น เพราะเราต่างมีพลังวิเศษด้วยกันท้ังน้ัน        
         ปลัดวัดคลองจั่น 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรุณี+แบร์นาแด็ต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน์ วรรณรุณี 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ มีคาแอล นิสสรณ์ ธนาภูมิสวัสดิ์และครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา เสาวลักษณ์+

สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุพิทยา รวมสำราญ สุพิทยา 
 - สุขสำราญแด่ ดอมินิก ธนศร พรรณศิริ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว รักษ์สมบูรณ์ สมเดช 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และครอบครัว พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา พรทิพย์ พอสินธิ์ พรทิพย์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วิไล เทเรซา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโร กังสตาล แสงอรุณ กังสตาล 
 - สุขสำราญแด่ ยอห์น บัปติสต์ ภาณุมาศ ดลนิธิทวีสุข สุนทรี 
 - สุขสำราญแด่ ลูกา ฐกร สุริยะมงคล  

วันที่ 19 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
นพวารฯ-มิสซา - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ์  
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา และศรุตวราพงศ์ ศุภณัฐ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฤทัย เพชรมณี ฤทัย 
 - สุขสำราญแด่ อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย์ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา จิตรา รังษีสุกานนท์ วรรณดี 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ กิติศักดิ์ คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
 - 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 เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ ์

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

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ โมรา+มารีอา ล้อม+ฟรานซิสโก วิรัช+เอสเตรวัง วีระ คมกฤช  
 - อุทิศแด่ โรซา จุ้ย+อียาส จรัญ +อีซีโด จรูญ+ลูซีอา สุนันทา ทองกระจ่าง  
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล อรอนงค์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์+แอนเยลา แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ มารีอา วัน เซ่ียวเจ๊ว+เปาโล สารสิน รังษีสุกานนท์ วรรณดี 
 - อุทิศแด่ เทเรซา อินนิ+แอดเนส อักแนส แอดดิสัน ริส 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+
เปาโล ขันธ์+ฟรังซิสเซเวียร์ ทว ี พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ มารีอา รำไพ อัจฉราวดี+เปโตร เกียรติ์ อัจฉราวดี พรทิพย์ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่ม่ใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ+ตามประสงค์ผู้ขอ อาทิตย์ 
 - อุทิศแด่ ลูซีอา พรเพ็ญ วงศ์แสงจันทร์  
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้อง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ เปาโล เสี่ยง รักษ์สมบูรณ์+ลูซีอา จำปา แซ่ลี้+อันนา อันนา รักษ์สมบูรณ์ สมเดช 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ ปัญจทรัพย์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เปโตร ท้ง ลำพันธุ์+มารีอา ทวิล ลำพันธุ์ วีรยุทธ 
 - อุทิศแด่ ลูซีอา พรเพ็ญ วงแสงจันทร์ สุพัตรา 
 - อุทิศแด่ อันเดร ยุทธ+ยออันนา ยีสุ่่น+ยอแซฟ สกุล+มารีอา มาลี+เปาโล จงรักษ์  สงวนแก้ว+

ชิน-สุพิศ-ชาตรี นฤมิตรประชากร+สุมล เพ็ยภาคกุล ทำเนียบ 
วันที่ 19 มี.ค. 2023 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
นพวารฯ-มิสซา - อุทิศแด่ ตระกูล เกตุผลที่ล่วงลับ ชลอ 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 

 - อุทิศแด่ หลุยส์ บุญเลิศ ยังนึก+มารีอา ทองสุข ยังนึก อารยา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ยิ่งสูน แซ่เอา+มารีอา เหวงหม่วย แซ่แต้ ณัฏฐ์ชยธร 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง กลิ่นบัว

แก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลูกหลาน เหลน 
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ เปโตร นิยม+มารีอา จ้อย ไชยเผือก  
 - อุทิศแด่ เปโตร สิ่งห์ ป้ันทอง+มารีอามักดาเลนา จี ปั้นทอง+อังเนส เหง้า ปั้นทอง+วิญญาณ

ไม่มีใครคิดถึง เดือนเต็ม 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ ฟรังซิสโก สุรพล+มารีอา สนิทพันธ์ ชมไพศาล สดใส 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร บญุชัย+ประภาศรี+กญัรัตน์+อากง+อาม่า ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ มารีอา ทองฟู+ลูกา สท้อน ละการชั่ว+วิญญาณในไฟชำระ อุทัย 
 - อุทิศแด่ ลูซีอา พรเพ็ญ วงแสงจันทร์ สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ้ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+

สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน+มาลี แซ่จัง+ในไฟชำระ สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วญิญาณในไฟชำระ ธนพล 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 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 เปโตร เณร ผลอุดม สนั่น 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ประสิทธิ์+อันนา เหรียญเช็ง+ยอแซฟ บุญเหลือ ปรินดา 

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

วันที่ 19 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+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ สุพิทยา 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  

เวลา 09.15 น. 
สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

วันจนัทร ์ สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี องค์อุปถมัภ์อันดับรองของประเทศไทย 

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

วันที่ 20 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 เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 21 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  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันพุธ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 22 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 น.ตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช 

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

วันที่ 23 มี.ค. 2023
มิสซา 

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

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด ่คณุพ่อแอนโทน ีประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

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

 - สุขสำราญแด่ มารีอา ฐิติยา ว่องนาราชิวัฒน์  อาภรณ์  
วันที่ 24 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 เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร์ สมโภชกาแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ 

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

วันที่ 25 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 มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วเิชยีร อมรนิทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023 : อาทิตยท์ี่ 5 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 : วันจันทร ์ถึงวันศุกร ์   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 วันอาทิตย ์
    (สำหรับผู้ที่มาร่วมมิสซาเช้าวันอาทิตย์ แล้วรอเดินรูป รอบ 09.15 น. มีบริการข้าวต้ม 
โรงอาหารโรงเรียน) 
 

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

4. การล้างบาปเด็กเล็กหลังมิสซาสาย  เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023  
พี่น้องทีป่ระสงค์ให้บุตรหลานล้างบาป สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานวัด 

 
 
 

 


