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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว    มธ 5:17-37 

เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่า 
ความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้ว ท่านจะเข้า
อาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย ท่านได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน 
ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้อง 
จะต้องขึ้นศาล ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูง 
ผู้ใดกล่าวแก่พี่นอ้งว่า ไอ้โง่บัดซบ’ ผู้นั้น จะต้องถูกปรับโทษถึงไฟนรก” 
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สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน  

 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 6 ในเทศกาลธรรมดา พระเยซูเจ้าเตือนใจพวกเราทุกคนว่า 
ความดี  ความชอบธรรม ที่ เราจะต้องปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันนั้ น  ต้องมี ให้มาก 
ไม่ใช่แค่ระดับปกติ แต่ต้องในระดับมาก ให้ดีมาก ดีมากเป็นพิเศษยิ่งดี จึงจะเข้าสู่  
พระอาณาจักรสวรรค์ได้ ต้องไม่เพียงหยุดอยู่กับที่ แต่ต้องพัฒนาเพิ่มข้ึนในเรื่องของความดี
ให้มากขึ้นไปอีก ให้ความละเอียดลงไปทุกๆ กิจการที่เราจะปฏิบัติ 

 วันเสาร์ที่  11 กุมภาพันธ์ ฉลองแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ ทางวัดจัดมิสซา 
หน้าถ้ำแม่พระ ตามนโยบายส่งเสริมให้พี่น้องได้มีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษ  
เพราะวัดของเรามีนามของแม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ คงได้มีโอกาสทำมิสซาหน้าถ้ำแม่พระ
ตลอดทั้งปีให้บ่อยขึ้น ขอความร่วมมือร่วมใจ และเป็นพิเศษสำหรับคำภาวนาของพี่น้อง  
เพื่อกิจกรรมของวัดต่อไปด้วย 

 วันอังคารที่  14 - วันพฤหัสที่ 16 กุมภาพันธ์ พระสงฆ์ในเขต 2 ไปเข้าเงียบ
ประจำเดือนร่วมกันที่เขาใหญ่ ทางวัดของดมิสซาในวันพุธที่ 15 และวันพฤหัสที่ 16  
ขอคำภาวนาของพี่น้องสำหรับบรรดาคุณพ่อทุกท่านจะได้รับข้อคิดดีๆ และนำกลับมาใช้ 
ในงานอภิบาลต่อไปด้วย 

 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันพุธรับเถ้า อีกประมาณ 2 อาทิตย์ ขอเชิญชวน 
พี่น้องเตรียมตัวเตรียมจิตใจสำหรับเข้าสู่ เทศกาลมหาพรต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  
เริ่มกิจศรัทธา การเดินรูป 14 ภาค  พี่น้องที่ปรารถนาจะร่วมรำลึกถึงพระมหาทรมาน 
ของพระเยซูเจ้า ได้ติดตามตารางเวลากิจศรัทธาในช่วงเทศกาลมหาพรต  

       ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกท่าน 

                คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“อย่าให้รักกลายเป็นฝุ่น” 

 ช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้กรุงเทพมหานครของเราก็เจอกับสภาวะมลพิษทางอากาศที่เข้า
ขั้นไม่ดีเท่าไหร่นัก ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างที่เราได้ยินบ่อยจากสื่อต่างๆ ส่งผลต่อ
สภาพร่างกายของคนเราเป็นต้น ผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจ สตรีมีครรภ์ เด็กๆ หรือแม้แต่เราที่ไม่ได้มี
โรคประจำตัวหรืออยู่ในกลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็ล้วนได้รับผลกระทบ ถ้าอยู่ในสภาวะเช่นนี้นานๆ ก็ส่งผลเสีย
ต่อร่างกายในระยะยาว หรืออาจจะระยะสั้นก็ได้ ขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ละคน ฝุ่นละอองเล็กๆ ที่
ไม่น่าจะทำอะไรเราได้แต่เมื่อมันมีจำนวนมากมันก็ส่งผลกระทบต่อเราได้อย่างไม่คาดคิด  ซึ่งเป็น
สภาวะการณ์ท่ีเกิดขึ้นทุกๆปีและสังเกตุว่าจะมากในช่วงนี้เนื่องจากสภาพอากาศปิด 
 ในสถานการณ์ที่กล่าวมาทำให้ มีคำถามเกิดขึ้นและเป็นคำถามที่เด็กๆ ส่งมาถามพ่อ คุณพ่อ 
รู้หรือไม่ว่าทำไมกรุงเทพมหานครของเราจึงมีฝุ่นมาก? เป็นคำถามโปรยหัวสำหรับบทสนทนาที่เด็ก
เยาวชนคนหนึ่งส่งมาถามพ่อ และคำตอบที่พ่อมีในหัวก็คงไม่พ้นข่าวที่ได้ยินมา คงเพราะรถเยอะควัน
เสียมาก โรงงานอุตสาหกรรมเยอะ ก็น่าจะเป็นคำตอบที่เรารู้ๆกันตามสื่อต่างๆ (ซึ่งก็รู้ว่าไม่ใช่คำตอบ
หรอกถ้าใช่คงไม่ถาม) เด็กคนนี้ก็บอกกับพ่อว่า เพราะกรุงเทพฯมีคนอกหักอยู่เยอะ ฝุ่นเลยเยอะ พ่อไม่
เคยได้ยินเพลงท่ีเขาร้องว่า คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว ฝุ่นเลยเต็มกรุงเทพฯไปหมด ??????  
 ถ้ามันเป็นแบบเพลงที่เด็กคนนี้บอกกับพ่อสังคมคงน่ากลัวเลยทีเดียว ไม่ใช่เพราะฝุ่นมันเยอะ 
แต่เพราะความรักมันกำลังหายไปจากสังคมของเรา อย่าให้ความรักในสังคม ในชุมชน ในครอบครัว  
มันกลายเป็นฝุ่น เพราะความสวยงามมันจะกลายเป็นพิษภัยทันที ความรักช่วยจรรโลงสังคม  
ช่วยจรรโลงครอบครัว เมื่อไหร่ที่ความรักหายไป ปัญหาจะตามมาในไม่ช้า 
 ในสัปดาห์นี้จะถึงวันวาเลนไทน์ ในความเป็นจริงคงไม่ใช่วันสำคัญอะไรในพระศาสนจักร
คาทอลิก อาจจะเกี่ยวข้องกับนักบุญองค์หนึ่งแต่คงไม่ได้เกี่ยวข้องแบบวันที่คนทั่วไปฉลองกัน เพียงแต่
พ่อก็คิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์แห่งความรักสำหรับเราแต่ละคนเป็นพิเศษ ท่ีจะให้ความสำคัญกับ
คนที่เรารักไม่ว่าสถานะไหน พ่อแม่ ลูก สามีภรรยา เพื่อนๆ หรือใครก็ตาม น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราจะมี
เวลาแสดงความรักต่อกันบ้างในครอบครัวก็ดี ในที่ทำงานก็ดี ในกลุ่มเพื่อนๆของเรา  บางทีความเคย
ชินประจำๆ เจอกันทุกวัน มันก็ทำให้การแสดงความรักต่อกันมันน้อยลงไป อย่าลืมว่าในความเป็นจริง
ทุกๆคนก็ต้องการความรักที่เป็นรูปธรรมที่สัมผัสจับต้องได้ ผ่านทางคำพูด ผ่านทางการเอาใจใส่  
ผ่านทางการปฏิบัติ อย่าละเลยที่จะแสดงความรักที่เป็นรูปธรรมต่อกันบ้างเมื่อมีโอกาส เหมือนกับ
ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเรารู้ปัญหากันหมด แต่ถ้าไม่หันมาทำอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหา ลดการเผาไหม้ 
ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดหรือขจัดฝุ่นในบ้าน ฯลฯ ฝุ่นก็ยังอยู่แบบนี้แต่ถ้าลงมือทำอะไรบ้างที่เป็น
ภาคปฏิบัติอย่างน้อยมันก็อาจช่วยให้อะไรดีขึ้นบ้าง  

อย่าให้ความรักมันกลายเป็นฝุ่นเพราะมันจะเป็นมลพิษต่อร่างกาย คนรอบตัว แต่ให้ความรัก 
มันเป็นยาบำรุงที่ทำให้ชีวิตของเราและคนรอบข้างเราเต็มไปด้วยชีวิตชีวา    ปลัดวัดคลองจั่น 



 

  

ห น้ า  4  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย พัสธพงษ,์ศุภณัฐ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา หนึ่ง ขาวผ่อง อาภรณ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วสุสิน+พวงพุฒ+ชโนทาหรณ์+ลายสุวรรณ+พรวัฒนา วลัยพร 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร กิตติธรรม วงษ์วุฒิพงษ์+มารีอา อุไรรัตน์ พจน์พิริยะ+โยนออฟ

อาร์ค ธิษณา+โยนออฟอาร์ค ธนิตา+อากาทา ธนิชพร วงษ์วุฒิพงษ์ อุไรรัตน์ 
 - สุขสำราญแด่ แอนนา ซุ้นโหย้ง แซ่หลิน+สวัสดิ์ ดอนสกุล ลำจวน 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา กอเลตตอรี่ จิราพร องอาจพันธุ์ชัย จิราพร  
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วิภา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ปฐวรรณ ภาคกินนร+อังเยรา เมริซี กัณทิชา ไชยสีหา เพ็ญศรี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ชำนาญวิวัฒน์ อัครวัฒน์ 
 - สุขสำราญแด่ ดารา พรหมเสนา+มณฑิตา พรหมเสนา+คุณานนท์ พรหมเสนา+ญาติพ่ีน้องทุกคน ดารา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน  
วันที่ 12 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 

มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ มีคาแอล ไมเคิล ตั้งสกุล+ญาติพี่น้อง ยุทธนา 

 - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ ์  
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ บัญชา สุยคง สดใส 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ จำลอง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สว่างจิตต์+เซซีลีอา สมใจ สว่างจิตต์ สมใจ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา ศุภลักษ์ นิปกากร+เทเรซา ชุติมา นิปกากร  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา+ครอบครัว ศรุตวราพงศ์ ธนพล 
 - สุขสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+รัชนี+ณัฐชา+ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ แอนโทนี มหาสมุทร พลสีแย้มและครอบครัว กร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว Rittichai+Lykheo+ครอบครัว+พ่อเสวย+รัชฏาพร+ชัยพฤก+ 

แม่พี่กิ้ว+ยายทอด Rittichai 
 - สุขสำราญแด่ ธเนศ ทองรุจิโรจน์และครอบครัว ธเนศ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว บุญย่าง ทราสิงห์+ครอบครัว ชลิตา+กรรณิกา+ดวงแก้ว  

ผาดุงแคลน+สุพรรณษา+พ่อเสวย+รัชฎาพร+ชัยพฤก+แม่พี่กิ้ว+ตามประสงค์ผู้ขอ บุญย่าง,ชลิตา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พรทิพย์ พอสินธิ์ พรทิพย์ 
 - สุขสำราญแด่ รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+รัชนี+ธนัฐชา หรรษกุล+

ครอบครัว เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - สุขสำราญแด่ เอลีซาเบธ มยุรี รุ่งแสง มยุรี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ธาริณี อาชาภิรมย์ศิลป์+ตามประสงค์ผู้ขอ ธาริณี 



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว รุ่งอรุณไทยกุล+ครอบครัว พัฒนมงคล+วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ปาริฉัตร   

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อรอนงค์+ตามประสงค์ผู้ขอ อรอนงค์ 
 - สุขสำราญแด่ รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุลและครอบครัว เปาโล วิชชา วชิชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธรติา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา   
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+มารีอา ชงอิด แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต 

ชโนทาหรณ์+เซ่งเต๊ก วลัยพร 
 - อุทิศแด่ มารีอา มักดาเลนา กิมเซ็ก แซ่ฉั่ว+หลุยส์ ยู้เล้ง แซ่เอี้ยว อุไรรัตน์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ เม่ง แซ่หลิน+วิญญาณที่ไม่มีคิดถึง ลำจวน 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ มารีอา เท่ือม อินทรบ+เปาโล ไสว อินทรบ+พิสิษฐ์ ชำนาญวิวัฒน์ อัครวัฒน์ 

วันที่ 12 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา สุนทรี สว่างจิตต์+มารีอา เสง่ียม พันธุมจินดา+ 
มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม+เปโตร วิจารณ์ จันมา สมใจ 

มิสซา - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ ลาวัลย์ 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 

 - อุทิศแด่ คุณพ่อ กันต์ รุ่งแสงตะวันฉาย ธเนศ 
 - อุทิศแด่ มารีอา รำไพ อัจฉราวดี+เปโตร เกียรติ์ อัจฉราวดี พรทิพย์ 
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำวย โพธิปัสสา+สุธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง  

กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ว.ในไฟชำระ 
ลูกหลาน
เหลน 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บุญเลิศ+เอากุสติน เอกมล อาณานุการ นิตยา,ปิยะวดี 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ เปโตร สท้าน ห่อเร+อากาทา สอิ้ง ห่อเร ดนัย-ภาวนา 
 - อุทิศแด่ อักแนส แอคเนส แอดดิสัน+เทเรซา อินนิ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน+แอนเยลา แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ พต.อ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ ลูกา ทองสา+ลูซีอา เสด็จ+เทเรซา วัชรภรณ์+มารีอา พัชรวดี วงศ์มาแสน สมบัติ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ดารา 
 - อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน สุรางค์ 
 - อุทิศแด่ ลูโดวีโก สำเภา แสงเป่า+เทเรซา ลำดวน แสงเป่า ดนัย,ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ อากาทา คำพด แร่ถ่าย อัญชนา 

 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ้นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูน
ทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชา ศิวัช อัศวนันต์ธนา+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ จิณณ์ณวรา 

 - อุทิศแด่ อันนา ประเพียร ตรันเจริญ+เปาโล ทวี ชูศักดิ์ สมัย 

 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย ประภาศรี+ 
กัญญรัตน์+อากง อาม่า ครอบครัว 

 - อุทิศแด่  ลอเรนซ์ สมบูรณ์+มารีอา มักดาเลนา เวิล พันธ์วิไล ประยูร 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ บุญรอด แก้วพงษ์พันธ์ พัชรา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ท้ง ลำพันธุ์+เทเรซา ทวิล ลำพันธุ์ วีรยุทธ 

วันที่ 12 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ เปโตร เบียน+โรซารี หย่อ+ยอแซฟ วิเศษ ศรีวรกุล+มารีอา กฤตธีพัฒน์ วัฒนกิจจา ปภาวดี 
มิสซา - อุทิศแด่ แคทรีน ไตลังคะ เกริกชัย 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ ประวิน วิวัฒน์วานิชวงศ์ บุญเรือง 
 - อุทิศแด่ เปโตร เบียน+โรซา หลี หย๋อ+ยอแซฟ วิเศษ ศรีวรกุล+มารอีา กฤตธีพัฒน วัฒนกิจจา  
 - อุทิศแด่ อันนา โฉน แซ่เตียว+วิเชียร ประทีปปรชีา+เปาโล พิชัย แซ่เตียว+กนก บุญครีพิตยานนท์ วรีวัฒน์ 
 - อุทิศแด่ Catherine Tailanka  กมลทิพย์ 
 - อุทิศแด่ ยวง หยวน แซ่เลี้ยง+เทเรซา อ้ายติน แซ่ลิ้ม+อันนา กิตติมา สุวิมล+เปาโล ศรัณย์ สุวิมล ลูกหลาน  
 - อุทิศแด่ ปีเตอร์ บุรินทร์ สุวานิชย์กุล ทิพย์วัลย์  
 - อุทิศแด่ ณรงค์+วาสนา พัฒนมงคล+แบร์นาแด็ต มานี รุง่อรณุไทยกุล ปาริฉัตร 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร ยนต์พิพัฒนกุล+ บิดา มารดา+ตามประสงค์ผู้ขอ อรอนงค์ 

 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง  
กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลูกหลาน เหลน 

 - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ+์เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+
วญิญาณในไฟชำระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 

 - อุทิศแด่ เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน์+ 
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ อุดม 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ Chalita,บุญย่าง,ดวงแก้ว,สุพรรณษา 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ Rittichai, Lykheo,ครอบครัว 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา  

เวลา 09.30 น. 
สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันจนัทร ์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ 
ยทุธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 13 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธัชทอง พงษ์ตระกูล+สิทธิศักดิ์+มารีอา วรรณรัตน์ พงษ์ตระกูล  
มิสซา 

เวลา 06.20 น. 
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันอังคาร ระลึกถึง น.ซีริล นักบวช และ เมโทดีโอ พระสังฆราช 

วันที่ 14 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ 
ยทุธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพุธ 

วันที่ 15 ก.พ. 2023 
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

 งดมิสซา 

วันพฤหัสบดี 
วันที่ 16 ก.พ. 2023 

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

 งดมิสซา 

วันศุกร์ น.เจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์ 

วันที่ 17 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ 
ยทุธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ 
ยทุธ+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 18 ก.พ. 2023 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
นพวารพระมารดาฯ 

มิสซา  
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ทีไ่ม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วเิชยีร อมรนิทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอาทิตย์ที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2023 : อาทิตย์ที ่7 เทศกาลธรรมดาธรรมดา 
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ตารางมิสซา : วันจันทร ์วนัอังคาร วันศุกร์ เวลา 06.20 น.วันพุธและวันพฤหสับดี  งดมิสซา 
                  วนัเสาร์ นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.   

กระดานข่าวพระมารดาฯ 
 

 

1. สัปดาห์หน้า :  วันจันทร์, วันอังคาร และวันศุกร์   มิสซา 06.20 น. 
   วันพธุและวันพฤหัสบดี   งดมิสซา  
 

2. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2023 พี่น้องท่านใดท่ีประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานวัด 
 

3. พี่น้องท่านใดมีใบลานของปีที่ผ่านมา สามารถนำมาให้ที่วัด เพื่อจะได้เตรียมเข้าสู่เทศกาล 
มหาพรต วันพุธรับเถ้า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 
 

4. เปิดรับสมัครผู้สูงอายุของวัด  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่สนใจสมัครเข้าชมรม
ผู้สูงอายุของวัด สามารถแจ้งชื่อ เบอร์โทรได้ท่ีหน้าวัด หรือติดต่อสำนักงานวัด 
 

                                             บทภาวนาแด่แม่พระเมืองลูร์ด 
                         ข้ าแต่ พระแม่ มารี ย์  พ ระแม่ ได้ ทรงประจัก ษ์มาแก่ นั ก บุญ แบร์นาแด๊ ต 
                         ท่ามกลางความเหน็บหนาว  และมืดมนแห่งเหมันต์  พระแม่ได้ทรงมอบ 
                         ความอบอุ่น แสงสว่าง และความงดงาม ท่ามกลางความมืดมนของชีวิต 
                         และในโลกมืดของอำนาจความชั่วร้าย ขอพระแม่โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
                         มีความหวัง และความไว้วางใจ ข้าแต่พระแม่ ผู้ทรงเป็นการปฏิสนธินิรมล 
                         โปรดเสด็ จมาช่วยเหลือ ข้ าพ เจ้ าทั้ งหลายผู้ เป็นคนบาป  โปรดประทาน 
ความสุภาพถ่อมตนแห่งการกลับใจ และความกล้าหาญในการใช้โทษบาป โปรดสอนให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
ภาวนาเพื่อมนุษย์ทุกคน โปรดนำข้าพเจ้าทั้งหลายสู่ต้นธารแห่งชีวิตที่แท้จริง ข้าแต่พระแม่มารีย์  
โปรดทอดพระเนตรความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทอแสง 
อันอ่อนหวานของพระแม่แก่ทุกคน ในเวลาที่ต้องผ่านความตาย ข้าพเจ้าทั้งหลายภาวนาวอนขอ 
พระแม่มารีย์ พร้อมกับนักบุญแบร์นาแด๊ต ผู้เรียบง่าย โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เข้าสู่จิตตารมณ์  
แห่งความสุขแท้ เช่นเดียวกับท่าน  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายเกียรติแด่พระนางพรหมจารีมารีย์  
พระมารดาของพระเจ้า ข้ารับใช้ผู้ทรงบุญของพระองค์ และที่ประทับของพระจิตเจ้า อาแมน 


