
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 42 ประจาํวันอาทิตยที่ 18 ตุลาคม 2563/2020 

อาทิตยท่ี 29 เทศกาลธรรมดา (วันแพรธรรมสากล)  



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พี่นองครับ เดือนตุลาคมเดือนแมพระ ไดผานไปครึ่งเดือนเศษๆ แลว  และเสาร+อาทิตยนี้   
เราเขาสูสัปดาหที่ 29 ในปพิธีกรรมของพระศาสนจักรคาทอลิกเรา ซึ่งตรงกับวันเสารที่ 17 และอาทิตยที่ 18 
ในเดือนตุลาคม  ไดแตหวังวา แมวันเวลาจะผานไป แตความรัก ความเชื่อ และความหวังในพระเจา และ
ศรัทธาตอแมพระเปนตน ในการสวดสายประคําในระหวางเดือนนี้ของพวกเราแตละทาน คงมีความ
เขมขนขึ้นบางนะครับ ไมวาจะเปนการสวดภาวนาสวนตัว หรือแมกระทั่งในครอบครัว ทั้งนี้เพื่อฝาก 
ทุกๆ สิ่งทุกๆ อยางไวกับแมพระ เพื่อทานจะไดนําเสนอคําภาวนาของเราตอพระเจา..... เชื่อเถิดวา เราคง
มิใชคนโชครายคนแรก ที่จะถูกแมพระ พระมารดาของเราทอดทิ้งครับ....... สวนที่วัดนอยนั้น  แมฝนจะตก 
หรือมีอุปสรรคใดๆ  พ่ีนองก็ยังคงเขมขน มารวมภาวนาดวยกันเสมอ  ขอพระเจาและแมพระประทานพร แด
ทุกๆทานที่ไววางใจ และรวมภาวนาดวยกันตลอดมา ในระหวางเดือนแมพระนี้... 

 ดังที่ไดแจงแดพี่นอง เมื่อสัปดาหที่ผานมาวา ในสัปดาหนี้ พี่นองทานใดที่สามารถ+มีกําลัง พอที่จะ
ชวยเหลือศูนยมารติน ซึ่งในเดือนนี้ในเขต 2 ไดใหวัดเราเปนเจาภาพเพื่อชวยเหลือและมีสวนรวมกับ 
ศูนยนี้ เพื่อชวยเปนทุนการศึกษา เปนคาอาหาร ฯลฯ อีกทั้ง รวมดวยชวยกันใหบรรดาเด็กๆที่ ขาดปจจัยใน
หลายๆดาน  ไมวาจะเปนเรื่องทุนทรัพย ซึ่งจะชวยใหพวกเขาไดมีความเปนอยูในสังคม ในอนาคตตอๆ ไปใหดี
ยิ่งๆ ขึ้น เมื่อมีการศึกษาที่ดี.... ในสัปดาหนี้  วัดเราจะตั้งกลองรับบริจาคปจจัย เพื่อการนี้ไวดานหนาวัด  ดังที่
เราไดเคยปฏิบัติกันมา ฉะนั้นพี่นองทานใด ประสงคจะรวมบริจาค หรือมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนยนี้ พี่
นองสามารถมีสวนรวมไดทุกทาน และหลังจากไดรับบริจาคเรียบรอยแลว ทางวัดจะไดจัดการนําสงศูนย 
เพื่อดําเนินการตอๆ ไป  ตามที่เราตั้งใจไว..... 

 อนึ่ง เรื่องการเรียนคําสอนของเด็กๆ นักเรียน ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ก็ยังคงดําเนินการ
ตอไป เชนกันกับบรรดาคําสอนของผูใหญ ก็ไดปฏิบัติกันอยางตอเนื่องตลอดมา ความจริงตองขอบคุณ
หลายๆ ทานที่มีสวนรวมในกิจการนี้ ไมวาจะเปนบิดา มารดา ทานผูปกครองผูที่เปนคาทอลิก ซึ่งเรา
พยายามอยางยิ่งใหบุตร+หลานเราไดพบ และสัมผัสกับพระเจา อีกทั้งชวยกันสนับสนุน และใหบุตร+หลาน
เรามาเรียนรูถึงพระเจาตลอดมา นอกจากนั้นยังมีหลายๆ ทานชวยกันสงเสริม และแนะนําบรรดาผูหลักผูใหญ
อีกหลายๆ ทาน ไดมาเรียนรูถึงพระเจาใหมากขึ้น ภารกิจนี้จะเกิดขึ้นมิไดเลย ถาเรามิชวยกันแนะนํา 
และสงเสริมใหเรื่องนี้เกิดขึ้น นอกจากนั้น ขอบคุณบรรดาครูๆ คําสอน และพระสงฆที่ไดชวยกันในเรื่องนี้ 
อีกดวย..... สวน คําสอนของนักเรียนโรงเรียนพระมารดาฯ ในระยะนี้ไดจัดใหมีการเขาเงียบ เพื่อรื้อฟน
จิตใจของนักเรียนคาทอลิก ซึ่งจัดกันเปนระดับชั้น เริ่มตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ไดมีการรื้อฟนจิตใจไป
เมื่อวันเสารที่ 10 ตุลาคม ที่ผานมา มีจํานวนเด็กคาทอลิกประมาณ 57 ทาน...  วันเสารที่ 24 ตุลาคมนี้ 
จะเปนการเขาเงียบฟนฟูจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวนนักเรียนประมาณ 45 ทาน.... 
สวนระดับชั้นประถมปที่ 1-6 จะจัดรื้อฟนจิตใจในวันเสารที่ 28 พฤศจิกายนมีจํานวนนักเรียนคาทอลิก
ประมาณ 130 ทาน... แจงใหพี่นองทราบ รวมจํานวนนักเรียนคาทอลิกที่โรงเรียนมีประมาณ 232 ทาน 
ทั้งนี้มินับรวมนักเรียนอนุบาล..... ถามวา นักเรียนคาทอลิกมากไหม  ในเขต 2 ก็ถือวามาก แตถานับทั่วๆ ไป 
 ก็มิไดมากจนเกินไปนัก...... 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 

ตลอดเดือนตุลาคม ทุกๆ วันที่วัดนอยจะมีสวดสายประคําเริ่มเวลา 18.30 น. 
หลังสวดสายประคาํ+ภาวนาแมพระแลวจะเปนมิสซาค่ําทุกวันตลอดเดือนตุลาคมนี ้

จึงงดมิสซาเชา 06.15 น. พี่นองที่มีเวลา หรือผานวัดเรา เชิญรวมภาวนาพรอมกันดวย 
 

2 

รับศีลลางบาปเด็กเล็ก ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน   

หลังมิสซาสาย วันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2020 

ติดตอขอรับเอกสารไดที่สํานักงานวัด ตามเวลาทําการ 
 

อีกเรื่องหนึ่ง  ซึ่งคิดอยูนานพอสมควรที่จะนํามากลาวในสารวัด ฉบับนี้.... จริงอยูเราอยูในเดือน
ตุลาคม เดือนแมพระแหงสายประคํา ซึ่งผานไปแค 2 สัปดาหเศษๆเทานั้น แตวันเวลาจะผานไปรวดเร็ว
เสมอๆ....  นั่นคือ เดือนพฤศจิกายนที่กําลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้ ซึ่งพระศาสนจักรจัดใหเปนเดือนที่ 
“เราระลึกถึงผูตาย และวิญญาณในไฟชําระ และฉลองนักบุญทั้งหลาย” สําหรับปนี้ถือวา เปนปพิเศษ
ดวย เพราะผานอยางนอยมา 6 ปแลว การฉลองนักบุญทั้งหลายมักจะเลื่อนออกไป ในอาทิตยถัดไป 
เนื่องจากมิตรงกับวันอาทิตย จึงเพื่อสะดวกสําหรับพี่นองสัตบุรุษ มักจะเลื่อนไปใหตรงกับวันอาทิตย 
แตปนี้ วันฉลองนักบุญทั้งหลายมาตรงกับวันอาทิตยที่  1 พฤศจิกายนพอดี จึงเปนเรื่องยินดียิ่ง 
เพราะนานๆ ครั้งที่เราจะไดสมโภช/ฉลองตรงวัน  จึงเรียนแจงใหพี่นองทราบ.... เมื่อฉลองนักบุญทั้งหลาย 
ทุกๆ วันที่ 2 พฤศจิกายน ยังเปนวันระลึกถึงผูลวงลับดวย เราจะมีมิสซา และรวมสวดภาวนา 
แดผูลวงลับดังเคย สวนรายละเอียดจะแจงใหทราบในสารวัดฉบับหนา ขอพี่นองติดตามเรื่องนี้ตอไป 
อยาลืมผูลวงลับแมจากโลกนี้ไปแลว  แตพวกเขายังเปนหนึ่งเดียวกับเรา ในสหพันธนักบุญนะครับ
.........สวัสด ี
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การวางใจในพระเจามิใชการแสดงออกถึงการหนีปญหา” 

 สิ่งที่นากลัวในปจจุบันคือ เราอาจจะหลงและคิดวามีความมั่นคงอื่นๆ ที่สําคัญกวาพระเจา 
อาจเปนเงินทอง หรือทรัพยสมบัติอื่นๆ หรืออํานาจใดๆ ในทามกลางการตอสูความเปลี่ยนแปลงนี้ 
อาจเปนอันตรายตอความเชื่อ และกระแสเรียกได เราจึงตองเรงที่จะพัฒนาความซื่อสัตยตอ 
พระเปนเจาของพวกเราคริสตชน  

 พระวรสารวันนี้จึงใหความจริงที่ตรงกันทีเดียว จําเปนเหลือเกินที่เราตองเลือกใหถูกตอง  
“จงคืนของซีซารแกซีซาร และคืนของพระเปนเจาแดพระเปนเจา” ซึ่งทานนักบุญเปาโลกเตือนใจ
ชาวเธสะโลนิกาวา “เราขอบพระคุณพระเจาทุกเวลาเพื่อทานทุกคน ระลึกถึงทานในคําภาวนา 
เราวอนขอเฉพาะพระพักตรพระเจาพระบิดา เฝาระลึกอยูเสมอถึงกิจการซึ่งแสดงความเชื่อของทาน 
และระลึกถึงการงานที่แสดงความรักและความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระคริสตเยซ ู
องคพระผูเปนเจาของเรา”  

คําสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่  Angelus, 22 ตุลาคม 2017 พระองคกลาววา 
“คริสตชนไดรับการเรียกรองใหอุทิศตนอยางเปนรูปธรรมในโลกมนุษยและสังคมโดยไมเปรียบเทียบ“ 
พระเจา” กับ“ ซีซาร” การเปรียบเทียบพระเจากับซีซารนาจะเปนแนวทางที่เปนพื้นฐานใครๆ 
หาขออางกัน คริตชนไดรับการเรียกรองใหอุทิศตนอยางเปนรูปธรรมในความเปนจริงทางโลก 
แตสองสวางพวกเขาดวยแสงสวางที่มาจากพระเจา การมอบความไววางใจเบื้องบนตอพระเจา 
และความหวังในพระองคไมไดหมายความถึงการหลีกหนีจากความเปนจริง แตเปนการแสดง 
ความพากเพียรตอพระเจาซึ่งเปนของเขา”  

 ดังนั้น ขอใหพวกเราคริสตชน ซื่อตรงตอพระเจา ดวยการภาวนาทุกเวลาไมวาสุขหรือทุกข 
ภาวนาใหเพื่อกันและกัน และมิใชภาวนาอยางเดียวเทานั้น แตรวมถึงกิจการความเชื่อที่แสดงออก 
ดวยความรัก ความเมตตาอยางตอเนื่อง ดังที่พระเยซูเจาทรงอวยพรเราอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน 

“แตเปนการแสดงความหวังความเมตตาในพระองคอยาตอเนื่องและตลอดไป” 

ขอพระเจาอวยพระพรพ่ีนองทุกทานครับ 
 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 18 ต.ค.2020 อาทิตยที่ 29 เทศกาลธรรมดา (วันแพรธรรมสากล), น.ลูกา ผูนิพนธพระวรสาร 

เวลา 07.00 น.มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย เพ็ญวรา 
สวดสายประคํา - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 

มิสซา - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - ยอแซฟ คําผัด ประพะลา+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ+ในไฟชําระ พริตา 

 
- ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ๊ง+มารีอา ชงอกิ แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณ+
ยวง ชวลิต ชโนนาหรณ+ฟรังซิสโก สาทร อังกุรัตน 

สุรางค 

 - เปาโล จําป+กาทารีนา ตาก+ฟลิป ประทิน+เทกลา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช  
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเย้ียง แซเจี่ย+ญาติพี่นองทีล่วงลับ วรรณภา 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติ+พระสงฆ+นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - สตรองค+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง ชาญชิต 
 - ไพโรจน+พรรณี รังสรรค เดชา 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - ยอแซฟ ปรีชาวังเรียง  
 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ,ลูก 
 - คุณพอเกรียงไกร เกรียงตันติวงค เขมณัฏฐ 
 - ยอแซฟ ลอง+สุภาพ เหว่ียน จําเนียร 

อุทิศแด - เปาโล หลุย+คริสตินา ดารา โชติพงศ วรรณรัตน 
 - อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - ยอแซฟ วินิจ+มารีอา ยิ้ม ไชยสมบูรณ  
 - เลี้ยง อนุวัตมงคลชัย+ยอแซฟ นพคุณ อนุวัตมงคลชัย  
 - เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - เซียม เง็ก แซแต+บังอร บุญญรงัสรรค วรรณี 
 - มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+เบเนดิกโต จุนเช็ง แซกวย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย  
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
 - 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 วรรณี 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร 
น.ยอหนแหงเบรเบิฟ และ น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆและเพื่อนมรณสักขี,  

น.เปาโลแหงไมกางเขน พระสงฆ, น.เปโตร แหงอัลกันตรา ฤาษีนักเทศน 

วันที่ 19 ต.ค. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว มหามณีรัตน สุนทร 

สวดสายประคํา-มิสซา - สุรางค วสุสิน จิตติมา 
 - ครอบครัว ชินทรนลัย  
 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+ยอแซฟ พชรเดช+แบรนาแด็ต วราลกัษณ วราลักษณ 
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 

สุขสําราญแด - คุณพอเปาโล ประสงค วงษวิบูลยสิน หลานเปด 
 - พริตา สีมวงงามและครอบครัว สีมวงงาม+ครอบครัว ประพะลา พริตา 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - เฉลิมศรี+ฟน+ไพเราะ ปทุมมานนท เดชา 
 - สิทธิศักดิ์+มารีอา วรรณรัตน+ยอแซฟ ธัชทอง พงษตระกูล วรรณรัตน 
 - เทเรซา รุงนภา อนุวัติมงคลชัย+อันตน ภัทริศรว ชัยเฉลิมปรีชา  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร 
น.ยอหนแหงเบรเบิฟ และ น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆและเพื่อนมรณสักขี,  

น.เปาโลแหงไมกางเขน พระสงฆ, น.เปโตร แหงอัลกันตรา ฤาษีนักเทศน 

วันที่ 19 ต.ค. 2020 - ครอบครัว อดุม เจริญพงศ อุดม 
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว สมพานชิ+เปาโล ภีมวจัน สมพานิช+ภูสิทธิ์+มารีอา สุภาพร ครอบครัว 

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัว วรรณี เปลงศรีสุข วรรณี 
 - เซอรสกอลัสติ สัณฐิต ิ วิไล 
 - ครอบครัว อัศานันตธนา  

สุขสําราญแด - ธนิตพงศ สินธุธนิตศักดิ์  
 - 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  

วันอังคาร สัปดาหที่ 29 เทศกาลธรรมดา, น.ยอหน แหงเกนตี 
วันที่ 20 ต.ค. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
เวลา 18.30 น. - ยอแซฟ สมชาย เกสโสภา ปราณ ี

สวดสายประคํา-มิสซา - มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+เบเนดิกโต จุนเช็ง แซกวย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย  
 - เซียม เง็ก แซแต+บังอร บุญญรงัสรรค วรรณี 

อุทิศแด - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติ+พระสงฆ+นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช วิไลวรรณ 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันพุธ สัปดาหที่ 29 เทศกาลธรรมดา, น.ฮิลาเรียน แหงกาซา ฤาษี, น.อูรสุรา 
วันที่ 21 ต.ค. 2020 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว ปราณี เกสโสภา ปราณี 

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัว อัศานันตธนา  
 - ครอบครัว สมพานชิ+เปาโล ภีมวจัน สมพานิช+ภูสิทธิ์+มารีอา สุภาพร ครอบครัว 

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

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
สุขสําราญแด - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+ยอแซฟ พชรเดช+แบรนาแด็ต วราลักษณ วราลักษณ 

 - มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล  
 - เทเรซา วรรณรุณี+แบรนาแดต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน วรรณรุณี 
 - ครอบครัว วรรณี เปลงศรีสุข วรรณี 
. - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบดี น.ยอหน ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา, น.เมลลอน แหงคารดิฟ, น.มารี ซาโลม, บุญราศีทิโมธี กีอัคคารโด 

วันที่ 22 ต.ค. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  

เวลา 18.30 น.  - เซียม เง็ก แซแต+บังอร บุญญรงัสรรค วรรณี 
สวดสายประคํา-มิสซา - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช วิไลวรรณ 

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

วันศุกร น.ยอหน แหงกาปสตราโน พระสงฆ, น.อิกญาซีโอ แหงคอนสตันติโนเปล 

วันที่ 23 ต.ค. 2020 - อันนา ปยะพร อัครบวร จําเนียร 
เวลา 18.30 น. - เปโตร กรธวัช มุงอิน กรธวัช 

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

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

สุขสําราญแด - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - ครอบครัว วรรณี เปลงศรีสุข วรรณี 

วันเสาร น.อันตน มารีย คลาเรต พระสังฆราช 

วันที่ 24 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 - เซียม เง็ก แซแต+บังอร บุญญรงัสรรค วรรณี 

อุทิศแด - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม 2020 : อาทิตยที่ 30 เทศกาลธรรมดา 


