
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 

1 หมู 5 ซ.นวมินทร 81 ถ.นวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

โทรศัพท.02-3758294-6 แฟกซ.02-3758295 www.pramandachurch.com 

ปที่ 35 ฉบับที่ 48 ประจําวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564/2021 

อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ( เริ่มปพิธีกรรม ป C )  

 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลกูา              ลก.21 : 25-28, 34-36 

  พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา ‘จะมีเครื่องหมายในดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาวตางๆ  
ชนชาติตางๆ บนแผนดินจะทนทุกขทรมาน ฉงนสนเทหตอเสียงกึกกองของทะเลที่ปนปวน มนุษยจะสลบไป 
เพราะความกลัว และหวั่นใจถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะสิ่งตางๆ ในทองฟาจะสั่นสะเทือน 
 

“จงคอยเฝาภาวนาอยูเสมอ เพื่อทานจะมีกําลังหนีพนเหตุการณทั้งปวง 
ที่จะเกิดขึ้นนี้ และยืนอยูตอหนาบุตรแหงมนุษย” 

หลังจากน้ันประชาชนท้ังหลายจะเห็นบุตรแหงมนุษยเสด็จมาในกอน
เมฆทรงพระอานุภาพและพระสิริรุงโรจนอันยิ่งใหญ เมื่อเหตุการณ
ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น ทานทั้งหลายจงยืนตรง เงยศีรษะขึ้นเถิด 
เพราะในไมชาทานจะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระแลว’ 
 

 

 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีพี่นองที่รักทุกทาน 

 สัปดาหนี้ เปนอาทิตยที่  1 ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ในทางพิธีกรรม\ถือวาเปน 
วันขึ้นปใหมของปฏิทินพิธีกรรม พระวาจาของพระเจาเตือนใจเราใหเตรียมพรอมอยูเสมอ อยามัวแตสนุกสนาน
รื่นเริงกับสิ่งของบนโลกนี้ เหตุการณแบบนี้มีมาตั้งแตในอดีต ปจจุบันและยังคงเปนแบบนี้ตอไปในอนาคต 
ขอใหเรามีความตื่นตัว ตื่นเฝา เตรียมพรอมอยูเสมอ เพื่อจะไดอยูในพระพรและพระหรรษทานของพระเจา 
อยูตลอดเวลา 

 อาทิตยหนาจะมีกิจกรรมหลายอยางเกิดขึ้น วันอังคารที่ 30 พ.ย. – วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. พระสงฆ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะไปเขาเงียบประจําเดือนพรอมทั้งใชโอกาสนี้ไดรวมโอกาสฉลองนักบุญฟรังซิส 
เซเวียร โดยปกติฉลองตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกป ซึ่งเปนศาสนนามของพระคารดินัล ฟรังซิลเซเวียร 
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแหงอัคร- สังฆมณกรุงเทพฯ แตละวัดจะสงตัวแทนไปรวมในงาน
ฉลองนี้ดวย จะมีมิสซาและงานเลี้ยงเปนพิเศษในตอนเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ที่บานผูหวาน  
อ.สามาพราน จ. นครปฐม ขอคําภาวนาสําหรับพี่นองทุกทานสําหรับพระคารดินัลเกรียงศักดิ์ของเราดวย 

 วันที่  4 และ 5 ธันวาคม เปนวันฉลองวัดพระมารดาฯ ของเรา ขอพี่นองทุกทานไดสวดภาวนา 
เปนกําลังใจใหกับการเตรียมงานของพวกเราใหผานพนไปไดดวยดี ในการมาฉลองวัดขอความรวมมือ 
ในการรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขและสภาพระสังฆราชฯ ในการรวมพิธีกรรมการวัดอุณหภูมิ 
ลงชื่อ สวมหนากากอนามัย ลางมือดวยแอลกอฮอลบอยๆ รักษาระยะหาง ฯลฯ ภายในวัดนั้นมีที่จํากัด 
ดังนั้น ถาหากจํานวนของคนที่อยูในวัดเต็มแลว ขอความรวมมือพีนองไดรวมมิสซาดานนอกวัด ซึ่งทางวัด 
ไดใหมีการถายทอดสดทั้งภาพและเสียงใหอยางเรียบรอย ทั้งที่เพื่อเปนไปตามมาตรการฯ เพื่อไมใหมีคน 
จํานวนมากเกินไปรวมตัวกันในบริเวณทีม่ิดชิดและเพื่อรักษาระยะหาง 

 สถานการณโควิด 19 ในประเทศไทยสัปดาหท่ีผานมา จํานวนผูติดเชื้อทรงตัวในระดับไมเกินหนึ่งหม่ืนคน 
แสดงใหเห็นวาหลังจากเปดประเทศแลวมีแนวโนมของผูที่ติดเชื้อลดลง แตแมจะมีความมั่นใจในการฉีดวัคซีนฯ 
และมาตรการปองกันที่ดีแลว แตก็ยังมีจํานวนผูติดเชื้อระดับหนึ่งที่ไมไดนอยมาก ทุกคนคงตองชวยกันรักษา
มาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข การดอยาตก เพื่อใหประเทศไทยของเรา ไมกลับไปสูการล็อคดาวน 
และยังสามารถดําเนินกิจการ กิจกรรมแบบนี้ไปไดอยางตอเนื่อง 

 อากาศประเทศไทยเริ่มแปรปรวนเล็กนอย เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวเย็น เดี๋ยวรอน พี่นองรักษาสุขภาพกันดวย 
บางครั้งวันหนึ่งมี 3 ฤดูในวันเดียวกัน การรักษารางกายใหแข็งแรงและอบอุนอยูเสมอเปนสิ่งที่สําคัญ 
โดยเฉพาะในชวงเวลาที่เราระมัดระวังเรื่องโรคระบาดของโควิด 19 อาจจะมีโรคแทรกซอนได  
     

         ขอพระเจาอวยพรพ่ีนองทุกทาน 
                                    คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ดวยชวีิตเคียงขางกันเสมอ" 

 "ในวันเหลานั้นและในเวลานั้น เราจะใหหนอชอบธรรมงอกขึ้นมาแกดาวิด เขาจะปฏิบัต ิ
ความถูกตองและความชอบธรรมในแผนดิน ในวันเหล านั้น  ยูดาหจะไดรับความรอดพน 
และกรุงเยรูซาเล็มจะอยูอยางปลอดภัย และนี่เปนชื่อที่ เขาจะเรียกเมืองนี้ คือ ‘พระยาหเวห 
ทรงเปนความชอบธรรมของเรา’ “  (ยรม 33:15-16) 
          หลายยุคหลายสมัย มักจะมีผูแสวงหาความจริงของชีวิต พวกเขาจะถามปญหาชีวิตวา  
"มนุษยเกิดมาทําไม ตัวฉันมีชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร" ถามเพ่ือจะไดขบคิด คิดออกแลวจะไดมีเปาหมายชีวิต 
และจะไดหาวิธีทางเพื่อเดินทางใหตรงใหถูกทิศถูกทาง  ชีวิตของตนจะไดมีคุณคาและนาพอใจในโลกนี้ 
          ชวงเวลาชี้เปนชี้ตายอยางในทุกวันนี้ ในชวงเวลา "โควิด19" ระบาดอยู  พอมักจะตั้งคําถาม
ใหกับตัวเองใหกับผูคนที่พบที่ไดพูดคุยกัน "อยูตรงนี้ พูดคุยเชนนี้ ใชเวลาสั้นบางยาวบาง เพื่ออะไร..... 
กลับบานแลวอยากหาขนมนมเนยไปฝากคนที่บาน อยากเอาความรักไปฝาก หรืออยากหิ้วโควิด 19 
กลับไปฝากคนท่ีบาน-คนที่เรารัก" 
 "ขอองคพระผูเปนเจาโปรดใหความรักที่ทานมีตอกันและตอทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอยางลนเหลือ  
ดังที่เรารักทาน  ขอพระองคโปรดใหดวงใจของทานมั่นคงอยูในความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะพระพักตร 
พระเจาพระบิดาของเรา เมื่อพระเยซูองคพระผูเปนเจาของเราเสด็จมาพรอมกับบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค"  (1ธส :3:12-13) 
          ชวงเวลาของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา นับเปนชวงเวลาที่ เราจะมอบความรัก 
ความเอาใจใส มอบใหกับคนในครอบครัว ใหกับพี่นองของเราเปนพิเศษ  ความรักที่เรามอบใหและดูแล
กันและกัน หลอหลอมเราใหเปนผูศักดิ์สิทธิ์ เปนผูมีพระอยูเต็มในหัวใจของเรา 
 พระเยซู เจาตรัสวา "หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็น บุตรแหงมนุษย เสด็จมา 
ในกอนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุงโรจนยิ่งใหญ  เมื่อเหตุการณทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น 
ทานทั้งหลายจงยืนตรง เงยหนาขึ้นเถิด เพราะในไมชาทานจะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระแลว..... 
จงระวังไวใหดี อยาปลอยใจของทานใหหมกมุนอยูในความสนุกสนานรื่นเริง ความเมามายและ 
ความกังวลถึงชีวิตนี้ มิฉะนั้น วันนั้นจะมาถึงทานอยางฉับพลัน..... ทานทั้งหลายจงตื่นเฝาอธิษฐาน
ภาวนาอยูตลอดเวลาเถิด  (เทียน ลก 21:27-28,34,36) 
        ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ไมวาโควิดหรือไมหวิด จะโควิด19, 20, หรือ 21 หรือเทาไรก็ตาม ไมวาจะทุกข
ยากลําบาก จะอันตรายเพียงใดก็ตาม ".....จงระวังไวใหดี อยาปลอยใจของทานใหหมกมุนอยูในความ
สนุกสนานรื่นเริง ความเมามายและความกังวลถึงชีวิตนี้" จงทําใหชีวิตของตนศักดิ์สิทธิ์ "จงตื่นเฝา
อธิษฐานภาวนาอยูตลอดเวลาเถิด" และจงอยาทิ้งกันและกัน จงอยาทิ้งผูตกทุกขไดยาก อยาปลอยใคร
สักคนใหโดดเดียว จงเปนพระเยซูเจาที่อยูเปนเพ่ือน อยูเคียงขางเขาเสมอ.    
            "นกขุนทอง"  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา (เริ่มปพิธีกรรม ป C) 

 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เทเรซา ศรีจันท ฉั่น+อภวิันท+ตามประสงคผูขอ อภิวันท 
 - สุขสําราญแด ชยกร ชัยกิจ ชยกร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชาดา+ตามประสงคผูขอ สุชาดา 
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ภูมิตระกูล  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3 วราลักษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน ปญจทรัพย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว กรรณิกา เจษฎาพงศภกัด ี กรรณิกา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด อันนา สมจิตร ตรรกเวศม+อันนา คิ้ม+ยอแซฟ เต็ก วิไลวรรณ 

วันที่ 28 พ.ย. 2021 
- สุขสําราญแด มารีอา แบรนาแด็ต มานี+ยอหน ฟรังซิสเซเวียร อธิภู+มารีอา เทเรซ สิรีธร  
รุงอรุณไทยกุล+อรรถพล+มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม+ครอบครัว เต็มสุข+ครอบครัว  
นุมหอม+ครอบครัว ภมรปฐมกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล 

 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด แบรนาแด็ต กันยา วัธนวิสิต+มีคาแอล ชาญชัย วธันวิสิต  
มิสซา - สุขสําราญแด อําพัน ทิวไผงาม  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ+เทเรซา วิธมน นิปกากร  

 - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+ 
คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+ตามประสงคผูขอ เพื่อ วีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - อุทิศแด โซลีดัด ซานาวา วิลาสิน ี
 - อุทิศแด ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ลุงขายโอเลี้ยง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 
 - อุทิศแด คุณณรอค ภูมิตระกูล  
 - อุทิศแด ไทเย้ียง แซตั้ง+อภัย+อาภรณ+อรพรรณ นุมหอม+ญาติพี่นองและบรรพบุรุษที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ญาติๆ พี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด ญาติๆ พี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ปญจทรัพย 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ประดิษฐ+โรซา นุจรี ศรีมงคล+อันตน ประกอบ ประจงกิจ ชลอ 
 - อุทิศแด มารีอา วรรณี สุภาเพิ่ม เพ็ญศรี 
 - อุทิศแด วรรณี สภุาเพิ่ม  
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ กรรณิกา 
 - อุทิศแด ฟรังซิสโก พูน+เทเรซา เชงจวง สมพานิช+วญิญาณในไฟชําระ วิไลวรรณ 
 - อุทิศแด ฟรังซิสโก ประเทือง+เทเรซา ไพศรี+เทเรซา ประภาพร ชื่นวิจิตร ปนดัดา,ณภัสสร 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย ปนัดดา 
 - อุทิศแด ยอหน บัปติสต ยูฮั้ว แซตั้ง+มารีอา เลื่อน สุภาษิต+ลูซีอา ปนัดดา ปูรณโชติ ชลอ 
 - อุทิศแด ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ จิตติมา 

 - อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน สมบัติเจริญ+
เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน พิลาศ+มารีอา สวน กายสตุ  

 - อุทิศแด มารีอา แจมใส มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ วัชรีย 
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  

 

- อุทิศแด เทเรซา จิงซ่ิว+ยอแซฟ โงวเหวงเซียะ+ยอแซฟ โชคชัย+มารอีา เทเรซา อุไร+เปาโล  พรชัย+มารีอา  
มุยเอง+ยอหน บัปติสต วีระชยั+คุณพอยอแซฟ ยุทธิชยั+ซิสเตอร อังเยลา มารีอา วงเดือน+เปาโล ธีรชัย+ยอแซฟ 
ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ+อันตน ชรินทร+เปาโล ธีระ+มารอีา ภัทรา ปญทรัพย+ยอแซฟ สุนทร+มารอีา 
 มักดาเลนา ไทรยอย+เรมยีีโอ ประดิษฐ+ราฟาแอล หริัญ+เซซีลีอา สํารวย ผลอุดม+ซิสเตอร เทเรซา โอเรลีอา 
สดับ พงศศิริพัฒน+นาทาลี รําไพ แสงหิรัญ+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+ลกู ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมี
ใครคิดถึง+ในไฟชําระ 

 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา (เริ่มปพิธีกรรม ป C) 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟ
ชําระ 

ครอบครัวดารา
พงษ 

วันที่ 28 พ.ย. 2021. 
- อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่
ลวงลับ 

อุดม 

เวลา. 07.00 น - อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ตูทาน 
มิสซา - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ สมบัต ิ

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
วันจันทร สัปดาหที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย  

วันที่ 29 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ธิดา หรินทรวรรบ+ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+
สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท 

เพ็ญวรา 

 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน สมบัติเจริญ+
เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน พิลาศ+มารีอา สวน กายสตุ  

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอังคาร ฉลอง น.อันดรูว อัครสาวก 
 - ตามประสงคผูขอ  

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

 

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 
วันที่ 30 พ.ย. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
เวลา 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน สมบัติเจริญ+
เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน พิลาศ+มารีอา สวน กายสตุ 

 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ สัปดาหที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 

. - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 1 ธ.ค. 2021 
เวลา 07.00 น.  

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

 

มิสซา - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 

 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน สมบัติเจริญ+
เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน พิลาศ+มารีอา สวน กายสตุ 

 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 

 - ตามประสงคผูขอ  

 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที่ 2 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท เพ็ญวรา 

เวลา 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน สมบัติเจริญ+

เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน พิลาศ+มารีอา สวน กายสตุ 
 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร ฉลอง น.ฟรังซิสเซเวียร พระสงฆ องคอุปถัมภมิสซัง (วันศุกรตนเดือน) 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 3 ธ.ค. 2021

เวลา 07.00 น.มสิซา 

- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+

วิญญาณในไฟชําระ 
 

 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน สมบัติเจริญ+

เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขนุ พิลาศ+มารีอา สวน กายสตุ 
 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันเสาร น.ยอหน แหงดามัสกัส พระสงฆและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 - ตามประสงคผูขอ  

วันที่ 4 ธ.ค. 2021 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

เวลา 17.00 น - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

นพวารพระมารดาฯ 
- อุทิศแด โทมา พยนต+มารีอา โสน กายสุต+ยุสตินา สมาน+ฮังรีแอตตา จันทรัตน สมบัติเจริญ+

เขงดาว+เลี่ยมตี่ แซอาว+อันตน กรุง+มารีอา ยาง สังขรัตน+โทมา ขุน พิลาศ+มารีอา สวน กายสตุ 
 

มิสซา. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2021 : อาทิตยที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 
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พระวาจานําชีวิต 
ดวยการยืนหยัดอยูดวยความเพียรทน ทานจะเอาชีวิตรอด 

คุณธรรมของความเพียรอดทน คงไมใชจุดเดนของคนในยุคปจจุบันเทาใดนัก 
เขาตองการสิ ่งที ่ทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล คําสัญญาและการนัดหมาย 
ตองรักษาใหตรงเวลาที ่ส ุดเท าที ่ทําได  ม ิฉะนั ้น การปะทุของการหมดความเพียร 
อาจจะเกิดขึ้นได เราทุกคนตางมีประสบการณกับคนขับรถไลหลังเรา ที่ไมมีความเพียร
และมุทะลุ ซึ ่งชอบเสี ่ยงโดยไรเหต ุผลและกอใหเก ิดหายนะขึ ้นบ อยครั ้ง คนปวย 
ในโรงพยาบาลหรือบานคนชรา จะตองมีคุณธรรมความเพียรอยางไมตองสงสัยพวกเขา
จะตองรอใหหายปวยดวยความเพียร และเมื ่อพวกเขาแกชรา หรือเจ็บปวยอยู เปน
เวลานาน พวกเขาตองรอคนมาอยูเปนเพื่อน ดวยความเพียรทนมากกวาอีก 

ตัวอยางหนึ่งของการไมมีความเพียรทนคือ ชาวยิวที่ภูเขาซีนาย ในการรอคอยให
โมเสสกลับลงมาจากภูเขา พวกเขาไดหมดความเพียร และไดสรางรูปวัวทองคําขึ ้น 
พวกเขากลาวกับอาโรนวา “มา ใหเราสรางพระเจาขึ้นซึ่งจะเปนผูนําของเรา”  

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา เปนเวลาของการรอคอย การเสด็จมาของ
พระองค มีคําสัญญาที่จะใหเราไดพบทางออกจากความทุกขโศก ความรอดจะมาถึง 
แตเมื ่อไร เราภาวนาแตพระเจาสดับฟงเราหรือ บทอานในเทศกาลจะพูดถึงปญหานี้ 
การรอคอยบุคคลที ่จะมา นั ่นคือ พระเยซูคริสตเจา หมายถึงการตองมีความเพียร 
เราตองยอมรับสภาพมนุษยของ “การยังมาไมถึง ดวยความหวังอันพากเพียรที่จะไดพบ
สิ่งที่ดีกวาเดิม” 
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ตารางมิสซา  : วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.00 น. 
                 วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                 วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

1. เปดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น  ผูที่มารวมมิสซา ขอใหปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ
อยางเครงครัด สวนผูที่ไมสามารถมารวมได สามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนของวัด  
 ตารางมิสซา : วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                         วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น..  
 

2.  กิจศรัทธาออนไลน ชวนสวดสายประคําและเฝาศีลมหาสนิท ของดตั้งแตวันที่ 30 พ.ย. 2021 ถึง 
วันที่ 3 ธ.ค. 2021 แลวกลับมาพบกัน วันอังคารที่ 7 ธ.ค. 2021 เปนตนไปครับ  
 เดือนธันวาคม เฝาศีลมหาสนิท ทุกๆ วันอังคาร  เวลา 11.45 น. 
         สวดสายประคํา ทุกๆ วันอังคารและวันศุกร เวลา 19.00 น.  
 พี่นองสามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนทางเพจเฟสบุควัด ยุทุป และเวปไซตวัด 
 
 

3. ปนี้ทางวัดจะจัดฉลองวัดมิสซา 3 รอบ ดังนี้ 
 วันเสารที่ 4 ธ.ค. 2021  เวลา 17.00 น. โดยคุณพอพรชัย แกวแหวน เปนประธาน 
 วันอาทิตยท่ี 5 ธ.ค. 2021 เวลา 07.00 น. โดยคุณพอประจักษ บุญเผา เปนประธาน 
 วันอาทิตยท่ี 5 ธ.ค. 2021 เวลา 09.30 น. โดยคุณพอปยะชาติ มะกรครรภ เปนประธาน 
 สําหรับพี่นองที่ประสงคจะมีสวนรวมบริจาคชวยงานฉลองวัดดานตางๆ สามารถมอบให 
กับพระสงฆ ตูทานดานหนาวัด หรือโอนเขาบัญชีวัด แจงความประสงคไดเลยครับ 
 

 

4. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถ
ติดตอไดท่ีสํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได 
  - รวมยอดรับเงินโอนเขาบัญชี “กองทุนพระมารดาสูภัยโควิด”  จํานวนเงิน  211,458 บาท 
  - รวมยอดรับเงินชวยเหลือ             จํานวนเงิน   66,700  บาท 
                รวมยอดคงเหลือ  144,758 บาท 
 
 
 


