
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 44 ประจําวันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายน 2563/2020 

สมโภชนักบุญท้ังหลาย  



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เราพบกันในสัปดาหนี้เปนสัปดาหที่ 31 ในเทศกาลธรรมดา แตเปนวันสุดทายของเดือนตุลาคม 
ซึ่งเปนวันสุดทายของเดือนแมพระ….  ฉะนั้นหลังมิสซาในวันนี้ เราตั้งใจใหมีการปดเดือนแมพระ และถา
ฝนฟาอํานวยให  เราประสงคจะแหแมพระอีกดวย จากนั้น เราจะนํารูปแมพระเขาวัด เพื่อใหพี่นอง 
ที่ประสงคถวายดอกไม  และรวมภาวนาวอนขอพรจากแมพระ เพื่อขอแมพระปกปกษรักษาเราแตละคน 
ครอบครัวของเรา ฯลฯ  ดังที่เราประสงคจะวอนขอ ดวยความรักความเชื่อ และความไววางใจในแมพระ  
ณ โอกาสนี้ดวย  อนึ่งขอเนนวา การปดเดือนแมพระมิไดหมายความวา เราจะงดการสวดสายประคํา หรือ 
สิ้นสุดความศรัทธาตอแมพระ ดังคําที่กลาววา “ปดเดือนแมพระ” แตนั่นหมายความวา  ศรัทธาตางๆ  
ที่เรามีตอแมพระ  ตลอดเดือนตุลาคมที่ผานๆ มานั้น เราจะพรอม และรวมใจกันภาวนาตอแมพระเสมอ
และสืบเนื่องตอๆ ไป ดุจดังที่เราไดปฏิบัติกันมาในแตละปที่ผานมานั่นเอง นี่คือ เรื่องที่พระศาสนจักร 
ไดตั้งเดือนตุลาคม และพฤษภาคมใหเปนเดือนแมพระ เพื่อรบเรา และกระตุนจิตใจเรา คริสตชนใหมี
ความรักและศรัทธาตอแมพระเสมอๆ ในชีวิตของเรา เพราะผูมีความวางใจ และเชื่อในพระนางจะไดรับ
ความคุมครองจากแมพระเสมอๆ นั่นเอง เชื่อวา หลายๆ ทานไดมีประสบการเชนนี้ผานมาในชีวิตของเรา
มิใชนอย..... พี่นองลองๆ ไตรตรองบทภาวนาของแมพระ ที่เราไดเคยภาวนาผานๆ มาแตละบท เราจะเห็น/
พบหลายๆ อยางในบทภาวนานั้นๆ เสมอ..... 

 สําหรับผูที่ภาวนาสายประคํา ตลอดเดือนนี้ หากเปนไปได พี่นองรับใบกรอก (ดานหนาวัด) จํานวน
สายที่พี่นองไดมีโอกาสรวมสวดสายประคํา...... เพื่อเราจะรวบรวมจํานวนสายประคําที่ภาวนา เพื่อแจงสถิติ
การภาวนานี้ ดังที่เราไดเคยปฏิบัติมาครับ... 

ดังที่ไดแจงใหพี่นองทราบแลววา  วันนี้ และพรุงนี้  (31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน) เปนวัน
สมโภชนักบุญทั้งหลาย ซึ่งในปนี้ เปนการฉลอง/สมโภชตรงวันพอดี เพราะในทุกๆ ป “วันสมโภชนี้” 
มักจะตองเลื่อนออกไปใหตรงกับวันอาทิตย  เพื่อเราแตละทานจะไดมีโอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย 
พรอมๆ กัน เนื่องจากเกือบจะทุกๆ ป โอกาสตรงกับวันอาทิตยนั้นจะมีนอยมากทีเดียว.... กอนอื่นหมด 
ขอรวมยินดีกับการฉลอง/สมโภชศาสนามของพี่นองทุกๆ ทาน ณ โอกาสพิเศษวันนี้ดวย “สุขสันต 
วันฉลองศาสนนามพี่นองทุกๆ ทาน” ครับ จงขอพรจากพระเจา และบรรดานักบุญทั้งหลาย โดยเฉพาะ
นักบุญที่เราไดยึดถือกันมา จากศีลลางบาปที่เราไดรับ ไดประทานพระพรเปนพิเศษ อีกทั้งขอใหแตละทานได
เลียนแบบอยางในชีวิต และความเปนจริงของทาน ซึ่งเราไดใชนามทานเปนองคอุปถัมภในชีวิตของเรา 
คริสตชน ฉะนั้นหากเปนไปไดแลว แตละทานนาจะหาโอกาสอานชีวประวัติของทานนักบุญของเราไวบาง  
เพื่อจะไดทราบ และเขาใจในคุณธรรมที่ทานไดปฏิบัติในชีวิต เพื่อเราจะไดพยายามดําเนินชีวิตเลียนแบบ
อยางของทานนักบุญเหลานี้ในดานคุณธรรมตางๆ บาง........  

เมื่อเริ่มเดือนพฤศจิกายน อันเปนเดือนที่เราระลึกถึงผูลวงลับ และวิญญาณในไฟชําระ  ดังที่ได
กลาวไวบางแลวในสารวัดฉบับที่ผานมา วา  ผูลวงลับเหลานี้ คือ บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย พี่ๆ นองๆ 
ตลอดจนผู มี พระคุณ หรื อบุคคลที่ เ ร า ได เคยรู จั ก  ฯลฯ แตบั ดนี้ พวก เขาได ผ านชี วิ ตนี้ ไปแล ว  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 

วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เปนวันระลึกถึงผูลวงลับ และวิญญาณในไฟชําระ 
ที่วัดเราจะมีมิสซา 

เชา 06.15 น. มิสซาตามประสงคของผูถวายมิสซาแดผูลวงลับ และ 
เวลา 19.00 น. มิสซาแดพี่นองชาวพระมารดาผูลวงลับ  

หลังมิสซาจะมีสวดภาวนาแดพวกเขา 
ตลอดเดือนพฤศจิกายนเปนเดือนระลึกถึงผูลวงลับดวย อยาลืมภาวนาเพื่อเขาเสมอๆ 

สวนที่วัดนอยเรา จะเริ่มมีมิสซาตามตารางปกต ิ
เชาวันจันทร อังคาร และพุธ มิสซาเชา 06.15 น  

วันพฤหัส และศุกร มิสซาค่ํา เริ่ม 19.00 น. และมีสวดสายประคํากอนมิสซาดวย 
 

2 
คณะวินเซนต เดอ ปอล รับบริจาคจากพี่นอง  

เพื่อชวยผูขัดสน+ทุนการศึกษาแดเด็กๆ 
ประจําอาทิตยตนเดือน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2020 หลังมิสซา 

ขอพี่นองรวมบริจาคตามความสามารถ 
 

หลายๆ ทานเปนนักบุญ/ผูศักดิ์สิทธิ์ของพระ (ซึ่งเรารวมฉลอง/สมโภชในวันนี้นั่นเอง) แตกระนั้น 
ก็ตาม หาใชทุกคนไดผานพนไปสูออมพระหัตถพระเจาทุกคน.... เราเชื่อวามีหลายๆ ทาน คงตองรอ
การชําระตัวเองใหบริสุทธิ์ กอนเปนผูศักดิ์สิทธิ์ ในอาณาจักรสวรรค  พวกเขาเหลานี้แหละ 
ที่เราควรตองระลึกถึงพวกเขาดวย ไมวาจะเปนคําภาวนา การแกบาปรับศีล การรวมมิสซา 
หรือมิสซาอุทิศใหพวกเขา เพราะเขาไมอยูในฐานะที่จะทําใดๆไดเลยเพื่อใหตัวเองรอดพน  นอกจากรอ
คําภาวนา รอผลบุญ ซึ่งเปนความเมตตาของเรา ที่จะรวมกันอุทิศแดพวกเขานั่นเอง...... อนึ่ง 
วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายนของทุกๆ ป (ตลอดเดือนนี้เปนเดือนที่เราระลึกถึงพวกเขา)ที่วัดเรา ทั้งตอนเชา 
06.15 น. มิสซาตามประสงคของผูถวาย และ ในตอนค่ําเวลา 19.00 น. จะเปนมิสซาอุทิศแดพี่นอง 
ชาวพระมารดา ผูลวงลับ และหลังมิสซาค่ําแลว เราจะพรอมใจกันสวดวจนพิธีกรรมแดผูลวงลับ... 
เรียนเชิญพี่นองพรอมใจกันรวมมิสซา+ภาวนาแดผูลวงลับดวย เพราะครั้งหนึ่งพวกเขาไดเจริญชีวิตอยู
รวมกับเรา แตบัดนี้เขาจากไปแลว...... 

กอนจบ การเปดรับเพื่อชวยศูนยมารติน ซึ่ ง เปนสถานที่ดูแลเด็กๆ ยากไร  และเพื่ อ 
เปนทุนการศึกษา  บัดนี้เราไดจัดสงปจจัยที่ไดรับใหกับศูนยแลว รวมยอดไดรับทั้งหมด 41,341 บาท 
จึงแจงใหพี่นองทราบ....  ขอบคุณทุกๆ ทานที่มีสวนรวมชวยเด็กๆ ในปนี้ครับ...........สวัสด ี



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ดําเนินสูชีวิตนิรันดรอยางไรดี...” 

 นักพูดทานหนึ่งไดกลาวไวในการพูดของเขาครั้งหนึ่งถึงเรื่อง "การจัดการกับ 
ความกดดัน" เขาไดยกน้ําขึ้นมาหนึ่งแกวแลวถามผูฟงวา…คุณคิดวาแกวนี้นะหนักไหม ?  
หนักไมหนัก...มันก็ขึ้นอยูกับวาคุณถือมันนานแคไหน…ถาคุณถือแคซักนาทีนึง .. มันก็ยัง OK 
นะ แลวถาคุณถือจนชั่วโมงนึง ..นั่นก็จะทําใหปวดแขนได .. แตถาถือไวซักวันนึงละ ..  
ที่น้ีคุณจะตองเรียกรถพยาบาลแนๆ ซึ่งที่จริงมันก็น้ําหนักเทาเดิมแหละนะ .. 
 สิ่งที่คุณตองการจะทําก็คือวางแกวลง ผอนคลายซักครู แลวคอยถือมันอีกครั้ง เราตอง
ปลอยวางภาระตางๆ บาง แลวเราจะไดรูสึกสดช่ืนขึ้น  
 วันอาทิตยนี้เราสมโภชนักบุญทั้งหลาย เปนการฉลองชัยชนะของบรรดานักบุญผูเปน
แบบอยางสําหรับเราคริสตชนทุกคน ซึ่งก็คือ “การนําคําสอนของพระเยซูเจาเปนหลักการ
ดําเนินชีวิตสูชีวิตนิรันดร” เพื่อเราทุกคนสามารถจะไดบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ดังเชนบรรดานักบุญ
ทั้งหลาย พอจึงนําแนวทางที่พระเยซูทรงเทศนทรงสอน ทรงใหแนวทางไว คือ แนวทาง 
“มหาบุญลาภ” หรือ “ความสุขแท” 
      ซึ่งพระวรสารในวันนี้ ขอยกมาตอนหนึ่ง “ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข เพราะอาณาจักร
สวรรคเปนของเขา”  
 “ความยากจน” ในที่พระเยซูเจาสอนนี้  หมายถึง สภาวะที่ยากจนทางสภาพ 
ความเปนอยูอยางถึงสุด สุดขาดที่วาไมสามารถมีชีวิต อยูตอไป(ตายแนๆ) ถาขาดความ
ชวยเหลือจากคนใดคนหนึ่ง (ขาดพระเจา ชีวิตฉันอยูไมได) 
 หลายครั้งเรายึดมั่นถือมันในตัวเองจนเกินไป จนลืมวาเรายังมีพระองคที่คอยดูแลเรา 
แกวน้ําเรายึดหมั่นที่จะถือบอยๆ แตถาเราลองวางใจในพระเจาจะคนพบวาพระองคคือ 
ความชวยเหลือ ความหวัง และพละกําลัง แลวลุกขึ้นสูใหม 
 ดังนั้น “ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะพระอาณาจักรสวรรคเปนของเขา” คือ  
คนที่ใหพระเจาปกครองชีวิต จิตใจใกลชิด ผูกพันกับพระเจาเสมอ แลวเราคริสตชน ลองตั้ง
คําถามกระตุนความเชื่อของเราดูวา เรามีใจยากจนเพียงใด? ขาดพระองคไดไหม? และเรา
ใกลชิดกับพระองคเพียงใด? เรายังคงเปนประชาชนในอาณาจักรของอยูหรือเปลา? 
(เลือกพึ่งพิงพระเจาเปนอันดับแรกๆของชีวิตหรือไม)  
 ขอใหพี่นองไดรับพระพรแหงวันฉลองนี้ และไดรับผลจากการรําพึงพระวาจาของ 
พระเจาพึ่งพิงพระเจาพระองคเดียวของเราเปนหลักในการดําเนินชีวิตเพื่อเราทุกคนสามารถ
จะไดบรรลุความศักดิ์สิทธิ ์ดังเชนบรรดานักบุญทั้งหลาย 

“นําคําสอนของพระเยซูเจาเปนหลักการดําเนินชีวิต” 
ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 

 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 01 พ.ย. 2020 สมโภชนักบุญทั้งหลาย 

เวลา 07.00 น. - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
สวดสายประคํา - อากาธา เย็นใจ บญุรักษาทรัพย นพพร 

มิสซา - ยวงบอสโก สมพงษ แสงประสิทธิ ์ จุลสันต ิ
 - ยอแซฟ เตี้ยม+มารีอา ละมัย กิ่มเส็ง ไชยศ 
 - หลุยส สงวน วาสนาดํารงดี ไพฑูรย 
 - อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน ครอบครัว 
 - อันตน มนัส ศรีสมพงษ+นิพนธ บูหนาด ดรุณ ี
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเย้ียง แซเจี่ย+ญาติพี่นองทีล่วงลับ วรรณภา 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - เปาโล จําป+กาทารีนา ตาก+ฟลิป ประทิน+เทกา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อคัรเดช  
 - อันตน เย้ือน บวรวิภาต สุธิวา 
 - ฟรังซิสกา อํานวยทิพย เตียวไพบูลย นริศรา 
 - คุณตาเข่ือง สุวรรณเพชร ลักขณา 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - โรซา ตัง้สี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
 - ยอแซฟ เสถียร+มารีอา เสาวนีย+สริ พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 
 - ญาติพี่นองทีล่วงลับ เทเรซา 

อุทิศแด - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตรลดา 
 - พ.ต.อ.วิทุร โพธิปสสา+ทิวธรรม หรรษกุล+อํานวย โพธิปสสา วิชชา 
 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ,ลูก 

 - ยอแซฟ ประจักษ+มารีอา มักดาเลนา สุดใจ+ฟรังซิสเซเวียร คุณพอประกอบ อนนตพันธ+ 
ยออากิม คุณพอ สงา จันทรสมศักดิ์+คุณพอบําเหน็จ+คุณแม สุนันท ศรเดชทองคํา ปทมา 

 - เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา ดารา 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ธัญญารัตน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ชุลีกร 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร วันภาวนาอุทิศแดผูลวงลับ 

วันที่ 02 พ.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจและญาติพี่นอง ประทิน 

 - ครอบครัว ไชยยศ วิพุธานุพงษ ไชยศ 
 - วิโรจน+ไพศาล+ไพรัช วงศนิศานาถกุล+พิน บุญทอง ครอบครัวดาราพงษ 
 - สมจิต หวังสุริยะ ไพฑูรย 
 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - ครอบครัว วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - ยอแซฟ ฉัตรชัย ขาวผอง อาภรณ 9 
 - ครอบครัว แมรี่ แอน โวติรส รุงอรณุไทยกุล โชติรส 
 - มารีอา อนงค แสงประสิทธิ ์ ภัทรภร 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - ครอบครัว ยอหน ตองชนะ ชินะผา+ครอบครัว เซซลีีอา ชนุตพร ชินะผา  

สุขสําราญแด - ครอบครัว ศรีนภาวรรณ+มารีอา วดี จึงสวนันทน+ชยุต แกวภู วดี 
 - ครอบครัว วสุสิน จิตติมา 
 - สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท. กัญจรัตน โพธิปสสาและตามประสงคผูขอ วิชชา 
 - ดารา พรหมเสนา+คุณานนท พรหมเสนา+มณฑิตา พรหมเสนาและครอบครัว ดารา 
 - ครอบครัว ชํานาญวิวฒัน ปุณยนีย 
 - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 
 - ครอบครัว วีรยุทธ ลําพันธุ วีรยุทธ 
 - ยวงบอสโก นนทรัตน กิจเตง รัชชญา 

 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+จอหน มาร ีกรวิชญ ปญจทรัพย  

 - พิน บุญทอง+วิโรจน+ไพศาล+ไพรัช วงศนิศานาถกุล ครอบครัวดาราพงษ 

เวลา 19.00 น. มิสซา มิสซาอุทิศแดผูลวงลับ/สัตบุรุษวัดพระมารดาฯ ผูลวงลับ 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอังคาร น.มารติน เด ปอรเรส นักบวช, น.ฮูเบอรต พระสงัฆราช 
วันที่ 03 พ.ย. 2020 - ยอแซฟ เตี้ยม+มารีอา ละมัย กิ่มเส็ง ไชยศ 

เวลา 06.15 น. มิสซา - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - แอนนา สุนี บวรวิภาต สุธีวา 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภสิิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  

อุทิศแด - มารีอา เทื่อม+เปาโล ไสว อินทรบ ปุณยนีย 
 - ยอแซฟ ยู กูทรัพย+เทเรซา ฉวี กูทรัพย+เทเรซา บุญอยู กูทรัพย วีรยุทธ 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ+มารีอา วิไลวรรณ มีเจริญ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - ยอแซฟ เตี้ยม+มารีอา ละมัย+เทเรซา วิไล+เปโตร จกัรกล ละออ+ว.ในไฟชําระ ฤทัย 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันพุธ ระลึกถึง น.ชารลส โบโรเมโอ พระสังฆราช 
วันที่ 04 พ.ย. 2020 - ครอบครัว แบรนาแด็ต มานี รุงอรุณไทยกุล  

เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว ไชยยศ วิพุธานุพงษ ไชยศ 
 - มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - ภัทราวุธ เพ็วสระแกว+อัจฉรา เสรีวัฒน+เจริญขวัญ เผือกรักษ ครอบครัวดาราพงษ 

 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+จอหน มาร ีกรวิชญ ปญจทรัพย  

 - ครอบครัว วิคตอเรีย ประทิน ชุณหกิจและญาติพี่นอง ประทิน 
สุขสําราญแด - ลูกหลาน+ครอบคัว เปโตร สมชัย ชินะผา  

 - ยวงบอสโก นนทรัตน กิจเตง รัชชญา 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
. - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 31 เทศกาลธรรมดา, น.เอลีซาเบธ และน.เศคาริยาห สามภีรรยา 

วันที่ 05 พ.ย. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
เวลา 19.00 น. มิสซา - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

 - ยอแซฟ ฮกแซ+มารีอา ชงอิค+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง+สอน สุวรรณี สุรางค 
 - ยอแซฟ เตี้ยม+มารีอา ละมัย+เทเรซา วิไล+เปโตร จกัรกล ละออ+ว.ในไฟชําระ ฤทัย 

อุทิศแด - ยอแซฟ สกุล+มารีอา มาลี+อันเดร ยุทธ+ยออันนา ยี่สุน+เปาโล จงรักษ สงวนแกว+ชิน- 
สุพิศ-ชาตรี นฤมิตรประชากร+สุมน เพ็ญภาคกุล ทําเนียบ 

วันศุกร สัปดาหที่ 31 เทศกาลธรรมดา (วันศุกรตนเดือน) 
น.ธีโอฟาน เวนารด พระสงฆและมรณสักข,ี น.เลโอนารด ฤาษีและองคอุปถัมภของนักโทษ 

วันที่ 06 พ.ย. 2020 - ครอบครัว ชินทรนลัย  
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว วีรยุทธ ลําพันธุ วีรยุทธ 
ตั้งศีลฯ-มิสซา - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

 - คุณครูจินดา บํารุงราษฎร  
สุขสําราญแด - ครอบครัว เปาโล ทําเนียบ+เปาโล ชัชวาล สงวนแกว+ครอบครัว นฤมิตรประชากร ทําเนียบ 

 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+จอหน มาร ีกรวิชญ ปญจทรัพย  

วันเสาร สัปดาหที่ 31 เทศกาลธรรมดา, น.วิลลิบรอรด พระสงัฆราช, น.ยาชนิธ คาสตาเนดา 

วันที่ 07 พ.ย. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
เวลา 17.00 น. - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
นพวาร-มิสซา - เปโตร อ.ส.อ.ทง ลําพันธุ+มารีอา ทวิล ลําพันธุ วีรยุทธ 

อุทิศแด - ยวงบัปติสตา สุรัตน รตันธรรมบุตร+มารีอา กิมเนย แซเตียว เฮง+ยาโกเบ เลาเต็ก  
แซเตียว+เปาโล เก็งสือ แซอึ้ง+อากาทา ซุง แซโคว+ตามประสงคผูขอ เสาวลักษณ 

วันอาทิตยที่ 08 พฤศจิกายน 2020 : อาทิตยที่ 32 เทศกาลธรรมดา 


