
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 09 ประจําวันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา              ลก. 6 : 39-45 

 พระเยซูเจาตรัสอุปมาใหเขาเหลานั้นฟงวา “คนตาบอดจะนําทางคนตาบอดไดหรือ 
ทั้งคูจะตกลงไปในคูมิใชหรือ ศิษยยอมไมอยูเหนืออาจารย แตทุกคนที่ไดรับการฝกฝนอยางดี
แลวก็จะเปนเหมือนอาจารยของตน  

 ทําไมทานจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่นอง แตไมสังเกตเห็นทอนซุงในดวงตา 
ของตนเลย ทานจะกลาวแกพี่นองไดอยางไรวา ‘พี่นอง ปลอยใหฉันเขี่ยเศษฟางออกจาก
ดวงตาของทานเถิด’ ขณะที่ทานไมเห็นทอนซุงในดวงตาของตนเอง ทานคนหนาซื่อใจคดเอย 
จงเอาทอนซุงออกจากดวงตาของทานกอนเถิด ทานจะเห็นชัด แลวจึงคอยไปเขี่ยเศษฟาง 
ออกจากดวงตาของพี่นอง 
 



 

  

ห น า  2  

 

คุยกับเจาวัด 

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 
 “ความผิดของคนอื่นเทาภูเขา ความผิดของเราเทาเสนผม” คําพังเพยน้ีคงจะตรงกับพระวาจา
ของพระเจาในสัปดาหนี้ อาทิตยนี้เปนสัปดาหที่ 8 ในเทศกาลธรรมดา พระเยซูเจาตําหนิผูนํา 
ทางศาสนาในเวลานั้น ที่คอยตักเตือนคนอื่นใหทําตามบทบัญญัติ แตการจะตักเตือนใคร ควรเริ่ม
จากพื้นฐานที่ เราเขาใจบทบัญญัติและปฏิบัติอยางดีกอน จากกนั้นเราจึงไปชวยเหลือดวย 
การตักเตือนผูอื่นดวยความปรารถนาดี จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีตอกันอยางแทจริง 
 วันพุธที่ 2 มีนาคมนี้เปนวันพุธรับเถา เราเขาสูเทศกาลมหาพรต จิตตารมณของมหาพรต คือ 
การถือศีลอดอาหาร การสวดภานา ทําบุญทําทาน ทํากิจใชโทษบาป เพื่อใหเราแตละคนมีเวลา 
ในการคิดถึงพระเจามากขึ้น 40 วันตลอดเทศกาลนี้ เชิญชวนเราทุกคนไดใชเวลาเพื่อจะไดมีโอกาส
ใกลชิดพระมากขึ้น ในวันพุธรับเถา คริสตชนที่มีอายุตั้งแต 14 ปบริบูรณขึ้นไปใหอดเนื้อ คริสตชน
ตั้งแตอายุ 18 ป ถึง 59 ปบริบูรณ ตองอดเนื้อและอดอาหาร มีคนยกเวน สําหรับคนที่ตองใช
แรงงาน นักศึกษาที่ตองทําการสอบ และบรรดาผูเจ็บปวยหรือผูสูงอายุที่ไมสามารถอดอาหาร 
และอดเนื้อได  
 วันพุธรับเถาในปนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนใหเราภาวนาเพื่อสันติภาพ สถานการณ
ความตรึงเครียดระหวางประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน ตอนนี้พัฒนาไปสูภาวะสงครามเต็ม
รูปแบบ จะมีผูคนที่ไดรับผลกระทบจากการสูรบนี้เปนจํานวนมาก พระสันตะปาปาเชิญชวนให 
คริสตชนทุกคนไดรวมกันภาวนาและถือศีลอดอาหาร เพื่อขอใหเกิดสันติภาพในประเทศยูเครน 
ใหท้ัง 2 ประเทศสามารถแกปญหารวมกันดวยสันติวิธี  
 การระบาดระลอกใหมของโรคไวรัสโควิด 19 สายพันธโอมิครอน ตอนนี้จํานวนผูติดเชื้อ
มากกวา 20,000 คน ไปแลว หลายพื้นที่ถูกประกาศเปนเขตสีแดงอีกครั้งหนึ่ง ทําใหเกิดความกังวล
เปนหวงวาสถานการณจะแยลง อาจจะเกิดการล็อคดาวนหรือจํากัดการชุมนุม ซึ่งมีผลตอการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในแตละที่ นั่นหมายถึงการเปดหรือปดวัดของเราดวยเชนกัน หวังวาคงจะสามารถ
เปดวัดเพื่อใหพ่ีนองไดมาทํากิจศรัทธาไดตอ ๆ  ไป 
 ในชวงการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ประมาณ 2 ปที่ผานมา เด็กๆ หลายคนทั้งที่เรียน 
ในโรงเรียนพระมารดาฯ และเรียนที่อื่น แตเปนสัตบุรุษของวัดเรายังไมไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ 
ศีลมหาสนิทและศีลกําลัง ขณะนี้พอ คุณพอพรชัยและครูคําสอนกําลังดําเนินการเพื่อใหเด็กๆ 
ของเราไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามอายุที่เหมาะสมของแตละคน ขอพี่นองที่มีลูกหลานไดมาติดตอ 
กับทางวัดเพ่ือดําเนินการสอนและจัดใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์                
        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
                 คุณพอประจักษ 



 

  

ห น า  3  

 

ปลัดบอกเลา 

"ความอดทน การลงแรง และผลอันหอมหวาน" 
 "เตาเผายอมพิสูจนภาชนะดินเผาของชางหมอฉันใด การสนทนายอมพิสูจนนิสัย 
ของมนุษยฉันนั้น.... วาจายอมเปดเผยใจของมนุษยวาดีหรือไมดีดวย.... ถาทานแสวงหา 
ความยุติธรรม ทานจะไดพบ ทานจะมีความยุติธรรมเหมือนสวมอาภรณงดงามสําหรับ 
วันฉลอง"  (บสร 27:5-8) 

        แมวาสถานการณภัยสุขภาพอยางเชนโควิดยังคงลุกลามแพรขยายไมหยุด แตยังคง
กลับมาขยายความนากังวลใหอีก  แมวาสถานการณโลกกวางสถานการณสงครามความรุนแรง 
เปนพิเศษสถานการณสงครามในระหวางประเทศรัสเซีย ยูเครนและสมาชิกนาโต   

        แมวาสถานการณเหลานี้จะเกิดขึ้น แตก็ไมอาจปดหูปดตาปดใจเราไปจากความเปนไป 
และความกาวหนาของลูกหลานของเรา ชวงเวลาชวงนี้ เปนชวงใกลปดปการศึกษา เด็กเด็ก
ใกลจบการศึกษาในปนี้ของตน เปนพิเศษเด็กเด็กมัธยมศึกษาปที่ 6 ก็จะจบและเดินหนาตอไปใน
ระดับที่สูงขึ้น 

       "ตนไมทีเ่กิดผลไมดียอมไมใชตนไมพันธุดี.... เรารูจักตนไมแตละตนไดจากผลของตนไม
นั้น.... คนดียอมนําสิ่งทีด่ีออกจากขุมทรัพยทีด่ีในใจของตน...."  (เทียบ ลก 6:43-45) 

       ทั้งในพันธสัญญาเดิม ในหนังสือบุตรสิลา ที่พูดวา "เตาเผายอมพิสูจนภาชนะดินเผา 
ของชางหมอ" และในพันธสัญญาใหม ในพระวรสารนักบุญลูกา "เรารูจักตนไมแตละตนได 
จากผลของตนไมนั้น"  ทําใหเห็นถึงคุณคาของความวิริยะอุตสาหะ-ความอดทนในชีวิต ไมยอม
รอนวันนี้แลวจะมีวันใดไดผานพบความรมเย็นเลา. 

       ความอดทน ยอมตองพึ่งการลงแรง การลงแรงยอมตองพบเจอความรอน ความเหน็ด
เหนื่อย  และจงมั่นใจเถิดวา เราจะไดพบเจอ...ผลอันหอมหวาน 

       "พี่นองที่รักทั้งหลาย จงมั่นคง อยาหวั่นไหว จงออกแรงทํางานขององคพระผูเปนเจา 
ใหมากยิ่งขึ้นเสมอ ทานรูอยูแลววา งานหนักของทานไมสูญเปลาสําหรับองคพระผูเปนเจา"   
(1คร 15:58) 

       ในดานความรักความเชื่อที่มีตอพระเจา ในชีวิตพระก็เชนเดียวกัน คอยคอยทําไปทีละวัน  
สวดไปทีละบท คิดถึงพระไปทีละลมหายใจ รักและดูแลพี่นองทีละครั้ง ใจกวางเมตตา 
ไปทีละหน เราจะพบวา "ความอดทน การลงแรง จะนําเราพบเจอผลอันหอมหวาน" เหมือนที่
นักบุญเปาโลเตือนใจเราวา "งานหนักของทานไมสูญเปลาสําหรับองคพระผูเปนเจา"   
           นกขุนทอง. 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 8  เทศกาลธรรมดา 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด เปาโล พิชัยยศ แกวจําลอง+สนิท ตันสกุล ทิพยวัลย 
 - สุขสําราญแด กาญจนา ศรีวรกุล กาญจนา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด พิชัย เจริญพงศ+บุญธรรม+บุญลอง พงศชีวะกุล พิชัย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว รักษสมบูรณ สมเดช 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว พงษพิทักษสกุล ครอบครัว 
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศกัดิ ์  

 
- สุขสําราญแด แอ็กแนส ลิศรา เปลงศรีสุข+อลิซาแบธ ลีลีน+มิกา มัธทีโอเชียน+เกรโกรี 
เมล มัธทีโอเชี่ยน 

สมบัต ิ

วันที่ 27 ก.พ. 2022 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว มัธทีโอเชี่ยน 

สมบัต ิ

เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด เทเรซา วรรณรุณี มหามณีรัตน+แบรนาแด็ต วรรภา มหามณีรัตน วรรณรุณ ี
มิสซา - สุขสําราญแด อัคทา ชแลม ชแลม 

 - สุขสําราญแด ครอบครวั เทเรซา นันทิกา แซเจียง นันทิกา 

 
- สุขสําราญแด มารีอา ณัฐสุดา พงษพิทักษกุล+ไพโรจน พงษพิทักกุล+เปโตร ณัฐอัทธิ์  
พงษพิทักกุล+อันตน รัฐวีร พงษพิทักษกุล 

แนงนอย 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 
 - สุขสําราญแด มารอีา กุลธิดา สุวิมล+ลูกหลานและญาติพีนอง  

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน 

 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด เทเรซา ปยนุช พัฒนภิรมย+ภัทร น้ําวล+ปนิดา น้ําวล ปยนุช 

 
- สุขสําราญแด ครอบครัว ลอเรนซ อัครวัต เปลงศรีสุข+เทเรซา ลลิตา เปลงศรีสุข+มารีอา 
ลลนา เปลงศรีสุข+คามประสงคผูขอ 

สมบัต ิ

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด มารีอา กอแรตตี ศศินาฏ วีรานนท+พงษบดินทร วีรานนท พิชญานาถ  
 - อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอัง๊+มารีอา ชงอิด แซแพ+เฮียง แซจัง+แมสอน สุวรรณี จิตรลดา 
 - อุทิศแด เปาโล เสียง รักษสมบูรณ+ลูซีอา จําปา แซลี้+อัณณา อันนา รักษสมบูรณ สมเดช 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอึง๊+มารีอา ชงอิก แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซ
จัง+สอน สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน 

สุรางค 

 - อุทิศแด มารีอา สําลี+ยอแซฟ ภัคพล (ประธาน) มหามณีรตัน มาลี 

 
- อุทิศแด มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปาโล ขันธ+เปโตร ประเทือง+เปโตร 
สวาง+เปโตร สงวน 

พรพรรณ 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 8 เทศกาลธรรมดา 
 - อุทิศแด โทมัส เบา ชินวงศ+เซซีลีอา เมี้ยน ชินวงศ+โทมัส ประวิช ชินวงศ ยุวลัย 
 - อุทิศแด เจียม ศรีเพ็ญ+สุมิตร ศรีเพ็ญ รจนา 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - อุทิศแด วาสนา+ณรงค พัฒนมงคล+มานี รุงอรุณไทยกุล+ปตสะ นาคสุวรรณ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง ปาริฉัตร 
 - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บุเย้ียง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตรลดา 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล+วิญญาณในไฟชําระ  
 - อุทิศแด ผูมีพระคณุ+วิญญาณในไฟชําระ สมบัต ิ
 - อุทิศแด บิดา-มารดา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ลักษณาวดี 

วันที่ 27 ก.พ. 2022 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+มารีอา รุงเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค+อังเยลา ปราณี สังขรัตน อรทัย 

มิสซา 
- อุทิศแด เปโตร สมชาย รักษสมบูรณ+มารตินา สมจิตร รักษสมบูรณ+มาระโก สมเกียรติ 
รักษสมบูรณ 

สมเดช 

 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+เทเรซา จันทรา แสงวงศ ศศินาฏ  
 - อุทิศแด อนันา ศุทธนิี อุดมสทิธิพัฒนา+ก๊ําเหลี่ยง+หล่ํา แซเจียง  
 - อุทิศแด ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ  
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ยวง หยวน แซเลี้ยง+เทเรซา อายติน แซลิ้ม+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  

 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปจทรัพย+มารีอา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+
ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ สุรัษดา 
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ กฤตพร  
 - อุทิศแด ฟรังซิสโก ปรีดา พัฒนภิรมย+มารีอา โรซา นงเยาว พัฒนภิรมย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ปยนุช 
 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ สนั่น 
 - อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่
นองที่ลวงลับ 

อุดม 

 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ บุญชู, นันทิกา 

เวลา 09.30 น. 
มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 8 เทศกาลธรรมดา 

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

เกียรติ 

วันที่ 28 ก.พ. 2022 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ 

เกียรติ 

มิสซา,เวลา 06.30 น. - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร ฉลองธรรมาสนนักบุญเปโตร อัครสาวก 

   
 

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

เกียรติ 

วันที่ 1 มี.ค. 2022 
มิสซา 

- สุขสําราญแด อันนา วีณา+อนันา กัลยารัตน+มารอีา เนตรนภิศ+อลิซาเบท นริศรา+ยอ
แซฟ พงศชพัฒน มีขันทอง 

เนตรนภิศ 

เวลา 06.30 น. - สุขสําราญแด มารีอา ปราณ ีพรอมใจ ปราณี  
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ วันพุธรับเถา (เริ่มเทศกาลมหาพรต ถือศีลอดอาหารและอดเน้ือ) 
 - สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันที่ 2 มี.ค. 2022 
มิสซา 

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

เกียรติ 

เวลา 19.00 น. 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปจทรัพย+มารีอา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+
ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+เทเรซา จันทรา แสงวงศ  
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบด ี วันพฤหัสฯ หลังวันพุธรับเถา 
วันที่ 3 มี.ค. 2022 

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

เกียรติ 

เวลา 06.30 น. 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ญญาณทีไ่มมีใครคิดถึง+
ในไฟชําระ 

เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร น.กาสิมีร 

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

เกียรติ 

วันที่ 4 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด มารีอา กอแรตตี ศศินาฏ วีรานนท+พงษบดินทร วีรานนท พิชญานาถ  

มิสซา, - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

เวลา 06.30 น. 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปจทรัพย+มารีอา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+
ยอหน บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย 

 

 - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+เทเรซา จันทรา แสงวงศ ศศินาฏ  
 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร วันเสารหลังวันพุธรับเถา 

วันที่ 5 มี.ค. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

เกียรติ 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
มิสซา . - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยทุธ ชลหาญ  

เวลา 17.00 น - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2022 : อาทิตยที่ 1 เทศกาลมหาพรต 
 

 

 
 

 



 

  

ห น า  7  

 

 

 

 

 
 

 

พระวาจานําชีวิต 

ความซื่อสัตยในการเปนพยานของคริสตชน 

ไม วาเราจะชอบหรือไม  ภาษาจะสอให เห็นวาคนเราเปนผูมี การศึกษาหรือไม  
ปรกติ ภาษาบ งถึ งประเทศต นกํ าเนิ ด และภายในประเทศนั้ น ยั งบอกได ด วยว า 
เรามาจากภาคไหน นอกจากนี้ยังบอกอายุและเพศ อุปนิสัยใจคอ อาชีพ ความซื่อสัตย คุณคา
ทางศีลธรรม และลักษณะการมองชีวิตของเราดวย 

อยางไรก็ตามไมใชทุกภาษาจะซื่อตรงและสะทอนถึงบุคคลจริงๆ ออกมา ตัวอยางเชน 
ภาษาของการทูตที่มีหลายมิติและภาษาหลอกลวงของการคาอันแพรวพราย แตภาษาของเรา
ควรจะเปนภาษาของดวงใจ คือ ภาษาที่สื่อ ตัวจริงที่ดีที่สุดของเรา ถาเราซื่อสัตยจริงใจตอกัน
และกัน มนุษยสามารถสื่อสัมพันธและเอาชนะโรครายของความแปลกแยกจากกันและกันได 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ห น า  8  

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศุกร เวลา 06.30 น. วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น. 
                   วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.. 
กิจศรัทธาออนไลน : เฝาศีลมหาสนิทออนไลน วันอังคาร เวลา 11.45 น.  
                      ชวนสวดสายประคําออนไลน วันอังคาร และวันศุกร เวลา 19.00 น.  
(ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถติดตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. วันพุธที่ 2 มีนาคม 2022 เปนวันพุธรับเถาและจําศีลอดเนื้อ และอาหาร 
คริสตชนทุกคนที่อายุครบ 14 ปบริบูรณขึ้นไป ตองอดเนื้อ และคริสตชนที่อาย ุ
ครบ 18 ปบริบูรณขึ้นไป ตองอดอาหาร  

 ที่วัดเรา มีมิสซาเสก และรับเถา ในเวลา 19.00 น. เชิญพี่นองรวมรับเถาดวย  
เริ่มฟงแกบาปตั้งแตเวลา 18.30 น. ผูที่ ไมสามารถมาในวันพุธได ในวันเสาร  
และวันอาทิตย จะมีการโรยเถาหลังมิสซาทุกมิสซา 

 เนน เรื่องการถือศีลอดอาหาร และภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศยูเครน  
ตามพรประสงคขององคสมเด็จพระสันตะปาปา 
 


