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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา                 ลก 23: 35-43 

ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน พูดดูหมิ่นพระองค์ว่า “แกเป็นพระคริสต์
ไม่ใช่หรือ จงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้นด้วยซิ” แต่อีกคนหนึ่งดุเขากล่าวว่า  
“แกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือที่มารับโทษเดียวกัน สำหรับพวกเราก็ยุติธรรมแล้ว  
เพราะเรารับโทษสมกับการกระทำของเรา แต่ท่านผู้นี้มิได้ทำผิดเลย” แล้วเขาทูลว่า  
“ข้าแต่พระเยซู โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย เมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักร 
ของพระองค์” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับ
เราในสวรรค”์........ 

........ 
 



 

  

ห น้ า  2  
 

คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน   
  อาทิตย์นี้ พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 
พระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ที่นำพาประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากบาปและความตายบนโลกนี้ 
พระองค์จึงไม่ใช่เป็นเพียงกษัตริย์บนโลกนี้ แต่เป็นกษัตริย์แห่งสากลจัการวาล ปกครอง 
ด้วยความรักความเมตตา ความยุติธรรม ขอพวกเราทุกคนได้เจริญชีวิตให้เหมาะสม เพ่ือเป็น
ประชากรที่ดีของพระองค์ 
  ขอขอบคุณคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมภาพรณ์ที่มาเป็นประธานพิธีมิสซาในวันเสาร์ที่ 19 
พฤศจิกายน เพื่อเตรียมจิตใจพ่ีน้องเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ขอพระเจ้าอวยพร
ให้งานที่คุณพ่อทำได้ประสบความสำเร็จและมีสุขภาพที่แข็งแรงเสมอสัปดาห์หน้าพิธีกรรมให้เรา
เข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ADVENT) สีในพิธีกรรมเป็นสีม่วง เป็นสีที่แสดงถึง
ความหวังในการรอคอยการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสตเจ้า เชิญชวนพ่ีน้อง 
ได้เตรียมตัวจิตใจเป็นพิเศษ ทั้งในการร่วมฉลองวัดและเตรียมตัวสมโภชพระคริสตสมภพ 
  ทางวัดได้จัดกิจกรรมในการเตรียมจิตใจของพ่ีน้องในการฉลองวัด โดยมีการเทิดเกียรติ
แม่พระโดยการแห่และถวายดอกไม้ จะมีมิสซาตรีวารครั้งสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022  
เวลา 17.00 น. หลังมีมิสซามีแห่แม่พระ มาสิ้นสุดที่บริเวณประตูทางออกที่ 2 ข้างวัดน้อย  
จะมีการเสกรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์รูปแรกที่นำไปบูรณะกลับมา พร้อมกับเปิดสวน 
บริเวณรอบๆ เพ่ือใช้ ในการสวดภาวนาและใช้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจสำหรับ พ่ีน้อง  
เชิญชวนพ่ีน้องได้ร่วมในวัดและเวลาดังกล่าวด้วย 
  พ่ีน้องที่ปรารถนาจะสนับสนุนกิจกรรมของทางวัด การฉลองวัดและกิจกรรมเทศกาล
คริสต์มาส สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่คุณพ่อทั้ง 2 ท่าน หรือที่สำนักงานวัด เช่น การซื้อ 
เสื้อของกลุ่มเยาวชน บริจาคของรางวัล ฯลฯ แม้กระทั่งช่วยออกแรง ให้เวลา มีน้ำใจ 
ในการช่วยเหลืองานของวัดในทุกๆ อย่าง ที่สำคัญที่สุด คือ การมาร่วมฉลองในโอกาสต่างๆ 
ถือ เป็นการร่วมฉลองวัดอย่างดีที่สุด   ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
                          คุณพ่อประจักษ์ บุญเผา่ 



 

  

ห น้ า  3  
 

บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“หมั่นขอบคุณให้เป็นนสิัย” 

 มีความรู้สึกประทับใจผู้ ใหญ่ท่านนึงเวลามีใครทำอะไรให้แล้วเขามักจะเอ่ย 
คำขอบคุณเสมอแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มักได้ยินคำขอบคุณออกจากปากของผู้ใหญ่
ท่านนี้เสมอ 

 เชื่อว่าเวลาเราทำอะไรหลายๆครั้งเราคงไม่ได้อยากได้รับคำขอบคุณอะไรหรอก 
แต่คำขอบคุณแสดงถึงความสุภาพที่อยู่ภายในใจของคนคนนั้น  ที่ไม่ได้คิดว่าเป็นใหญ่กว่า 
เหนือกว่า อายุมากกว่า ฐานะตำแหน่งสูงกว่า แต่คำขอบคุณเป็นคำง่ายๆ ที่ไม่ต้องลงทุน
อะไร แต่นำมาซึ่งความรู้สึกที่ดี ต่อผู้ได้ยิน ผู้ได้รับ  

ดูเหมือนง่ายที่จะพูด แต่บางที กับบางคน กับบางเรื่อง มันก็ไม่ได้เอ่ยกันออกมา
ง่ายๆ  เพราะเรายึดติดกับฟอร์ม กับอายุ กับสถานะตำแหน่ง จนเรารู้สึกว่า ไม่จำเป็นต้อง
พูดก็ได้ ไม่อยากพูด มันดูเสียฟอร์ม มันไม่จำเป็น บางทีในครอบครัวจะขอบคุณกัน 
กับเรื่องต่างๆ กลายเปนเรื่องยาก เพราะเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำให้เรา ทำทุกวันอยู่แล้ว 
ขอบคุณกันทำไม  กับผู้ใหญ่จะบอกขอบคุณคนที่เด็กกว่าเป็นเรื่องลำบาก เสียฟอร์ม  
เดี๋ยวเด็กมันได้ใจ และสารพัดเหตุผล  

เราอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปฏิทินพิธีกรรมหรือปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร 
เป็นโอกาสที่ เราจะได้ย้อนขอบคุณพระสำหรับสิ่งต่างๆตลอดปีพิธีกรรมที่ผ่ านมา 
และเป็นโอกาสที่ เราจะเริ่มฝึกขอบคุณ ให้ เป็นนิสัย หมั่นขอบคุณพระให้ เป็นนิสัย  
ขอบคุณพระในทุกสถานการณ์ชีวิต ทำให้เป็นเรื่องปกติของชีวิต หมั่นขอบคุณกันและกัน 
ให้เป็นปกติ เรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ ที่มีคนกระทำให้เรา ขอบคุณในเวลาที่บอกได้ ในเวลาที่เขา
และเรายังมีความรู้สึกยังรับรู้  ขอบคุณครับ 

         ปลัดวัดคลองจั่น 
 



 

  

ห น้ า  4  
 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สิตา วชิระวาปี+ตามประสงค์ผู้ขอ สิตา 

 
- สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 
เสาวลกัษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ 

เพ็ญวรา 

 - สุขสำราญแด่ พลภัทร+จิชฎา+ธยกร+พัชญณัฏฐ์ วัชรมงคลกุล พลภัทร 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ไพศาล+ยอแซฟ ไพโรจน์ วิชัย 
 - สุขสำราญแด่ สุรางค์+จิตติมา วสุสิน+ลดาวัลย์ พวงพุฒ+ธงชัย+วีณา พรวฒันา+วลัยพร แซ่อั๊ง วลัยพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา จำเนียร สันติพิทักษ์สกุล จำเนียร  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ ชญดา ว่ารา ชาดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 

วันที่ 20 พ.ย..2022 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร ชิษณุพงศ์ เจษฎาพงศ์ภักดี ชิษณุพงศ์ 
มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ศิริพัชร พัฒนวรเศรษฐ์ ศิริพัชร 

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปาโล วิสูตร เจษฎาพงศ์ภักดี วิสูตร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว โทมัส วิโรจน์ เจษฎาพงศ์ภักดี วิโรจน์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กรรณิกา เจษฎาพงศ์ภักดี กรรณิกา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ์  
 - สุขสำราญแด่ มารีอา กุลธิดา สุวิมลและลูกหลาน+ญาติพี่น้อง  
 - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ บุบผา กิจเต่ง อิทธิพัทธ์ 
 - สุขสำราญแด่ ลูกหลาน+ครอบครัว เปโตร สมชัย ชินะผา+หลานคีตะ อิสระโคตร  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ สายันต์ ราชจันทร์ สายันต์ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา จิณณ์ณวรา อัศวนันต์ธนา  จิณณ์ณวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา ศภุณัฐ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมย์ ธาริณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ ์ ครอบครัว 

 
- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รศัมีธีรธรรม+ลกูหลาน เล่ห์วิสทุธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หร่ัง
เจรญิ 

ลูกหลาน 



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอาทิตย์ สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ ใหม่+ญาติพี่น้อง+
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

วราลักษณ์ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ วินิจ+มารีอา ยิ้ม ไชยสมบูรณ์  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด่ อันตน ประวิทย์ กิจเต่ง+ใหญ่ เล็ก กิจเต่ง อิทธิพัทธ์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ พนอ.ประทวน เวชสนิท ปัทมา 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา กิมเก่ง แซ่เอี้ยว+โรซา จอก แซ่ตั้ง อภิวันท์ 
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ๋ตั้ง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+ตระกูล ชินะผา+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 

วันที่ 20 พ.ย.. 2022 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเช็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวรา+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+ 
ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนาพงศ์+วิญญาณในไฟชำระ พัสธพงษ์ 

มิสซา 
- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง กลิ่นบัวแก้ว+
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ลูกหลาน 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ อันนา อันนา จิรวัลชัยกุล+ฟรังซิส ยงยุทธ+โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง โรจนอำไพ ณัฐฐิณี 

 
- อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ชงอิ๊ด แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+เปาโล มหรรณพ  
วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+ธเนศ แซ่จัง+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+ว.ในไฟชำระ จิตติมา 

 - อุทิศแด่ เทเรซา กิมฮวย+ยอแซฟ หยิดหมง วิชัย 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ชงอิ๊ด แซ่แพ้+วิญญาณในไฟชำระ วลัยพร 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ+วิญญาณในไฟชำระ จำเนียร 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ว.ในไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิ์ปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 

 
- อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปาโล ขันธ์+เปโตร สว่าง+
เปโตร ใหญ่+เปโตร สงวน+ประเทือง 

พรพรรณ 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 

วันอาทิตย์  สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ชงอิ๊ด แซ่แพ้+วิญญาณในไฟชำระ วลัยพร 

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

 ครอบครัวดาราพงษ ์

วันที่ 20 พ.ย.. 2022 
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ 

 

มิสซา - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรนิทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ์ ภาวนา 

เวลา 07.00 น. 
- อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ 

อุดม 

 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ปัญจทรัพย์ 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวดัพระมารดานจิจานุเคราะห์  

วันจนัทร ์ ระลึกถึง พระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร 

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

 

 วันที่ 21 พ.ย.. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สนั่น 

เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร ระลึกถึง น.เชซีลีอา พรหมจารีและมรณสักขี 

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

 

วันที่ 22 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
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 น.เคลเมนต์ ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี, น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 23 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฟรังซิสโก วิศิษฏ์ เจษฎาพงศ์ภักดี วิศิษฏ์ 

เวลา 06.20 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฏาพงศ์ภักดี วรรณภา 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง  
กลิ่นบวัแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ 

อัมพร
,ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหสับดี ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง ลัก พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี 
วันที่ 24 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

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

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ น.กาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี  

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

วันที่ 25 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ มารอีา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา 

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

วันที่ 26 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
 นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

มิสซา - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์  ภาวนา 
เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจิตร ลูก  

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

ครอบครัวผล
อุดม 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ อานนท์ แซ่อั๊ง ปุณชรัสมิ์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จมุพล 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 : อาทิตย์ที ่1 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. เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่พระศาสนจักรระลึกถึงผู้ล่วงลับเป็นพิเศษ เชิญชวน 
พี่น้องได้ภาวนาขอมิสซา ทำกิจเมตตา เป็นพิเศษเพื่อวิญญานญาติพี่น้องของเรา 
และวิญญานในไฟชำระ 
 

  
 

2. ทางวัดจะเปิดจองเพื่อสั่งซื้อ ไบเบิ้ลไดอารี่ 2023, ปฏิทินเล่ม, ไดอารี่พกพา,  
สมุดบันทึกพี่น้องสนใจสามารถลงชื่อจองได้ที่หน้าวัด รายละเอียดดังนี้ 
 - ปฏิทินเล่ม ราคาเล่มละ 80 บาท   - สมุดบันทึก ราคาเล่มละ 40 บาท 
 - ไดอารี่พกพา (เล่มเล็ก) ราคาเล่มละ 45 บาท - ไบเบิ้ลไดอารี่ 2023  ราคาเล่มละ 120 บาท 
 

3. คำสอนเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังจะเริ่มเรียนเดือนพฤศจิกายน  
ทุกวันอาทิตยห์ลังมิสซาสาย เวลา 10.45 น.-12.00 น. ติดต่อได้ทีส่ำนักงานวัด  
 

4. ใกล้เทศกาลคริสตสมภพเข้ามาทุกทีในปีนี้ทางวัดจะมีกิจกรรมรื่นเริงในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมและปรารถนารับบริจาคของรางวัล เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กใหญ่ ของขวัญ
หรือปัจจัย เพื่อนำมาจัดส่งมอบความสุขให้กันในเทศกาลนี้ ส่งมอบได้ที่ พระสงฆ์ 
หรือสำนักงานวัด 
 
 
 
 

5. ตรีวารเตรียมฉลองวัด ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022 เวลา 17.00 น.  
โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เป็นประธาน 
 
 
 

6. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 
พฤศจิกายน 2022 พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานวัด 
 

 


