
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 41 ประจาํวันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2563/2020 

อาทิตยท่ี 28 เทศกาลธรรมดา  



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พี่นองครับ เราพบกันในสัปดาหนี้ตรงกับเสารที่ 10 และอาทิตยที่ 11 ตุลาคม และอยูในสัปดาห 
ที่ 28 ในเทศกาลธรรมดา อันเปนปพิธีกรรมของพระศาสนจักร.... เนื่องจากเดือนนี้เปนเดือนแมพระ 
แหงสายประคํา ซึ่ ง เมื่ อสัปดาหที่ผานมา ในเขต 2 ก็มีการเปดเดือนแมพระอยางเปนทางการ 
ที่วัดแมพระฟาติมา ดินแดง ซึ่งมีพี่นองตัวแทนวัดเราหลายๆทานไดไปรวมการเปดเดือนแมพระ 
ในปนี้ดวย สวน... . . พี่นองที่มิไดมีโอกาสไป เราก็ไดรวมกันเปดเดือนแมพระที่วัดเรา รวมทั้งรวม 
สวดภาวนา เพ่ือครอบครัว เพ่ือสันติสุขในครอบครัวแตละครอบครัว เพื่อสันติสุขประเทศเรา จากนั้น เราไดมี
โอกาสรวมกันถวายดอกไมแดแมพระ เชื่อวา เราไดถวาย+ขอพรหลายๆ สิ่งหลายๆ อยาง โดยใชดอกไม 
ที่เรามอบแดแมพระมารดาเปนสื่อกลาง สุดแตเราจะวอนขอ และประสงคสิ่งใดๆ นั่นเอง แตที่สําคัญสุด 
อยาลืม เตือนใจเราแตละทาน ใหมีศรัทธา และวางใจในแมพระเสมอๆ ดวย โดยเฉพาะอยาลืมสวด 
สายประคําเสมอๆ ตลอดเดือนแมพระตุลาคมนี้.......ขอพระมารดา ปกปกษรักษาเราตลอดไป..... 

 เมื่อพูดถึง ความศรัทธาตอแมพระในเดือนตุลาคมนี้ พระศาสนจักรในประเทศไทยยัง 
มีการรณรงคเรื่อง การสวดสายประคําอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ การรวมพลังคาทอลิก ทั่วโลกพรอม
เพรียง ไมสิ้นเสียงสายประคํา ซึ่งที่วัดเราก็ไดปฏิบัติเชนนี้ตลอดมา.... แมในระหวางเดือนนี้จะมีฝนฟา 
โปรยปรายลงมาคอนขางบอย แตพี่นองที่มารวมสวดสายประคําที่วัดนอย ก็มีมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ 
ในระหวางนี้ทุกๆ วันจันทร-ศุกร จะมีการสวดสายประคําเริ่มเวลา 18.30 น.และเมื่อรวมสวดสายประคํา+
ภาวนาตางๆ จบแลว เราก็จะเริ่มมิสซาขอบพระคุณ อันเปนคําภาวนาที่มีคาสูงสุด รวมพลีบูชาและถวาย 
กายใจเราในมิสซาพรอมๆ กัน..... จึงแจงและเชิญพี่นองที่มีโอกาสผานมาบริเวณนี้ ไดมารวมภาวนาดวยกัน 
เพื่อโมทนาคุณพระ และขอบคุณพระเจา และแมพระมารดาดวยกันนะครับ    

 เมื่อสัปดาหที่ผานมา ไดประกาศเรื่องคายกระแสเรียก ของบานเณรเล็กยอแซฟ สามพราน 
ซึ่งรับสมัครเด็กๆ ชาย ที่กําลังเรียนในชั้นประถมปที่ 5-ม. 6 การเขาคายกระแสเรียกปนี้จะเริ่ม ประมาณ
บายๆ ของวันศุกรที่ 16 และจะเสร็จสิ้นในวันอาทิตยที่ 18 ตุลาคมนี้ ประมาณบายๆ....  ทราบวา เวลานี้ไดรับ
การตอบรับจากเด็กที่จะไปเขาคายแลว ประมาณ 13 ทานดวยกัน ประกอบดวยชั้นประถม 5 มีสมัครไว  
5 ทานดวยกัน และประถม 6 อีก 6 ทานดวยกัน รวมทั้งมัธยม 1 อีก 1 ทาน  อยางไรก็ตามเด็กๆ และ
เยาวชนที่ยังสนใจในเรื่อง “เขาคายกระแสเรียก และสัมผัสชีวิตเณร” ซึ่งปนี้ใชชื่อวา “ DUC IN ALTUM”  
แปลเปนไทยๆ วา จงแลนเรืออกไปที่น้ําลึก เรายังคงรับสมัครอยู เชนกัน อยาลืมแจงใหกับทางวัด 
หรือทางพระสงฆ หรือทางครูคําสอน หรือทางสํานักงานวัดดวย.....  ขอบคุณทุกๆ ทานที่มีสวนรวมกัน
สนับสนุนกิจกรรมดีๆ นี้ แกบรรดาเด็กๆ และเยาวชน ดังที่ไดกลาวแลววา ไปคายเชนนี้มิใชทุกๆ คนตองไป
บวช หรือตองเขาบานเณร แตอยางนอยใหพวกเขาไดสัมผัสกับความเปนจริง แตถาเปนน้ําพระทัยพระเจา 
และเยาวชนเหลานี้ประสงค หรือมีกระแสเรียกจริงๆแลว  นั่นก็จะเปนทางเลือกสําหรับชีวิตของพวกเขาก็
เปนได  ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่องานของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเรา จะไดมีผูดําเนินงานสืบตอๆ ไป.... 
ฉะนั้นบิดา มารดาคาทอลิกกรุณาชวยกันสงเสริม และสนับสนุนในเรื่องนี้บางนะ แตที่สําคัญสุดๆ คือ 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 

ตลอดเดือนตุลาคม ทุกๆ วันที่วัดนอยจะมีสวดสายประคําเริ่มเวลา 18.30 น. 
หลังสวดสายประคาํ+ภาวนาแมพระแลวจะเปนมิสซาค่ําทุกวันตลอดเดือนตุลาคมนี ้

จึงงดมิสซาเชา 06.15 น. พี่นองที่มีเวลา หรือผานวัดเรา เชิญรวมภาวนาพรอมกันดวย 
 

2 

นักเรียนที่อยูช้ันประถมปที่ 5- มัธยม 6 และสนใจจะไปรวมคายกระแสเรียก 
เพือ่สัมผัสชีวิตสามเณร ที่บานเณรยอแซฟ สามพราน 

ในบายวันศุกรที่ 16 – อาทิตยท่ี 18 ตุลาคมนี้  ติดตอกับพระสงฆ ครูคําสอน หรือสํานักงานวัด 
 

3 

รับศีลลางบาปเด็กเล็ก ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน   

หลังมิสซาสาย วันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2020 

ติดตอขอรับเอกสารไดทีส่ํานักงานวัด ตามเวลาทําการ 
 

จงรวมใจภาวนาเพื่อพระกระแสเรียกสําหรับพระสงฆ นักบวชชาย/หญิง ในประเทศของเราจะไดมี
จํานวนพระกระแสเรียกเพิ่มมากๆ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหงานของพระองคดํารงคงอยูตลอดไปอยางตอเนื่อง
ดวยนั่นเอง..... 

 อีกประการหนึ่ง ซึ่งพอขอแจงใหพี่นองทราบคือ เรื่องการชวยเหลือศูนยมารติน ซึ่งทางเขต 2 
ไดรวมชวยเหลือในเรื่องนี้มาตลอด เพราะเปนงานหนึ่งที่ตองอาศัยความรวมมือรวมกัน ปนี้ทราบวา 
มีเด็กๆ ที่ทางศูนยตองชวยในการเลี้ยงดู อาหารการกิน ทุนการศึกษา ฯลฯ มีเด็กประมาณเกือบๆ  
100 ทานดวยกัน(ทราบวาจํานวนอยูในอัตราประมาณ 96 ทาน) ดังที่เราทราบ วัดตางๆ ในเขต 2  
จะชวยเหลือกันในทุกๆ เดือนตลอดป.... ในเดือนตุลาคมนี้จะเปนหนาที่รับผิดชอบของเรา วัดพระมารดาฯ 
พอจึงแจงใหพี่นองทราบลวงหนาวา.... ในสัปดาหหนานี้ ทางวัดจะจัดตั้งกลองรับบริจาคเพื่อศูนยนี้ 
ดังที่เราไดเคยปฏิบัติกันมา.... ฉะนั้นพี่นองทานใด ที่พอชวยเหลือกันได  โดยมิเปนปญหาสําหรับ 
พี่นองแลว ทานสามารถรวมบริจาค เพื่อการนี้ไดที่กลองรับบริจาคดานหนาวัด (ในสัปดาหหนาเปนตนไป) 
พอจึงแจงใหพี่นองทราบครับ....  กอนจาก พี่นองอยาลืมสวดสายประคําเพิ่มขึ้น ในเดือนแมพระนี้  
เพื่อฝากตัวเรา+ครอบครัวเรา และสมาชิกเราแดแมพระ.....สวัสด ี

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เมื่อไดรับเชิญไปงานวิวาหมงคล เราจะ...” 

 พระวรสารวันนี้เปนนิทานเปรียบเทียบเลาใหแกบรรดาพระสงฆและผูอาวุโสฟง 
หรือผูมีที่ ไดรับความเชื่อรูจักพระเยซูเจา ซึ่ งก็คือพวกเราทุกคนที่รับศีลลางบาป 
และมากกวานั้นเรายังสนิทสนมกับพระองคผานทางศีลมหาสนิทอยูเปนประจํา แตเมื่อเรา
รองสํารวจชีวิตตัวเรา เรานั้นไดรับเชิญมากมายเขามาในงานเลี้ยง หรือใหเขามา 
ในพระอาณาจักรสวรรคผานทางพระวาจา ผานทางพี่นองรอบขางที่ชวนกับมาวัด 
มาสวดภาวนา แตผูรับเชิญเหลานี้มิไดสนใจกับคําเชื้อเชิญใดๆ ตรงกันขามกลับไดละเมิด 
กับบรรดาผูไปเชิญอีกดวย ดังนั้น ผูที่เขามามีสวนในงานเลี้ยงนั้นจึงเปนคนอื่นๆ หรือใครๆ 
ไมวา “คนที่อยูทางตามถนน โดยไมเลือกคนดีคนเลว” เขามารวมในงานเลี้ยงนั้น 

 ในอีกระดับหนึ่งของผูท่ีไดรับเชิญเขามาในพระอาณาจักรของพระเจานั้น ไมวาคนด ี
หรือคนเลว ตองสวมเสื้อสําหรับงานมงคล เพราะทุกคนไดรับเชิญมาทั้งหมด เพียงคนเดียว
ที่ถูกตําหนิคือ เขาไมทําตัวใหเหมาะพระอาณาจักรของพระเจา 

 เราคริสตชนเปนผู รับ เชิญใหรู จั กพระเจ า ใหรู จั กองคความหวังความรัก 
และความรอดผานทางพระเยซูคริสตเจา เราเปนพวกแรกที่ถูกเชิญเขาพระอาณาจักร 
ของพระเจา ขออยาใหเราละเลยเมินเฉย หรือละเมิดตอความหวังที่พระเจาทรงประทาน 
ใหเรา โดยทางศีลลางบาปเรา ยังจํากันไดไหม เราไดรับการหมผาขาว เปนสัญลักษณวา 
ผูรับศีลลางบาปไดรับการหมดวยองคพระคริสตเจาเขาตองยินยอมใหพระองคทรงอาศัย
ภายใตตัวเขาท้ังครบ 

 พอเชื่อและมั่นใจวาพี่นองทราบดีวาควรดําเนินชีวิตอยางไรใหเราเจริญชีวิตตอบ
สนองเสียงเชิญ เจริญชีวิตตามพระประสงคของพระเจา (รักพระเจา รักเพื่อนมนุษยเหมือน
รักตนเอง) เพื่อทําตนใหเหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระองค (การทํากิจการความรัก
ความเมตตาตอกันและกัน)  

“รักพระเจา รักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง ดวยการแสดงความเมตตาตอกัน” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 
 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 11 ต.ค.2020 อาทิตยที่ 28 เทศกาลธรรมดา,น.เคนเน็ธ พระสงฆ,น.ยอหนที่ 23 พระสันตะปาปา, น.นีแกส และเพื่อนมรณสักขี 

เวลา 7.00 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห  
เวลา 09.30 น.มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย วรรณรุณ ี

สวดสายประคํา - อันนา หอม+มารีอา ดุษณีย วงเวียน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อธิก 
มิสซา - เปาโล พรชัย ปญจทรัพย+ชํานาญ ปญจทรัพย+เทเรซา สมศรี  

 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์  
 - สิริรัตน จีนกิจมั่น ศิริชล 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติ+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเย้ียง แซเจี่ย+ญาติพี่นองทีล่วงลับ วรรณภา 
 - พรศรี วรรณนะชัย ครอบครัวดาราพงษ 
 - มารีอา วันดี ชมเชิงแพทย+เปโตร พิทชา ชมเชิงแพทย โอก เอฟ ปุก 
 - อันนา สมคิด แสงอรณุ กังสตาล 
 - อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน ครอบครัว 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - โรซา ตัง้สี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 

อุทิศแด - สํารอง อัจฉราวดี+ประทีป บุญพัฒน พรทิพย 
 - พ.ต.อ.วิทุร โพธิปสสา+ทิวธรรม หรรษกุล+อํานวย โพธิปสสา วิชชา 
 - มารีอา บุญชู สงัขมณีวงศ คนึงนิจ 
 - เปโตร ประเสริฐ คอมแพงจันทร+เปโตร เกียน+มารีอา คําชด คอมแพงจันทร อัญชนา 
 - สุรินทร วาณิชาเสนี ครอบครัว 
 - เทเรซา มินตรา ทิวไผงาม ครอบครัว 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 

 - ยอแซฟ ฮกแซ+มารีอา ชงอิก+ยวง ชวลิต+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณี+ฟรังซิส 
สาทร อังกุรัตน สุรางค 

 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
 - เปโตร ทงุ+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธ์ิ+วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อากาทา เย็นใจ บญุรักษาทรัพย+วิญญาณที่ลวงลบั ณิชา 
 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์  
 - 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 เพ็ญวรา,สํารวย 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันจันทร สัปดาหที่ 28 เทศกาลธรรมดา, น.เฟลิกซและน.ซีเปรียน พระสังฆราชชาวอัฟริกัน, น.วิลฟรดิ พระสังฆราช 

วันที่ 12 ต.ค. 2020 - มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคลและครอบครัว  
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว พรอมใจ ปราณ ี

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัว มหามณีรัตน สุนทร 
 - จรัญ ชัยกิจ พรทิพย 
 - สุกานดา หรรษกลุ+พ.ต.ท.กัญจรัตน โพธิปสสา วิชชา 
 - ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ์  
 - มารีอา ธัญญพัทธ+อันนา ชัญญา+ร.ท.นพสิทธ์ิ+เอลีซาเบ็ธ เบญญทิพย นาคะกุลพิสิทธ์ิ เบญญทิพย 
 - สัตบุรุษวัดราชินีแหงนิกรเทวดา เชกา+คุณพอ เปาโล ประสงค วงษวิบลูยสิน คัธรินลาบูเร 
 - ยอแซฟ พชรเดช+แบรนาแด็ต วราลักษณ+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา เพ็ญวรา 
 - ยอแซฟ สมพล ปญจทรัพยและครอบครัว  
 - มารีอา ปรดีา พี่ๆ หลานๆ ทุกคน ปรีดา 

สุขสําราญแด - มารีอา สุพัชนิพา อัศวนนรโรจน สุพัชนิพา 
 - ลูกหลาน ครอบครัว เปโตร สมชัย ชินะผา  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว ชินทรนลัย  
 - สุรางค วสุสิน จิตติมา 
 - ตามประสงคผูขอ คัธริน ลาบูเร 
 - ลูซีอา ณัชชา วงษเดชสุวรรณ อุทัย 
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  
 - อักแนส มาลี เลิศประเสริฐวงศ สุนทร  



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร สัปดาหที่ 28 เทศกาลธรรมดา, น.เฟลิกซและน.ซีเปรียน พระสังฆราชชาวอัฟริกัน, น.วิลฟรดิ พระสังฆราช 

วันที่ 12 ต.ค. 2020 - มารีอา วีนัส อมรินทร  

เวลา 18.30 น. - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+จอหน มาร ีกรวิชญ ปญจทรัพย  

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 

วันอังคาร สัปดาหที่ 28 เทศกาลธรรมดา,น.เอ็ดเวิรด กษัตริยแหงประเทศอังกฤษ, น.ซิมแบรต แหงออกสบวรก 
วันที่ 13 ต.ค. 2020 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
เวลา 18.30 น. - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  

สวดสายประคํา-มิสซา - ปโอ อนันต อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จําปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณ ี
 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์  

อุทิศแด - วินเซ็นต วันชัย ประทุมราช+วิญญาณในไฟชําระ โอก เอฟ ปุก 
 - เปโตร สุภีร ยงปาง+มารทา มารทา ยงปาง+อากาทา คําเชิด เซถาย อัญชนา 
 - เปาโล พรชัย ปญจทรัพย+ชํานาญ ปญจทรัพย+เทเรซา สมศรี  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ คัธริน ลาบูเร 

วันพุธ น.กัลลิสตัส ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักข ี
วันที่ 14 ต.ค. 2020 - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 
เวลา 18.30 น. - ยอแซฟ สุรเดช ศิลปวิจิตรการและครอบครัวอมรมาศ อมรมาศ 

สวดสายประคํา-มิสซา - ลูซีอา ณัชชา วงษเดชสุวรรณ อุทัย 
 - ครอบครัว จิรวิทยากุล+พรพฤทธิอนันต+ญาติสนิท มิตรสหายทุกทาน ณิชา 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

สุขสําราญแด - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  

 - ครอบครัว คัธรินลาบูเร อมรมาศ เทพศิริอํานวย+ครอบครัว รัชชริน-อมรินทร เทพศิริอํานวย+ครอบครัว 
เทเรซา อุดมรัชฏ นิติธรรมโกศล+ครอบครัว มารีอา มารียรักษ บุตรสิทธิวงศ+ครอบครัว กชกร ดีพึ่งตน คัธรินลาบูเร 

 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  

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

. - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.เทเรซาแหงอาวีลา พรหมจารีและนักปราชญ 
วันที่ 15 ต.ค. 2020 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 

เวลา 18.30 น.  - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
สวดสายประคํา-มิสซา - บิดา มารดา+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ ลักษณาวดี 

 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์  
อุทิศแด - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

วันศุกร น.เฮดวิก นักบวช, น.มารการีตา มารีย อาลากอก พรหมจารี, น.เยรารด มาแยลลา  

วันที่ 16 ต.ค. 2020 - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณและครอบครัว+ยอแซฟ พชรเดช+แบรนาแด็ต วราลักษณ วราลักษณ 
เวลา 18.30 น. - เทเรซา ดวงหทัย ศรัยกิจและครอบครัว  

สวดสายประคํา-มิสซา - พิชัย เจริญพงศ พิชัย 
 - ครอบครัว เทเรซา ลักษณาวดี กุสุมา ณ อยุธยา ลักษณาวดี 
 - ลูซีอา ณัชชา วงษเดชสุวรรณ อุทัย 
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  

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

 - มารีอา วีนัส อมรินทร  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันเสาร ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราชและมรณสักขี 
วันที่ 17 ต.ค. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  

เวลา 17.00 น. - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
นพวาร-มิสซา - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์  

อุทิศแด - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 18 ตุลาคม 2020 : อาทิตยที่ 29 เทศกาลธรรมดา (วันแพรธรรมสากล) 


