
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 4 : 1-13 
พระเยซูเจาตรัสวา  

“มีเขียนไวในพระคัมภีรวา  
มนุษยมิไดดํารงชวีิตดวยอาหารเทานั้น” 
‘จงกราบนมัสการองคพระผูเปนเจา  

พระเจาของทาน  
และรับใชพระองคแตผูเดียวเทานัน้’” 

“อยาทดลององคพระผูเปนเจา พระเจาของทานเลย” 
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คุยกับเจาวัด 
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน 

 การผจญเกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเรา พระวรสารในสัปดาหที่ 1 ของเทศกาลมหาพรต ในวันนี้
เปนพระวรสารของนักบุญลูกา ซึ่งไดบันทึกวาแมแตพระเยซูเจาเองทรงถูกผจญจากปศาจในรูปแบบ 
ตาง ๆ ตลอดเวลา 40 วัน ที่พระองคไดปลีกตัวเองไปภาวนาในถิ่นทุรกันดาร การทดลองเหลานี ้
มาจากความตองการพื้นฐานของมนุษย อาหาร การยกยอง สรรเสริญ ความมั่งคั่ง และการทดลอง
ความเชื่อที่เรามีตอพระเจา ผูท่ีมีความเชื่อไมมั่นคงเขมแข็ง อาจจะหลงไปกับการผจญได 

 เราเขาสู เทศกาลมหาพรต โดยเริ่มตนจากวันพุธรับเถา พี่นองหลายทานไปรวมมิสซา 
ในวันดังกลาวและไดรับการโรยเถา พระสงฆไดกลาวคําวา “จงกลับใจ และเชื่อขาวดีเถิด”  
จิตตารมณของมหาพรตเรียกรองใหเราเปลี่ยนแปลงชีวิต หัสหนากลับมาหาพระเจา สวดภาวนา 
ใหมากขึ้น จําศีลอดอาหารเพ่ือควบคุมกิเลสของตนเอง และแสดงกิจเมตตาตอพี่นองดวยการทําบุญ 
พระศาสนจักรเรียกรองและเตือนใหเราไดทําสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี ตลอดเทศกาลมหาพรต 

 ทั่วโลกจับตาสถานการณสงครามระหวางรัสเซียและยูเครน เชิญชวนพวกเราทุกคนไดภาวนา
เพื่อใหผูที่ เกี่ยวของไดใชการเจรจาอยางสันติวิธี เพื่อใหเกิดสันติภาพอยางแทจริงระหวาง 
ทั้ง 2 ประเทศ และนําไปความสงบสุขทั่วโลกดวย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไดเชิญชวนเรา 
ทุกคน ไดรวมใจกันภาวนาเปนพิเศษเพื่อสถานการณน้ีดวย 

 การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในบาน จํานวนผูติดเชื้อรายวันยังขึ้นสูงอยูในระดับ 20,000 
คนตอวัน หลายฝายคงมีความกังวล เลยพื้นที่เริ่มมีการจํากัดการรวมตัวอีกครั้งหนึ่ง กรุงเทพฯ 
ยังคงแบบเดิมไว เพื่อใหธุรกิจและกิจการอีกหลายอยางเดินหนาตอไป ขอเปนกําลังใจใหทุกทาน ได
รวมกันเดินหนาตอไป เพื่อผานชวยเวลาท่ียากลําบากเวลาน้ีไปดวยกัน 

 สุดสัปดาหนี้ คุณพอพรชัย (พอขนุน/ขุน) จะนํากลุมเยาวชนไปฟนฟูความสัมพันธรวมกัน 
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ในชวง 2 ปที่ผานมา ทําใหไมมีโอกาสไดรวม
กิจกรรมหรือพบปะกัน ขอใหโอกาสพิเศษอันดีนี้ ไดทําใหบรรดาเยาวชนไดใชเวลาอยางมีคุณคา ทุก
คนจะไดมีพละกําลัง กลับมาทํางานที่วัดไดอยางเต็มกําลังความสามารถของแตละคน ขอคําภาวนา
ของพี่นอง รวมทั้งกําลังใจเพื่อเยาวชนทุกคนที่วัดของเราดวย  

 ขณะที่พอกําลังเขียนตนฉบับของสารวัดฉบับนี้ ไดทราบขาวการจากไปของพระสงฆอาวุโส 
คุณพอร็อค วิศิษฏ หริพงศ จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ ณ วัดเซนตหลุยส ในวันอังคารที่ 8 
มีนาคม เวลา 9.00 น.  ขอคําภาวนาสําหรับดวงวิญญาณของคุณพอดวย 

        ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน 
             คุณพอประจักษ 
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ปลัดบอกเลา 
"ใชพระพร เพื่อขอบพระคุณพระ" 

 "....เรารองเรียกหาองคพระผูเปนเจา พระเจาของบรรพบุรุษของเรา พระองคทรงฟงทอดพระเนตร
เห็นความทุกขทรมาน ความยากลําบากและการถูกกดขี่ของเรา.... ขาแตองคพระผูเปนเจา บัดนี้ ขาพเจา 
นําผลิตผลแรกของแผนดินที่พระองคประทานแกขาพเจานั้นมาถวายแดพระองค”  (เทียบ ฉธบ 26:7,10) 
          เราพบเรื่องราวของความสัมพันธและผูกพันกัน ระหวางพระเจาและชนชาติอิสราเอลประชากร 
ของพระองค  เราพบเห็นพระเมตตารักของพระเจา พระเจาทรงชวยพวกเขาใหรอดพน "เรารองเรียกหา.... 
พระองคทรงฟง ทอดพระเนตรเห็นความทุกขทรมาน ความยากลําบากและการถูกกดขี่ของเรา" 
          ในบทอานแรก เรายังพบ "ความสํานึกในพระคุณของพระ และกลับมาขอบพระคุณพระ"  
เมื่อพวกเขานําผลผลิตแรกกลับมาถวายเพื่อขอบพระคุณพระองค 
 พระคัมภีรกลาววาอยางไร พระคัมภีรกลาววา “พระวาจาอยูใกลทาน อยูในปากและในใจของทาน” 
คือพระวาจาที่นําความเชื่อที่ เราประกาศไว.... เพราะทุกคนที่ เรียกขานพระนามองคพระผู เปนเจา  
ก็จะรอดพน  (รม 10:8,13) 
          พระวาจา, พระเมตตา, ความรักของพระถูกถายทอดและมอบใหชีวิตเราอยู เสมอ สันติสุขนี้ 
ถูกหลอหลอมรวมอยู ในความสุขความประทับใจ อยู ในใจของเรา เราจําเปนตองประกาศความรัก 
ของพระใหออกจากชีวิตเรา และสงออกในหาพี่นองรอบขางเรา เราจําเปนตองมอบออกมาเปนรูปรางเปนชีวิต
จริงเปนการกระทํา 
          พอเอง ประทับใจในถอยคําขณะถูกสัมภาษณของผูจัดการทีมฟุตบอลทานหนึ่ง (เจอรเกน  
คลอป) ถึงเรื่องสถานการณภัยสงครามที่กําลังเกิดขึ้นระหวาง ประเทศรัสเซีย กับประเทศยูเครน  
(รวมท้ังประเทศสมาชิกนาโต ก็มีสวนดวย) "มันเกินกวาความเขาใจของผม... ผมรูจักกับคนยูเครนและรัสเซีย
หลายรายเชนกัน เห็นไดชัดวามันไมได เกี่ยวกับผูคนเลย  สงครามครั้งนี้ เกิดขึ้นเพราะคนเลวราย 
เพียงคนเดียวเทานั้น เราจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ชี้ถึงชวงที่มันย่ําแยจาก
สงครามในอดีต เราตองการชวงเวลาที่สามารถพิจารณาถึงผลกระทบของมันได"  
 พระเยซูเจาทรงไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม  ทรงพระดําเนินจากแมน้ํ าจอรแดน พระจิตเจา 
ทรงนําพระองคไปยังถิ่นทุรกันดาร ทรงถูกปศาจผจญเปนเวลาสี่สิบวัน ตลอดเวลานั้นพระองคมิไดเสวยสิ่งใด
เลย ในที่สุด ทรงหิว.... แตพระเยซูเจาตรัสตอบปศาจวา มีเขียนไวในพระคัมภีรวา “อยาทาทายองค 
พระผูเปนเจา พระเจาของทานเลย”  (ลก 4: 1- 2,12) 
         เราไมทราบความจริงที่ลึกที่สุดความจริงทีแทจริง เราไม ไดตัดสินใจอยูขางใครในตัวบุคคล  
เราเพียงมอง มองดูภาพและสภาพเปนจริงที่อยูตอหนา ใครก็ตามไมมีสิทธิใดเลยที่จะยิ่งปนตัดชีวิตใคร  
ไมมีสิทธิยิ่งหรือสั่งยิ่งจรวดหรือระเบิดทําสงครามและฆาชีวิตใครได "สงคราม...เกิดขึ้นเพราะคนเลวราย 
เพียงคนเดียวเทานั้น" 

        เชิญชวนเราในชวงมหาพรตนี้เปนพิเศษ แทนที่ใครคนหนึ่งหรือตัวเราเองจะใชชีวิตและพระพรทั้งหมดที่
มีที่พระประทานให ใชไปทํารายคนอื่น  แตเราจะไมทาทายพระเจา "มหาพรตนี้...เราจะใชพระพรเพื่อมอบ 
สันติสุขใหแกกัน ใหเหมือนกับเราที่ไดรับ ใหเหมือนกับพระไดใหเรา" ใชพระพรเพื่อขอบพระคุณพระ. 
           นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 1  เทศกาลมหาพรต 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด สุมาลี พลีดํารง บุษยน้ําทอง 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ชะลอ เกตุผล+ตามประสงคผูขอ ชลอ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุขสําราญแด เทเรซา วรรณรุณี+แบรนาแดต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน วรรณรุณี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ์  
 - สุขสําราญแด ยอแซฟ ประมุข มหามณีรัตน สุนทร 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว ลายสุวรรณ+ครอบครัว พรวัฒนา+
ครอบครัว พวงพุฒิ+ครอบครัว ชโนทาหรณ+วลัยพร แซอั๊ง+ครอบครัว อังกุรัตน 

วลัยพร 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด มารีอา วสุนันท เฮงตระกูล วาสนา,วสุนันท 
 - สุขสําราญแด มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว  ไพลิน 
 - สุขสําราญแด จิราพร องอาจพันธุชัย จิราพร  
 - สุขสําราญแด ยวงบัปติสตา นัฐพงษ อํานวยพร+ตามประสงคผูขอ นัฐพงษ 

วันที่ 6 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด ครอบครัว เฮงตระกูล+ครอบครัว มุงอิน นภัสวรรณ 
นพวาร-มิสซา - สุขสําราญแด มารีอา กุลธิดา สุวิมล+ลูกหลานและญาติพี่นองทุกทาน  
เวลา 07.00 น - สุขสําราญแด ครอบครัว ไชยเผือก  

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

 - สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คน
เจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประสพโชค+ตามประสงคผูขอ ประสพโชค 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมยศิลป+ตามประสงคผูขอ ธาริณี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อรสา สุขสําเร็จ อรสา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว กฤตพร กิจสําเร็จ กฤตพร 

 - สุขสําราญแด เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติ 
พี่นอง+ตามประสงคผูขอ 

นิภาพร 

 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรต+ิครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย เกียรติ 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน+วิญญาณในไฟชําระ สุรางค 
 - อุทิศแด ยอแซฟ นิพนธ เฮงตระกูล นภัสวรรณ 
 - อุทิศแด อันนา กิตติมา สุวิมล+ยวง หยวน แซเลี้ยง+เทเรซา อายติน แซลิ้ม+ญาติพี่นองที่ลวงลับ  
 - อุทิศแด ญาติพี่นองที่ลวงลับ กฤตพร 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด นภาพร พิมพพงษ ณัฐมน 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ประเสริฐ เจริญจิตร+เทเรซา สุรียพร เจริญจิตร อภิยะศักดิ์ 
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+มารีอา รุงเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ  
 - อุทิศแด บุญชวย บุญเลิศโชคดี สุรางค 

 
- อุทิศแด มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง+ว.ในไฟชําระ+ตามประสงคผูขอ นิภาพร 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย  อาทิตยที่ 1  เทศกาลมหาพรต 
 - อุทิศแด เปาโล เคี้ยง แซเอา+อากาทา ชุน แซเอี้ยว ณัฏฐชยธร 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ผดุง พจนพิริยะ+มารีอา สาริน พจนพิริยะ อุไรรัตน 

 
- อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+ 
ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน 

สุรางค 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงคกุล พรหมพัฒน 

 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา สุรัตน รัตนธรรมบุตร+เปาโล เก็งสือ แซอึ้ง+อากาทา ซุง 
แซโคว+มารีอา กิมเนี้ย แซเฮง+เลาเต็ก แซเฮง  

เฉลิมชัย 

 
- อุทิศแด เปาลา กมลา ยูวะเวส+ยูเรี่ยอายุรี ชัยศุภรกุล+เทเรซา เอมอร หวังวรวุฒิ+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ตามประสงคผูขอ 

รัชนี,ราชัน 

วันที่ 6 มี.ค. 2022 - อุทิศแด ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ จิตรลดา 
นพวาร-มิสซา - อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บุเย้ียง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
เวลา 07.00 น - อุทิศแด พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน อัครวัฒน 

 - อุทิศแด อันนา อาเน็ต อาเนซี  
 - อุทิศแด มารีอา เทเรซา ประภาศรี นิปกากร  
 - อุทิศแด ยอหน แบปติส เลิศักดิ์ อเนซี  
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - อุทิศแด ยอแซฟ นิพนธ เฮงตระกูล+วิญญาณในไฟชําระ วาสนา,วสุนันท 

 
- อุทิศแด เปาโล ฮกแซ แซอั๊ง+ชงอิ๊ด แซแพ+สาทร อังกุรัตน+เปาโล มหรรณพ วสุ
สิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณ+วิญญาณในไฟชําระ วลัยพร 

 - อุทิศแด ยอแซฟ เองควง+อากาทา กรองแกว+พรรองพร บุญประคอง+ประชุม บุญประคอง ครอบครัว 
 - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ+ตามประสงคผูขอ อัครวัฒน 
 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+วรสรรค ฉัตรทาน+นองเป+ว.นไฟชําระ จิตติมา 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ 

เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอ ยอหน บอสโก ดํารง กูชาติ สนั่น 

 
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่
นอง+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัวดาราพงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

 
- อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+
ญาติพี่นองที่ลวงลับ 

อุดม 

 
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณท่ีไมมีใคร
คิดถึง+ในไฟชําระ 

 

 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ท่ีลวงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ธัญญารัตน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สมบัติ 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ค.ไชยเผือก 

เดินรูป 14 ภาค- มิสซา 
09.15 น. 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร ระลึกถึง น.แปรเปตูอา และน.เฟลีซีตัส มรณสักขี 

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

เกียรติ 

วันที่ 7 มี.ค. 2022 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรพัย+ยอหน 
บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย 

สนั่น 

มิสซา, - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร น.ยอหนแหงพระเจา นักบวช 

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

เกียรติ 

วันที่ 8 มี.ค. 2022 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
มิสซา,เวลา 06.00 น. - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ น.ฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช 

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

เกียรติ 

วันที่ 9 มี.ค. 2022 
มิสซา 

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

 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด ฟรังซิสเซเวียร สมร แสงวงศ+เทเรซา จันทรา แสงวงศ  
 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต 
วันที่ 10 มี.ค. 2022 

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

เกียรต ิ

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร สัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

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

เกียรติ 

วันที่ 11 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
มิสซา, - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

เวลา 07.00 น. 
- อุทิศแด ยอแซฟ โชคชัย ปจทรัพย+มารีอา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต ปญจทรัพย+ยอหน 
บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย 

 

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

วันเสาร สัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

วันที่ 12 มี.ค. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว 
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรพัย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรพัย 

เกียรติ 

เดินรูป 14 ภาค -
มิสซา 

- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

.เวลา 16.45 น - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2022 : อาทิตยที่ 2 เทศกาลมหาพรต 
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พระวาจานําชีวิต 
การประกาศความเชื่อ 

ผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรตางทราบดีวา ยิ่งพวกเขามีความเชื่อมั่น 
ในความคิดมากเพียงใด ความกระตือรือรนของพวกเขาก็มากขึ้น และโอกาสจะชนะก็จะมีมาก
ขึ้นดวย ในการรณรงคหาเสียง พวกเขาเขียนโปสเตอรบอกจุดยืนของพวกเขาไวโดยสรุป  
คําขวัญและสติ๊กเกอร รวมทั้งแผนใบปลิวแสดงจุดยืน ลวนทําไปเพื่อจุดประสงคเดียวกัน 
คํายืนยันอยางเปนทางการเหลานี้ สะทอนถึงความเชื่อซึ่งทําใหเอกลักษณของกลุมปรากฏ
เดนชัดขึ้น และแสดงใหคนอื่นเห็นวาโครงการของพรรคมีอะไรบาง 

ศาสนาในหมูชนที่อยูเปนกลุมจะมี “คําประกาศยืนยันความเชื่อ” ของตนเปนคํายืนยัน
สั้ นๆ อย างเป นทางการของสิ่ งที่ พวกเขาเชื่ อ คํ าประกาศยืนยันความเชื่ อเหล านี้ 
กําหนดเอกลักษณของกลุมหรือของพระศาสนจักร เปนสิ่งที่จะประกาศออกมาในการประชุม
ตางๆ ครั้งแลวครั้งเลาและเสริมความสํานึกในการเปนสวนหนึ่งของกันและกันใหเขมแข็ง  
ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมากในศาสนาลองคิดถึงการประกาศความเชื่อของเราในมิสซาวันอาทิตย 
พิ ธี กรรม ในวั นนี้ เกี่ ย วกั บการประกาศยื นยั นความ เชื่ อ  ทั้ ง ในพั นธสัญ ญ าเดิ ม  
และพันธสัญญาใหม การอานดวยทาทีของการภาวนา อาจชวยเราใหประกาศยืนยันความเชื่อ
ของเราในทุกที่ที่เราอยูได. 
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ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศกุร เวลา 07.00 น. เดินรูป 14 ภาค - มิสซา เวลา 16.45.00 น. 
                วันอาทิตย นพวารพระมารดาฯ  เวลา 07.00 น., เดินรูป 14 ภาค-มิสซาเวลา 09.15 น.. 
กิจศรทัธาออนไลน : เฝาศีลมหาสนทิออนไลน วันอังคาร เวลา 11.45 น. (งดวันอังคารที่ 8 มี.ค. 2022) 
                      ชวนสวดสายประคาํออนไลน วันอังคารและวันศุกร เวลา 19.00 น.  
    (ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถตดิตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. มิสซาวันธรรมดา ณ วัดนอยเบเนดิกต  
 วันจันทร – วันศุกร มิสซาเวลา 07.00 น. 
 เฉพาะวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2022 มิสซา เวลา 06.00 น. 
 

2. ตลอดเทศกาลมหาพรตนี้  ทุกๆ เย็นวันเสารกอนมิสซา 15 นาที  (16.45 น.)  
จะมีการเดินรูป 14 ภาค และ ทุกๆ วันอาทิตยกอนมิสซาสาย 15 นาที  (09.15 น.)  
จะมีเดินรูป 14 ภาค สวน นพวารแมพระฯ เลื่อนไปกอนมิสซาเชาทุกๆ วันอาทิตย 
    พี่นองที่ประสงคจะรวมบริจาค  “ทานน้ํ าใจ” ในเทศกาลมหาพรตปนี้  รับกระปุก 
ออมทรัพย/ถุงมหาพรตได ดานหนาวัด (หรือใสกระปุกอะไรก็ไดที่บาน) 
 

3. คํ าสอนภาคฤดูรอนปนี้  จะเปด เรียนในวันจันทรที่  21 มี .ค . -29 เม .ย . 2022  
(เรียนวันจันทร  – เสาร ) เริ่ ม เรียนเวลา 8.00 น . – 12 .00 น . ณ  ตึกสํ านักงานวัด 
รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป. 3 ขึ้นไป พี่นองสัตบุรุษสามารถสงบุตรหลานมาเรียนคําสอนได 
หรือติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

4. สัปดาหนี้  ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนตเดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อชวยเหลือ 
ผูขัดสนและทุนการศึกษาสําหรับเด็กๆ พี่นองสามารถชวยเหลือตามความสามารถ 
 


