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   สารวัดพระมารดานิจจานุเคราะห ์คลองจั่น 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว     มธ 17:1-9 
 

 เวลานั้น พระเยซู เจ้าทรงพา เปโตร ยากอบ และยอห์นน้องชาย 
ไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คน แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไป 
ต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาว 
ดุจแสงสว่าง โมเสสและประกาศกเอลียาห์แสดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์  
เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ที่นี่สบาย น่าอยู่จริง ๆ ถ้าพระองค์ 
มีพระประสงค์ ข้าพเจ้าจะสร้างเพิงขึ้นสามหลัง หลังหนึ่งสำหรับพระองค์  
หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับเอลียาห”์  
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สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน  
 อาทิตย์นี้ เป็นสัปดาห์ที่  2 เทศกาลมหาพรต พระวาจาของพระเจ้าสัปดาห์นี้  
เน้นย้ำถึงความเชื่อที่เราทุกคนควรมี บทอ่านแรกจากหนังสือปฐมกาล ความเชื่อของอับราฮัม 
ที่เชื่อในคำสั่งของพระเจ้า ให้ออกจากแผ่นดินที่ตนเองอยู่กับครอบครัวไปยังดินแดนพันธสัญญา 
ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าพาศิษย์คนสนิท 3 คน เพ่ือให้เห็นการสำแดงองค์ของพระองค์ว่า
พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ขอให้พวกเขามีความเชื่ออย่างมั่นคงเข้มแข็ง ขอพระเจ้า
เพิ่มพูนความเชื่อของเราทุกคนด้วย 
 วันพุธและพฤหัสนี้ พระสงฆ์มีเข้าเงียบประจำเดือนร่วมกันที่บ้านผู้หว่าน สามพราน 
นครปฐม ขอคำภาวนาของพีน้องlสำหรับคุณพ่อทุกท่านด้วย ตารางเวลาพิธีกรรมตั้งแต่วันจันทร์
นี้ เป็นต้นไป จะเปลี่ยนเวลามิสซาเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เป็น 7.00 น. จนกว่าจะเปิ ดเทอม 
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ส่วนช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ใกล้ๆ จะแจ้งให้ พ่ีน้องทราบ 
ติดตามตารางเวลาพิธีกรรมจากทางวัด ผ่านทางสารวัดฯ และเว็ปไซด์ของทางวัด 
 วั น เส าร์ ที่  1 1  มี น าค ม  ท าง วั ด จั ด เต รี ย ม จิ ต ใจ ใน ช่ ว ง เท ศ ก าล ม ห าพ รต 
เพ่ือเตรียมเข้าสู่ เทศกาลปัสกา โดยได้ เชิญคุณพ่อ สุรศักดิ์  อัมภาพรณ์  หัวหน้ าแผนก 
ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณกรุงเทพฯ มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ 
จะโปรดศีลอภัยบาปให้พ่ีน้องก่อนมิสซา ในเวลา 16.30 น. (เวลาเดียวกันกับการเดินรูป 14 ภาค) 
จะโปรดศีลฯ ถึงเวลา 17.10 น. แล้วจะมาเป็นประธานมิสซา จะมีพร ะสงฆ์ทางวัดฯ  
โปรดศีลอภัยบาปต่อ เพื่อเตรียมจิตใจพ่ีน้องในช่วงเทศกาลมหาพรต 
 โรงเรียนโดยทั่วไปสอบเสร็จแล้ว เริ่มปิดเทอม ปิดไปประมาณ 2 อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัว
สำหรับการเปิดเรียนช่วยภาคฤดูร้อน โรงเรียนพระมารดาฯ เปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 
มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 21 เมษายน ช่วงภาคฤดูร้อนลูกหลานของพ่ีน้องที่ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน 
สามารถส่งมาเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนที่วัดได้ ขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ใช้เวลาช่วงภาคฤดูร้อน 
ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด  
       ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทา่น 

                คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า 

คุยกับเจ้าวัด 
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บอกกลา่ว  เลา่เรือ่ง 
“คำสอนภาคฤดูร้อน วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2023” 

การเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กๆปี 2023 “PMD Cathechism 2023” จะเริ่มวันจันทร์ที่ 
20 มีนาคม-วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2023  ระยะเวลาเรียนประมาณ  20 วัน เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 12.00 น. รับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน ณ วัดพระมารดา 
นิจจานุเคราะห์ และ รับศีลกำลังวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2023 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง และยังมี
วันอื่นๆ ที่จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ซึ่งรายละเอียดอื่ นๆ  
จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ พ่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องท่ีมีลูกๆหลานๆ ถึงเกณฑ์รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  
จะได้จัดเวลาที่เหมาะสมได้ พี่น้องสามารถลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดหรือรับใบสมัครที่ด้านหน้าวัด  
สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ตัดสินใจก็ยังพอมีเวลาอยู่พอสมควร ที่พี่น้องจะเตรียมและจัดเวลา พ่อคิดว่า 
เราทุกคนในวัดเป็นพิ เศษผู้ปกครองเด็ กๆ ต่างมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อ 
ของลูกๆ หลานๆ ในชุมชนความเชื่อวัดของเราตามบทบาทที่เรามี 

สำหรับเกณฑ์การรับศีลต่างๆ มีดังนี้ สำหรับศีลมหาสนิท นักเรียนมีอายุ 9 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
หรือจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป มาเรียนคำสอนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น บูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ สามารถสวดบทภาวนา
ทางการของพระศาสนจักรได้พอสมควร มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ 
ที่ตนจะรับ และได้เตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วยการรับศีลอภัยบาปและเข้าเงียบเตรียมจิตใจ 
สำหรับศีลกำลัง นักเรียนมีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป  
สำหรับนักเรียนที่จะรื้อฟื้ นคำสัญญาศีลล้างบาปฯ คือนักเรียนที่รั บศีลกำลังเรียบร้อยแล้ว 
มาเรียนคำสอนไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 
บูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ สามารถสวดบทภาวนาทางการของพระศาสนจักรได้ตามที่กำหนด 
มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ตนจะรับ และได้เตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ด้วยการรับศีลอภัยบาป และเข้าเงียบเตรียมจิตใจ 

แต่ทั้งนี้การรับศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นไปตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้เรียน ผ่านทาง 
การประเมินของทีมงานผู้รับผิดชอบคำสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งประกอบไปด้วย คุณพ่อ บราเดอร์  
และครูคำสอน เพราะหลายครั้ง บางท่านอาจเข้าใจว่าเมื่อบุตรหลานมาเรียนคำสอนแล้วต้องได้รับ 
ศีลศักดิ์สิทธิ์  ในความเป็นจริงการเรียนคำสอนไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์  
เพียงอย่างเดียว แต่การเรียนคำสอนเป็นการปลูกฝังความเชื่อและเป็นกระบวนการพัฒนาความเชื่อ  
ให้เติบโตเข้มแข็ง โดยผ่านทางการเรียนรู้ในวิชาคำสอน ผ่านทางการร่วมพิธีกรรม การภาวนา และ
อาศัยการเจริญชีวิตร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆร่วมความเชื่อซึ่งส่ิงนี้มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันเลย  

ขอพี่น้องสนับสนุนลูกๆหลานๆของเราเหล่านี้ด้วยการภาวนาและเป็นกำลังใจ เพื่อพวกเขาจะ
เติบโตและเข้มแข็งในความเชื่อ เป็นกำลังสำคัญของชุมชนวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ของเราต่อไป
ในภายหน้า        ปลัดวัดคลองจ่ัน 



 

  

ห น้ า  4  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 
วันอาทิตย์  อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 

 - โมทนาคุณพระเจ้า+แม่พระ+นักบุญทั้งหลาย  
 - สุขสำราญแด่ อักแนส กัญญา+มารีอา ภัญกร สังขรัตน์+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขสำราญแด่ ศิรินทร บุญประคอง ศิรินทร 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ไพศาล+ยอแซฟ ไพโรจน์+เทเรซา วรรณี วิชัย 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ดรุณี จูเจริญ ดรุณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กุลวุฒิกรนันท์+ภาสกร ธรรมวิทยากร ณัฏฐ์ชยธร 
 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท์+แบร์นาแด็ต วราลักษณ์ ผังรักษ์+อันนา 

เสาวลักษณ์+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท์ เพ็ญวรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว จิระเรืองฤทธิ์+ครอบครัว จันมา+ครอบครัว เจษฎาพงศ์ภักดี วรรณภา 
 - สุขสำราญแด่ ราฟาแอล มามนตรี บุญคั้นผล+มารีอา พนิดา บุญคั้นผล ฉัตรชัย 
 - สุขสำราญแด่ ตรีรินทร์ เจริญสินนิธิโชค นพพินทร์ 5 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+เดชากินันท์ อิทธิพัทธ์ 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว รักชาติ+มยุรีและลูกๆ+สาริน ทองโสภา รักชาติ 

วันที่ 5 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา จงรัก+ยอแซฟ แสงชัย สันติภิญโญเลิศ แสงชัย 
นพวารฯ-มิสซา - สุขสำราญแด่ โทมัส สมหมาย+มอนีกา จารึก+สุทิพ อุรัสยา+วริศ จรูญใจ บุญชื่อ+หลานๆ จารึก 
เวลา 07.00 น. - สุขสำราญแด่ สุกานดา หรรษกุล+รัชนี+มารีอา ณัฐชา โพธิปัสสา+เปาโล วิชชา โพธิปัสสา วิชชา 

 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นรินทร์ ศิริวงศ์และลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา พิชญรวี พร้อมใจ ปราณี  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว มารีอา ลาวัลย์ เบญจฤทธิ์ ลาวัลย์ 
 - สุขสำราญแด่ วรรณี เปล่งศรีสุข+สมบัติ เปล่งศรีสุข+Grey Matteosian ลิศรา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว อัศวนันต์ธนา+ครอบครัว ศรุตวราพงศ์+ตามประสงค์ผู้ขอ  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว สว่างจิตต์+เซซีลีอา สมใจ สว่างจิตต์ สมใจ 
 - สุขสำราญแด่ มารีอา รัสรินทร์ สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ์ สินธุธนิตศักดิ์  
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ชำนาญวิวัฒน์ ปุณยนีย์ 
 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สุขสำราญแด่ ดารา พรหมเสนา+มณฑิตา พรหมเสนา+คุณานนท์ พรหมเสนา+ครอบครัว 

ญาติพี่น้อง พรหมเสนา ดารา 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ธีรนุช ชีลัฟ+ตามประสงค์ผู้ขอ ธีรนุช 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว นิภาพร กิจสำเร็จ+ตามประสงค์ผู้ขอ นิภาพร 
 - สุขสำราญแด่ เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่น้อง+

ผู้ป่วย+ตามประสงค์ผู้ขอ นิภาพร 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครรัว โรจนอำไพและครอบครัวตะวันชุลี ณัฏฐิณี 
 - สุขสำราญแด่ ครอบครัว ฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข+ตามประสงค์ผู้ขอ   ฑิฆัมพร 
 - 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 เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+

ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  



 

  

ห น้ า  5  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 
 - อุทิศแด่ เปโตร ท้ง ลำพันธุ์+มารีอา ทวิล ลำพันธุ์ วีรยุทธ  
 - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ ครอบครัว  
 - อุทิศแด่ กัลยา กล้ากัลยาณวงศ์ สม 
 - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ เทเรซา กิมฮวย+ยอแซฟ หยิดหมง วิชัย 
 - อุทิศแด่ นงค์+ยวง สุเทพ สวัสดี+ชัย+ชอ ตุก+สุ เคลื่อน ละออง เพียรนวล+ว.ไฟชำระ จารึก 
 - อุทิศแด่ พตอ.วิทูรย์ โพธิปัสสา+อำนวย โพธิปัสสา+สุธรรม์ หรรษกุล วิชชา 
 - อุทิศแด่ มารีอา หลิว+มารีอา แจ่มใส+มารีอา วรรณี+มารีอา เห้ย+เปโตร สว่าง+เปโตร ใหญ่+

เปาโล ขันธ์+ฟรังซิสเซเวียร์ ทวี พรพรรณ 
 - อุทิศแด่ เทเรซา จำเนียร+มารีอา ประนอม พูลสวัสดิ์+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-ไฟชำระ ลาวัลย์ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ประดับ สว่างจิตต์+มารีอา เสงี่ยม พันธุมจินดา+มารีอา รัชนีบูลย์ บุญทิม+ 

มารีอา สุนทรี สว่างจิตต์+เปโตร วิจารณ์ จันมา สมใจ 
 - อุทิศแด่ มารีอา เท่ือม+เปาโล ไสว อินทรบ+พิสิษฐ์ ชำนาญวิวัฒน์ ปุณยนีย์ 
 - อุทิศแด่ มารีอา สำลี มหามณีรัตน์+ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน์ วรรณรุณี 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณในไฟชำระ ปัญจทรัพย์ 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฮอน แซ่อิ่น+โทมัส ทัศนัย ยุพานันท์+วิญญาณในไฟชำระ ดรุณี 
 - อุทิศแด่ มารีอา ศศิธร วิสุทธิรงค์กุล พรหมพัฒน์ 

วันที่ 5 มี.ค. 2023 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สมิง ตรีธารา สุภา 
นพวารฯ-มิสซา - อุทิศแด่ มารีอา อัมพร เจษฎาพงศ์ภักดี+อิกญาซีโอ บู๋เยี้ยง แซ่เจี่ย+มารีอา ดวง  

กลิ่นบัวแก้ว+ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ ลูกหลาน เหลน 
เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ อันตน ประกอบ ประจงกิจ+ยอแซฟ ประดิษฐ์+โรซา นุจรี ศรีมงคล ชลอ 

 - อุทิศแด่ วินิจ สงวนทรัพยากร+มังกร โสภา ศิริชล 
 - อุทิศแด่ เปาโล ชวลิต บุญยะไทย ชยพล 
 - อุทิศแด่ มารีอา สุรินทร์ แสงจรัสวงค์ สาโรจน์ 
 - อุทิศแด่ ครอบครัว กิจเต่ง+อุ่นจตุรพร+เดชาภินันท์ อิทธิพัทธ์ 
 - อุทิศแด่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+ครอบครัวไตรภพที่ล่วงลับ ปริศนา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ สันทัด วงศ์ธนะชัย+เปาโล คี่ค้วง แซ่แพ้+อันนา สุข แซ่แพ้ อรวรรณ 
 - อุทิศแด่ เปาโล ทวีศักดิ์ ดวงบุตร นิภาภรณ์ 

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

สุรางค์ 

 - อุทิศแด่ เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ว.ในไฟชำระ ดารา 
 - อุทิศแด่ เบเนดิกโต จุ๊นเซ็ง แซ่ก๊วย+มารีอา มาลี ศรุตวรำงศ์+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย์+

ยอแซฟ ปรีชาศิวัต อัศวนันต์ธนา+วญิญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เทเรซา ลำดวน แสงเป่า+ลูโดวีโก สำเนา แสงเป่า ภาวนา,ดนัย 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ออสการ์+แอนเยลา แอดดิสัน ริส 
 - อุทิศแด่ เทเรซา ลำดวน แสงเป่า สุรภีร์ 
 - อุทิศแด่ อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน์+

อากง+อาม่า ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอห์นบอสโก ประเสริฐสิน นุชนานนท์เทพ ลัดดา 



 

  

ห น้ า  6  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 
 - อุทิศแด่ อักแนส ศศิวิมล ห่อเร ภาวนา,ดนัย 
 - อุทิศแด่ มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ เจนจิรา 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ รังสรรค์+มารีอา องุ่น สรรสิริทรัพย์ ครอบครัว 
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ภวัติ สุริยะมงคล+วิญญาณในไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ ยอแซฟ ฤทธิชัย ทอแสงธรรม+ยอแซฟ บุญเลิศ แซ่ก๊วย สมใจ 

วันที่ 5 มี.ค. 2023 
นพวารฯ-มิสซา 

- อุทิศแด่ มีคาแอล สาคร+มารีอา อำไพ+วินเซนต์เดอปอล สมจิตร+ปู่ ย่า ตา ยาย+ 
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+ในไฟชำระ นิภาพร 

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

ครอบครวั 
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 คณุพ่อ แอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  
 - อุทิศแด่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ท่ีล่วงลับ  
 - อุทิศแด่ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชำระ เสาวลักษณ์ 
 - อุทิศแด ่วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+วญิญาณในไฟชำระ ไม่ออกนาม 

เดินรูป 14 ภาคมิสซา  

เวลา 09.30 น. 
สุขสำราญแด่ สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

วันจนัทร ์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 6 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธัชทอง พงษ์ตระกูล+สิทธิศักดิ์+มารีอา วรรณรัตน์ พงษ์ตระกูล  
มิสซา  - อุทิศแด่ เลโอ วิเชียร อมรินทร์+มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร์ ครอบครัว  

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  
 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันอังคาร ระลึกถึง น.ร์เปตูอาและเฟลีซีตัส มรณสักขี 

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

วันที่ 7 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ ยอแซฟ ธัชทอง พงษ์ตระกูล+สิทธิศักดิ์+มารีอา วรรณรัตน์ พงษ์ตระกูล  
มิสซา  - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+ไฟชำระ  

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  



 

  

ห น้ า  7  
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูข้อ 

วันพุธ น.ยอห์น แห่งพระเจ้า นักบวช 

วันที่ 8 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา  
เวลา 07.00 น. 

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

 - อุทิศแด ่มารีอา วีนัส อมรินทร์ จุมพล 
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันพฤหัสบดี น.ฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช 

วันที่ 9 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

 - สุขสำราญแด่ มารีอา พิชญรวี พร้อมใจ ปราณี  
มิสซา 

เวลา 19.00 น. 
- อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มใีครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 

วันที่ 10 มี.ค. 2023 - สุขสำราญแด่ เทเรซา ประทิน +ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ+ครอบครัว ยอแซฟ ยุทธ+
ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์  

มิสซา - สุขสำราญแด่ อันนา นุสรา เอี่ยม สารี จิราพร  

เวลา 07.00 น. - อุทิศแด่ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรพัย์+สมศกัดิ์+โชติมา ชูสร้อยปิน่+ว.ที่ไม่มีใครคิดถึง+
วิญญาณในไฟชำระ  

 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
 - อุทิศแด่ คณุพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ  

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 

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

วันที่ 11 มี.ค. 2023 - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  
เดินรูป 14 ภาค 

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

 - อุทิศแด่ เปาโล วิสุทธิ์ แสนสุดสวาท  
เวลา 16.45 น - อุทิศแด่ เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช  

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

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023 : อาทิตยท์ี่ 3 เทศกาลมหาพรต 
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ตารางมิสซา : วันจันทร ์ ถึง วันศุกร์  เวลา 07.00 น.  วันเสาร์ เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  เวลา 16.45 น. 
           วันอาทติย์เช้า นพวารพระมารดาฯ-มิสซา เวลา 07.00 น. วันอาทิตย์สาย เดินรูป 14 ภาค-มิสซา  เวลา 09.15 น. 

กระดานข่าวพระมารดาฯ 
 

 

1. มิสซาสัปดาห์หน้า : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์    เวลา 07.00 น. 
       ยกเว้น วันพฤหัสบดี   เวลา 19.00 น .(พระสงฆ์เข้าเงียบ) 
 
2. ตลอดเทศกาลมหาพรตนี้  จะมีการเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) 
    ทุกๆ เย็นวันเสาร์ก่อนมิสซา 15 นาที (16.45 น.)  
    ทุกๆ วันอาทิตย์ก่อนมิสซาสาย 15 นาที  (09.15 น.)  
                                    ส่วนนพวารแม่พระฯ เลื่อนไปก่อนมิสซาเช้าทุกๆ วันอาทิตย์ 
    (สำหรับผู้ที่มาร่วมมิสซาเช้าวันอาทิตย์ แล้วรอเดินรูป รอบ 09.15 น. มีบริการข้าวต้ม โรงอาหารโรงเรียน) 
 

3.ค่ายคำสอน PMDC 2023 ทางวัดจะเปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กๆ ที่เตรียม 
รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น.-12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 
20 มีนาคม-วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2023 ผู้ปกครองหรือเด็กๆ สามารถลงชื่อได้ท่ีสำนักงานวัด 
 

4. ทางวัดได้จัดทำบทภาวนาเพื่อชุมชนความเชื่อวัดพระมารดาฯ โอกาสครบรอบ 36 ปีของวัด
ในปีนี้ เราจะร่วมกันภาวนาบทภาวนานี้เป็นพิเศษตลอดปีในช่วงหลังรับศีล จะเริ่มในสัปดาห์หน้า 
และทางวัดได้จัดทำเป็นใบบทสวดอยู่ที่หน้าวัด พี่น้องสามารถนำกลับไปเพื่อสวดท่ีบ้านได้ 
 

5. เสัปดาห์นี้ ทุกๆ หลังมิสซา คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสนและ
ทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ พี่น้องสามารถช่วยเหลือตามความสามารถ  

 

6. คณะพลมารีย์ คูเรียแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน เขต 2/1 ขอเรียนเชิญสมาชิกประจำการ
และสนับสนุน รวมทั้งผู้สนใจคณะพลมารีย์ เข้าร่วมรื้อฟื้ นการถวายตัวแด่พระแม่มารีย์  
ในพิธีอาชีแอส ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (คลองจั่น) อาทิตย์ที่  19 มีนาคม 2023  
เวลา 13.30 น. 
 


