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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา            ลก. 19: 1-10 

 เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงที่นั้น ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตรตรัสกับเขาว่า 
“ศักเคียส รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บ้านท่านวันนี้” เขารีบลงมาต้อนรับพระองค์ 
ด้วยความยินดี ทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่า “เขาไปพักที่บ้านคนบาป” ศักเคียสยืนขึ้นทูลพระเยซูเจ้า
ว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใด 
ของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาส่ีเท่า” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “วันนี้ ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว 
เพราะคนนี้เป็นบุตรของอับราฮัมด้วย บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและเพื่อช่วยผู้ที่เสียไป 
ให้รอดพ้น 
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คุยกับเจ้าวัด 
สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 
  อาทิตย์เป็นสัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา พระวรสารในสัปดาห์นี้พูดถึงศักเคียสคนเก็บภาษี  
ถูกทุกคนบอกว่าเป็นคนบาปด้วยอาชีพของเขา ไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวกับเขา เพราะตามความเชื่อแล้ว  
การยุ่งเกี่ยวกับคนบาปจะทำให้ตนเองเป็นคนมีมลทินไปด้วย พระเยซูเจ้าทรงเห็นศักเคียสไม่ได้รังเกียจเขา 
และพร้อมจะไปที่บ้านของเขาด้วย ขอให้เรามีใจกว้าง เมตตา เช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าด้วย 
  ในสัปดาห์นี้ตามรางเวลาพิธีกรรมมีรายละเอียดพอสมควร ขอพี่น้องติดตามดูจากสารวัด
และเว็ปไซด์ของทางวัดอย่างละเอียด วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม ปิดเดือนแม่พระลูกประคำ ทำมิสซา 
หน้าถ้ำแม่พระ สวดสายประคำเวลา 18.30 น. ต่อด้วยมิสซาเวลา 19.00 น. โดยประมาณ วันพุธที่ 2 
พฤศจิกายน วันระลึกถึงผู้ล่วงลับตามปฏิทินพิธีกรรม ตามธรรมเนียมปฏิบัติมีมิสซา 3 รอบ ทางวัดจัดให้มี
มิสซารอบที่เวลา 6.20 น. ที่วัด(น้อย) นักบุญเบเนดิกต์ รอบที่ 2 เวลาประมาณ 8.00 น. มิสซาสำหรับ
นักเรียนที่วัดใหญ่ และรอบที่ 3 เวลา 19.00 น. ที่วัดใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน เป็นวันศุกร์ต้นเดือน 
มีตั้งศีล อวยพรศีลมหาสนิทและตามด้วยมิสซา วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน มิสซาเวลา 17.00 น. เป็นมิสซา
พิเศษสำหรับผู้ล่วงลับในวัดฯ ของเรา สามารถรับเทียนติดชื่อของผู้ล่วงลับและขอมิสซาได้บริเวณหน้าวัด 
เพื่อนำไปไว้บนพระแท่น สัปดาห์หน้าตรงกับสมโภชนักบุญทั้งหลาย เชิญพี่น้องสามารถร่วมมิสซา 
ในวันและเวลาดังกล่าว 
  เชิญชวนพี่น้องช่วยกันอุดหนุนซื้อเสื้อของเยาวชน เพื่อเป็นการสนับสนุนงานฉลองวัด 
และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบรรดาเยาวชนด้วย เสื้อราคาไม่ ได้แพงมาก 250 บาท แต่ที่สำคัญ 
การช่วยอุดหนุนของพี่น้องจะสร้างกำลังใจให้กับเยาวชนในการทำกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป เป็นการทำให้ 
พวกเขาได้มีความคิดสร้างงสรรค์ เกิดคุณค่าสำหรับชีวิตของพวกเขา และสำหรับงานที่ทางวัดจะขึ้นต่อไป
ในอนาคต ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันให้กำลังใจบรรดาเยาวชนของวัดเราด้วย 
  โรงเรียนพระมารดาฯ และอีกหลายๆ โรงเรียนเริ่มกลับมาเปิดการเรียน การสอนอีกครั้งหนึ่ง 
บรรดาเด็กๆ ได้หยุดพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวในการเรียนในปี การศึกษาใหม่นี้ ขอคำภาวนาของพี่น้อง 
สำหรับเด็กๆ เยาวชน และสำหรับโรงเรียนพระมารดาฯ ของเราเป็นพิเศษในโอกาสนี้ด้วย ขอพระมารดาฯ 
ได้อวยพรและนำทางพวกเราทุกคนเสมอ 
         ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
                        คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
ฉลองวัด ฉลอง (ความเช่ือ) เรา  #1 

 เราอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมและในสัปดาห์น้ี เราเร่ิมต้นการเตรียมจิตใจ 
เพื่อเตรียมการฉลองวดัประจ าปีของพวกเราซ่ึงเป็นการตรีวารคร้ังท่ี 1 ส่วนคร้ังท่ี 2 เราจะจดัในวนัเสาร์ 
ท่ี  12 พฤศจิกายน และตรีวารคร้ังท่ี 3 วนัเสาร์ท่ี 3 ธันวาคม ซ่ึงจะท า 3 คร้ังในมิสซารอบ 17.00 น.  
จะมีการแห่พระรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ตลอดตรีวารเตรียมจิตใจทั้ง  3คร้ัง  ซ่ึงในปีน้ีจะครบรอบ  
35 ปีของการเปิดเสกวดัหลงัปัจจุบนั พ่อจึงขอใช้พื้นท่ีตรงน้ีในช่วงน้ี น าเสนอประวติัวดัหรือเกร็ดเล็กๆ
เกร็ดนอ้ยเก่ียวกบัวดัของเราเพื่อเตรียมจิตใจสู่การฉลองวดัพระมารดานิจจานุเคราะห์ ซ่ึงในปีน้ีเราจะฉลอง
วดัของเราในวนัจนัทร์ท่ี 5 ธนัวาคม 2020  
 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ด าริจัดสร้างวัดขึ้ นแห่งหน่ึงส าหรับ คริสตชนในเขตบางกะปิ 
และใกลเ้คียงเน่ืองจากเห็นวา่บริเวณแห่งน้ี เป็นชุมชนใหญ่ และมีคริสตชนอยูอ่าศยัตามหมู่บา้นต่างๆ มาก 
พอสมควร ในขั้นต้นได้ขอใช้บ้านของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในหมู่บ้านแดนตะวัน 
เป็นสถานประกอบพิธีบูชามิสซาทุกวันเสาร์ เวลาเย็น มีพระสงฆ์ท าหน้าท่ี ดูแลรับผิดชอบตั้ งแต่ 
ปี ค.ศ. 1978 เป็นต้นมา จนกระทั่ง ครอบครัวปัญจทรัพย์ได้บริจาคท่ีดินจ านวนหน่ึง ส าหรับสร้างวดั 
และโรงเรียนในบริเวณหมู่บ้านโชคชัย คลองจั่น  พ ร้อมทั้ งถวายปัจจัยส าหรับการสร้างวัดด้วย  
อคัรสังฆมณทลกรุงเทพฯ จึงไดด้ าเนินการสร้างโรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์ และซ้ือท่ีดินเพิ่มอีก 
โดยมอบหมายให้ภคินี คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผูรั้บผิดชอบบริหารงานโรงเรียน ในวนัท่ี 16 
กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1985 พระคาร์ดินัล มีชยั กิจบุญชู ได้มาเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์วดั ซ่ึงจะถวาย
เกียรติแด่ พระมารดานิจจานุเคราะห์ และเสกอาคารเรียน โดยในช่วงแรกไดใ้ช้ห้องหน่ึงของอาคารเรียน
เป็นวดัชัว่คราว มีคุณพ่อบณัฑิต ปรีชาวุฒิ เป็นผูดู้แล 
 พ่อน าประวติัของวดัในช่วงเร่ิมต้นก่อนท่ีจะมาเป็นวดัหลังปัจจุบัน ท่ีพวกเรามาถวายเกียรติ 
แด่พระเจ้าทุกอาทิตย์มาแบ่งปันกับพี่น้อง และเชิญชวนพี่น้องได้เร่ิมต้นเตรียมจิตใจของเราส าหรับ 
การฉลองชุมชนความเช่ือในปีน้ี ส าคญัท่ีสุดคงไม่ใช่การเตรียมภายนอกแต่คือการเตรียมจิตใจของเรา  
ดว้ยการแกบ้าปรับศีล ดว้ยการกระตุน้เตือนความเช่ือของเราเป็นพิเศษ เพื่อให้การฉลองปีน้ีมีความหมาย
ส าหรับเราแต่ละคน ฉบบัหน้าพ่อจะน าประวติัของวดัในช่วงต่อๆมามาแบ่งปัน เพื่อพี่นอ้งเองก็จะไดรั้บรู้
ไปด้วยกัน เพื่ อน าเราสู่การฉลองวัดในปี น้ี  เพราะฉลองวัดไม่ใช่ เพียงแค่ฉลองตัวอาคาร แต่คือ 
การฉลองความเช่ือของเราแต่ละคนท่ีเราไดรั้บมา    ปลดัวัดคลองจั่น 
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจา้+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย ธนพล,จรรยา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร สมชัย ชินะผา+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ดรุณี จูเจริญ ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เบญจฤทธิ ์ ลาวัลย ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ นนทรัตน์ กิจเต่ง อิทธิพัทธ ์
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว โรซา วิไลวรรณ สมพานิช+ตามประสงค์ผู้ขอ วิไลวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว บุญเรือน แพงโพธี+ตามประสงค์ผู้ขอ บุญเรือน 
 - สุขสำราญแด่ คาทารีนา ฉลอม เอ่ียวศิริ พิมพ์ณดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว น้องใบบุญ+พ่อเลิศ+แม่อ้อ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา อรทัย ศิริยงค์ อรทัย 

วันที่ 30 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซาแรลโร กังสตาล แสงอรุณ กังสตาล 
มิสซา - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+รัชนี+ณํฐชา โพธิปสัสา+ตามประสงค์ผู้ขอ วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ+์สาม+ีบุตรทั้ง3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักด์ิ  
 - สุขสำราญแด่ บุญลอง พงศ์ชีวะกุล พิชัย  
 - สุขสำราญแด่ นิพนธ์ บุหนาด ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรัตน์ โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร สุนทร อุนาภีย์+รัชนี กิจศิริ วิโรจน ์
 - สุขสำราญแด่ กาญจนา ศรีวรกุล+ตามประสงค์ผู้ขอ กาญจนา 
 - สุขสำราญแด่ วิเชียร ศรโกศัย ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พิสุทธิ์ดำรง  
 - สุขสำราญแด่ รัชฎา+ปานใจ+กษิดิศ พลวรรณาภา กษิดิศ 
 - สุขสำราญแด่ นิพนธ์ บุหนาด+วเิชียร คชโกศัย ดรุณ ี
 - สุขสำราญแด่ ลิตา วชิรวานี+ตามประสงค์ผู้ขอ ศิตา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา+ครอบครัว ศรุตวราพงศ์ ธนพล 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เนตรนภิศ+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สุพิทยา รวมสำราญ สุพิทยา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ยุทธวินัย ธีรพรยศสรัล ยุทธวินัย 
 - สุขสำราญแด่ อันนา สมเพชร+อันนา สมพิศ ไพบูลย ์
 - สุขสำราญแด่ อันนา จรรยา บุญคำ+ครอบครัว ลูกหลาน จรรยา 



 

  

ห น้ า  5  
 

 วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา  

 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รศัมีธีรธรรม+ลกูหลาน เล่ห์วิสทุธิ์+ลิมประพุฒิพงศ์+หร่ังเจริญ ลูกหลาน 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สนั่น 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ+ตามประสงค์ผู้ขอ สุพิทยา 
 - อุทิศแด่ ณัฐพงษ์ ธีรพรยศสรัล ยุทธวินัย 
 - อุทิศแด่ เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษ+วญิญาณในไฟชำระ วิไลวรรณ 
 - อุทิศแด่ มารีอา ประนอม+เทเรซา จำเนียร พูลสวัสด์ิ+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง-ในไฟชำระ ลาวัลย ์
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปโตร สว่าง+เปาโล 

ขันธ์+เปโตร สงวน+เปโตร ประเทือง+เปโตร ใหญ่ พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ พ.ต.อ. วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทวิธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ์ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ อำนวย โพธิปัสสา+พ.ต.อ.วิทุร โพธิปัสสา+ทิวธรรม หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ หลุยส์ กำพล พิสุทธิ์ดำรง+อักแนส ยุ้ยเช็ง แซ่ลิ้ม+ว.ที่ไมม่ีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ โรซา ต้ังสี แซ่ตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศ์วานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ จูม พีระพันธ ์ พิมพ์ปภัสสร 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เสถียร พงษ์เพิ่มมาศ+มารีอา เสาวนีย์ พงษ์เพิ่มมาศ วรวัฒน ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สุภี ยงปาง+มารทา มารทา ยงปาง อัญชนา 

วันที่ 30 ต.ค. 2022 - อุทิศแด่ มารีอา ยิ้ม+ยอแซฟ ลินิจ ไชยสมบูรณ์  
มิสซา - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา รณชัย 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปโตร เกียน คอมแพงจันทร์+มารีอา คำบด คอมแพงจันทร์ อัญชนา 
 - อุทิศแด่ ยวง เซ่งมุ้ย+โรซา ส้มเกลี้ยง กิจจิว นพพินท ์

 
- อุทิศแด่ เปาโล ยิ่งสูน แซ่เอา+เปาโล เค้ียง แซ่เอา+มารีอา ตุ่ย แซ่โป่ว+มารีอา เหวง
หม่วย แซ่แต้+ยอแซฟ เจียง แซ่เอ้ียว+อากาทา ชุ้น แซ่เอ้ียว+ยอห์นบัปติสต์ ประจวบ 
เอ่ียมสำราญ 

ณัฏฐ์ชยธร 

 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง กลิ่น

บัวแก้ว+เปโตร วิชัย วรพนิต+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วรรณภา 
 - อุทิศแด่ อันตน ประวิทย์ กิจเต่ง+ใหญ่ กิจเต่ง+บญุส่ง กิจเต่ง อิทธิพัทธ ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ ณัฏฐนันท ์
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักด์ิ ดวงบุตร นิภาภรณ ์
 - อุทิศแด่ อันเดร สวัสด์ิ ทิวไผ่งาม อำพัน  
 - อุทิศแด่ มารีอา มักดาเลนา วิสาขา หริการภักดี นริศรา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล ค่ีค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้อง ครอบครัว แก้วจำลอง+ญาติพี่น้องครอบครัว กิจสกุล ทิพย์วัลย ์
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล+วญิญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ์+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ์ ดรุณ ี
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ยวง 

ชวลิต ชโนทาหรณ์+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง+วญิญาณในไฟชำระ สุรางค์ 



 

  

ห น้ า  6  
 

 วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เซี่ยกุ่ม แซ่ก๊วย+อักแนส กิมจู ถาวรม่ันกิจการ ประดิษฐ์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา กฤตธีพัฒน์ วัฒนกิจจา+ยอแซฟ วิเศษ ศรีวรกุล+เปโตร เขียน+โรซาลี หย่อ ปภาวดี 
 - อุทิศแด่ ตระกูล ทับปิง+มารีอา วัน เซ้ียง เจ้ว+เปาโล สารสิน วรรณดี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ อันนา หอม วงเวียน ชินทัต,ปภังกร 
 - อุทิศแด่ มารีอา ลำเจียก สุขสุสินธ์ วัชระ 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทองหล่อ+อักแนส เล็ก ซิมงาม+ฉลอง+จันที ชาวอาบี+ภูแก้ว ซิมงาม สิตา 
 - อุทิศแด่ มารีอา วัน เซ้ียง เจ๊ว+เปาโล สารสิน รังษีสุกานนท์ วรรณดี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ วิเศษ ศรีวรกุล+เปโตร เขียน+โรซา หลีหยอ+มารอีา กฤตธพัีฒน์ วัฒนกิจจา ปภาวดี 
 - อุทิศแด่ โรซา รัชนี ทิวไผ่งาม อำพัน  
 - อุทิศแด่ อันนา ประเพียร ตรันเจริญ วนิดา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์+เทเรซา อินนี่+แอกเนส อักเนส แอดดิสัน ริส 

วันที่ 30 ต.ค. 2022 - อุทิศแด่ เปโตร เขียน+โรซา หลี หย๋อ+ยอแซฟ วิเศษ ศรีวรกุล+มารอีา กฤตธีพัฒน์ วัฒนกิจจจา ปภาวดี 
มิสซา - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มารี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ  

กีรติพูนทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันต์ธนา+วิญญาณในไฟชำระ จิณณ์ณวรา 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ทองอยู่+มารีอา ดารา+ซาเซลีอา จินดา มีขันทอง+อัญเยรา โสภี ทับทิม
ทอง+อันเดร สมจิตร+ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง เนตรนภิศ 

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

ครอบครัว
ดาราพงษ์ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 
- อุทิศแด่ ยอแซฟ บุญส่ง+ลูซีอา สมัย+เปโตร มนัส+เรนาโต บำรุง โสภาษิต+ยวงบัปติสตา 
มานิตย์+มารีอา ลำดวน+มารีอา รำพึง+มารีอา นงเยาว์ โสภาษิต+เปโตร ไหล+มารีอา วาแรนด์ 
โสภาษิต+มารีอา สันต์ บรรลือวงษ์+โรซา รัชนี ทิวไผ่งาม 

จรรยา 

 - อุทิศแด ่ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม  ครอบครัวผลอุดม 
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรนิทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ์ ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ เปาโล พรชัย+มารีอา มุ่ยเอง็ ปัญจทรัพย์+ญาติพ่ีน้องล่วงลบั+ว.ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ สมบัติ 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ธนภัทร 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวดัพระมารดานจิจานุเคราะห์  

วันจนัทร์ สัปดาห์ที ่31 เทศกาลธรรมดา 

 - สขุสำราญแด่ เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+ครอบครัว 
เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 31 ต.ค. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา - สุขสำราญแด่ เปโตร เณร ผลอุดม+ตามประสงค์ผู้ขอ สน่ัน 

เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
(มิสซาหน้าถ้ำแม่พระ) - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผู้ขอ 
วันอังคาร สัปดาห์ที ่31 เทศกาลธรรมดา 

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

วันที่ 1 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา, - อุทิศแด่ มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 

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

วันพุธ วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ 

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

วันที่ 2 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 
มิสซา - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร ์ จุมพล 

เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.เลโอ ผู้ย่ิงใหญ ่พระสันตะปาปาและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 

วันที่ 3 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

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

วันศุกร์ ระลึกถึง น.มาร์ตินแห่งตูร ์พระสังฆราช (วันศกุร์ต้นเดอืน) 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย ์  

วันที่ 4 พ.ย. 2022 - สุขสำราญแด่ มารอีา มักดาเลนา สำราญ ผลอุดม+ครอบครัว สน่ัน ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา - สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เล่ห์วิสุทธิ์+ลมิประพฒิุพงศ์+หรั่งเจริญ ลูกหลาน 

เวลา 18.30 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
วันเสาร์ สัปดาห์ที ่31 เทศกาลธรรมดา 

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

วันที่ 5 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 วิเชียร อมรินทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ อันเดร สวัสด์ิ ทิวไผ่งาม+โรซา รัชนี ทิวไผ่งาม อำพัน  

เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+ยอแซฟ ชวลิต+ยอห์น บัปตสิต์ ชำนาญ ปญัจทรัพย์+ราฟาแอล 
หิรญั ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ตระกูลปญัจทรัพย์-เปลง่ศรีสขุ-ผลอดุมที่ล่วงลับ  

ครอบครัว 
ผลอุดม 

 - อุทิศแด่ มารีอา มุย่เอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด ่เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022 : สมโภชนักบญุทั้งหลาย 



 

  

ห น้ า  8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางมิสซา : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 06.20 น., วันศุกร์ต้นเดือน ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท มิสซา เวลา 18.30 น. 
วนัเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.   

1. มิสซาปิดเดือนแม่พระ หน้าถ้ำจำลองแม่พระเมืองลูร์ด ในวันจันทร์ที่  31 ตุลาคม 2022  
เวลา 18.30 น. (เริ่มด้วยสวดสายประคำ - มิสซา และถวายช่อดอกไม้) 
 

2. วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2022 มิสซาและวจนพิธีแด่ผู้ล่วงลับ เริ่มเวลา 19.00 น. ทางวัดจัดเตรียมที่
สำหรับวางเทียนหน้าพระแท่น พี่น้องสามารถนำเทียนมาวางได้ (สำหรับเทียนที่ทางวัดจัดเตรียม จะมี
รายชื่อผู้ล่วงลับติดไว้ให้สำหรับผู้ที่ส่งรายชื่อให้กับทางวัด ส่วนกรณียังไม่ส่งชื่อพี่น้องสามารถเขียนและ
ติดไว้ที่เทียนได้เลย) เทียนนี้ พี่น้องสามารถนำมาใช้ในวันที่ 5 พ.ย. อีกครั้งหนึ่งได้ หรือจะฝากไว้ 
กับทางวัดก่อนก็ได้ 
 
 

3. ทางวัดจะเปิดจองเพื่ อสั่ งซื้อ ไบเบ้ิลไดอารี่  2023, ปฏิทิน เล่ม , ไดอารี่พกพา, สมุดบันทึก 
พี่น้องสนใจสามารถลงช่ือจองได้ที่หน้าวัด รายละเอียดดังนี้ 
 - ปฏิทินเล่ม ราคาเล่มละ 80 บาท    - สมุดบันทึก ราคาเล่มละ 40 บาท 
 - ไดอารี่พกพา (เล่มเล็ก) ราคาเล่มละ 45 บาท - ไบเบ้ิลไดอารี่ 2023  ราคาเล่มละ 120 บาท 
 

4. คำสอนเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลังจะเริ่มเรียนเดือนพฤศจิกายน  ทุกวันอาทิตย์หลัง
มิสซาสาย เวลา 10.45 น.-12.00 น. ติดต่อได้ที่สำนักงานวัด  
 

5. ทางวัดจัดจำหน่ายเสื้อสำหรับฉลองวัดสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน ตัวละ 250 บาท และใกล้ช่วง
คริสตสมภพแล้ว พี่น้องสามารถสนับสนุนของรางวัลสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสได้ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป  
 
 
 
 
  
 

6. ตรีวารเตรียมฉลองวัด ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2022 เวลา 17.00 น. โดยคุณพ่อ 
วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เป็นประธาน  
 

7. ประกาศแต่งงาน   
 มารีอา บุณยนุช ประดิษฐ์ศิลป์ บุตรี ยอห์นบอสโก นฤพุฒ+มารีอามักดาเลนา นภาภรณ์ 
ประดิษฐ์ศิลป์ และ นายธนพัฒน์ รุ่งพิทักษ์มานะ บุตร กฤษดา+พัณวดี รุ่งพิทักษ์มานะ จะสมรส 
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11.30 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

 หากพี่น้องท่านใดทราบว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าอาวาสทราบ 

 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 


