ปที่ 34 ฉบับที่ 46 ประจําวันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2563/2020

อาทิตยที่ 33 เทศกาลธรรมดา

เดือนนี้เปนเดือนที่เ ราระลึกถึงผูลว งลับ และวิญญาณในไฟชําระ ซึ่ งพวกเขาคือ ญาติ พี่นอ ง
ของเรา ซึ่ง ครั้ง หนึ่ งพวกเขามีชี วิต อยู กับ เรา แตบั ดนี้ เขาได ลว งหนา ไปกอนแล ว… มี จํานวนไมนอ ย
ที่ ไ ด อ ยู ใ นอาณาจั ก รพระเจ า /สวรรค หรื อ อ อ มหั ต ถ พ ระเจ า แต ก็ มี อี ก หลายๆ ท า น ที่ ยั ง คงรอคอยว า
วั น หนึ่ ง พวกเขาจะได ผ า นการชํ า ระล า งให ส ะอาด บริ สุ ท ธิ์ เพื่ อ เข า ชมพระพั ก ตร พ ระเจ า ซึ่ ง เขารอ
บุญกุศลจากพวกเรา เพื่อชวยภาวนา รวมใจกันขอพระเมตตาของพระสําหรับเขาผูจากไปนั่นเอง ในสัปดาหที่
ผานมา พอจึงไดนําเรื่องราวการรับพระคุณการุณย ในการภาวนาอุทิศแดผูลวงลับ มาลงใหพี่นองรับทราบ
ซึ่ ง ในป นี้ เ ป น ป พิ เ ศษ อั น ผลพวงมาจาก โควิ ด -19 จึ ง ตลอดเดื อ นนี้ เ ราสามารถรั บ พระคุ ณ การุ ณ ย ไ ด
ตลอดเดือน จากการภาวนาบทขาพเจาเชื่อ.... และขาแตพระบิดา... ดังที่พี่นองไดติดตามเรื่องนี้จากสารวัด
ฉบับที่ผานมา ฉะนั้นหลังรับศีลแลว เชิญพี่นองรวมภาวนาแดผูลวงลับ และ รวมใจกันรับพระคุณการุณย
ตลอดเดื อ นนี้ ค รั บ .....(ทุ ก ๆ ป เรามี ร ะยะเวลาเพี ย งวั น ที่ 1-8 พฤศจิ ก ายนเท า นั้ น ).....และทุ ก ๆ วั น
ตลอดเดือนนี้ แมอยูที่บานสวดบทดังกลาวตอหนารูปแมพระ รูปพระเยซูเจา เราก็ไดรับพระคุณการุณย
ไดดวย เพียงแตไดรับวันละครั้งเทานั้น....จึงแจงใหพี่นองทราบ.....
อนึ่ง แมจะอยูชวงระยะเวลาของ “โควิด-19” แตวันเวลาก็ดําเนินไป นี่เราเขามาจะกลางเดือนแลว
พี่นองอยาลืม วันเวลาการฉลองวัดของเราก็ใกลเขามาทุกขณะ ฉลองวัดปนี้ตกตรงวันเสารที่ 5 ธันวาคม
(เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา จะเริ่มอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายนนี้เปนสัปดาหแรก) สําหรับปนี้
เรายังคงฉลองตรงวันเชนเดิม แตเลื่อนมิสซามาเปนเวลา 17.00 น. เหมือนกับวันเสารเย็นทุกเสารนั่นเอง
(โปรดสังเกต มิสซาฉลองวัดปนี้เปน 17.00 น.ครับ) สาเหตุที่เลื่อนมาเปนตอนเย็น เพื่อพี่นองมิตองมาวัด
สองรอบ และมิส ซาเย็ นฉลองวัด นั้น ก็จ ะเปน มิส ซาของวัน อาทิตย ดว ย พี่น องจะไดส ะดวกทั้ งฉลองวั ด
และมิสซาวันอาทิตยดวยเลย..... นอกจากนี้ยังเปนชวงเฝาระวังโควิด-19 ดวย ซึ่งเราก็ตองใหความรวมมือกับ
ภาครัฐดวย จึงคิดวานาจะเหมาะสมมากสุดๆ สังเกตดูหลายๆ ทานยังคงกังวลในเรื่องนี้อยูมิใชนอย ไมวา
การมารวมมิสซา การปองกันตัวเอง ฯลฯ จึงบอกไดวา ฉลองวัดปนี้จะตางจากฉลองวัดทุกๆ ปครับ สําหรับ
ประธานในพิธีนั้น คือ พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ซึ่งไดติดตอกับพระคุณเจาแลว..... ความจริง
พอเองก็อยูมาหลายๆ วัด จัดฉลองวัดมาก็หลายๆ ที่ แตที่ไมแนนอนสุดๆ หรือคิดหนักสุดๆ ก็ปนี้นี่แหละ
พี่นองเอย...... จะประกาศอะไรๆ ก็ไมไดเต็มที่ จึงตองประกาศแบบกลางๆ ไวกอน เพราะในอนาคตจะเปน
อยางไร หรือมีอะไรขึ้นมาอีก ก็จะเปนอีกเรื่องหนึ่ง เพียงแตพี่นองก็ตองทําใจกันไวบาง พอถึงบอกวา ปนี้
มิเหมือนกับทุกๆ ปนั่นเอง..... ปนี้จะมีอะไรบางในมิสซาฉลองวัดเรา.... อยางนอยเราจะมีการรับศี ล
มหาสนิทครั้งแรก ทั้งของนักเรียน และผูเรียนคําสอนเตรียมรับศีลนี้มานานแลว อีกทั้งในภาคฤดูรอนเราได
งดการเรี ยนคํ าสอนไปเพราะโรคดั งกล าว แตมี เ ด็ กๆ+ผูใ หญ ที่เ ราได เ ตรี ย มตัว พวกเขาไว มาพอสมควร
เราจึงใชโอกาสฉลองวัดนี้เพื่อใหพวกเขาไดรับศีลนี้ อีกทั้งยังมีการรื้อฟนการรับศีลลางบาปอยางสงา (หรือ
หลายๆ ทานเรียกติดปากวา ศีลสงานั้นเอง) ทั้งสองพิธีนี้จะมีเด็กรวมรับศีล และรื้อฟนการรับศีลนี้ ประมาณ
เกือบๆ 60 ทานดวยกัน มีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 23 ทาน และรื้อฟนศีลลางบาปอีก 26 ทาน.......

สวนการแหนั้น ยังมิอาจกลาวได รวมทั้งการจัดอาหารเลี้ยงพี่นองหลังมิสซา คงตองคอยๆ พิจารณา
ตอๆ ไป เมื่อถึงเวลาอันควรครับ......
อี ก ประการหนึ่ ง ขอแจ ง ให พี่ น อ งทราบเลยก็ คื อ ป นี้ เ รามิ มี ก ารฉลองภายในนะครั บ
มีฉลองวันเสารที่ 5 ธันวาคมเพียงวันเดียว ซึ่งเราจะพยายามจัดฉลองใหเปนแบบเรียบงายที่สุด มิได
ป ด โอกาสให พี่ น อ งต า งวั ด มาร ว มมิ ส ซาแต อ ย า งใด เพี ย งแต พ ยายามหลี ก เลี่ ย งในทุ ก กรณี
ของภั ย จากโรคภั ย ไข เ จ็ บ นั่ น เอง นอกจากนี้ มิ ส ซาเย็ น วั น เสาร ที่ 5 ฉลองวั ด นั้ น แทนมิ ส ซาของ
วั น อาทิ ต ย ซึ่ ง จะเข า สู สั ป ดาห ที่ 2 เทศกาลเตรี ย มรั บ เสด็ จ พระคริ ส ตเจ า ได ด ว ย..... จึ ง แจ ง ให
พี่นองทราบ นอกจากนี้วันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม ที่วัดเราจะมีมิสซาตามปกติ ในตอนเชา 07.00 น. และ
09.30 น. ครับ.....
อนึ่ ง พี่ น อ งที่ ต อ งการมี ส ว นร ว มบริ จ าคทํ า บุ ญ เพื่ อ ช ว ยงานต า งๆ ในโอกาสฉลองวั ด ป นี้
พี่นองสามารถรวมบริจาคกับพระสงฆ หรือตูรับบริจาค ซึ่งในสัปดาหหนา เราจะตั้งไวเพื่อการนี้ พี่นอง
ก็ยังคงมีสว นรวมได ซึ่ งในทุกๆ ป พี่น องก็ไ ดปฏิ บัติเช นนี้ตลอดมา เมื่อ สัปดาหที่ผ านมา มีบางทา น
เริ่มนํามาบริจาคใหกับทางวัดบางแลว......ขอขอบคุณทุกๆ ทาน ณ โอกาสนี้ดวย.....สวัสดีครับ...

กระดานขาวพระมารดาฯ
1

ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้
เปนเดือนระลึกถึงผูลว งลับ และวิญญาณในไฟชําระ
ขอพี่นองรวมกันภาวนา รวมในมิสซา แกบาปรับศีล เพื่ออุทิศแดพวกเขาเสมอๆ ดวย
2

รับศีลลางบาปเด็กเล็ก ทุกสัปดาหสดุ ทายของเดือน
หลังมิสซาสาย วันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
ติดตอขอรับเอกสารไดที่สํานักงานวัด ตามเวลาทําการ

3

พี่นองทานใดประสงครวมแจงยอดภาวนา
คาทอลิกไทยฯ ไมสิ้นเสียงสายประคํา
รับใบแจงยอดและแจงจํานวนการสวดสายประคําที่หนาวัด

“รักษาความเชื่อศรัทธาไวนะ”
พระวรสารวันนี้เตือนเราใหเตรียมพรอมตลอดเวลา ในการรักษาความเชื่อและทําให
เกิดผลทั้งในความคิด วาจา และกิจการ พระเยซูเจาทรงเลาคําอุปมาเรื่องเงินตะลันต เพื่อเนน
ถึงคําสอนเรื่องพระอาณาจักรสวรรค เราตองใชความสามารถและพระพรตางๆ ที่ไดรับจาก
พระเจาอยางผูรับใชที่ดีและซื่อสัตย ไมเก็บซอนไว แตการใชมันเพื่อผูอื่น ทําใหชีวิตของเราพบ
ความหมายที่แทจริง
ครั้งหนึ่ง เมื่อสี่ปกอน ฮิลลารี คลินตัน ไดอางอิงพระคัมภีรไบเบิ้ลมาปดวา "ขอพวกเรา
อยาเหนื่อยลาในการทําความดี เพราะในฤดูกาลที่เหมาะสม เราจะไดเก็บเกี่ยว" ซึ่งขอความนั้น
มาจาก กาลาเทีย 6:9 “อยาทอแทในการทําความดี เพราะถาเราไมหยุดทําความดี เราก็จะได
เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา”(Cr.ปะการัง)
มาครั้งนี้เชนเดียวกันกับไบเดนเปนประธานาธิบดีคนที่ 2 ของสหรัฐ ที่เปนคาทอลิก
(สวนคนแรกคือ JFK จอหน เอฟ เคเนดี) มีหลายตอนอางอิงถึงความเชื่อศรัทธาของเขาดวย
“พระคัมภีรไบเบิ้ลบอกเราถึงทุกสิ่งมีฤดูกาล เวลาสราง เวลาเก็บเกี่ยว เวลาหวาน และเวลาที่
ตองเยียวยา และนี่คือเวลาที่ตองเยียวยาสําหรับอเมริกา!” นอกจากนี้ ไบเดนยังตอกย้ําดวย
การปดสุนทรพจนดวยเรื่องเลาเล็กๆ วา เมื่อครั้งยังเด็ก คุณปูมักจะบอกเขาวา “โจอี้ รักษา
ความเชื่อศรัทธาไวนะ” แตคุณยาจะตะโกนแทรกมาวา “ไมนะโจอี้ ตองกระจาย(ไมใชเก็บ
รักษา) จงแพรกระจายความเชื่อศรัทธาออกไป!” (Cr.ปะการัง)
หลายครั้ งเราอาจคิ ด วา เพี ยงแค ม าวัด วั นอาทิ ตย ตามหนา ที่ และไม มี เ รื่อ งกั บ ใคร
เท ากั บ เป นคริ ส ตชนที่ ดีไ ปสวรรค ไ ด แต เ รื่อ งราวผู รั บ ใชที่ นํ าเงิ นตะลั น ตไ ปฝง ดิน ในวั น นี้
เตือนเราวา จะอยูเฉยไมได เราตองเปนผูรับใชที่ดีและซื่อสัตย ทั้งตอตัวเราเองและตอพระพร
ตางๆ ที่เราไดรับจากพระเจา ใชอยางชาญฉลาดและทําใหเกิดผล ดวยการแบงปนกับผูอื่น
เพื่อทําใหเกิดผลมากขึ้น

“ไมนะ...ตองกระจาย(ไมใชเก็บรักษา) จงแพรกระจายความเชื่อศรัทธาออกไป!”
ขอพระเจาอวยพระพรพี่นอ งทุกทานครับ

วัน / เวลา
วันอาทิตย 15 พ.ย. 2020
เวลา 07.00 น.
สวดสายประคํา
มิสซา

อุทิศแด

เวลา 09.30 น. มิสซา

วันจันทร

วันที่ 16 พ.ย. 2020
เวลา 06.15 น.
มิสซา

สุขสําราญแด

ตารางมิสซา
อาทิตยที่ 33 เทศกาลธรรมดา, น.อัลเบิรต(องคใหญ) พระสังฆราชและนักปราชญ
- โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย
- เปาโล หลุย+คริสตินา ดารา โชติพงศ+บรรพบุรษุ +ญาติพี่นองที่ลวงลับ
- อันตน ทวีศักดิ์ วชิรดุสิต
- ศิวพร เกษมพันธุ
- ฟรังซิสโก สุรพล+เทเรซา สนิทพันธ ชมไพศาล
- โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง
- ญาติพี่นองที่ลวงลับ
- อุดม เซ็นเสถียรและญาติพี่นองที่ลวงลับ
- ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย
-เปโตร สมัย ชินะผา+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติพี่นอง+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง
- ยอแซฟ โมรา+มารีอา ลอม+ฟรานซิสโก วิรัช+วิลเลียม+เอสเตรวัง วีระ คมกฤช
- เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+ยรรพบุรุที่ลวงลับ
- มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเ ยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ
- ยอแซฟ ประเสริฐ เจริญจิตร+เทเรซา สุรียพร เจริญจิตร
- อักแนส ไสว สุดสวาท+บรรพบุรษุ และญาติพี่นองที่ลวงลับ
- คริสโตเฟอร ชนะ ศรีสมพงษ+นิพนธ บูหนาด
- เปาโล เสียง รักษสมบูรณ+ลูซีอา จําปา แซลี้
- มารีอา ซุย วัฒนาวารินทร+เปโตร ปรมินทร จงอุทัยไพศาล
- อันนา สงา มั่นศิลป+ดอมินิก ชาตรี เหรียญสกุล
- ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คีค่ วง แซแพ+อันนา สุข แซแพ
- ฟรังซิสเซเวียร บุญเลิศ สุวิชากร+อันนา วนิดา สุวิชากร
- บรรพบุรษุ และวิญญาณทีไ่ มมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- ธนากร สุเมฆะกุล+พอถนอม+แมปราณี สุเมฆะกุล
- ยวงบัปติสตา ทองหยด+มารีอา บุญหนุน+อันตน มนัส+เปโตร สานิตย+คริสโตเฟอร ชนะ ศรีสมพงษ+
ยอแซฟ บุญเลิศ+เอากุสติล เอกพล+อาคาทา วิไล อาณานุการ+อันนา ศรีสขุ อาภรณรัตน
- ยอหนบัปติสตา ชํานาญ ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ทีไ่ มมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- เทเรซา ลําดวน แสงเปา
- เปโตร ทุง+อันนา เทย อภิสทิ ธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ
- โยฮันนา สะอาด สุขสวัสดิ์
- อันตน มณี+อันนา วัฒนา+อันนา สุพัตรา+ยอแซฟ สุเมธ+ฟรังซิส สุวามิตร รวมสําราญ
- Phero Nguyen Loi+Matta Nguyen Lieu
- เบเนดิกโต จุนเซ็ง แซกวย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย+ว.ที่ไมมใี ครคิดถึง+ในไฟชําระ
- ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา-เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต-ยอหน บัตสิ ต ชํานาญ ปญจทรัพย+เปาโล พรชัยมารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ยอแซฟ สุนทร-มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศศิริพัฒน+เซซีลีอา
สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+นาทาลี รําไพ แสงหิรญ
ั +ประสงคผูขอ
- พลมารียผ ูลวงลับ+วิญญาณที่ไมมใี ครคิดถึง+ในไฟชําระ
- อันตน ชู แซลี้+อันนา สิน บรรจงกิจ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณทีไ่ มใครคิดถึง
- อากาทา อรพินท วงษนิพนธ+ฟลิป สนิท วงษนิพนธ+วิญญาณในไฟชําระ
- ญาติพี่นองฝายภรรยา พอตา แมยาย พี่ๆ พี่สะใภ+อาโงว แซเตีย+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- เปโตร สดุดี+มารีอา อรพันธ แสงเทียน
- มารีอา ฮุยลั้ง+เซี่ยม ลั้ง+เซี่ยม เช็ง+เซี่ยม เตียง แซโงว+ยวงฮุยเช็ง แซโงว+โยเซฟ สํารวย+ซุกคิน แซคู
- สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน +วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ
- เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปน รัตน+บรรพบุรษุ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ
- เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช
- บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ
- บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ
- วิญญาณที่ไมมใี ครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ
- วิญญาณที่ไมมใี ครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ

ผูขอ
วรรณรุณี
วริศรา
ครอบครัวดาราพงษ
สดใส
ลูกหลาน
ปญจทรัพย
วราภรณ
ครอบครัว
วราลักษณ
วิโรจน
วิไลวรรณ
วรรณภา
ปยะศักดิ์
ดรุณี
สมเดช
วีระชัย
ลัดดา
อรวรรณ
อานนท
เกษร
จันทรเพ็ญ
ปยะวดี
ภาวนา,ดนัย
อุดม
ปราโมทย
สุพิทยา
ปราโมทย

ป.มารดาพระศาสนจักร

ค.ศัลกวิเศษ
พรอนันต
สมบัติ
สําราญ

ครอบครัวดาราพงษ
จุมพล
ตูทาน
ตูทาน
ไมออกนาม, ฟอง
เพ็ญวรา, นพพินท

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสันติสุขในประเทศชาติ
น.มารการีตาแหงสกอตแลนด, น.เกอรตรูด พรหมจารี, น.อักแนส แหงอัสซีซี, น.เอดมอนด อัครสังฆราช

- เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว
- เทเรซา วิไล
- ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์
- อักแนส เพ็ญศรี เกตุผลและครอบครัว
- ศิระ+อมร พจนอนันต
- ครอบครัว เปโตร สมชัย ชินะผา+ลูกหลาน
- รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+แบรนาแดต วราลักษณ ผังรักษ
- ครอบครัว รักษสมบูรณ
- ยอแซฟ สมพล+ยอแซฟ สมชาติ ปญจทรัพย+เทเรซา วิภาพร สวอน
- สิทธิศักดิ์+มารีอา วรรณรัตน+ยอแซฟ ธัชทอง พงษตระกูล
- ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย
- มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทร
- ครอบครัว ชินทรนลัย
- อันตน คทาวุธ สันติพิทักษสกุลและครอบครัว
- วิโรจน+ไพศาล+ไพรัช วงศนิศานาถกุล+พิน บุญทอง
- ครอบครัว เทเรซา ลําดวน แสงเปา
- อันตน พันพิสุทธิ์ โชติพงศ
- ครอบครัว อุดม เจริญพงศ
- ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ
- ครอบครัว ศัลกวิเศษ
- ครอบครัว โยเซฟ พรอนันต วงษนิพนธ
- โยเซฟ สัมฤทธิ์ แซคู+โยเซฟ สมหมาย แซคู+โยเซฟ สมศักดิ์ คุณนิธิกุล+อักแนส ปภาวรินทร+อักแนส ปพิชญา+อักแนส
สุภาพร+หลุยมารี ปภพ+หาญ+ปรีชา ชุณหชัชวาล
- ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจ
ทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย
- ครอบครัว เปโตร สนั่น-มารีอา วิไล ผลอุดม+ยวงแหงไมกางเขน สุวิทย ผลอุดม+ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสุข
- แอนโทนี่ ณัฐกรณ องอาจพันธุชัย

เทเรซา
วรรณภา
ชลอ
ฟอง
วราลักษณ
สมเดช
ครอบครัวดาราพงษ
ไพลิน
เกษร
ครอบครัววงศนิศานาถกุล
ภาวนา,ดนัย
จันทรเพ็ญ
อุดม
สุพิทยา
ครอบครัว
พรอนันต
สําราญ
สมบัติ
จิราพร

วัน / เวลา
วันอังคาร
วันที่ 17 พ.ย. 2020
เวลา 06.15 น.
มิสซา

อุทิศแด

วันพุธ
วันที่ 18 พ.ย. 2020
เวลา 06.15 น.
มิสซา
สุขสําราญแด
.

วันพฤหัสบดี
วันที่ 19 พ.ย. 2020
เวลา 19.00 น.
มิสซา

อุทิศแด

วันศุกร
วันที่ 20 พ.ย. 2020
เวลา 19.00 น.
มิสซา
สุขสําราญแด

วันเสาร
วันที่ 21 พ.ย. 2020
เวลา 17.00 น.
นพวาร-มิสซา
อุทิศแด

ตารางมิสซา

ระลึกถึง น.เอลีซาเบธแหงฮังการี นักบวช, น.เกรโกรี่ พระสังฆราชผูวิเศษ

ผูขอ

- อันตน ชู แซลี้+อันนา สิน บรรจงกิจ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณทีไ่ มใครคิดถึง
- Phero Nguyen Loi+Matta Nguyen Lieu
- ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติพี่นอง+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง
- ลูก+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมใี ครคิดถึง+ในไฟชําระ
- โรซา จุย+อียาส จรัส+อีซีโด จรูญ+ลูซีอา สุนนั ทา ทองกระจาง
- พยิน+อุษา+สุพรรณิการ ขยันสํารวจ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ
- โยฮันนา สะอาด สุขสวัสดิ์
- เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปน รัตน+บรรพบุรษุ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ
- ยอแซฟ ภวัต สุรยิ ะมงคล
- อันตน มณี+อันนา วัฒนา+อันนา สุพัตรา+ยอแซฟ สุเมธ+ฟรังซิส สุวามิตร รวมสําราญ
- เบเนดิกโต จุนเซ็ง แซกวย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย+ว.ที่ไมมใี ครคิดถึง+ในไฟชําระ
- ญาติพี่นองฝายภรรยา พอตา แมยาย พี่ๆ พี่สะใภ+อาโงว แซเตีย+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- เปโตร สดุดี+มารีอา อรพันธ แสงเทียน
- สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน +วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ
- ยอหนบัปติสตา ชํานาญ ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- เปาโ พรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา สมศรี
- มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปูยา ตา ยาย +ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ
- เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรตั น+ญาติพี่นองที่ลวงลับ
- ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา-เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต-ยอหน บัตสิ ต ชํานาญ ปญจทรัพย+เปาโล พรชัยมารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ยอแซฟ สุนทร-มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศศิริพัฒน+เซซีลีอา
สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+นาทาลี รําไพ แสงหิรญ
ั +ประสงคผูขอ

ค.ศัลกวิเศษ
ปราโมทย
วราลักษณ
วราภรณ
วิโรจน
ปราโมทย
ครอบครัวดาราพงษ
สุพิทยา
สมบัติ

- ครอบครัว ศัลกวิเศษ
- ครอบครัว ปราโมทย สุขสวัสดิ์
- ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ
- มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคลและครอบครัว
- ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ
- ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข
- ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน
ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย
- ยอแซฟ สมพล+ยอแซฟ สมชาติ ปญจทรัพย+เทเรซา วิภาพร สวอน
- ครอบครัว เปโตร สนั่น-มารีอา วิไล ผลอุดม+ยวงแหงไมกางเขน สุวิทย ผลอุดม+ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสุข
- มารีอา วีนัส อมรินทร

ครอบครัว
ปราโมทย
เพ็ญวรา
สุพิทยา
สมบัติ
ครอบครัวดาราพงษ

- โยฮันนา สะอาด สุขสวัสดิ์
- อันตน มณี+อันนา วัฒนา+อันนา สุพัตรา+ยอแซฟ สุเมธ+ฟรังซิส สุวามิตร รวมสําราญ
- Phero Nguyen Loi+Matta Nguyen Lieu
- ญาติพี่นองฝายภรรยา พอตา แมยาย พี่ๆ พี่สะใภ+อาโงว แซเตีย+ว.ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปน รัตน+บรรพบุรษุ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ
- ยอหนบัปติสตา ชํานาญ ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา-เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต-ยอหน บัตสิ ต ชํานาญ ปญจทรัพย+เปาโล พรชัยมารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ยอแซฟ สุนทร-มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศศิริพัฒน+เซซีลีอา
สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+นาทาลี รําไพ แสงหิรญ
ั +ประสงคผูขอ
- ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติพี่นอง+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง
- สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน +วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ
- อันตน ชู แซลี้+อันนา สิน บรรจงกิจ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณทีไ่ มใครคิดถึง
- เปโตร สดุดี+มารีอา อรพันธ แสงเทียน
- เปาโ พรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา สมศรี

ปราโมทย
สุพิทยา
ปราโมทย
สมบัติ
ครอบครัวดาราพงษ

- ครอบครัว ศัลกวิเศษ
- ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข
- ยอแซฟ สมพล+ยอแซฟ สมชาติ ปญจทรัพย+เทเรซา วิภาพร สวอน
- ครอบครัว เปโตร สนั่น-มารีอา วิไล ผลอุดม+ยวงแหงไมกางเขน สุวิทย ผลอุดม+ครอบครัว อันตน สมบัติ เปลงศรีสุข
- ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย
- ครอบครัว ปราโมทย สุขสวัสดิ์
- ครอบครัว สุพิทยา รวมสําราญ
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจ
ทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย

ครอบครัว
สมบัติ

วันครบรอบการถวายพระวิหารนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

สัปดาหที่ 33 เทศกาลธรรมดา, น.เนอรสเซส พระสังฆราช, น.ราฟาแอล คาลิโนวสกี้

กิจสําเร็จ
อุดม

จุมพล

วราลักษณ
ค.ศัลกวิเศษ

สัปดาหที่ 33 เทศกาลธรรมดา,น.เอ็ดมันด กษัตริยและมรณสักขี, น.เฟลิกซ แหงวาลัว, บุญราศีมารีอา ฟอรจูนนาตา วิติ
ครอบครัวดาราพงษ
ปราโมทย
สุพิทยา

ระลึกถึง พระนางมารียพรหมจารีถวายองคในพระวิหาร

- สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน +วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ
- เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปน รัตน+บรรพบุรษุ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ
- โยฮันนา สะอาด สุขสวัสดิ์
- ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา-เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต-ยอหน บัตสิ ต ชํานาญ ปญจทรัพย+เปาโล พรชัยมารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ยอแซฟ สุนทร-มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศศิริพัฒน+เซซีลีอา
สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+นาทาลี รําไพ แสงหิรญ
ั +ประสงคผูขอ
- อันตน มณี+อันนา วัฒนา+อันนา สุพัตรา+ยอแซฟ สุเมธ+ฟรังซิส สุวามิตร รวมสําราญ
- ยอหนบัปติสตา ชํานาญ ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- Phero Nguyen Loi+Matta Nguyen Lieu
- เปโตร สดุดี+มารีอา อรพันธ แสงเทียน

วันอาทิตยที่ 22 พฤศจิกายน 2020 : สมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล
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