
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 49 ประจําวันอาทิตยที่ 13 ธันวาคม 2563/2020 

อาทิตยท่ี 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา  



  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พี่นองครับ  เราเขาสูสัปดาหที่ 3 ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา….  ตองขออนุญาต

ยอนกลับไปยังวันเสารที่ 5 ธันวาคมที่ผานมาสักเล็กนอย   เนื่องจากเปนวันฉลอง/สมโภชวัดพระมารดาฯ

ของเรา.....  ดังที่ไดกลาวไววา  ในปนี้การฉลองวัดตางกับปที่ผานๆมา  เนื่องจากพิษของโควิด-19 ซึ่งใน

ตอนแรกๆดูเหมือนวา   จะคอยๆจางหายไป  และทุกๆสิ่งทําทาจะดีขึ้นตามลําดับ   แตอยูๆ เหมือนกับมี

แนวโนมจะระบาดกลับมาอีกรอบ  ซึ่งเขาเรียกวา  การดตก  หรือความชะลาใจจากผูคนเพียงไมกี่ทาน 

ทีน่ําเขามาดวยจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม......เชื่อวาพี่นองไดติดตามขาวในสถานการณตางๆบาง......  ฉะนั้น  

วัดซึ่งเปนสถานที่สาธารณะก็ตองระมัดระวังไมนอยทีเดียว   อีกทั้งเรายังมีโรงเรียนขนาบขางอยูกับวัดอีก

ตางหาก  ก็ตองยิ่งระวังมากขึ้น  จึงหลายสิ่งหลายอยาง  เราตองเอาใจใสเพิ่มขึ้น  มิเชนนั้นอาจจะเกิดปญหา

ตามมา  ซึ่งคงมิใชเรื่องงายๆ ทีเดียว พอเชื่อวา  หลายๆ ทานคงเขาใจในสถานการณเชนนี้   พอจึงใชคําวา  

“ปนี้ไมวาจะเปนการฉลองวัด หรือเรื่องอื่นๆ ไมเหมือนกับทุกๆ ปที่ผานมา”  ถามวา  ยากไหม  คําตอบ คือ

ไมงายที่จะตัดสินใจ ไมวาจะเปนทางบวก หรือลบก็ตาม  เมื่อเปนเชนน้ี  จึงมีเสียงสะทอนทั้งสองดาน ซึ่งเรา

ก็ตองรับฟง   แตแนนอนจะใหถูกใจทุกๆ คนก็คงมิได  กระนั้นก็ดี  งานฉลองวัดนี้ไดผานไปแลว  สวนตัวก็

มอง (เขาขางตัวเอง) ทุกอยางก็นาจะดีพอสมควร เพียงแตทราบวาอาหารที่เตรียมไว  ประมาณ 850 – 900 

แพค  ไมเพียงพอ  ซึ่งมีบางทาน หรือหลายๆ ทานไมไดรับ  เพราะหมดเสียกอน......  เราตองขออภัย  

ณ โอกาสนี้ดวย  เพราะเราคาดวา  ไมนาจะเกินกวานี้  แตเมื่อมีความผิดพลาดขึ้น  เราขออภัยดวย 

ความจริงใจและใจจริงครับ...... 

 อันสืบเนื่องมาจากการฉลองวัด....  เราขอบคุณหลายๆทานที่ไดมีอุปการคุณ รวมบริจาคปจจัยชวย

ในโอกาสฉลองวัดปนี้  ซึ่งหลายทานยังไดบริจาคมาใหเรา  ซึ่งเราไดรับหลังจากที่พิมพหนังสือเพลงฉลอง

วัดไปแลว....  เราขออภัยดวย และขอพระเจาไดประทานพระพรในน้ําใจดีของทุกๆทานและขอแมพระ  

พระมารดานิจจานุเคราะหปกปกษรักษาทุกๆทานครับ.... 

เมื่อฉลองวัดผานไปแลว  งานที่ตามติดมาอีกงานหนึ่งคือ งานฉลองวันพระคริสตสมภพ ซึ่งกําลัง

ตามมาใกลๆ นี้  แตกอนที่จะกลาวถึงเรื่องน้ี  ขอกลาวถึงเรื่องใกลๆตัวในวันอาทิตยน้ีกอนครับ......พอไดรับ

การติดตอจากคณะศรีชุมภาบาล  ที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อขอนําเสนอผลิตภัณฑมาจําหนาย  ทั้งนี้

เน่ืองจากชวงโควิด-19 นี้  เปนเหตุใหครอบครัวเด็กๆ  และกลุมสตรี ที่คณะน้ีตองดูแลในภาวะความรุนแรง+

ความยากจน  ตองขาดรายไดที่จําเปนมาดูแลครอบครัวพวกเขา  ทางคณะนี้ฯ จากเชียงรายโดยผานทาง 

ซิสเตอรอนุรักษ ไชยเผือก ผูรับผิดชอบโครงการฯ นี ้   จึงขออนุญาตนําผลิตภัณฑ งานฝมือที่เด็กๆและสตรี

ผลิตขึ้น มาจําหนายที่วัดเราในวันอาทิตยที่ 13 ธันวาคม ณ บริเวณหนาวัดเรา  พี่นองทานใดที่สนใจลองๆ 

ชวยสนับสนุนตามความสามารถนะครับ....  สวนจะมีอะไรบางนั้น  พี่นองคงตองติดตามชม+ดูกันเอง.....  

ความจริงซิสเตอรไดขอนํามาจําหนาย  ตั้งแตเมื่อวันอาทิตยที่ 11 ตุลาคมแลว  แตพอคิดวา ในวันฉลองวัด

นาจะดีกวา  แตเพราะความจําเปนบางประการ  จึงไดเลื่อนมาเปนวันน้ีแทน......เรียนเชิญพี่นองเลือกชมตาม

สะดวกครับ..... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 
 

มิสซาคืนคริสตมาสที่ 24 ธันวาคมนี้ เริ่มเวลา 22.00 น. 

ประมาณ 20.30 น. จะมีพิธีโปรดศีลอภัยบาป 

สวนวันศุกรสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 25 ธันวาคม 

มิสซาเริ่มเวลา 09.30 น. 

สวนพี่นองที่ไมสะดวกในเวลาดังกลาว   

เราจะมีมิสซาเวลา 19.00 น.ดวย 
 
2 

สําหรับพี่นองทานใดประสงคมอบของขวัญพระกุมาร   

ในคืนคริสตมาส 

ทานสามารถนํามาใหกับทางวัดไดเสมอ 

อนึ่งกิจการเรื่องงานรื่นเริงที่เคยปฏิบัติมา “ของด” ดวยพิษโควิด-19 

  สวนการฉลองคริสตมาสปน้ีจะมีอะไรกันบาง ???? ..... 

อยางนอยที่เราไดแจงใหพี่นองทราบบางแลว  คือ มิสซาที่วัดเพื่อสมโภช ที่เราเฝารอการบังเกิด 

ของพระกุมารเจา หรือคืนเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพนั้น  จะเปนในคืนวันพฤหัสที่ 24 ธันวาคม 

 เริ่มเวลา 22.00 น.  กอนหนานั้นจะมีพระสงฆโปรดศีลอภัยบาป  ตั้งแตเวลา 20.30 น.เปนตนไป  สวน 

การสมโภชพระคริสตสมภพนั้น  ในวันศุกรที่ 25 ธันวาคมนั้น  เริ่มเวลา 09.30 น.   สวน  ตอนค่ําสําหรับ 

พี่นองอีกหลายๆ ทานที่มิสะดวกเนื่องจากตองทํางาน  เราจะมีในเวลา 19.00 น. ......พี่นองสะดวกเวลาใด  

ก็ใหขึ้นอยูกับแตละทาน......แตในคืนที่ 24 ธันวาคม  เราของดกิจกรรมตางๆ ดังที่เราไดเคยปฏิบัติกันมา  

อันเน่ืองมาจากพิษภัยของโควิด-19 ซึ่งปนี้มิเหมือนปที่ผานมาน่ันเองครับ...... 

อนึ่ง ในคืนมิสซาที่ 24 ธันวาคมนั้น หลังมิสซายังมี “ของขวัญ” พระกุมารดังที่เราไดปฏิบัติกัน
มา.....  สวน ของขวัญพระกุมารจะมาจากไหน.... ในปที่ผานๆมา  เราไดรับจากพี่นอง และผูประสงค
ชวยกิจการนี้ตลอดมา  อีกสวนหนึ่งมาจากทางวัด+โรงเรียนก็ไดมีสวนดวยเสมอ  ฉะนั้นพี่นองทานใด
ประสงคจะมีสวนรวมในเรื่องนี้  พี่นองนํามาใหกับทางวัดไดครับ......ขอบคุณครอบครัวคุณหิรัญ 
ซึ่งไดมอบของขวัญ และรวมบริจาคปจจัยชวยงานคริสตมาสในปนี้ใหกับทางวัดแลว....... สวัสดี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สัปดาหที ่สาม การเปนพยาน” 

 “...ดวยการประกาศขาวดีทางวาจาอาศัยการบอกเลา แบงปนประสบการณชีวิต 
ความเชื่อของตน เพื่อนําความรอดพนไปสูเพื่อนมนุษยทุกคน...” (กฤษฎีกาขอที่ 14) 

 สัปดาหที่สามนี้ จึงเปนการทาทายคริสตชนวาเราแบงปนประสบการณการเปนพยาน

อยางไร? เราคริสตชนสามารถซึมซับการมีประสบการณรวมกับพระเยซูเจา ผานทาง 
พระคัมภีร ประวัตินักบุญ หนังสือบํารุงศรัทธา แต...แต...แต...การมีประสบการรวมกับ 
พระเจาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด และเปนสิ่งที่เราสามารถเลาประสบการณเหลานี้ไดผานชีวิต 
ของเรา 

 จงมั่นใจ  เราคริสตชนรูจักและรักพระคริสตเจา เราตางมีเรื่องราวที่สัมพันธกับ
พระองคแบบสวนตัว การเลาเรื่องแบบนี้เปนสิ่งที่นาสนใจ มีพลัง และเกิดผลมากใน 

การประกาศพระวรสาร “พระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือทาน และทานรับอานุภาพเพื่อจะเปน
พยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผนดิน” (กจ. 1:8) 

 การเปนพยานนี้ไมเพียงอบกวา พระเยซูเจาคือใคร? แตจะบอกวาพระองคทรง 
ทําอะไรในชีวิตของเราคริสตชน ดังนั้นจึงเชิญชวนพี่นองอีกครั้ง เรามารวมกับแบงปนชีวิต 
ของเราเปลี่ยนแปลงไปอยางไรเพื่อเราพบพระองค  

 มีคําถามงายเชิญชวนเราคริสตชนมาไตรตรองประสบการณชีวิตการพยานของเรา 
กับพระเจา ดังนี ้

  ฉันสัมผัสพระเจาในชีวิตประจําวันอยางไร? 
  ทําไมฉันจึงเชื่อในคาทอลิก? 
  การกลับใจของฉัน มีอะไรทําใหชีวิตของฉันเปลี่ยนไป? 

  พระเรียกฉัน มีเหตุการณอะไรพิเศษเกิดข้ึนในชีวิตของฉันหรือไม? 
  และสําหรับเราคริสตชนแลว การเปนพยานถึงพระเยซูเจาคืออะไร? 

  ขอตั้งใจสําหรับอาทิตยนี้ในการเตรียมเปนพยานถึงพระองค? 
 

(อางอิง เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง 350 ปแหงการสภาปนามิสซังสยาม ฉบับที่ 11 

เดือนธันวาคม 2017) 

  “…ชีวิตคริสตชนเปนพยานถึงพระเยซูผูทรงกลับคืนชีพ” 

       ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 
 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย 13 ธ.ค. 2020 อาทิตยที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, น.ลูซีอา พรหมจารีและมรณสักข ี

เวลา 07.00 น. มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทัง้หลาย  
 - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 วิไลวรรณ 
 - ฟรังซิสโก กิมเซี้ย แซลี ้ นพพร 
 - อันนา อาตอ แซเบ นิรชา 
 - นองนอย พิศาลเสนา+เปโตร หมอน พิศาลเสนา และวิญญาณในไฟชําระ พรรณนภา 
 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรพัย ครอบครัว 
 - ยอแซฟ ประเสริฐ+เทเรซา สุรียพร เจริญจิตร ปยะศักดิ ์
 - อุษา+ประสาท สัลลกานนท กิตติพันธ 
 - มารีอา กฤตธีพัฒน วัฒนกจิจา+โยเซฟ วเิศษ ศรีวรกุล  
 - มารีอา สมศรี โตตันกุล  
 - เปาโล จําป+กาทารีน ตาก+ฟลิป ประทิน+เทกา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช  
 - ราฟาแอล สุนทร ชาวนาแกว  
 - อันนา สงา มั่นศิลป+ดอมินิก ชาตร ีเหรียญสกุล ลัดดา 
 - ยอแซฟ สันทดั วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - มารีอา ดวงวิภา แซเจี่ย+เปโตร ชาญ เฮงตระกูล+วิญญาณในไฟชําระ วสุนันท 

อุทิศแด - หลุยส กําพล พสิุทธิด์ํารง+อันนา ยุยเชง็ แซลั้น+ยอหนบัปตสิต พรชัย ทรัพยฤทธิไกร+ว.ในไฟชําระ  
 - เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิรตัน+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิสทิธิ์+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว จิตมั่น+ญาติพี่นอง ปู ยา ตา ยาย ที่ลวงลับ สุนีย 
 - เตี่ย ยิ้ม+เอลีซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานชิ จุมพล 
 - โยเซฟน วิจิตรา ลิ้มประสูต ิ อนุชา 
 - ทองยอย ดวงสมร  
 - มารีอา นุรียมัทวนันธ+บิดา มารดา+ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ์ มัทวพันธุและบิดา มารดา ลูกหลาน 
 - มารีอา พิมพพรรณ รุงเรืองผล+ยอแซฟ เฉลิม รุงเรืองผล+ยออันแนส เรืองศักดิ์ รุงเรืองผล นงนุช 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ ์ ประคอง 
 - เปโตร สวัสดิ์+บาซีลีอา จินดา กจิเจริญ+ภราดา ซัลวีโน ศักดา กิจเจริญ สุกัญญา 
 - ยวงบัปตสิตา จรัญ ไชยเผือก+วิญญาณในไฟชําระ  
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ +พระสงฆ+นักบวช+ว.ทีไ่มมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - ยาโกเบ เสรี สําราญรืน่ ณัฐทินี 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญงิ ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ชวลี, เพ็ญวรา 

เวลา 09.30 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสนัติสุขในประเทศชาต ิ

วันจันทร ระลึกถึง น.ยอหนแหงไมกางเขน พระสงฆและนักปราชญ 

วันที่ 14 ธ.ค. 2020 - เปาโล สุนทรมหามณีรัตน และครอบครัว มาล ี
เวลา 06.15 น. มิสซา - กิตตินันท บุณยะวนชิ กิตติพันธ 

 - มาเซอร สกอลัสติก สัณฐิต ิ เทเรซา 
 - รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+ แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ วราลักษณ 
 - มารีอา ดลยา ดารณี  
 - ครอบครัว พิศาลเสนา+ครอบครัว สังขรัตน+พงศพสิน สังขรตัน พรรณนภา 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - โรซา อรวรรณ+ยอแซฟ วีรชัย ศรีนภาวรรณ ณัฐนันท 
 - ครอบครัว สุนีย อองนาวา+วิศรุต พรล้ําฟา สุนีย 
 - ครอบครัว ชนิทรนลัย  
 - ครอบครัว วสุสิน จิตติมา 
 - ครอบครัว จุฬาภรณ ชสูรอยปน+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย  
 - ครอบครัว สุกัญญา+วาสนา กจิเจริญ สุกัญญา 
 - ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูล  
 - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

สุขสําราญแด - เซซีลีอา พวมาศ ศิริมงคลวิชย+เทเรซา มาลินี สุนพิชัย+ยูเลีย สุชาดา พรอมเจริญวฒันา+มารีอา  
กอแรตตี พีรดา แพทยกูล+ครอบครัว มีเรียม กรธีร 

 - ครอบครัว ไชยเผือก และครอบครัว ตรีธารา  
 - มอนิกา สมถวิล บุญเกิด+ฟลิปพิชญ+มารอีา พิชญาภา มวงทอง+มารีอา พรรณรายณ มวงทอง+ภาสกร มวงทอง สมถวิล 
 - มารีอา วสุนันท เฮงตระกูล วสุนันท 
 - เทเรซา จันทรเพ็ญ โชติพงศ+คอมคาย รุงโรจน  
 - ครอบครัว คุณหิรัญ  
 - ครอบครัว เอลิซาเบธ ปุณยนยี ชํานาญววิัฒน ปุณยนีย 
 - ครอบครัว วินจิ+พรอนงค ตนประเสรฐิ ไชยยศ 
 - ครอบครัว มารีอา อันนา วีนสั อมรินทร วีนัส 
 - ครอบครัว ณัฐทิน ีสําราญรื่น ณัฐทินี 
 - สุกัญญา ชูประเสริฐและครอบครวั  



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร ระลึกถึง น.ยอหนแหงไมกางเขน พระสงฆและนักปราชญ 

วันที่ 14 ธ.ค. 2020 - ครอบครัว พรวจิิตรจินดา  
เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว พสิุทธิ์ดํารง  

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

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทัง้หลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - บริดเจท อารยี เจริญพานิช+ผูมีสวนรวมในชีวิตประจําวัน อารีย 

วันอังคาร สัปดาหที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, น.นิโน, น.คริสติอานา, น.เอวรจิเนีย เซนตูริออน บราเชลล ี
วันที่ 15 ธ.ค. 2020 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว จิตมั่น+ญาติพี่นอง ปู ยา ตา ยาย ที่ลวงลับ สุนีย 

เวลา 06.15 น. มิสซา - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซสิโก พูน สมพานชิ+ญาติพี่นอง บรรพบุรุษที่ลวงลับทุกๆ คน วิไลวรรณ 
 - มงคล สายะสนธิ+ณรงคเกียรติ หิรัญภักด+ีมารีอา ไพศรี หิรัญภักดี+ว.ในไฟชําระ พรรณนภา 

อุทิศแด - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - หลุยส กําพล พสิุทธิด์ํารง+อันนา ยุยเชง็ แซลั้น+ยอหน บัปตสิต พรชัย ทรัพยฤทธิไกร+ว.ในไฟชําระ  
 - มารีอา นุรียมัทวนันธ+บิดา มารดา+ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ์ มัทวพันธุและบิดา มารดา ลูกหลาน 
 - ยวง สวสัดิ์ จิรวันธกกุล+เทเรซา หมุยชวง พิทยาพงศพร จารุวรรณ  

วันพุธ ระลึกถึง บุญราศีทั้งเจ็ดแหงสองคอน (วันครูคําสอนไทย), น.เออแซ็บ พระสังฆราช 
วันที่ 16 ธ.ค. 2020 - ครอบครัว เอลิซาเบธ ปุณยนยี ชํานาญววิัฒน ปุณยนีย 
เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว พสิุทธิ์ดํารง  

 - สุกัญญา ชูประเสริฐและครอบครัว  
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแดต็ วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักณ+สามี+บุตรทั้ง 3 เพ็ญวรา 
 - บริดเจท อารยี เจริญพานิช+ผูมีสวนรวมในชีวิตประจําวัน อารีย 
 - เทเรซา มณฑรา+เทเรซา มณจิรา จํานง จารุวรรณ  
 - ครอบครัว วินจิ+พรอนงค ตนประเสรฐิ ไชยยศ 
 - ครอบครัว จุฬาภรณ ชสูรอยปน+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย  
 - ครอบครัว สุกัญญา+วาสนา กจิเจริญ สุกัญญา 

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

 - ครอบครัว คุณหิรัญ  
 - เซซีลีอา พวมาศ ศิริมงคลวิชย+เทเรซา มาลินี สุนพิชัย+ยูเลีย สุชาดา พรอมเจริญวฒันา+มารีอา  

กอแรตตี พีรดา แพทยกูล+ครอบครัว มีเรียม กรธีร 
 - ครอบครัว มารีอา อันนา วีนสั อมรินทร วีนัส 
 - ครอบครัว ณัฐทิน ีสําราญรื่น ณัฐทินี 
 - ครอบครัว สุนีย อองนาวา+วิศรุต พรล้ําฟา สุนีย 
 - ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูล  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
. - มารีอา วีนัส อมรนิทร จุมพล 

วันพฤหัสบด ี สัปดาหที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, น.โอลิมเปยส หญิงหมายผูชวยเผยแพรศาสนา, น.เบกกา 

วันที่ 17 ธ.ค. 2020 - ยาโกเบ เสรี สําราญรืน่ ณัฐทินี 
เวลา 19.00 น. มิสซา - เปโตร สวัสดิ์+บาซีลีอา จินดา กจิเจริญ+ภราดา ซัลวีโน ศักดา กิจเจริญ สุกัญญา 

 - หลุยส กําพล พสิุทธิด์ํารง+อันนา ยุยเชง็ แซลั้น+ยอหนบัปตสิต พรชัย ทรัพยฤทธิไกร+ว.ในไฟชําระ  
อุทิศแด - มารีอา นุรียมัทวนันธ+บิดา มารดา+ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ์ มัทวพันธุและบิดา มารดา ลูกหลาน 

 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

วันศุกร สัปดาหที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, น.ฟลานนัน พระสังฆราช, น.กาเซียน แหงตูรส 

วันที่ 18 ธ.ค. 2020 - ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูล  
เวลา 18.30 น. มิสซา - ครอบครัว พสิุทธิ์ดํารง  

 - ครอบครัว รัตนมาลัย+ครอบครัว สินทรพัย+เปรมชาติ สินทรัพย พรรณนภา 
 - สุกัญญา ชูประเสริฐและครอบครัว  
 - ครอบครัว มารีอา อันนา วีนสั อมรินทร วีนัส 
 - ครอบครัว สุกัญญา+วาสนา กจิเจริญ สุกัญญา 

สุขสําราญแด - ครอบครัว คุณหิรัญ  
 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน 

ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรพัย  
 - ครอบครัว จุฬาภรณ ชสูรอยปน+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย  
 - ครอบครัว สุนีย อองนาวา+วิศรุต พรล้ําฟา สุนีย 
 - บริดเจท อารยี เจริญพานิช+ผูมีสวนรวมในชีวิตประจําวัน อารีย 

วันเสาร สัปดาหที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, บุญราศีอูรแบ็งที่ 5 พระสนัตะปาปา, น.อนาตาซีโอที่ 1 พระสันตะปาปา 

วันที่ 19 ธ.ค. 2020 - เปาโล หลุย+คริสตินา ดารา โชติพงศ  
เวลา 17.00 น. มิสซา - หลุยส กําพล พสิุทธิด์ํารง+อันนา ยุยเชง็ แซลั้น+ยอหนบัปตสิต พรชัย ทรัพยฤทธิไกร+ว.ในไฟชําระ  

อุทิศแด - สมศักดิ+์โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - มารีอา นุรียมัทวนันธ+บิดา มารดา+ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ์ มัทวพันธุและบิดา มารดา ลูกหลาน 

วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2020 : อาทิตยที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 


