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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว   มธ 3 : 1-12 

        เวลานั้น ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างมาประกาศสอนในถิ่นทุรกันดาร 
แห่งแคว้นยูเดีย ยอห์นกล่าวว่า “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์  
อยู่ใกล้แล้ว”  
 ยอห์นผู้นี้คือผู้ที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงว่า มีเสียงของผู้ที่ร้อง
ในถิ่นทุรกันดารว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางของ
พระองค์ให้ตรงเถิด”.................. 



 

  

ห น้ า  2  
 

คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน   
 อาทิตย์นี้ เป็นสัปดาห์ที่  2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวาจาของพระเจ้า 
ในสัปดาห์นี้  เน้นย้ำถึงเราแต่ละคน ที่ควรต้องมีการเตรียมตัว นักบุญยอห์นผู้ ทำพิธีล้าง 
ได้แสดงออกให้เห็นไม่ใช่เพียงภายในใจ แต่แสดงออกมาจากเครื่องหมายภายนอก การนุ่งห่ม 
ด้วยผ้าขนอูฐ มีสายหนังรัดเอว ทานน้ำผึ้งและตั๊กแตนเป็นอาหาร ท่านยังเน้นย้ำอีกด้วยว่า 
พระแมสซิยาห์ คือ องค์พระเยซูเจ้าที่จะมาภายหลังท่านนั้นเป็นผู้ท่ียิ่งใหญ่กว่าท่าน 
 สัปดาห์นี้ทางวัดจัดกิจกรรมต่อเนื่องหลายวันเพ่ือการฉลองชุมชนความเชื่อในวัดพระมารดาฯ 
ของเรา เชิญชวนพ่ีน้องที่มีเวลาว่างได้ร่วมใจกับทางวัดในทุกๆ กิจกรรม วันที่ 3 -5 ธันวาคม  
เชิญชวนพ่ีน้องที่มีเสื้อครอบครัวพระมารดาฯ ได้ใส่มาร่วมฉลองฯ เน้นพิเศษวันที่ 5 ธันวาคม  
มิสซาฉลองวัด เวลา 10.00 น . ขอ พ่ีน้องทุกท่ านได้ ร่วมใจกัน ในวันและเวลาดังกล่ าว  
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้มีน้ำใจดีที่ช่วยในการเตรียมงานฯ ของทางวัด 
 วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติและวันพ่อของประเทศไทย เชิญชวนทุกท่านได้คิดถึงบรรดา 
คุณพ่อเป็นพิเศษ หลายครอบครัววางแผนไปทานข้าว ทำกิจกรรมกับครอบครัว ขอร่วมภาวนา 
และเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อทุกท่านเป็นพิเศษ 
 วันที่ 8 ธันวาคม เป็นวันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล เป็นวันสำคัญสำหรับความรักและ
ความศรัทธาที่ เรามีต่อแม่พระ แม่พระผู้ เป็นมารดาของพระเจ้า เป็นผู้ ไม่มีบาปกำเนิด 
เพราะแม่พระทรงเป็นมารดาของพระเจ้า  
 สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 กลับมาอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังกัน 
อย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง จำนวนผู้ติดเชื้อดูเริ่มสูงขึ้น การมาร่วมกิจกรรมที่วัด รวมไปถึงเมื่อพ่ีน้อง
ต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ การรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขเป็นเรื่องสำคัญ 
“การ์ดอย่าตก” คำนี้ยังใช้ได้เสมอ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ  
เว้นระยะห่าง เท่านี้  จะเป็นการช่วยให้ เราได้ พ้นจากการติดเชื้อ รวมทั้งการแพร่ระบาด 
ให้ผู้อื่นเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนสิ้นปี ช่วงเลาที่มีวันหยดุติดต่อกันหลายวัน   
        ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
                        คุณพ่อประจกัษ์ บุญเผา่ 



 

  

ห น้ า  3  
 

บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“มองอดีตด้วยความสำนึกรู้คุณ มองปัจจุบันด้วยความตระหนักรู้ตัว  

และมองอนาคตอย่างมีความหวัง” 
 สุขสันต์วันฉลองชุมชนความเชื่อวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์แด่ พ่ีน้องทุกๆ ท่าน  
เผลอแปปเดียวเรามาถึงวันเฉลิมฉลองชุมชนความเชื่อวัดแห่งนี้ครบ 35 ปีกันแล้วหลังจากที่เราได้
เตรียมการเฉลิมฉลองครั้งนี้กันมาพอสมควร ทางวัดก็ได้มีการเตรียมจิตใจ มีกิจกรรมต่างๆ 
ในแต่ละเดือน เพ่ือทำให้การเฉลิมฉลองครั้งนี้มีความหมายสำหรับพวกเราทุกคนและพวกเรา 
ทุกคนก็ได้ร่วมมือร่วมใจทำให้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นับเป็นการรวมพลัง 
และเป็นการแสดงพลังของพวกเราชาวพระมารดาฯอย่างแท้จริง 
 เราอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญครั้งนี้ในประวัติศาสตร์ชุมชนความเชื่อแห่งนี้ที่เราเฉลิมฉลอง 
ครบ 35 ปีทำให้พ่อนึกถึงประโยคที่ยกมาในตอนต้น “มองอดีตด้วยความสำนึกรู้คุณ มองปัจจุบัน 
ด้วยความตระหนักรู้ตัว และมองอนาคตอย่างมีความหวัง” 
 35 ปีที่ผ่านไปคงเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมายเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำ 
ของพวกเราทุกคน เป็น 35 ปีที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคริสตชนหลายๆชีวิตที่ได้รับศีลล้างบาป 
และได้รับการหล่อหลอมความเชื่อคริสตชนให้มั่นคงเข้มแข็ง เป็น 35 ปีที่ ได้เป็นจุดเริ่มต้น 
ของชีวิตครอบครัวหลายๆครอบครัวผ่านทางการแต่งงานและศีลสมรส และคงยังมีอีกหลายๆ
เหตุการณ์ในชีวิตของพวกเราที่เป็นความทรงจำ ณ วัดแห่งนี้ ชุมชนความเชื่อแห่งนี้ อดีตที่ผ่านมา
เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องสำนึกรู้คุณขอบคุณพระเจ้าเป็นอันดับแรก ที่ทรงอยู่ท่ามกลางชุมชนความ
เชื่อของพวกเราเสมอมาแบบไม่ต้องสงสัย ขอบคุณกันและกันที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนประคับประคอง
ความเชื่อของกันและกันตลอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเราจนถึงพวกเราในวันนี ้
 และในเวลาปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ เราจะตระหนักมากขึ้นถึงภาระหน้าที่  
ของพวกเราแต่ละคนในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนกันและกันในทุกๆด้านเพ่ือให้ชุมชนความเชื่อแห่งนี้
ยังคงยืนหยัดตั้งมั่นต่อไปและเป็นเครื่องหมาย ยืนยันถึงความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้า 
 ท่ามกลางชุมชนแห่งนี้ตลอดไป    
         ปลัดวัดคลองจั่น 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย ธนพล 
 - สุขสำราญแด่ มาเซอร์ สกอลัสติกา สัณฐิติ เทเรซา 
 -  สุขสำราญแด่ ครอบครัว วงศ์มาแสน+ครอบครัว งามเลิศ ณัฐธิการณ์ 
 - สุขสำราญแด่ คาทารีนา ฉลอม เอ่ียวศิริ พมิพ์ณดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันนา นิดา เจษฎาพงศ์ภักดี นิดา 
 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา  

เจริญพานิชและครอบครัว อารีย์ 

 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 
เสาวลักษณ+์สาม+ีบุตรทั้ง 3+ลูซอีา เพ็ญวรา วจระนันท ์ เพ็ญวรา 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วิไล เทเรซา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร ชิษณุพงศ์ เจษฎาพงศ์ภักดี ชิษณุพงศ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 

วันที่ 4 ธ.ค..2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน  

มิสซา - สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรุณี+แบร์นาแด็ต วรรณภา มหามณีรัตน์และครอบครัว วรรณรุณ ี
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ อันนา ฉลวย+มารีอา กิมลี้+ยวง ฉิน  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วสุสิน จิตติมา 
 - สุขสำราญแด่ อันนา จันทร์จิรา+มัทธวิ สุรสิทธิ ์ จันทร์จิรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว และลูกหลาน จันทร์จิรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา จิณณ์ณวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา สุพัตรา ราชกิจ+ครอบครัว เทเรซา ปิยรัตน์  

ประถมศิริ สุพตรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เกรียงไกร นาคะเกศ+ตามประสงค์ผู้ขอ เกรียงไกร 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ครอบครัว+ 

ญาติพี่น้อง+ตามประสงค์ผู้ขอ นิภาพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันตน ปาลรัฐ+เทเรซา วิธมน+ดอนบอสโก รัฐวิทย์ นิปกากร อุทัย 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ 

ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผูข้อ อุดม 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วญิญาณที่ไม่มีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 - อุทิศแด่ ทองสา วงศ์มาแสน+พัชรวดี วงศ์มาแสน+วิญญาณในไฟชำระ ณัฐิการณ ์
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปาโล ขันธ์+ 

เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+สงวน+ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ ก๋งก่อย+ยายไสว ประเสริฐ+กู๋ทมี อุ่นจตุรพร อิทธิพัทธ ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สำราญ+มารีอา กิมย้ง ตันติวัฒนากร+ยวงจ้อย+ลูซีอา ม่วย+ 

เยโนเวฟา ชารส  
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+วิญญาณในไฟชำระ จิตติมา 
 - อุทิศแด่ อันนา อาเน็ต อาเนซี+ยอห์น บัปติสต์ เลอศักด์ิ อาเนซี ชุติมา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บญุรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ ใหม+่ 

ยอแซฟ กู๋ต๋ี+ญาติพี่น้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ ์
 - อุทิศแด่ มารีอา เทเรซา ประภาศรี นิปกากร ชุติมา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ประวิทย์+ใหญ่+เลก็ กจิเต่ง อิทธิพัทธ ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ วินิจ+มารีอา ยิ้ม ไชยสมบูณณ ์  
 - อุทิศแด่ ตระกูล เกตุผล+ตระกลู วารินทร์+ญาติพี่น้องที่ลว่งลับ ชลอ 

วันที่ 4 ธ.ค. .2022 - อุทิศแด่ สตานิเลาส ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ์+มารีอา วรรณี สุภาเพิ่ม เพ็ญศรี 
มิสซา - อุทิศแด่ เปโตร โสภา+มารีอา ทองดี สุภาวิทย์+ร็อค บำรุง+มารีอา สมัย จุลสุคนธ์ เพ็ญศรี 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - - อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารีอา อำไพ+วินเซนต์เดอะปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา 

ยาย+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วญิญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ว.ในไฟชำระ นิภาพร 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ อธฺพร ทวีชัยยุทธ  
 - อุทิศแด่ เอลิซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช+เปโตร ย้ิม เอ่ียวศิริ พิมพ์ณดา 
 - อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงค์กุล พรหมพัฒน ์
 - อุทิศแด่ อนงค์ ถรกะจินดา ลูกแดง 

 
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+ 
เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง+ว.
ไม่มีใครคิดถึง 

 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง 
กลิ่นบัวแกว้+ญาติพี่น้องที่ล่วงลบั+วญิญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ 

ลูกหลาน 
เหลน 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณ ี

 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

 
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ชงอ๊ิด แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต  
ชโนทาหรณ์+วิญญาณในไฟชำระ 

วลัยพร 

 
- อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ 
 กีรติพูนทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชา ศิวัช อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ 

ศุภณัฐ 

 - อุทิศแด่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย+เวียงชัย ไพฑูรย์ 

 
- อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ  
ญาติพี่น้อง+วญิญาณ.ในไฟชำระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

วันที่ 4 ธ.ค. 2022 
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ 

 

มิสซา - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรนิทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ์ ภาวนา 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ์ ลัลธริตา 

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

อุดม 

 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทน ีประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สขุสำราญแด่ สัตบุรุษวดัพระมารดานจิจานุเคราะห์  

วันจนัทร ์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ฉลองวัดพระมารดาฯ คลองจ่ัน) 
 วันที่ 5 ธ.ค. 2022 
มิสซา เวลา 10.00 น. สุขสำราญแด่ สตับุรุษวัดพระมารดานิจจานเุคราะห์ 

วันอังคาร น.นิโคลัส พระสังฆราช 

วันที่ 6 ธ.ค. 2022 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ 

 

มิสซา, - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์ จมุพล 
เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันพุธ ระลึกถึง น.อัมโบรส พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว  

ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญัจทรัพย ์  

วันที่ 7 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมธีีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วสิุทธิ์+ 
ลิมประพุฒพิงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฟรังซิสโก วิศิษฏ์ เจษฎาพงศ์ภักดี วิศิษฏ ์
เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใคร
คิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพฤหสับดี สมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล 

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

วันที่ 8 ธ.ค. 2022
มิสซา เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ น.ฮวน ดิเอโก 

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

 

วันที่ 9 ธ.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ มารอีา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

วันเสาร์ พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งโลเรโต 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไมม่ีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

วันที่ 10 ธ.ค. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์  ภาวนา 
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจิตร ลูก  

มิสซาเวลา 17.00 น 
- อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปติสต์ ชำนาญ  
ปัญจทรัพย์+ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปัญจทรัพย์- 
เปล่งศรีสุข-ผลอุดมที่ล่วงลับ 

ครอบครัวผล
อุดม 

 - อุทิศแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+ว.ทีไ่ม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปคูวะนิช จมุพล 

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2022 : อาทิตย์ที ่3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
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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. ตารางมิสซาสัปดาห์หน้า : วันจันทร ์(ฉลองวัด) เวลา 10.00 น. 
          วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 06.20 น. 
 
 
 

 

2. ยอดเงินสมทบช่วยงานฉลองวัด ยอดถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022  
จำนวนเงนิทั้งสิ้น 37,950 บาท 
 
3. พี่น้องที่ปราถนาร่วมบริจาคของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันคริสต์มาสเป็นสิ่งของ 
ขอพี่น้องนำส่งให้กับทางวัดภายในสัปดาห์หน้าหรืออย่างช้าวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 
เพื่อทางวัดจะได้ประมานการและจัดเตรียมเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดเหลืออยู่ 
 
 4. ตารางมิสซาวันสมโภชพระคริสตสมภพ 
 วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 2022 เวลา 19.00 น.   กิจกรรมคริสต์มาส 
     เวลา 20.00 น.   เริ่มโปรดศีลอภัยบาป 
     เวลา 21.00 น.   มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ 
 วันอาทิตยท์ี่ 25 ธ.ค. 2022 เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น. 
         มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ  
 

คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะเซอร ์และสัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห ์

ขอแสดงความเสียใจกบัการจากไป มารดาของคณุสม กลา้กลัยาณวงศ ์ซึ่งเป็นสภาภิบาลวดัของเรา 


