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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว    มธ 5:1-12 

      พระเยซูเจ้าตรัสสอนเขาว่า “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักร
สวรรค์เป็นของเขา ผู้ เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับ 
การปลอบโยน ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 
ผู้หิวกระหายความยุติธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็น
สุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็น
พระเจ้า ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า  
ผู้ ถูก เบี ยดเบี ยนข่ม เหง เพราะความซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า  ย่อม เป็ นสุข  
เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 
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สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน  

 อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา พระเยซูเจ้าพูดถึงความสุขแท้ 8 ประการ 
ความสุขที่พระเยซูเจ้าบอกกับเรานั้นแตกต่างจากความสุขตามประสาโลก ตามกระแสที่บุคคล
ทั่วไปแสวงหาหรือเข้าใจ แต่ความสุขที่พระเยซูเจ้าบอกกับราน้ัน เที่ยงแท้ ถาวร แม้แตกต่างจาก
ความคิดของคนอื่น 

 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร ตรงกับ 
ภาษาละตินว่า “Lux Mundi” เป็นชื่อของบ้านเณรใหญ่ของเรา คือ บ้านเณรแสงธรรม 
มีพิธีกรรมการเสกไฟ บรรดนักบวชจะมีการรื้อฟ้ืนคำปฏิญาณของตนเองในวันดังกล่าว วันศุกร์  
ที่ 3 กุมภาพันธ์เป็นวันศุกร์ต้นเดือนเชิญชวนพ่ีน้องร่วมเฝ้าศีลฯและรับพรศีลมหาสนิทรวมกัน 
เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป  
 เดือนมกราคมใกล้จะสิ้นสุดลง สัปดาห์หน้าเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ ทางวัดมีตาราง 
พิธีกรรม 2 วัน ที่ พ่อขออนุญาตแจ้งตารางล่วงหน้า วันเสาร์ที่  11 กุมภาพันธ์ มิสซา 
หน้าถ้ำแม่พระ โอกาสระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูรด์ (เชิญชวนใส่เสื้อสีฟ้าของทางวัด  
หรือเสื้อสีฟ้า) วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันพุธรับเถ้าเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลมหาพรต 

 บอกบุญต่อๆ กัน วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม มีสามเณรใหญ่และสมาชิกจากศูนย์  
คริสตศาสนธรรมระดับชาติ จะมาจำหน่ายเสื้อเพ่ือสบทบทุนในการสร้างบ้านเณรเล็ก 
ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ พ่ีน้องท่านใดปรารถนาที่จะสนับสนุนสามารถร่วมทำบุญในโอกาสนี้ได้ 
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ซิสเตอร์คณะศรีชุมพาบาลมาจะนำสินค้าพ้ืนเมืองของทางคณะฯ  
มาขาย รายได้สนับสนุนกิจการของคณะฯ ที่ช่วยเหลือสตรีและเด็กๆ เป็นพิเศษ มาทุกปี  
ทุกคนที่มาจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พ่ีน้องวัดพระมารดาฯ เป็นคนใจบุญ  
มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากๆ เชิญชวนพ่ีน้องทำบุญตามกำลังความสามารถ   
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทา่น 

                คุณพ่อประจักษ์  บุญเผา่ 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“สิ่งดีเก็บไว้ อะไรไม่ดีก็ทิง้ไป” 

 ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพ่อมีโอกาส ได้จัดเก็บของในห้องทำงาน ไหนๆ ก็ปีใหม่ทั้งที  
ได้รื้อข้าวของออกมา จัดเก็บโต๊ะทำงาน และก็พบว่า มีขยะอยู่เยอะ มีเศษกระดาษที่เขียนๆ  
ทิ้งไว้ มีของที่ไม่ได้ใช้พอสมควร ได้รื้อออกมาทิ้ง จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน มาน่ังคิด
ชีวิตเราแต่ละปีมันก็เหมือนโต๊ะทำงาน เหมือนห้องที่ เราอยู่ที่ เก็บสารพัดสิ่ง สารพัดอย่าง 
ทั้งจำเป็น ไม่จำเป็น ทั้งมีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ บางอย่างก็เป็นขยะที่ต้องทิ้ง ชีวิตเราตลอดปี  
ก็เป็นแบบนี้ มีทั้งความทรงจำดีๆ ความทรงจำที่อาจจะไม่ค่อยดี มีทั้งความสุข ความทุกข์  
รอยยิ้ม รอยน้ำตา มันเหมือนของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราสะสมมาตลอดปี  

 เวลาปีใหม่หรือช่วงต้นๆปีก็เป็นโอกาสรื้อค้นสิ่งเหล่านี้ออกมา เราแบก เราเก็บอะไรไว้บ้าง 
อะไรที่เป็นประโยชน์ส่งเสริม ก็เก็บไว้ เอามาปัดฝุ่น เสริมสร้างเป็นกำลังใจ อะไรรก อะไรเป็นขยะ 
ก็ทิ้งมันไป อย่าเก็บมาคิด ให้เปลืองพ้ืนที่ชีวิตของเรา มีนักเขียนท่านนึงเขียนไว้ในหนังสือของเขา
ว่า “พื้นที่ชีวิตของเรามีจำกัด เราต้องเลือกเก็บสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิต กับความรู้สึก 
ของเรา ถ้าเรามัวแต่แบกขยะ เก็บขยะชีวิตเอาไว้ อันหมายึงประสบการณ์ไม่ดี เรื่องไม่ดี  
คนไม่ดี เราจะไม่มีพื้นที่พอจะเก็บของดีๆ เรื่องดีๆ ผู้คนดีๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา”  
การเลือกเก็บ การเลือกทิ้ง บางสิ่งออกไปบ้าง จะช่วยให้ชีวิตเราเบาขึ้น สบายขึ้น และเป็นการให้
ของขวัญสำหรับตัวเราเอง 

 การได้จัดพ้ืนที่ชีวิตของเราบ้าง จึงมีความจำเป็น และจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุข 
มากขึ้น มาย้อนดูบางทีเราก็เก็บขยะที่ไม่มีประโยชน์เอาไว้ และก็เก็บมันอยู่อย่างนั้น เป็นปี สองปี  
สามปี หรือมากกว่านั้น จนเราพลาดและไม่มีพ้ืนที่ให้กับเรื่องดี สิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ เพราะพ้ืนที่ 
มันไม่พอ เป็นโอกาสในช่วงเริ่มต้นปีที่เราจะสะสาง จัดเก็บ และทิ้งขยะชีวิตออกไปบ้าง 

 หันมาที่โต๊ะของเรา จริงๆโต๊ะเราก็สะอาดหน้ามองเหมือนกัน เวลาที่ไม่มีขยะ หรือสิ่ง 
ไม่จำเป็นกองอยู่ มาจัดโต๊ะ จัดตู้ จัดห้อง ทิ้งขยะ เราจะเห็นว่าจริงๆ มันมีมุมที่น่ามองอีกเยอะ 
ชีวิตก็ไม่ต่างกันครับ        ปลัดวัดคลองจั่น 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา  

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย จิณณ์ณวรา,ศุภณัฐ 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ศิริ+มารีอา สนธยา พรรณศิริ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา   
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ตรีธารา สุทธิพงศ์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วิภา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฟรังซิสโก พรชัย ตุเว+ตามประสงค์ผู้ขอ พรชัย 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ+์สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 

 - สุขสำราญแด่ ออกัสติน อาทิตย์ เจริญพานิชและครอบครัว+มารีอา ริศรา เจริญพานิช 
และครอบครัว อารีย์ 

 - สุขสำราญแด่ เทเรซา วรรณรุณี มหามณีรัตน์+แบร์นาแด็ต วรรณภา มหามณีรัตน์ วรรณรุณี 
 - สุขสำราญแด่ วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจ+ตามประสงค์ผู้ขอ ประทิน 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ปัญจทรัพย์+ครอบครัว เปล่งศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+

ครอบครัว สวอน  
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธัชทอง พงษ์ตระกูล+สิทธิศักดิ์+มารีอา วรรณรัตน์ พงษ์ตระกูล  
 - สุขสำราญแด่ มารีอา มัซซา แรลโร กังสตาล แสงอรุณ กังสตาล 

วันที่ 29 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว รัศมีธีรธรรม+ครอบครัว ศาสติพงศ์+ครอบครัว ลิมปะพุฒิพงศ์+
ครอบครัว เล่ห์วิสุทธิ์+ครอบครัว หรั่งเจริญ เสาวลักษณ์ 

มิสซา - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญฤทธิ์ ลาวัลย์ 
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว พวงพุฒ+ครอบครัว ลายสุวรรณ+ครอบครัว 

พรวัฒนา+วลัยพร แซ่อั๊ง วลัยพร 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จำลอง ตรันเจริญ+ครอบครัว เพ็ญแข+ครอบครัว ชัชชัย+
ครอบครัว เจ๊เพ็ญศรี+ครอบครัว เชาวลิต จำลอง 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว วงศ์ธนะชัย+ตามประสงค์ผู้ขอ อรวรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์ และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สว่างจิตต์+ครอบครัว สำราญ กิจดำรงค์+ครอบครัว พลีศิลป์+

ครอบครัว จิตสัมพันธ์เวช+ตามประสงค์ผู้ขอ สมใจ 
 - สุขสำราญแด่  Cau Binh An Cho Gciinh Tran Thi Huong 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สมบัติ-วรรณี เปล่งศรีสุข สมบัติ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สรัญญา สรัญญา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว โรซา ตั้งสี+ลูกหลาน+ตามประสงค์ผู้ขอ ฟอง 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว รัศมีธีรธรรม วีระกิตติ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล  
 - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ์  
 - สุขสำราญแด่ เซซีลีอา สร้อยพลอย ทรัพย์เย็น ดวงใจ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดาราพงษ์+ตามประสงค์ผู้ขอ ครอบครัวดาราพงษ์ 
 - สุขสำราญแด่ เบเนดิกโต พัสธพงษ์ อัศวนันต์ธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศนันต์ธนา+ 

ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ์+มารีอา จิณณ์ณวรา อัศวนันต์ธนา 
จิณณ์ณวรา,  
ธนพล 

 - สุขสำราญแด่ คาทารีนา ฉลอม เอี่ยวศิริ พิมพ์ประไพ 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ฑิฆัมพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ลัลธริตา เจริญพงษ์ ลัลธริตา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครับ อุดม เจริญพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ อุดม 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ์+เบเนดิกโต จุ้นเซ็ง แซ่ก๊วย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูน

ทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันตธ์นา+วิญญาณในไฟชำระ พัสธพงษ์ 
 - อุทิศแด่ ครอบครัว โยเซฟ ประพจน์+ตามประสงค์ผู้ขอ ประพจน์ 
 - อุทิศแด่ ลูกา ทองสา+ลูซีอา เสด็จ+เทเรซา วัชรภร+มารีอา พัชราวดี วงศ์มาแสน สมบัติ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อุทิศแด่ เปโตร จิรายุส ประเสริฐมั่นคงดี+ยอแซฟ เลียงล้ำ นภาพร 
 - อุทิศแด่ เอลีซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช พมพ์ณดา 
 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอ พลยอฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญ

รัตน์+อากง อาม่า ครอบครัว 

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

 - อุทิศแด่ อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผ่งาม อำพัน 
วันที่ 29 ม.ค. 2023 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 

มิสซา - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ โรซา รัชนี ทิวไผ่งาม อำพัน 

 - อุทิศแด่ ปีเตอร์ บุรินทร์ สุวานิชย์กุล ทิพย์วัลย์ 
 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ้นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอ มาลี ศรุตวราพงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูน

ทรัพย์+ยอแซฟ ปรีชาศิวัช อัศวนันตธ์นา+วิญญาณในไฟชำระ จิณณ์ณวรา 
 - อุทิศแด่ เปาโล หลุย+คริสตินา ดารา โชติพงศ์  
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - อุทิศแด่ อันนา สมคิด แสงอรุณ กังสตาล 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+มารีอา ชงอิ๊ด แซ่แพ้+ยวง เชาวลิต ชโนทาหรณ์+เช็งเต็ก+สาธร วลัยพร 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปาโล ขันธ์+เปโตร 

สว่าง+เปโตร ใหญ่+ฟรังซิสเซเวียร์ ทวี พรพรรณ 

 - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสงี่ยม พันธุมจินดา+มารีอา สุนทรี สว่าง
จิตต์+มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม+เปโตร วิจารณ์ จันมา+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง สมใจ 

 - อุทิศแด่ เปาโล วีระพันธ์ ตุเว+อำคา สีแสงจันทร์+ตามประสงค์ผู้ขอ พรชัย 
 - อุทิศแด่ Cau Cho Linh Hon Phaolo Va Giu Se Tran Thi Huong 
 - อุทิศแด่ สุขจิตต์ วงศ์วิเศษนพคุณ จุรีรัตน์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ ตระกูล เกตุผล ชลอ 
 - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง  

กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลูกหลาน เหลน 
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา  
 - อุทิศแด่ ยาโกเบ เล่าเต็ก แซ่เตียว+มารีอา กมเน้ย แซ่เฮ้ง+ยวงบัปตสิตา สุรัตน์  

รัตนธรรมบุตร+อันนา เพ็ญพิมล รัศมีธีรธรรม+เปาโล เก็งสือ แซ่อึ้ง+อากาทา ซุ่ง แซ่โค้ว ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์ แอดดิสัน ริส 

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

 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
 - อุทิศแด่ บิดา มารดา+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลักษณาวดี 
 - อุทิศแด่ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง+คิมหยุ่น แซ่หว่อง ลูกหลาน 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ เปโตร วิจิตร+อันนา ประเพียร+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ จำลอง 

วันที่ 29 ม.ค. 2023 
- อุทิศแด่ เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยอแซฟ ฮกแซ แซ่อั๊ง+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ์+มารีอา 
ชงอิ๊ด แซ่แพ้+สาธร อังกุรัตน์+อาเช็งเต็ก+ธเนศ แซ่จัง+เฮียง แซ่จัง+สอน สุวรรณี+ 
ธีระศักดิ์ จตุรพรประสิทธิ์+วรสรรค ฉัตรพาน+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+ว.ในไฟชำระ 

จิตติมา 

มิสซา - อุทิศแด่ เทเรซา นภาพร+ยอห์น บัปติสต์ วิชัย เชิญชัยวชิรากุล+มารีอา มุกดา วงศ์วิวัฒน์ ศศิธร 

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปโตร ทอง+อันนา แฉล้ม เนตราภา+อันนา เฉลิม+เปโตร สนธยา  
วรรณธนาสิน+จุฑามาศ วันทนาสินธุ์+บุรณ ธรรมชัย สุดา 

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

ครอบครัว 
ดาราพงษ์ 

 - อุทิศแด่ วิกฤต แซเ่ล้า เกียรติ 
 - อุทิศแด่ โยนออฟอาร์ค หนุง-หนิง +ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอำไพ+อันนา อันนา จิรวันชัยกุล ณัฏฐิณี 
 - อุทิศแด่ คุณพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชยีร อมรนิทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร ์ ภาวนา 
 - อุทิศแด ่เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศักด์ิ+โชติมา ชูสร้อยปิ่น+ว.ที่ไม่มใีครคิดถึง+ในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ แอนโทนี ดำรง เจริญพงษ ์ ลัลธริตา 
 - อุทิศแด่ เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ์+เปโตร อภิรัตน+์ญาติพี่น้องทีล่่วงลับ อุดม 
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ที่ล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ปัทมา,เสาวลักษณ ์
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

มิสซา  
เวลา 09.30 น. สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานจิจานุเคราะห์  

วันจนัทร ์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 30 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

 - 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  
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วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอังคาร ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์ 

วันที่ 31 ม.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

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

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันพุธ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา 

วันที่ 1 ก.พ. 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  

 - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี ฉลอง การถวายพระกุมารในพระวิหาร (เสกและแห่เทียน) 

วันที่ 2 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 06.20 น. 

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

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันศุกร์ น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี, น.อันสการ์ พระสังฆราช (วันศุกร์ต้นเดือน) 

วันที่ 3 ก.พ. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา 
เวลา 18.30 น. 

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

 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา 

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

 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
วันที่ 4 ก.พ. 2023 
นพวารพระมารดาฯมิสซา  

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

เวลา 17.00 น - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์+เลโอ วเิชียร อมรนิทร์  ภาวนา 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023 : อาทิตย์ที ่5 เทศกาลธรรมดา  



 

  

ห น้ า  8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

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

กระดานข่าวพระมารดาฯ 
 

 

1. ตารางมิสซา สัปดาห์หน้า : วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี  เวลา 06.20 น. 
    วันศุกร์ (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 18.30 น. 
    ตั้งศีลและอวยพรศีลมหาสนิท และมิสซา  
 วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2023 ฉลองแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด   
    มิสซาหน้าถำ้จำลองแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด เวลา 17.00 น. 
 

2. 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 พี่น้องท่าน
ใด สนใจเข้าร่วม หรือสนับสนุนโดยการบริจาคโอนเงินผ่านธนาคาร สามารถแจ้งและรับ
รายละเอียดได้ท่ีหน้าวัด/ที่สำนักงานวัด (หรือดูรายละเอียดบอร์ดหน้าวัด) 
 

3. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023 หลังมิสซา ซิสเตอร์ นักศึกษาศูนย์คำสอนซีซี และบราเดอร์
เณรใหญ่ จะนำสินค้า ศาสนภัณฑ์รูปพระ ต่างๆ และเสื้อบ้านเณรเล็ก เชียงใหม่ (เพิ่งเปิด-เสก
บ้าน เมื่อ 3 ธันวาคม 2022) จ.ลำปาง เพื่อนำรายได้เข้าศูนย์คำสอนและบ้านเณรเล็ก เชียงใหม่ 
พี่น้องสามารถสนับสนุนได้ บริเวณหน้าวัด  
 

4. ประกาศแต่งงาน  
 เจนนิเฟอร์ พัทธนันท์ อุดมเดช บุตรี แอนโทนี ณัฏชานนท์ +ณัฏฐ์ธัญศา อุดมเดช  
และ ธาริน คิดชอบ บุตร สมชาย+คำวง คิดชอบ จะสมรสในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023 
เวลา 13.00 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจ่ัน หากพี่น้องท่านใดทราบว่า 
มีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆเ์จ้าอาวาสทราบ 
 


