
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 ประจําวันอาทิตยที่ 20 มีนาคม 2565/2022 

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา               ลก 13:1-9 
พระเยซู เจ าตรัส เป นอุปมาเรื่ อ งนี้ ว า “ช า ย ผู ห นึ ่ง  

ปลูกตนมะเดื่อเทศตนหนึ่งในสวนองุนของตน เขามามอง
หาผลที่ตนนั้น แตไมพบ จึงพูดแกคนสวนวา ‘ดูซิ สามปแลว 
ที่ฉันมองหาผลจากมะเดื่อเทศตนนี้  แต ไมพบ จงโคนมัน 
เสีย เถิด  เสียที่ เปล าๆ ’ แตคนสวนตอบวา “นายครับ  
ปลอยมันไวปนี้ อีกสักปหนึ่ งเถิด ผมจะพรวนดินรอบตน  
ใสปุย ดูซิวา ปหนามันจะออกผลหรือไม  ถาไมออกผล  
ทานจะโคนทิ้งเสียก็ได” 



 

  

ห น า  2  

 

สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารียพรหมจาร ี
( St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary, solemnity ) วันที่ 19 มีนาคม 

 

 มีขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่องคพระผู เปนเจาทรงเลือกให เปนผู ปกปองคุมครองพระแมมารีย 
และ เป นบิ ด าเลี้ ยงของพระเยซู เจ าน อยมาก เรารู เพี ยงว า  "ผู ชอบธรรม " ที่ มี น ามว า  โย เซฟนี้ 
ไดรับการกลาวถึงในสองบทแรกของพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวและนักบุญลูกา สวนในงานเขียนที่ไมได 
รับการรับรองวาเปนพระคัมภีรกลับมีรายละเอียดที่นาสนใจหลายเรื่อง แตเราไมรูแนวาเปนเรื่องจริง 
ทางประวัติศาสตรหรือเปนผลผลิตของจินตนาการที่เลื่อมใสศรัทธาในทาน หนึ่งในเรื่องที่ไมมีขอพิสูจนบอกวา
ทานมีอายุมากแลวเมื่อแตงงานกับพระนางมารีย ซ่ึงอายุของพระนางนั้นไมนาจะเกิน 14 ป 

 และเนื่องจากเหตุการณที่ทานกับพระแมมารียตามหาจนพบพระกุมารในพระวิหารที่บันทึกไว 
ในพระวรสารแลว ก็ไมมีการกลาวถึงทานอีกเลย จึงมีเหตุผลนาเชื่อถือไดวาทานไมไดมีชีวิตอยูจนถึงเวลาที ่
พระเยซูเจาทรงเริ่มตนประกาศขาวดีแหงพระวรสาร ไมมีใครรูเรื่องวันและสถานที่ที่ทานไดสิ้นชีพ  และก็ไมรูวา
ถูกฝงไวที่ ไหนดวย แตความศรัทธาที่มีตอทานเริ่มขึ้นตั้ งแตสมัยแรกๆ พวกคอปตทางตะวันออก  
(eastern Copts) ไดฉลองทานในศตวรรษที่ 4 แลว และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับทานไดเพิ่มขึน้เรื่อยๆอยางนาพิศวง 

 นักบุญ เทเรซา แหงอาวิลา (สเปน) ได เลือกนักบุญ โยเซฟเปนองคอุปถัมภคณะคาร เมไลท 
ปฏิรูปของทาน และบรรดาซิสเตอรของทานไดรับสิทธิพิ เศษในป ค.ศ.1689 ที่จะเฝารักษาวันสมโภช 
เปนเกียรติแกทานในฐานะเปนองคอุปถัมภ 

 ไมตองสงสัยเลยวานักบุญโยเซฟเปนผูยิ่งใหญที่สุดและไดรับความรักมากที่สุดในบรรดานักบุญ 
ในพระศาสนจักรคาทอลิก ในลําดับตอจากพระแมมารียเพียงเทานั้น ความยิ่งใหญของพระแมมารีย 
และของนั กบุญ โยเซฟอยู ที่ ค วามใกล ชิดกับพระเยซู เจ าของพวกท านทั้ งสอง จึ งไม น าแปลกใจ 
ที่พระสันตะปาปาปโอที่ 9 ไดทําตามเสียงเรียกรองของบรรดาปตาจารยมากกวา 300 คนที่มาประชุมกัน 
ในสังคายนาวาติกันครั้งที่  1 (1869 - 1870) ประกาศเมื่อวันที่  8 ธันวาคม ค.ศ . 1870  วานักบุญ 
โยเซฟเปนองคอุปถัมภของพระศาสนจักรสากล และในป ค.ศ. 1955 พระสันตะปาปาปโอที่ 12 ไดเพิ่มตําแหนง
วา "องคอุปถัมภของบรรดากรรมกร(ผูใชแรงงาน)" โดยกําหนดวันฉลองคือวันที่ 1 พฤษภาคม 

 นักบุญ โยเซฟมักถูกออนวอนขอให เราตายดี  พระศาสนจักรมักแนะนําวา "ทุกคนควรไปหา 
โยเซฟเมื่อประสบความยากลําบากตางๆ" 

 ความยิ่งใหญในดานฝายจิตและความยิ่งใหญในความเชื่อของนักบุญโยเซฟนั้น อยูที่การรับฟงพระวาจา
อันทรงชีวิตของพระเจา ทานนอมรับฟงพระวาจาเหลานั้นในความเงียบ และกลายเปนพยานยืนยันแรกถึงธรรม
ล้ําลึกของพระเจา 
 

   (ถอดความโดย คุณพอ วิชา  หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ;  
เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ  J.K. Mausolfe) 
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ปลัดบอกเลา 

"ยามเมื่อพูดถึงความทุกขของเราและพระเมตตาของพระ" 

 [คนสวนตอบวา ‘นายครับ ปลอยมันไวอีกสักปหนึ่ ง เถิด  ผมจะพรวนดินรอบตน ใสปุ ย 
ดูซิ วาปหน ามันจะออกผลหรือไม  ถ าไมออกผล ท านจะโคนทิ้ งเสียก็ ได ’...“พระเยซู เจาตรัสวา 
"เราบอกทานทั้งหลายวาถาทานไมกลับใจเปล่ียนชีวิต ทุกทานจะพินาศไปเชนเดียวกัน”] (ลก 13:8-9, 5) 

         พี่ น อ งเคยรองไห ไหมครับ  และรองไห ด วย เรื่ อ งอะไร? เคย ไหมรองไห เพราะความผิ ด 
ของตนเอง หรือวาที่ รองไหมีแตคนอื่ นทําให เราตองเจ็บช้ํ าน้ํ าใจเราจึงรองไห  พอเองเคยรองไห 
เพราะตนเองเคยทําใหแมเสียใจ เมื่อเห็นแมก็รองไหแลวพอเองก็รองไหดวยเพราะความผิดของตนเอง   

         และความรู สึ ก เสี ย ใจและรองไห ใน เวลาต อมาก็กลายเป น เครื่ อ งมือชั้ นดี ที่ พ ระ เป น เจ า 
มอบให เพื่อเราจะได ใช ในการปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเอง การรองไหครั้งนั้นจึงเปนจุดหัวเลี้ยวหัว 
ตอเปลี่ยนจากเด็กเกเร กลับกลายมาเปนเด็กที่มาเขาวัดชวยมิสซา เขาบานเณรโดยที่ ไมรูวา วันหนึ่ง 
จะกลายเปนพระสงฆคนหนึ่ง 

 "พีน่องทั้งหลาย บรรพบุรุษทุกคนของเราไดรับการลางในเมฆและในทะเล เขารวมกับโมเสส  ทุกคน
กินอาหารฝายจิตอยางเดียวกัน แมกระนั้น พระเจาก็มิไดพอพระทัยคนสวนใหญเหลานั้น พวกเขาลมตาย 
เก ลื่ อ น กล าด อยู ใน ถิ่ น ทุ ร กั น ด าร  เห ตุ ก ารณ เห ล านี้ เกิ ด ขึ้ น เป น ตั วอ ย า งสํ าห รั บ เร า  มิ ให 
เราปรารถนาสิ่งชั่วรายดังที่เขาปรารถนา"  (เทียบ1 คร 10:1-3,5) 

          พระเมตตาของพระเปนเจา ก็เปนเรื่องงายๆอยางนี้แหละครับไมไดซับซอน พระองครักเรา 
อยูแลวรักเราที่ เปนลูกของพระองค เปนประชากรของพระองค  ความรักของพระก็ เพียงแคหวัง 
ให เรานั้ นออกหางจากสิ่งชั่ วราย กลับมารับอาหารฝ ายจิตของพระองค  รับพลังจากศีลมหาสนิท 
และรวมชีวิตกับพระองค มีความรักมีความดีงามในชีวิตมีความเมตตาตอเพื่อนพี่นองคนอื่น 

 [องคพระผู เปนเจาตรัสวา “เราสังเกตเห็นความทุกขยากของประชากรของเราในอียิปต 
เราไดยินเสียงรองเพราะความทารุณของนายงาน เรารูดีถึงความทุกขทรมานของเขา เราลงมาชวยเขาให
พ นมื อชาวอียิ ปต  และนํ าเขาออกจากแผนดินนั้ น  ไปสู แผ นดินที่ อุ ดมสมบู รณ และกวางใหญ 
ไปยังแผนดินที่มีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบริบูรณ..."]  (อพย 3:7-8) 

          พ ระ เป น เจ าพ ระบิ ด า พ ระองค เห็ นค วามทุ กข ขอ งลู กๆของพระองค  ของประชากร 
ของพระองคเสมอ พระองคปรารถนาจะชวยบรรเทาทุกข และพระองคก็ปรารถนาที่จะใหเราไดเขามารวมกับ
พระองค รวมกันบรรเทาทุกขเพื่อพี่นองของเราเทาที่สามารถ หลายครั้งเราคิดวาความทุกขของเราหนัก
เหลือเกิน ความทุกขของเราชางมืดมิดปดทุกอยางทุกชองทางในชีวิต   

          ยามเมื่อหันมามองอีกทีหนึ่ง ที่ไหนไดเรายังมีพลังมากมายมีพระพรมากมาย ที่จะเผชิญหนากับ 
ความทุกขของเราเองและยังสามารถแบงปนชวยเหลือเพื่อนพี่นองคนอื่นที่มีความทุกขคลายกัน 
กับเราหรือมากกวาเราดวย.           นกขุนทอง.  
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   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 3  เทศกาลมหาพรต 

 - ตามประสงคผูขอ  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม สุชีรา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อรสา สุขสําเร็จ อรสา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 
 - สุขสําราญแด เปาโล สุนทร มหามณีรัตน+ลูกๆ หลานๆ ทุกคน วรรณรุณี 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 

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

วราลักษณ 

 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - สุขสําราญแด แบรนาแดต วรรณภา มหามณีรัตนและครอบครัว Apperson สุนทร 
 - สุขสําราญแด เทเรซา วิภา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสําราญแด ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสําราญแด อันนา สมเพชร แสงทอง+อันนา สมพิศ แสงทอง ไพบูลย 
 - สุขสําราญแด มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ์  

วันที่ 20 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา+ผูมีพระคุณ สมบัติ 
นพวารพระมารดาฯ - สุขสําราญแด มารีอา วิจิตรา ปญจทรัพยและครอบครัว  
เวลา 07.00 น - สุขสําราญแด มารีอา เทเรซา วรรณี เปลงศรีสุข+ครอบครัว เปลงศรีสุข สมบัติ 

 - สุขสําราญแด มารีอา วิจิตรา+มาลีและวัชรีย ปญจทรัพยและครอบครัว ปญจทรัพย สมบิต 
 - สุขสําราญแด เปโตร สนั่น ผลอุดม+มารีอา วิไล ปญจทรัพยและครอบครัว ผลอุดม สมบัติ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสําราญแด ดอมินิก ธนศร พรรณศิริ  
 - สุขสําราญแด นิธิ บุตรสิทธิวงศ นิธิ 
 - สุขสําราญแด เปาโล เดนพงศ สุยคง เดนพงศ 
 - สุขสําราญแด มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว ไพลิน 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คณะวินเซนเดอปอล 
 - สุขสําราญแด ยวงบัปติสตา นัฐพงษ อํานวยพร+ตามประสงคผูขอ นัฐพงษ 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว หราสิงห+ครอบครัว กรรณิกา+ครอบครัว ผาดุงแคลน บุญยาง,ลูกหลาน 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว เบญจฤทธิ์ ลาวัลย 
 - สุขสําราญแด เทเรซา วิไล เทเรซา 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สงัขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน ประยุทธ 
 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
 - สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข+ตามประสงคผูขอ สนั่น 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

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

 - อุทิศแด ยอแซฟ ศุภกิจ พงษไกรกิตต+ิดอมินิก ซาวีโอ พจน พงษไกรกิตติ อภิญญา 
 - อุทิศแด เทเรซา มินตรา ทิวไผงาม ครอบครัว  
 - อุทิศแด เทเรซา บรรจบ เฮงรัศมี+ยอแซฟ โภชน+อันนา จิ๊ด บุญรัตน 
 - อุทิศแด มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+เปโตร สวาง+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม+อันเดร สวัสด์ิ ทิวไผงาม อําพัน 

 - อุทิศแด ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง 
แซจัง+สอน สุวรรณี สุรางค 



 

  

ห น า  5  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย  อาทิตยที่ 3  เทศกาลมหาพรต 

 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา หลี+เซซีลีอา สําลี เกตุผล+ลูซีอา ปนัดดา ปูรณโชติ+ตระกูล
เกตุผลท่ีลวงลับ ชลอ 

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

 - 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  
ญาติพี่นอง+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร+ว.ในไฟชําระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ 

 - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 

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

 - อุทิศแด มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปาโล ขันธ พรพรรณ 

 - อุทิศแด เปโตร ฮง+มักดาเลนา วงศ ผิวเกลี้ยง+โรซา ระเบียบ+เปโตร สด+ยวงบัป
ติสตา จําลอง ผิวเกลี้ยง จินตนา 

วันที่ 20 มี.ค. 2022 - อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสิน+สอน สุวรรณี+เฮียง แซจัง+ธเนศ แซจัง+ภาณุ วสุสิน จิตติมา 

นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด ปโอ อนันต+เปาโล ศักดิ์สิทธิ์+เทเรซา จําปา อุดมสิทธิพัฒนา+มารีอา  
มักดาเลนา มามวย+เปาโล พุก แซเจี่ย วันทนา 

เวลา 07.00 น - อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 

 - อุทิศแด เทพกัลยา แกวจันดา+อมรเมธ เตรยีมแสงชัย+บรรพบุรุษ ญาติมิตร+
วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ รัชนี 

 - อุทิศแด อันตน ประสิทธิ์+มารีอา อนงค ศิริพัฒน อภิสิทธิ์ 
 - อุทิศแด เลโอ วิเชียร อมรินทร+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ภาวนา  
 - อุทิศแด ยวงบัปติสตา สุรัตน รัตนธรรมบุตร วีระกิตต 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล 15/3 
 - อุทิศแด อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+มารีอา รุงเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
 - อุทิศแด ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 

 - อุทิศแด นฤปราณ นิติธนาภัทร+มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บุเยี้ยง  
แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 

 - อุทิศแด สตานิเลาส ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ เพ็ญศรี 
 - อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - อุทิศแด ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 
 - อุทิศแด มารีอา ปราณี สงโส โสพิศ 
 - อุทิศแด คุณพอ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง ท่ีลวงลับ  
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ บุญยาง,ลูกหลาน 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เพ็ญพิมล 
 - อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เดินรูป 14 ภาค- มิสซา 
09.15 น. 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 21 มี.ค. 2022 
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา 
เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3 วราลักษณ 

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



 

  

ห น า  6  

 

   วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร สัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

   

วันที่ 22 มี.ค. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

เกียรติ 

มิสซา,เวลา 07.00 น. - สุขสําราญแด ลูกา ฐกร สุริยะมงคล  

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

เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพุธ น.ตูรีบิโอแหงมอนโกรเวโย พระสังฆราช 

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

เกียรติ 

วันที่ 23 มี.ค. 2022 
มิสซา,เวลา 07.00 น. 

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

 

 - อุทิศแด มารีอา วีนัส อมรนิทร จุมพล 
 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 
 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

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

เกียรติ 

วันที่ 24 มี.ค. 2022 - สุขสําราญแด จิราพร องอาจพันธุชัย จิราพร  

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

เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร สมโภชการแจงสารเร่ืองพระวจนาตถทรงรับสภาพมนุษย 

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

เกียรติ 

 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม ครอบครัวผลอุดม 
วันที่ 25 มี.ค. 2022 
มิสซา,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+ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+
ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ+ตระกูลปญจทรัพย-เปลงศรีสุข-ผลอดุม ที่ลวงลับ 

ครอบครัวผล
อุดม 

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

เกียรติ 

 - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร สัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

วันที่ 26 มี.ค. 2022 
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+
ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย 

เกียรติ 

เดินรูป 14 ภาค -มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ เกียรติ 

เวลา 16.45 น 
- อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม+ยอแซฟ โชคชัย+มารีอา อุไร+
ยอแซฟ ชวลิต+ยอหน บัปติสต ชํานาญ+ตระกูลปญจทรัพย-เปลงศรีสุข-ผลอดุม ที่ลวงลับ 

ครอบครัวผล
อุดม 

. - อุทิศแด คุณพอแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตยที่ 27 มีนาคม 2022 : อาทิตยที่ 4 เทศกาลมหาพรต 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

ห น า  7  

 

พระวาจานําชีวิต 

“ความจําเปนของการฟนฟูตัวเองอยางตอเนื่อง” 

ตราบใดที่เรายังอยูในกระบวนการเจริญเติบโต เราก็ยังมีชีวิต แตเทาที่สภาพรางกายของเรา

เก่ียวของอยู ในบางเวลา เรารูสึกวา กระบวนการเสื่อมสลายได เขามาแทนที่ จริงอยู เราสามารถ

ชะลอมันใหชาลง โดยรักษาตัวใหคงมีรูปรางที่ดี และมีเครื่องมือชวยหลายอยาง แตเราไมสามารถ

หยุดยั้งกระบวนการแกตัวลงไปไดเลย 

แตการเติบโตของเราในฐานะเปนบุคคลเปนเรื่องที่แตกตางกัน เราตระหนักถึงการเติบโต 

ของการเปนบุคคลของเราดี ในระหวางปของการฝกอบรมตน เมื่อเราเปนนักศึกษาในโรงเรียน 

เมื่อเราเปนคูหมั้นที่พยายามรูจักกันและรักกัน เปนนักบวชในชวงนวกภาพ กุญแจสําคัญของชีวิต 

ที่มีความสุข และมีความหมายคือการรูจักเติบโตขึ้นอยูเสมอ นักบุญเปาโลพูดถึง “การเจริญสูภาวะ

ในพระคริสตเจา” วาเปนงานที่ตองทําตลอดชีวิต  

เทศกาลมหาพรต เปนชวงเวลาที่เราพึงใหความเอาใจใสใหมอีกครั้งกับการเจริญเติบโต 

ของเราในฐานะเปนบุคคล เราเขาไปใกลแผนการที่พระเจาทรงมีสําหรับเราบางหรือไม? ในพิธีกรรม 

เราไดพบกับโมเสสผูไดประสบพบพระเจาในทะเลทรายและพระเยซูเจาผูตรัสถึงการปฏิรูปชีวิต 

ของเรา การปฏิรูปไมเกิดขึ้นโดยทันที เนื่องจากเปนกระบวนการตอเนื่องเรากําลังเติบโตในฐานะที่

เปนบุคคลหรือไม? 
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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.  
                      ชวนสวดสายประคาํออนไลน วันอังคารและวันศุกร เวลา 19.00 น.  
    (ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม พี่นองสามารถตดิตามผานทางชองทาง Facebook วัด) 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 

 

1. มิสซาวันธรรมดา ณ วัดนอยเบเนดิกต     วันจันทร – วันศุกร มิสซาเวลา 07.00 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 
 

3. คําสอนภาคฤดูรอนปนี้ จะเปดเรียนในวันจันทรที่ 21 มี.ค.-29 เม.ย. 2022  ณ ตึกสํานักงานวัด 
 1. ภาคธรรมดา เรียนวันจันทร-วันศุกร    เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 
 2. ภาควันอาทิตยเรียน 8 ครั้ง (พรอมรวมมิสซาวันอาทิตย) เวลา 11.00 น. - 12.00 น 
 เฉพาะนักเรียนที่ไมสะดวกในวันธรรมดา 
.  รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป. 3 ขึ้นไป พี่นองสัตบุรุษสามารถสงบุตรหลานมาเรียนคําสอนได  
หรือติดตอไดที่สํานักงานวัด 
 

 

4. การรับศีลลางบาปเด็กเล็ก ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน คือ วันอาทิตยที่  27 มี .ค . 2022 
 หลังมิสซาสาย พี่นองที่ประสงคลางบาปเด็กเล็ก ติดตอไดท่ีสํานักงานวัด  

 

ประกาศแตงงาน 

โยนออฟอารค ณัฐนีรภา โอชพันธชัย 
บุตรี ธีระ จางตระกูล และ กุลยาภรณ โอชพันธชัย 

ธีระวิทย เตโชติทิพากร 
บุตร ประวิทย เตโชติทิพากร และ นาถวดี บุญเหลือ 

วันเสารที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
พี่นองทานใดทราบวามีขอขัดขวาง กรุณาแจงใหพระสงฆเจาอาวาสทราบ 


