
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 36 ฉบับที่ 02 ประจําวันอาทิตยที่ 09 มกราคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา            ลก. 3 : 15-16, 21-22 
 ยอหนประกาศตอหนาทุกคนวา “ขาพเจาใชน้ําทําพิธีลาง 
ให ท านทั้ งหลาย แต ผู ที่ ท รงอํ านาจยิ่ งกว าข าพ เจ าจะมา 
และขาพเจาไมสมควรแมแตจะแกสายรัดรองเทาของเขา 
ตอมา ประชาชนทั้งหมดกําลังรับพิธีลาง พระเยซูเจาก็ทรงรับ 
พิธีลางดวย และขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยูนั้น ทองฟา 
ก็เปดออก และพระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือพระองคมีรูปราง 
ที่เห็นไดดุจนกพิราบ แลวมีเสียงจากสวรรควา “ทานเปนบุตรที่รัก
ของเรา เปนที่โปรดปรานของเรา” 
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คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้ เราฉลองพระเยซูเจาทรงรับพิธีลางและเขาสูสัปดาหที่  1 เทศกาลธรรมดา 
สีในพิธีกรรม พระสงฆจะใสอาภรณสีเขียวในเทศกาลธรรมดา การฉลองพระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง
จากนักบุญยอหนเปนเหตุการณที่เตือนใหเราแตละคนระลึกถึงที่เราแตละคนรับศีลลางบาป
เชนเดียวกัน เราไดแตละคนไดรับการชําระลางจากบาปกําเนิดและไดกลายเปนลูกของพระ 
อยางเต็มตัว ขอใหเราไดพยายามเปนลูกที่ดีของพระ สมกับการที่เราไดรับจากความรักจากพระเจา 

 การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 สายพันธโอมิครอนกําลังเปนที่กังวลของหลายๆ คน 
ขอทุกคนไดรวมมือกันในการที่รักษามาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข ในการปองกันตนเอง 
จากโรคระบาด การระบาดในระลอกใหมนี้ แมวาขณะนี้อาจจะยังไมรายแรงเทากับรอบที่ผานมา 
แตก็มีแนวโนมที่จะมีผูคนติดเชื้อฯ เปนจํานวนมากเชนกัน ขณะที่พอกําลังเขียนตนฉบับของสารวัด
ฉบับนี้ ทางผูรับผิดชอบไดยกระดับในการเฝาระวังเปนระดับ 4 ซึ่งถือวาเปนระดับที่สูง ขอใหเรา 
ทกุคนเฝาระวัง หลีกเลี่ยง กิจกรรมหรือพื้นที่เสี่ยงที่ทําใหเรามีโอกาสจะติดเชื้อฯ  

 พวกเราผานเขาสูป 2022 อยางเปนทางการแลว ทุกคนคงมีความคาดหวังที่จะใหมีสิ่งใหมๆ 
เกิดขึ้นในสังคมของเรา โดยใหทุกอยางกลับเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว พอมีความหวังวาเราทุกคน
สามารถกลับมาใชชีวิตปกติได โรงเรียนสามารถเปดใหเด็กนักเรียนกลับมาเรียนได โรงเรียน 
พระมารดาฯ ของเราคาดวาอาจจะเปดในสัปดาหหนานี้หากไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง วัดสามารถเปด
ใหพ่ีนองมาสวดภาวนาและรวมพิธีบูชาขอบพระคุณได เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทางท่ีดีมากขึ้น 
ฯลฯ ขอพี่นองรวมกันสวดภาวนาใหทุกอยางเปนไปไดดวยด ี
 สัปดาหหนาตั้ งแตวันที่  10–14 ม.ค . 22 จะมีการเขาเงียบฟ นฟูจิต ใจของพระสงฆ 
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่บานผูหวาน อ. สามพราน จ.นครปฐม ขอคําภาวนาของพี่นอง 
เพื่อบรรดาคุณพอทุกทานจะไดรับขอคิดดีๆ จากการเขาเงียบครั้งนี้  มีความสนิทสัมพันธ 
กับพระมากขึ้นและสามารถทํางานอภิบาลที่วัดไดอยางด ี
 ในเดือนมกราคมนี้ ทางวัดพระมารดาฯ จะทําการประชาสัมพันธและรับบริจาคเงินจากพี่นอง
ในการนําไปชวยเหลือมูลนิธิเซนตมารติน (Saint Martin Foundation) ชื่อ “บานแหงความหวัง” 
ชวยเหลือเด็กๆ ที่ประสบปญหา ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยก ดอยโอกาสตางๆ พอจึงเชิญชวน 
ทุกคนที่ มีความปรารถนาอยากทํ าบุญ ในโอกาสตอนรับป ใหม เพื่ อบรรดาเด็กๆ เหล านี้  
สามารถรวมทําบุญกับทางวัดได มากนอยไมสําคัญนะครับ ขอใหมีใจอยากรวมกนัทําบุญ  
 
       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
        คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 

“ฉลองพระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง... "พระเจาของทานทรงอยูที่นี่" 
    “ทานผูนําขาวดีมายังศิโยนเอย จงขึ้นไปบนภูเขาสูงเถิด ทานผูนําขาวดีมาใหกรุงเยรูซาเล็ม
เอย จงรองตะโกนใหสุดเสียงเถิด จงรองตะโกน อยากลัวเลย จงประกาศแกเมืองตางๆ  
แหงแควนยูดาหวา ‘พระเจาของทานทรงอยูที่นี่’..... พระองคทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค 
เชนคนเลี้ยงแกะ ทรงรวบรวมลูกแกะไวในออมพระกร ทรงอุมไวแนบพระอุระ และทรงนํา 
แมแกะอยางทะนุถนอม”  (อสย 40:9, 11) 
     เปดปใหม ป 2022 ทามกลางขาวคราว "โควิด-โอไมครอน" และ "ความหวั่นใจ" พี่นอง
มากมายทั้งไทยทั้งเทศ หาเวลาหาสถานที่ตามที่ตนชอบพอใจ ตางเดินทางไปพักผอนสิ้นป 
ขามป และผานสูปใหม ดวยหวังใหตัวเองมีพลังเพื่อกลับมาเผชิญโลก กลับมาทํางานของตนอีกครั้ง 
อยางมีพลัง "แตเมื่อพระเจาพระผู ไถของเราทรงแสดงพระทัยดีและความรักตอมนุษย 
พระองคทรงชวยเราใหรอดพนมิใชเพราะกิจการชอบธรรมใดๆ ที่เราทํา แตเพราะความรักมั่นคง
ของพระองค..." (ทต 3: 4-5) 
    ขณะนั้น ในชวงเวลาที่ชนชาติอิสราเอล, ประชากรของพระเจา ติดอยูในชวงเวลาความ 
ทุกขยาก การถูกจับเนรเทศ ถูกทําลาย ถูกเบียดเบียน  ประกาศกอิสยาหประกาศสันติสุข 
และความหวังในพระเจา มิใชดวยอํานาจตนเอง มิใชดวยความรูสึกของตนเอง แตเปนพระเจา 
นําทางและใสคําพูดของพระองคใหทานประกาศ ประกาศวา "พระเจาของทานทรงอยูที่นี่"... 
"พระองคทรงรวบรวมลูกแกะไวในออมพระกร ทรงอุมไวแนบพระอุระ และทรงนําแมแกะ 
อยางทะนุถนอม" และนี่แหละ คือ "ความรักมั่นคงของพระองค" 
    ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดกําลังรับพิธีลาง พระเยซูเจาก็ทรงรับพิธีลางดวย และขณะที่ 
ทรงอธิษฐานภาวนาอยูนั้น ทองฟาก็เปดออก  และพระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือพระองค มีรูปราง
ที่เห็นไดดุจนกพิราบ แลวมีเสียงจากสวรรควา “ทานเปนบุตรที่รักของเรา เปนที่โปรดปราน 
ของเรา“ (ลก 3:21-22) 
     "พระเจาของทานทรงอยูที่นี่" ดังนั้น "จะกลัวอะไร จะกลัวใคร จะกลัวทําไม" พระเยซูเจา
องคพระผูไถ พระองคเปนที่โปรดปรานของพระบิดา ทรงประทับอยูกับเรา ประทับทามกลางเรา 
     เราเติมพลังแลว จงเริ่มแตตันป ใหมเลย แมตองเผชิญกับความลําบากและอันตราย 
จงเผชิญหนาดวยสติ ดวยพระพรของพระ ดวยความดีงามจากการนําทางของพระจิตเจา 
"พระเจาของทานทรงอยูที่นี่...พระองคทรงชวยเราใหรอดพนมิใชเพราะกิจการชอบธรรมใดๆ 
ที่เราทํา แตเพราะความรักมั่นคงของพระองค..." ดังนั้น จงกาวเดินตอไปดวยชีวิตคริสตชนใหดี
ที่สุด.                                                                              
            นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  ฉลองพระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชนมณพงษ เสนหคุณ ชนมณพงษ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว งามเลิศ+น.ส.เรียด งามเลิศ เรียด 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว วสุสิน+วลัยพร แซอั๊ง+ครอบครัว พรวัฒนา+ครอบครัว ลายสุวรรณ+
ครอบครัว พวงพุฒ+ครอบครัว ชโนทาหรณ 

จิตติมา 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว วงศมาแสน สมบัต ิ
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครวั ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครวั ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด มีคาแอล กรวิชญ พูลสันตวัฒนา+เซซีลีอา ณปภชั แกวคูณ ณปภัช 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยูร พันธวิไล  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุภา ตรีธารา สุภา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ยอแซฟ อนุสร พันธุม ี อนุสร 
 - สุขสําราญแด อันนา จุฑาภรณ ขาวผอง+ครอบครัว อาภรณ ขาวผอง อาภรณ 

 
- สุขสําราญแด มารีอา วิไล ปญจทรัพย+เทเรซา สมบุญ ปญจทรพัย+เปโตร สนั่น ผลอุดม+มารีอา 
วิจิตรา ปญจทรัพย+ยอแซฟ สมพล+ยอแซฟ สมชาติ+มารีอา มักดาเลนา ชาลินี ปญจทรัพย 

สมบัต ิ

 - สุขสําราญแด อักแนส ลิศรา เปลงศรีสุข+เกรโกรี เมล มธัทิโอเชี่ยน+อลิซาเบ็ธ ลิลิน มิกา+แมทธิโอเชี่ยน สมบัต ิ
 - สุขสําราญแด มารีอา ปรีดา พี่ๆ หลานๆ ทกุคน ปรีดา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วงศธนะชัย อรวรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ยอแซฟ แสงชัย สันติภิญโญเลิศ แสงชัย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นภดล+นพรัตน สีบุญเรือง นพรัตน,นพดล 

วันที่ 9 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด ครอบครัว สําราญจิตร เพ็ชรรัตน,ปรารถนา 
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว งามพีระพงศ ปรารถนา 

มิสซา - สุขสําราญแด มารีอา กันยารัตน เนื่องพลี กันยารัตน 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา ปราณี พรอมใจ ปราณ ี
 - สุขสําราญแด ครอบครวั มารีอา อันโตเนีย สรัญญา สรัญญา 
 - สุขสําราญแด โรซา ชนกนาฎ จั่นเพ็ชร แกวกร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ทรงเกียรติ พงศชีวะกุล+ปยะมาศ เกือ้กูล+ศิรปภา พงศชีวะกุล  
 - สุขสําราญแด อักแนส พัชราพร ประทุมโพธิ ์  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา สุนีย อองนาวา+วิศรุต พรล้ําฟา+สุนิสา บุญมม สุนีย 
 - สุขสําราญแด เกศรา หุนทองแท รัชน ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ฑิมัฆพร เปลงศรีสุข  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ภาวนา อมรินทร ภาวนา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน+ตามประสงคผูขอ สุพรรณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สภุลักษณ+ตามประสงคผูขอ สุภลกัษณ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม สุชีรา 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประสพโชค สุวรรณโรจน+ตามประสงคผูขอ ประสพโชค 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว มารีอา มนทิรา อารีพิทักษ มนทิรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อดุม 
 - อุทิศแด แบรนาแด็ต มานี รุงอรุณไทยกุล  
 - อุทิศแด ดอมินิก ชาตรี เหรียญสกุล ลัดดา 
 - อุทิศแด มารีอา หลิว+มารอีา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด คุณพออันตน ประยุทธ ชลหาญ จรรยา,สุนทร,ภาวนา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน รสิ 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  ฉลองพระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง 
 - อุทิศแด อันนา ลวงเกียว แซกีวย+ยอแซฟ กุยจั๊ว แซโอว แสงชัย 
 - อุทิศแด ฟลิป ประทิน+เทกา ลาํจวน+เปโตร อัครเดช+ปู ยา ตา ยาย โยธิน 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อทุิศแด รจนา งามเลิศ+เฉลิม งามเลิศ  

 
- อุทิศแด มารีอา ปรานอม ปูควะนิช+ราชันย ถีระพันธ+ทรงพล คําหงษา+ฉลวย+สํารอง คําหงษา+
อุดม งวนจินดา 

พิมพปภัสสร 

 - อุทิศแด เปโตร สิงห ปนทอง+มารีอา มักดาเลนา จี ปนทอง+อักแนส เหงา+ว.ไมมีใครคิดถึง เดือนเต็ม 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด ออตี๋ แซจิว+ไลเซง แซอึ้ง สมบัติ,วรรณี 
 - อุทิศแด วียาส จรัส+โรซา จุย+อีซีโด จรูญ+ลูซีอา สุนันทา ทองกระจาง  
 - อุทิศแด ยอแซฟ โมรา+มารีอา ลอม+ฟรานซิสโก วิรัช วิลเลียม+เอสเตรวัง วีระ คมกฤช  
 - อุทิศแด ตามประสงคผูขอ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ โยธิน 
 - อุทิศแด เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - อุทิศแด สม+ทองอินทร พันธุม ี อนุสร 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ แซอั๊ง+ชงอ๊ิด แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ชวลิต+ชโนทาหรณ+เฮียง 
แซจัง+สอน สุวรรณ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ 

จิตติมา 

 - อุทิศแด อันนา สา ตันสังวร พัชรนันท 
 - อุทิศแด อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด ลูกาทองสา+ลูซีอา เสด็จ+เทเรซา วัชรภรณ วงศมาแสน สมบัต ิ
 - อุทิศแด ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค+อังเยรา ปราณี สังขรัตน อรทัย 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 

วันที่ 9 ม.ค. 2022 
- อุทิศแด ฟรังซิสโก พยน+มารีอา ชีนา+อันนา นภาวรรณ+เยโรม เพ็ชลดา สําราญจิตร+เทเรซา 

ภัชรมัย พิศิษฏพงศ อารีย 

เพ็ชรรัตน, 

ปรารกนา 
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด กิ้งซง็ แซโงว ปรารถนา 

มิสซา - อุทิศแด เปาโล สุขเกษม+มารีอา รุงนภา+มารีอา ประทุม+โธมัส ปรีดา เนื่องพลี กันยารัตน 
 - อุทิศแด ทพ.รัฐ สุภาพ ลาวัลย 
 - อุทิศแด มารติน สิงหเสนี  
 - อุทิศแด โรซา ต้ังสี แซต้ัง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด พันเอก ไตรณรงค จีนานุรักษ รัชน ี
 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
 - อุทิศแด อันตน ชู แซลี้+อันนา สิน บรรจงกิจ+คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ สุพรรณ ี
 - อุทิศแด ครอบครัว อี้ แซลี่+บูรณสันติกุล รจนา 
 - อุทิศแด Xin Le Cho Cac Linh Hon mo Coi Mai Van Tam 
 - อุทิศแด วิวัฒน+สุมาลี+วรพันธ พงษพรพรหม+หยง แซดาน ยาหยง 
 - อุทิศแด มารีอา มนัญชยา มาลาโรจน อัศรินทร 
 - อุทิศแด ยอแซฟ มงคล+อากาทา สิวลี สุรวรรณ+มารีอา หงษ แซลี ้ มนทิรา 
 - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสทิธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ อุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ทีล่วงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชําระ  

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
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   วนั / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร สัปดาหที่ 1 เทศกาลธรรมดา 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที่ 10 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

เวลา 06.30 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร 
วันที่ 11 ม.ค. 2022 

สัปดาหที่ 1 เทศกาลธรรมดา 

 งดมิสซา-พระสงฆเขาเงียบประจําเดือน  
วันพุธ 

วันที่ 12 ม.ค. 2022 
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง พระสงฆและมรณสักขี 

 งดมิสซา-พระสงฆเขาเงียบประจําเดือน  
วันพฤหัสบดี 
วันที่ 13 ม.ค. 2022 

น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 งดมิสซา-พระสงฆเขาเงียบประจําเดือน  
วันศุกร 

วันที่ 14 ม.ค. 2022 
สัปดาหที่ 1 เทศกาลธรรมดา 

 งดมิสซา-พระสงฆเขาเงียบประจําเดือน  

วันเสาร สัปดาหที่ 1 เทศกาลธรรมดา 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 
 

วันที่ 15 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

มิสซา . - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

เวลา 17.00 น - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันอาทิตยที่ 16 มกราคม 2022 : อาทิตยที่ 2 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
“ผูนี้เปนบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจทานมาก” 

“คนใชขององคพระผูเปนเจา” 

มีทุกครั้งที่เราคนพบแงมุมใหมในบุคคลที่เรารัก เรามักหยุดคิดดวยความพิศวง “ฉันไมไดรูจัก
เขาหรือเธอแบบนั้นมากอนเลย” การหยั่งรูเขาใจและรวมแบงปนในอัตตาของบุคคลยอมนําไปสู 
การใหคุณคาแกเขามากขึ้น นําไปสูความใกลชิดและความรักที่มากกวาเดิม 

ในวันนี้ เราฉลองการรับศีลลางของพระเยซูเจาจากนักบุญยอหนที่แมน้ําจอรแดน นักบุญมัทธิว
เลาถึงการรับศีลลางของพระเยซูเจาในฐานะเปนการปรากฎองคของพระเจาอีกแบบหนึ่ง โดยประกาศ
วา พระเยซูเจาทรงเปนผูรับใช (บุตร) ของพระยาหเวห ภารกิจที่ไดรับเรียกใหกระทําคือการเปนผูรับใช
ตามลักษณะที่พบไดในบทอานที่หนึ่งของวันนี้ นี่เปนแงมุมหนึ่ง แหงบุคลิกภาพของพระเยซู ซึ่งให 
การหยั่งรูที่ลึกซึ้งอีกประการหนึ่งเก่ียวกับสิ่งที่พระเจาของเราทรงเปน นั่นคือ การเปน “มนุษย 
เพื่อคนอื่น” พระองคอยูที่น่ันเพื่อเรา 

เม่ือเรามีประสบการณนี้ในการภาวนา เราควรที่จะใหคุณคาและรักพระเจาของเรายิ่งขึ้น 
ดวยประการฉะนี้ทุกคนมีกระแสเรียกจําเพาะของตนในชีวิต เราตองตอบสนองเสียงเรียกนั้น 
ภายในกรอบแหงความสามารถของตัวเราเอง รวมทั้งสภาพแวดลอมของชีวิต และสังคมรอบขาง 
คนที่เปนผูใหญจะเขาใจวาชีวิตของการรับใชเทานั้นเปนชีวิตที่มีความหมาย แลวทานเลาทานคิดวา
อะไรคือกระแสเรียกหลักแหงชีวิตของทาน และทานตอบสนองกระแสเรียกนั้นอยางไร 

“ขาแตพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ สถิตนิรันดร...ขอโปรดใหขาพเจาทั้งหลาย ผูไดเกิดใหม
ดวยน้ําและพระจิต เปนบุตรบุญธรรมของพระองคแลวไดยืนหยัดมั่นคง เปนที่สบพระทัย
พระองคเสมอเปนนิตย” การฉลองวันน้ีนับเปนการปดเทศกาลพระคริสตสมภพ 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศุกร เวลา 06.30 น. วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                 วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. เปดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น  ผูที่มารวมมิสซา ขอใหปฏิบัติตามมาตรการ
ของภาครัฐอยางเครงครัด สวนผูที่ ไมสามารถมารวมได สามารถติดตามไดทางการ
ถายทอดสดออนไลนของวัด  
 ตารางมิสซา : วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                       วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น..  
 
 

2. กิจศรัทธาออนไลน ชวนสวดสายประคํา และเฝาศีลออนไลน ใหพี่นองติดตามประกาศ 
จากทางวัดอีกครั้ง ทางเพจเฟสบุควัด ยุทุป และเวปไซตวัด 
 
 

3. พี่นองที่ไดรับของขวัญการจับฉลากวันคริสตมาส สามารถติดตอไดที่สํานักงานวัด 
ไดนะครับ สําหรับพี่นองที่ไมสะดวกมารับ ใหแจงกับสํานักงายวัดเพื่อดําเนินการจัดสงใหครับ 
 
 

4. งดมิสซาวันธรรมดา วันอังคารที่ 11 ม.ค. –วันศุกรที่ 14 ม.ค.นี้ เนื่องจากวันที่ 10–14 
ม.ค. 2022 จะมีการเขาเงียบฟนฟูจิตใจของพระสงฆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ที่บานผูหวาน อ. สามพราน จ.นครปฐม ขอคําภาวนาของพี่นองเพื่อบรรดาคุณพอทุกทานดวย 
 
 

5. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก อาทิตยสุดทายของเดือนนี้ตรงกับวันอาทิตยที่ 30 มกราคม 
2022 หลังมิสซาสาย พี่นองทานใดประสงคจะใหเด็กเล็กรับศีลลางบาป ติดตอไดที ่
สํานักงานวัด 

 
 
 


