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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น  
             ยน 1:29-34 

      เวลานั้ น  ยอห์ น เห็ นพระเยซู เจ้ า เสด็ จม าหาตน  จึ งกล่ าวว่ า  
“นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงยกบาปของโลก ผู้นี้แหละคือผู้ที่ข้าพเจ้า
เคยพูดถึงว่า ‘บุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า ซึ่งนำหน้าข้าพเจ้าไป  
เพราะอยู่ก่อนข้าพเจ้า’ ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมา 
ให้ทำพิธีล้าง เพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล” 
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สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 
 อาทิตย์นี้ เป็นสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ในพระวรสารวันนี้ นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง 
เห็นพระเยซูเจ้าและได้พยายามแนะนำทุกคนให้รู้จักองค์พระเยซูเจ้าอย่างถ่องแท้ ขอพวกเรา 
ทุกคนได้สัมผัสและรู้จักองค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของเรา เพื่อเราจะได้ เป็นผู้ที่ชี้  
และนำผู้อื่นในรู้จักพระคริสตเจ้าเช่นเดียวกัน 

 การเข้าเงียบของพระสงฆ์ประจำปีผ่านพ้นไปด้วยดี ขอขอบคุณสำหรับคำภาวนาของพี่น้อง 
เพื่อคุณพ่อทุกท่านจะได้มีความรัก ความเมตตาของพระในการปฏิบัติห้น้าที่อภิบาลตามวัดอย่างดี 
มีพระหรรษทานของพระเจ้าในการเจริญชีวิตต่อไป  

 วันเสาร์ที่ 14 มกราคมปีนี้เป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ  
ของปีนี้  มีคำขวัญสำหรับเด็กๆ หลายคำขวัญ ขออวยพรให้เด็กๆ ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีในฐานะนักเรียนและลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ นี่คงเป็นหัวใจสำคัญที่สุด
สำหรับเด็กๆ ทุกคน ที่สำคัญขอให้มีความรัก ความศรัทธาต่อพระเจ้ามากๆ ด้วย 

 วันจันทร์ที่  16 มกราคมปีนี้ตรงกับวันครู ครูนับเป็นอีกบุคลากรที่สำคัญประการหนึ่ง 
ของประเทศและสังคม ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ วิชา ประสบการณ์ ฯลฯ หลายๆ ครั้งเปรียบเสมือน
พ่อแม่ของเด็กๆ ในบางช่วงจังหวะ พี่น้องหลายท่านเป็นครู อาจารย์ มีนักเรียน ลูกศิษย์ จำนวนมาก 
เชิญชวนเราภาวนาเพื่อคุณครูทุกท่าน 

 วันอาทิตย์ที่  22 มกราคม ตรงกับวันตรุษจีนและตรุษญวน วันขึ้นปีใหม่ของสำหรับผู้ที่  
มีเชื้อสายจีนและญวน ทางวัดมีมิสซาอวยพรเป็นพิเศษหลังมิสซามีการแจกส้มและเงินขวัญถุง  
(เล็กๆ น้อยๆ) เชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ร่วมรับพรในมิสซาในวันและเวลาดังกล่าวด้วย  

 ทางบ้านเณรใหญ่แสงธรรม ฝากประชาสัมพันธ์ “แรลลี่แสวงบุญ เพื่อกองทุนแสงธรรม”  
พี่น้องท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงกานี้ติดต่อที่สำนักงานวัด กิจกรรมนี้มีเสื้อสำหรับผู้ที่เข้าร่วมด้วย 
สามารถติดตามรายละเอียดท้ังหมดได้ท่ีสำนักงานวัดฯ หรือติดต่อโดยตรงที่บ้านเณรแสงธรรม      

       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน 
               คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“ปฏิทินปีพิธีกรรม 2023” 

 เราผ่านเทศกาลพระคริสตสมภพและเข้าสู่เทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่ 1 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน
มาเราได้สมโภชพระคริสต์แสดงองค์ มีธรรมเนียมดั้งเดิมหนึ่ง นั่นคือในวันสมโภชพระคริสตแสดง
องค์ จะมีการประกาศวันฉลองสำคัญของพระศาสนจักรในรอบปีนี้ ว่าจะตรงกับวันที่เท่าไหร่  
เป็นการประกาศให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้พ่ีน้องสัตบุรุษ ได้จัดเตรียมตารางชีวิตให้เหมาะสม 
สำหรับการร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญต่างๆ ล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันอาจไม่ได้มีการประกาศทางการ 
เป็นกิจลักษณะในทุกที่ เพราะเราสามารถติดตามวันต่างๆจากช่องทางออนไลน์ได้หลากหลาย 
มากขึ้น แต่เพ่ือประโยชน์สำหรับพ่ีน้อง พ่อจึงใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้พ่ีน้อง 
ได้รับทราบและเตรียมตารางเวลาเพื่อการร่วมพิธีกรรมสำคัญในปีนี้ได้อย่างเหมาะสม 

 วันพุธที่  22 กุมภาพันธ์ 2023  วันพุธรับเถ้า และเริ่มเทศกาลมหาพรต 
  วันอาทิตย์ที่  2 เมษายน 2023 อาทิตย์ใบลาน (เริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)    

 ตรีวารปัสกา 
 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์  6 เมษายน 2023 
 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์   7 เมษายน 2023 
 วันเสาร์สักดิ์สิทธิ์  8  เมษายน 2023 
 วันอาทิย์ปัสกา   9 เมษายน 2023 

 วันอาทิตย์ที่  21 พฤษภาคม 2023   วันสมโภชการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสตเจ้า 
 วันอาทิตย์ที่  28 พฤษภาคม 2023  วันสมโภชพระจิตเจ้า 
 วันอาทิตย์ที่  11 มิถุนายน 2023  วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า 

 นอกจากวันสำคัญดังกล่าว ตามปฏิทินพิธีกรรม ยังมีวันอื่นๆที่สำคัญ ซึ่งพ่ีน้องสามารถ
ติดตามได้จากสื่อคาทอลิกช่องทางต่างๆ และจากการประชาสัมพันธ์ของวัดต่อๆไป เชิญชวน
มาร่วมพิธีกรรมสำคัญด้วยกันในปีนี้ครับ      

         ปลัดวัดคลองจั่น 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย จิณณ์ณวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีย์ ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว พัฒนมงคล+ครอบครัว รุ่งอรุณไทยกุล ปาริฉัตร 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว สวอน  

 - สุขสำราญแด่ แอนนา จุฑาพร ขาวผ่อง อาภรณ์ 
 - สุขสำราญแด่ ดอมินิโก ซาวีโอ กฤตศรัณย์ เจริญสินธิโชค นพพินท์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นนท์สถาพร เฉลียว 
 - สุขสำราญแด่ เปาโล วิชชา โพธิปัสสา+รัชนี+ณัฐชา โพธิปัสสา+สุกานดา หรรษกุล วิชชา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วิภา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว แก้วลำลอง+ครอบครัว กิจสกุล ทิพย์วัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว โสภาษิต ฉันทนา 

 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 
เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 

วันที่ 15 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ทรงเกียรติ พงศ์ชีวะกุล ทรงเกียรติ 
มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  

เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ พิชัย เจริญพงศ์ พิชัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มณีวรรณ์ สมชาย 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วิไล เทเรซา 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา กาญจนา ศรีวรกุลและครอบครัว+พ่อ แม่+พี่น้อง กาญจนา 

 - สุขสำราญแด่ เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันตธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันตธ์นา+มารี
อา จิณณ์ณวรา อัศวนันต์ธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ์ ศุภณัฐ 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร จอมทัพ ปัญจมงคล จอมทัพ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เปโตร จอมทัพ ปัญจมงคล จอมทพั 
 - สุขสำราญแด่ เซซีลีอา นฤดีอร สำเนียงล้ำ นฤดีอร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ฑิฆัมพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 

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

 
- สุขสำราญแด่ อักแนส จินตนา ภารนันท์+Eric Coates+เทเรซา คณิสสร เซ่ียงหลิว+
ครอบครัว ภัทรพรชัยวัฒน์ (จารุจงกลวงศ์)+ครอบครัว ภารนันท์+ครอบครัว พงษ์พรสวัสดิ์+
ครอบครัว เอ็นดู+ครอบครัว ตลึงเพชร+ครอบครัว ภควรรณกมล+ตามประสงค์ผู้ขอ 

สุพรรณ 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+
ครอบครัว ศิริวงศ์วัฒนา สมบัติ 

 - อุทิศแด่ มารีอา ดวงวิภา แซ่เจี่ย+เปาโล เจีย หยุงเซ้ง วาสนา 
 - อุทิศแด่ พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ชุลีกร 

วันที่ 15 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ พตอ.วิทุร+อำนวย โพธิปัสสา+ทิวธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
มิสซา - อุทิศแด่ ปีเตอร์ บุรินทร์ สุวานิชย์กุล ทิพย์วัลย์  

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด่ มารีอา วันดี ชมเชิงแพทย์+เปโตร พิทชา ชมเชิงแพทย์ พิทชวัน 
 - อุทิศแด ่บิดา มารดา+ญาติพีน้องที่ล่วงลับ+เปโตร สิงห์ ปั้นทอง+มารีอา มักดาเลนา จี ปั้นทอง เดือนเต็ม 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+มารีอา รุ่งเรือง พวงศรี ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 

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

 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นภิาภรณ์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ อักแนส รัตติกร มณีวรรณ์ สมชาย 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ บญุรอด แก้วพงษ์พันธ์ พัชรา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล+มารีอา อนงค์ ชัยวิมล+ยออันนา ผัน ชัยวิมล สุพจน์ 

  - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อึ๊ง+มารีอา ชงอิก แซ่แพ้+เปาโล มหรรณพ วสุสนิ+เฮียง แซ่จัง+สอน 
สุวรรณี+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+สาทร อังกุรัตน์+ลิ่วถิน แซ่จัง+มาลี แซ่จัง+วิญญาณในไฟชำระ สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ ยอแซฟ บักเตีย แซ่บุ๊น+ฟีโลมีนา บุญรอด ผังรักษ์+ยอแซฟ ใหม่+ยอแซฟ กู๋ตี๋+ 
ญาติพี่น้อง+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วราลักษณ์ 

 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ  
กีรติพูนทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันต์ธนา ธนพล 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา 

 
- อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจ่ย+มารีอา ดวง  

กลิน่บัว แก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ 
ลูกหลานเหลน 

 - อุทิศแด่ วิกฤต แซ่เล้า เกียรติ 
 - อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง+ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอำไพ+อันนา อันนา จิรวันชัยกุล ณัฏฐิณี 

 
- อุทิศแด่ ฟิลิป อ่ำ ดอกยี่โถ+มารีอา ป่วน แพงไพรี+ยอแซฟ หนำ แซ่ถ่ำ+อันนา มาลา ยี่โถ+
ลุค ฮังฟอง เจือง+ยอแซฟ วีระ แซ่ถ่ำ+เปโตร เปาโล หะริน ถิระธาดาเกษม+ลูกา ประวิทย์ 
ธรรมธวัชวร+เปโตร สุวิตร ฤทัยธรรมรงค์+มารีอา สุทินี แซ่ถ่ำ 

จอมทัพ 

   - อุทิศแด่ วินเซนต์ เดอ พอล ไต้ย้ง แซ่เอี๊ย+มารีอา ซุ่นง้อ แซ่ตัน+เปาโล มงคล  
ปัญจมงคล+เทเรซา ลัดดาวัลย์ ปัญจมงคล จอมทัพ 

วันที่ 15 ม.ค. 2023
มิสซา 

- อุทิศแด่ เปาลีนุช วิโรจน์ รุจิพงศ์+อันนา อำภา รุจิพงศ์+เปโตร ประวิทย์ วิทวัสพงศ์+ 
มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ นฤดีอร 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปโตร ประจักษ์+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จำรูญ ปิ่นรัตน์+บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง+
วญิญาณในไฟชำระ 

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ์ ภาวนา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชยั ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 

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

 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ศุภลักษณ์ 
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา  
เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์ 

วันจันทร ์ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 16 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 07.00 น. 

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

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอังคาร ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ 

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

วันที่ 17 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ดอมินิโก ซาวีโอ กฤตศรัณย์ เจริญสินธิโชค นพพินท์  
มิสซา - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง-ไฟชำระ  

เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 18 ม.ค. 2023 
- สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ 

 

มิสซา - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 
เวลา 06.20 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 19 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณ
ในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ น.ฟาเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี, น.เซบาสเตียน มรณสักขี 

วันที่ 20 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ  ปัญจทรัพย์+
ครอบครวั ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

- สุขสำราญแด่ อันนาเพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+ลูกหลาน เลห่์วิสุทธิ์+ 
ลิมประพุฒิพงศ์+หรัง่เจริญ ลูกหลาน 

 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอ้ยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง-ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ คุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร์ ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์+

ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

วันที่ 21 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ ยอแซฟ จง ไชยเผือก+อันนา มนัส ไชยเผือก บุญมา  
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสรอ้ยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง-ไฟชำระ  
มิสซา เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วเิชยีร อมรนิทร์  ภาวนา 

 - อุทิศแด่ มารีอา มุ่ยเอง+เปาโล พรชัย ปัญจทรัพย์+ว.ที่ไมม่ีใครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล 

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023 : อาทิตย์ที ่3 เทศกาลธรรมดา 
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ตารางมิสซา : วันจันทร ์- 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.   

กระดานข่าวพระมารดาฯ 
 

 

  

1. ตารางมิสซาสัปดาห์หน้า : วันจันทรท์ี่ 16 ม.ค. 2023 (หยุดชดเชยวันครู)  เวลา 07.00 น. 

         วันอังคารที่ 17 – วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2023      เวลา 06.20 น. 
 

   วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023  (วันตรุษจีนและตรุษญวน)  
       มิสซาอวยพรพิเศษ แวลา 07.00 น. และ เวลา 09.30 น. 
                                       หลังมิสซามีการแจกส้มและเงินขวัญถุง(เล็กๆ น้อยๆ)  
 

2. โครงการรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี 50 ปี เขต 2 จัดในวันเสาร์ที่  21 มกราคม 2023  
ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง โดยเริ่มลงทะเบียน 08.00 น. – 09.00 น. พี่น้องที่ประสงค์เข้าร่วม
สามารถแจ้งหรือติดต่อได้ท่ีสำนักงานวัด 
 

3. แรลลี่แสวงบุญ เพื่อกองทุนแสงธรรม ครั้งที่ 2 โอกาสครบรอบ 50 ปีสถาบันแสงธรรม 
เพื่อสมทบทุนจะนำมาใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมผู้เตรียมเป็นพระสงฆ์ นักบวช 
และศาสนบริกรของพระศาสนจักร เป็นต้น 

 จัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อแสวงบุญและเยี่ยมชมวัดต่างๆ ในเส้นทาง นครปฐม-ราชบุรี-
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร (บ้านเณรแสงธรรม-วัดนักบุญอันตน-อาสนวิหารแม่พระบังเกิด- 
วัดพระหฤทัย วัดเพลง-วัดนักบุญอันนา ท่าจีน) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 พี่น้องท่านใด 
สนใจเข้าร่วม หรือสนับสนุนโดยการบริจาคโอนเงินผ่านธนาคาร สามารถแจ้งและรับรายละเอียด
ได้ท่ีหน้าวัด/ที่สำนักงานวัด (หรือดูรายละเอียดบอร์ดหน้าวัด) 
 

4. การรับศีลล้างบาปเด็กอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 
2023 พี่น้องท่านใดที่ประสงค์ให้ลูกหลานมาล้างบาป สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานวัด 

 


