
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 04 ประจําวันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา            ลก. 1 : 1-4 : 14-21 
 พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธซึ่งเปนสถานที่ที่พระองค
ทรง เจริญ วัย ในวันสับบ าโต  พระองคเสด ็จ เข า ไป ในศาลาธรรม 
เช น เคย  ทรงย ืน ขึ ้น เพื ่อ ท รงอ านพ ระค ัม ภ ีร ม ีผู ส งม วนหน ังส ือ
ประกาศกอิสยาหใหพระองค พระเยซูเจาทรงคลี่มวนหนังสือออก 
ทรงพบขอความที ่เขียน ไวว า  “พระจิตของพระเจาทรงอยู เหนือ
ข าพ เจ า  เพ ราะพระองค ท รง เจ ิม ข าพ เจ า ไว  ให ป ระก าศข า วดี 
แกคนยากจน ทรงสงขาพ เจาไปประกาศการปลดปลอยแกผู ถ ูก 
จองจํา คืนสายตาใหแกคนตาบอด ปลดปลอยผูถูกกดขี่ใหเปนอิสระ
ประกาศปแหงความโปรดปรานจากพระเจา” 
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คุยกับเจาวัด 

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 3 ในเทศกาลธรรมดา พระเยซูเจาทรงเสด็จเขาไปในศาลาธรรม 
ในวันสับบาโต พระองคทรงอานขอความในพระคัมภีรจากหนังสือประกาศกอิสยาห 
ไดพูดเครื่องหมายที่แสดงวาพระเมสสิยาหไดมาอยูทามกลางพวกเขา การปลดปลอยผูถูก 
จองจํา คนตาบอกกลับเห็นไดอีกครั้งหนึ่ง ผูถูกกดขี่ไดถูกปลดปลอยใหเปนอิสระ และประกาศ
ปแหงความโปรดปรานของพระเจา ขอใหเครื่องหมายตาง ๆ เหลานี้ อยูทามกลางพวกเรา  
ขอพระเจาสถิตกับพวกเราทุกคน 

 สถานการณโควิด 19 ของประเทศไทยในขณะนี้ เหมือนจะสามารถควบคุมไดระดับหนึ่ง 
มีจํานวนผูติดเชื้อ ไมทะลุถึงหมื่น และจํานวนผูเสียชีวิตไมไดเพิ่มขึ้นมาก มีความคาดหวังวา 
เรายังสามารถใชชีวิตตอไปแบบปกติได แตไมอาจที่จะประมาทได ทุกคนตองดูแลตัวเอง 
รักษามาตรการกันตอไป เพื่อไมใหเพิ่มจํานวนผูติดเชื้อมากขึ้น ไมเพิ่มภาระใหกับระบบ
สาธารณะสุขและที่สําคัญเพื่อเราจะไดสามารถใชชีวิตไดอยางปกต ิ

 วันอังคารที่ผานมามีการประชุมของวัดในเขตปกครองที่ 2 มีหนาที่รับผิดชอบที่พอ 
ทั้ง 2 ทาน ที่วัดของเราไดรับเพิ่มเติมมา แตตองขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการบริจาคเงิน 
ใหกับมูลนิธิเซนตมารติน โดยวัดของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปบริจาคในเดือนพฤศจิกายน 
ของปนี้ ดังนั้น พอขออนุญาตรวบรวมเงินบริจาคของพี่นองไวกอน เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน 
จะนําไปมอบใหกับทางผูรับผิดชอบตอไป  

 โรงเรียนพระมารดาฯ ของเราไดเปดการเรียนการสอนแบบ On Site แบบ Hybrid  
มีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเรียนสวนหนึ่ง เรียน Online อยูที่บานสวนหนึ่ง ขอใหเราชวยกัน
สงกําลังใจ และสวดภาวนาเพื่อใหโรงเรียนของเราและทุกโรงเรียนสามารถเปดการเรียน 
การสอนตอไปได จนตลอดปการศึกษานี้ 

 วันพิเศษอีกวันหนึ่งที่ใกลจะมาถึงคือ วันตรุษจีน/ตรุษญวน วันขึ้นปใหมของชาวไทยเชื้อ
สายจีนและญวน รวมถึงหลายประเทศที่ใชการติดตามดวงจันทรเปนปฏิทินประจําปของเขา 
ทางวัดคงจะมีจัดมิสซาเปนโอกาสพิเศษตามที่เคยปฏิบัติกันมา ขอเชิญพี่นองที่ปรารถนามารวม
ขอพรพระสําหรับโอกาสนี้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยจะประกาศตารางเวลาใหทราบอีกครั้ง 
ในสัปดาหหนา  
       ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
        คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"อวัยวะที่เอาใจใสกันและกัน" 

 เนหะมียซึ่งเปนผูวาราชการ, เอสราซึ่งเปนสมณะและธรรมาจารย และชนเลวีผูสอนประชากร 
จึงพูดกับประชากรทั้งปวงวา “วันนี้ เปนวันศักดิ์สิทธิ์ถวายแดองคพระผู เปนเจาพระเจาของทาน  
อยาเปนทุกขโศกเศราหรือร่ําไหเลย จงกลับไปบานเลี้ยงอาหารเลิศรส ดื่มเหลาองุนอยางดี และแบงปน
อาหารใหคนที่ไมมี เพราะวันนี้ เปนวันศักดิ์สิทธิ์ถวายแดองคพระผูเปนเจาของเรา อยาเศราใจเลย 
เพราะความยินดีจากองคพระผูเปนเจาเปนพละกําลังของทาน”  (นหม 8:9-10) 

         พี่นอง หากสังเกตุกันดีดี เราจะพบและสงสัยถึงความรูสึกของชนชาติอิสราเอลที่เขามารับฟงคํา 
ของ "เอสรา" และ "เนหะมีย" เหตุที่พวกเขารูสึกโศกเศรา เพราะขอความในพระคัมภีรนั้นเลาเรื่องราวการดูแล
ของพระเจาที่รักและดูแลพวกเขาตลอดมา แมพวกเขาจะออนแอออกนอกลูนอกทางเพียงใดก็ตาม 

          ทําใหตัวพอเอง อดคิดถึงความไมนารักในวัยเด็ก (หลายเรื่องก็ยังเปนความออนแอไมนารักประจําตัว
จนถึงทุกวันนี้) ทําใหรักและขอบคุณพระที่ยังรักและดูแลอวยพรตัวเราอีก ทั้งที่เราก็ไมไดนารักอยางที่ควร 
จึงเปนคําแนะนําที่ถูกตองเหมาะสมยิ่งของเอสรา และเนหะมีย ที่วาจงกลับไปบาน จงดื่มกินเทาที่มีเทาที่ควร 
และอยาลืม "แบงปนอาหารใหคนที่ไมมี"  เพราะความสุขของเราและของเพื่อนพี่นองที่ไดรับ นั้นคือ  
เรากําลงัขอบพระคุณความรักพระเจาที่รักและดูแลเรา. 

 “พระจิตของพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะพระองคทรงเจิมขาพเจาไว ใหประกาศขาวด ี
แกคนยากจน ทรงสงขาพเจาไปประกาศการปลดปลอยแกผูถูกจองจํา คืนสายตาใหแกคนตาบอด 
ปลดปลอยผูถูกกดขี่ ใหเปนอิสระ ประกาศปแหงความโปรดปรานจากพระเจา”  แลวพระเยซูเจา 
ทรงมวนหนังสือสงคืนใหเจาหนาที่และประทับนั่งลง สายตาของทุกคนที่อยูในศาลาธรรมตางจองมอง
พระองค  พระองค จึ งทรงเริ่มตรัสวา “ในวันนี้  ขอความจากพระคัมภี รที่ ท าน ไดยินกับหูอยู นี้ 
เปนความจริงแลว”  (ลก 4:18-21) 

          สิ่งสําคัญ เรื่องสําคัญที่สุด คือถอยคํานี้ขององคพระเยซูคริสตเจาของเรา “ในวันนี้ ขอความ 
จากพระคั มภี รที่ ท าน ได ยิ นกั บหู อยู นี้ เป น ความจริ งแล ว” (ลก  4 :21 ) ดั งนั้ น ขอชวน เชิญ เรา 
ลองหันมองดูรอบตัว วายังมีเพื่อนพี่นองเราอีกมากนอยเพียงใดที่กําลังเฝารอรับการแบงปนจากชีวิตเรา  
จากมือของเรา 
 พี่นอง แมรางกายเปนรางกายเดียว แตก็มีอวัยวะหลายสวน อวัยวะตางๆ เหลานี้แมจะมีหลาย 
สวนก็รวมเปนรางกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจาก็ฉันนั้น เดชะพระจิตเจาพระองคเดียว..... พระเจาทรง
ประกอบรางกายขึ้น โดยใหเกียรติแกอวัยวะที่ไมมีเกียรติมากกวาอวัยวะอื่นๆ เพื่อรางกายจะไดไมมี 
การแตกแยกใดๆ ตรงกันขาม อวัยวะแตละสวนจะเอาใจใสซึ่งกันและกัน..... ทานทั้งหลายจงพยายาม
แสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกวานี้เถิด  (เทียบ 1คร 12:12,24-25,31) 

          สัปดาหนี้ทั้งสัปดาหเปนพิเศษ เชิญชวนพี่นองทุกทาน "ทานทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพร
พิเศษที่ประเสริฐยิ่งกวานี้เถิด" เพื่อใหชีวิตของเราเปนเหมือนพระเยซูเจา เปน "อวัยวะที่เอาใจใสกันและกัน".
            นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 3  เทศกาลธรรมดา 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด อันตน ปาลรัฐ+วิธมน นิปกากร+ตามประสงคผูขอ อุทัย 

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

 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด พิชัย เจริญพงศ พิชัย 
 - สุขสําราญแด เซซีลีอา สรอยพลอย ทรัพยเย็น ดวงใจ  
 - สุขสําราญแด ชัยสิทธิ์ ทิพางคกุล จรรยา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว วิภา ภูมิตระกูล  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว กุลวุฒิกรนันท+ภาสกร ธรรมวิทยากร ณัฏฐชยธร 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด อักแนส ลิศรา เปลงศรีสุข+เกรโกร่ี เมล มัธทิวโอเชี่ยน+อลิซาเบธ ลิลิน มิกา มัธทิวโอเชียน สมบัติ 
 - สุขสําราญแด ออกัสติน อาทิตย เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญพานิชและครอบครัว อารีย 
 - สุขสําราญแด สุรชัย สุดสวาสดิ์ ครอบครัว 

วันที่ 23 ม.ค. 2022 
- สุขสําราญแด ครอบครัว กุลธิดา สุวิมล+ครอบครัว กุสุมา อภัยจิต+ครอบครัว จุฑามาศ  
เรืองภักดี+ครอบครัว ศรัณ สุวิมล+ครอบครัว ชยุต เลี้ยงภาณุกร+ครอบครัว ชมภัช  
ปกิตกรถิรวัฒนและกอบกุล สุวิมล 

 

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ยอแซฟ สมพล+มารีอา วิไล+มารีอา วิจิตรา+เทเรซา  
วิภาพร+ยอแซฟ สมชาติ+อันตน สมบัติ วัชรีย 

มิสซา - สุขสําราญแด สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน+ตามประสงคผูขอ สุพรรณ 
 - สุขสําราญแด โรซา อรวรรณ ศรีนภาวรรณและครอบครัว วด ี
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 

 - สุขสําราญแด โยอันนา วารุณี วาจานนท 27 
- สุขสําราญแด ครอบครัว เทเรซา ณฐนนท วาจานนท+ครอบครัว อลิซาเบ็ธ ยศสินี วาจานนท วารุณี 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

 - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัย
ทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด โยเซฟ วัชระ จิรสุจริตธรรม สุรัชฎา 
 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 
 - อุทิศแด แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ น่ําเค็ง 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ สุนทร 
 - อุทิศแด เทเรซา จําเนียร พูลสวัสดิ์ ลาวัลย 
 - อุทิศแด แบรนาแด็ต มานี รุงอรุณไทยกุล  

 - อุทิศแด บรรพบุรุษ+ตระกูล โกยดุล+ตันสกุล+สอนยิ้มยอง ณ นคร+สงวนวงศ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+
วิญญาณในไฟชําระ จรรยา 

 - อุทิศแด แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ นิภาพร 
 - อุทิศแด รุงโรจน สุเมธกชกร ธัญจิรา 
 - อุทิศแด เด็กๆ ที่ถูกทําแทง+วิญญาณในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ตระกูล เกตุผลที่ลวงลับ ชลอ 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด มารีอา หลิว+มารอีา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง พรพรรณ 
 - อุทิศแด เปโตร อัด ตันสังวร พัชรนันท 
 - อุทิศแด ผูลวงลับทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ ประยูร 
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด เทเรซา มินตรา ทิวไผงาม ครอบครัว 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 3  เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด บิดา-มารดา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ ลักษณาวดี 

 - อุทิศแด ลูกา สะทอน+มารีอา ทองฟู+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง-วิญญาณในไฟชําระ อุทัย 
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ยวง หยวน แซเลี้ยง+เทเรซา อายติน แซลิ้ม+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  

วันที่ 23 ม.ค. 2022 
- อุทิศแด กาโลโล สยาม+มารีอา ยูซอ สังขรัตน+เปโตร นิลา สมจิตร วรรณงาม+อันเดร  
สมจิตร+ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง 

เนตรนภิศ 

เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด ปนทิพย+วีรวัต วาจานนท วารุณี 
มิสซา - อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เพ็ญวรา 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ซาลส พระสังฆราชและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
 

 - สุขสําราญแด มารีอา วดี จึงสวนันทน วด ี
วันที่ 24 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 
มิสซา,เวลา 06.30 น. - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+
วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 

นิภาพร 

วันอังคาร ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล 
 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 

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

 

วันที่ 25 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

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

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+
วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 

นิภาพร 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ ระลึกถึง น.ทิโมธีและทิตัส พระสังฆราช 

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

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

 

วันที่ 26 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+
วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 

นิภาพร 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันพฤหัสบดี น.อังเจลา เมริชี พรหมจาร ี

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
 

 - สุขสําราญแด โยอันนา วารุณี วาจานนท วารุณี 

วันที่ 27 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

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

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+

วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 
นิภาพร 

วันศุกร ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆและนักปราชญแหงพระศาสนจักร 

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

วันที่ 28 ม.ค. 2022 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+

วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 
นิภาพร 

วันเสาร สัปดาหที่ 3 เทศกาลธรรมดา 

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

ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 
 

วันที่ 29 ม.ค. 2022 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูปวย นิภาพร 

นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

มิสซา .เวลา 17.00 น - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

 
- อุทิศแด  มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+

วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ 
นิภาพร 

วันอาทิตยที่ 30 มกราคม 2022 : อาทิตยที่ 4 เทศกาลธรรมดา 
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พระวาจานําชีวิต 
พระวาจาทรงชีวิตของพระเจาในพระคัมภีร 

ถ อยคํ านี ้ม ีผลกระทบที ่น ากล ัว น ักการเม ืองที ่กํ าล ังรณรงค  น ักกฎหมาย 
ในศาลและนักเทศนเพื่อการฟนฟู ตางตระหนักดีถึงมนตของคําพูด และอัศจรรยที่เกิด
จากคํ าพ ูด  เราสื่อคําพูดไดดวยการเขียนหรือการพูด หนังสือของฮิตเลอรเรื่อง  
“การตอสู ของขาพเจ า” ได นํ าคนน ับล าน ไปสู ห ายนะ ในสงคราม โลกครั ้งที ่ 2  
ขณะที ่คํ า เทศน ของพระส ังฆราชช ีนทางโทรทัศนที่ สหรัฐอเมริกา ไดชี้ทางแหง 
ความเที่ยงธรรมแกผูฟงจํานวนมาก 

 หนังสือที่ขายดีที่สุด ซึ่งยังไมมีหนังสือเลมใดพิชิตไดคือพระคัมภีร กอนพระคริสตเจา
จะเสด็จมา หนังสือนี้เรียกวา “โทราห” หรือบทบัญญัติ เรารูจักพระคัมภีรซึ่งเปนหนังสือ
บทบัญญัติของชาวยิว แตมีการตีความในแบบคริสตเสริมเขาไป (พันธสัญญาใหม)  

คําวา “ไบเบ ิล” แปลจากคําภาษากรีกวา “biblos” ซึ ่งหมายถึงเปลือกชั ้นใน 
ของตนปาปรัส กระดาษที่ใชเขียนหนังสือ และดังนั้น แปลวาหนังสือนั่นเอง ถือไดวา 
บทอานแรกและพระวรสารวันนี้เปน “พระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องพระคัมภีร” ทีเดียว 

“หนังสือดีๆ เลมหนึ่ง” มีความหมายเพียงไรสําหรับทาน? ทานอานหรือฟงดวย
ความเชื ่อหร ือ  การอ านพระค ัมภ ีร เพื ่อหาข อม ูลข าวสารจะเป น เรื ่องที ่น า เบื ่อ 
เนื ่องจากหลายตอนเปนเรื ่องที ่เรารู ดีอยู แลว เราควรอานพระคัมภีรดวยบรรยากาศ 
ของการภาวนาและการรําพึง  โดยประยุกตพระวาจาของพระเจาเขากับสถานการณ 
ของเราเอง. 
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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.. 
กิจศรัทธาออนไลน : วันอังคาร เฝาศีลมหาสนิทออนไลน เวลา 11.45 น. 
                    วันอังคารและวันศุกร  ชวนสวดสายประคําออนไลน เวลา 19.00 น. 
    (ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถติดตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. ประกาศคณะธรรมทูตไทย เรื่องอนุญาตใหรับศีลบวชเปนพระสงฆ  
สังฆานุกร ยอหน บอสโก พูลทรัพย ลีนานุรักษ สัตบุรุษวัดแมพระลูกประคํา 
กาลหวาร สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิธีบวชพระสงฆจะกระทํา 
ในวันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 2022 ณ วัดแมพระลูกประคํา กาลหวาร 
กรุงเทพฯ 

 

2. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก อาทิตยสุดทายของเดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย 
ที่ 30 มกราคม 2022 หลังมิสซาสาย พี่นองทานใดประสงคจะใหเด็กเล็ก 
รับศีลลางบาป ติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 
 
 
 


