
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 47 ประจาํวันอาทิตยที่ 22 พฤศจิกายน 2563/2020 

สมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล 



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เราพบกันในสัปดาหนี้ ตรงกับวันสมโภชพระเยซูเจาเปนกษัตริยสากลจักรวาล ซึ่งหมายถึง 
ในสัปดาหถัดไป เราจะเขาสูเทศกาลใหม/ปใหมของพระศาสนจักร คือ วันเสารที่ 28 และอาทิตย
ที่ 29 พฤศจิกายน เปนการเริ่มตนเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา เปนสัปดาหแรก..... 
ฉะนั้นวันเวลาตางๆจะผานไปอยางรวดเร็วเสมอ สําหรับการสมโภชวันพระทรงบังเกิดปนี้ คือ วันศุกรที่ 
25 แตเรามีมิสซาฉลองการบังเกิดตั้งแต 22.00 น.ในคืนวันพฤหัสกันอยูแลว..... ดังที่ไดแจงให 
พี่นองทราบวา ปนี้ปโควิด-19  อะไรๆ ก็ยังไมเหมือนเดิม และยังมีการประกาศเพิ่มเติม 
การขยายเวลาควบคุมออกไปอีกถึงปหนาดวย..... คงตองรอดูตอๆไปวา เราจะไปในทางใด...นั่นเปน
เรื่องในอนาคตก็วากันไป... 

 ขอกลับมากลาวถึง วันสมโภชพระเยซูเจาเปนกษัตริยฯ เพื่อความเขาใจของพี่นอง 
สักนิด  คําวา “กษัตริย หรือคํา ผูนํา” เมื่อชาวฮีบรูใชคํานี้นั้น จะเทียบเคียงไปกับความหมายเดียวกัน
กับกษัตริยในพระคัมภีร อันอยูในยุครุงเรือง คือกษัตริยซาโลมอน และ เทียบเคียงไปกับ กษัตริย
เยี่ยงวีรชนและความกลาหาญของบิดาผูกอตั้ง คือกษัตริยดาวิด พวกเขาใชภาพพจนที่คุนเคย
เหลานี้ เพื่อบรรยายถึงความสัมพันธของพระเยซูเจากับประชากรของพระองค ดุจดังท่ีพระองคไดทรง
พลีชีพของพระองคเพื่อพวกเขานั่นเอง.... นักบุญเปาโลสอนวา การปกครองของพระเยซูเจาในฐานะ
กษัตริย เริ่มขึ้นพรอมกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค และจะคงดํารงอยูตลอดไปจนถึง 
การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองคในวันนั้นพระองคจะมอบอาณาจักรแดพระบิดา เวลานี้พระองค
ทรงปฏิบัติตอโลก โดยผานทางพระเยซูคริสตเจา พระเจาของเรา ในวาระสุดทายของโลกความสัมพันธ
ของพระเจากับมนุษยที่ไดรับการกอบกูจะเปนความสัมพันธโดยตรง แตในระหวางนี้อาณาจักรของ 
พระเยซูเจากําลังทําสงครามกับความชั่ว จนที่สุดพระคริสตเจาจะ “ตองครองราชยจนกวาจะทรงปราบ

ศัตรูทั้งสิ้นของพระองค ใหอยูภายใตพระบาท.......(1 คร. 15:26)” .....การเสด็จมาครั้งที่ 2  
ของพระเยซูคริสตเจาในความรุงโรจนนั้น พระเยซูเจา ผูไดรับการแนะนําวา ทรงเปนกษัตริย และ
เปนผูพิพากษา ทรงแสดงพระองค เปนหนึ่ ง เดียวกันกับผูดอยโอกาส และผูถูกเหยียบย่ํ า 
ของสังคม โดยกฎหมายอันสูงสุดของความรัก จะเปนมาตรฐานที่ ใชวัดบาปบุญคุณโทษ 
ในวันพิพากษา การพิพากษาครั้งสุดทายจะไมเปนการจบสิ้น แตจะเปนการเริ่มตนใหมสําหรับผูติดตาม
การเปนผูนําของพระเยซูเจา และฟงพระบัญชาของพระองคในบทบัญญัติแหงความรัก......  “เมื่อบุตร
แหงมนุษยจะเสด็จมาพรอมดวยมหิธานุภาพ มีขบวนนิกรเทวดาหอมลอม  พระองคจะประทับเหนือ
พระบัลลังกอันรุงโรจน บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมพรอมกัน เฉพาะพระพักตรแลวพระองคจะทรง
แบงพวกเขาเปนสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ ใหแกะอยูเบื้องขวา สวนแพะอยูเบื้อง

ซาย.......มธ. 25:31-32”...  ณ โอกาสสมโภชพระเยซูเจาทรงเปนกษัตริยแหงสากลฯในปนี้... 
ขอพวกเราไดเตรียมจิตใจใหดีที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อการสมโภชวันพระคริสตเจาทรงบังเกิด 
ที่จะมาถึงในปนี้จะไดมีผลตอจิตใจของเราใหมากที่สุดเถิด 

 พี่นองครับ ในระหวาง วันจันทรที่ 1 อังคารที่ 2 และพุธที่ 3 ธันวาคมน้ีเปนวันแหงการเขา

เงียบฟนฟูจิตใจ ในโอกาสพิเศษ ซึ่งเรียกวา Sanctification’s Days  ของคณะสงฆอัครสังฆมณฑล 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 

พฤศจิกายนเปนเดือนระลึกถึงผูลวงลับ อยาลืมภาวนาเพื่อพวกเขาเสมอๆ 
อีกทั้งทุกๆ วันพีน่องสามารถรับพระคณุการุณยได เมือ่ 

สวดบทขาพเจาเช่ือในพระเจา.....และบทขาแตพระบิดาของขาพเจาทัง้หลาย.... 

ตอหนารูปกางเขน ตอหนารูปพระเยซูเจา หรือตอหนารูปแมพระ 
 

2 
สําหรับพี่นองท่ีประสงคจะมีสวนรวมบริจาคชวยงานฉลองวัด 

พี่นองสามารถมอบใหกบัพระสงฆ หรอืในตูทานดานหนาวัด 

อนึ่งการฉลองวัดปนี้ ตรงกับวันเสารที่ 5 ธันวาคม มิสซาเวลา 17.00 น. 
โดยพระคารดนิัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบญุชู เปนประธาน 

เรียนเชิญพี่นองรวมถวายเกียรติแดแมพระ มารดานิจจานุเคราะหดวย 

3 
รับศีลลางบาปเด็กเล็ก ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน   
หลังมิสซาสาย วันอาทิตยที ่29 พฤศจกิายน ค.ศ. 2020 

ติดตอขอรับเอกสารไดที่สํานักงานวัด ตามเวลาทาํการ 

 

กรุงเทพฯ  ซึ่งไดจัดขึ้น ณ บานผูหวาน อีกทั้งในวันที่ 3 ธันวาคมที่จะถึงนี้  เปนวันฉลองศาสน
นามของพระคารดินัล ฟรังซิสเกรียงศักดิ์  ซึ่ งคณะกรรมการบริหารฯ จะจัดพิธีมิสซา 
บูชาขอบพระคุณพระเจา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงไดเชิญบรรดาพระสงฆ นักบวชนักบวช
ชาย/หญิง สภาภิบาลวัด และองคกรตางๆ รวมมิสซา ณ โอกาสน้ีดวย มิสซาจัดที่ ศาลาไมเกิ้ล 
บานผูหวาน เวลา 10.30 น. ซึ่งหลังมิสซาแลวจะมีการมอบทุนการศึกษาใหกับตัวแทนเด็ก
นักเรียนดวย ซึ่งทางวัดเราไดรับเชิญรวมรับประทานอาหาร 1 โตะดวยเชนกัน จึงแจงใหพี่นองทราบ 
และจะมีผูติดตอ+ตามหาผูสมัครไปรวมงานครั้งนี้ตอไปครับ 

 อนึ่งสัปดาหนี้ เราจะตั้งตูรับบริจาครวมฉลองวัดของเรา จะมีในวันเสารที่ 5 ธันวาคมนี้ 
พี่นองสามารถรวมบริจาคตามกําลัง+ความสามารถของพี่นอง ประธานในมิสซาคือ 
พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มิสซาเริ่มเวลา 17.00 น. นะครับพี่นอง...... ดังที่ไดแจงให
พี่นองทราบวา ปนี้ปโควิด-19 การฉลองวัดของเรา ยังอยูในความควบคุมของโรคติดตออยู ซึ่งจะ
ทําใหการฉลองวัดเราตางกับการฉลองในปตางๆ ที่ผานมา ซึ่งเราจะตองยอมรับตามสภาพและ
สถานการณนั้นๆ ดวย.... เชื่อวา พี่นองคงจะเขาใจ ถึงสถานการณ+ความเปนจริง อีกทั้งหลายๆ
ทานก็ยังมีความกังวลกันอยู อยางไรก็ตามเชื่อวา เราจะสามารถกระทํา และปฏิบัติใหทุกอยาง
สําเร็จ และลุลวงไปดังที่ปรารถนาได.........สวัสดี 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ชีวิตที่เพียงแสวงหา...ชีวิตเราอาจจะเปนพิษ” 

 เราแสวงหาอะไรมากมายในชีวิต ปลายปนี้ชวนเปลี่ยนมุมมองมิใชเพียงแสวงหาแตเราคือ...
เปาหมายที่แสวงหา 
 เราคือ... คนที่ใหอภัยเธอทุกอยาง  เราคือ... คนที่อยูเคียงขางเธอเวลาที่คุณเสียใจ  
 เราคือ... คนที่จดจําความเปนเธอได   เราคือ... คนที่ยอมเสียสิ่งที่รักเพื่อเธอ  
 เราคือ... คนที่เห็นเธอสําคัญกวาเพื่อน เราคือ...คนที่เธออยูดวยเฉย ๆ แลวมีความสุข 
 เราคือ... คนที่เห็นความผิดของเธอเปนเร่ืองนารัก  เราคือ... คนที่มั่นใจในตัวเธอ  
 เราคือ... คนที่ไมอายเมื่อเดินขางเธอ แมวาหนาตาไมดีก็ตาม   
 เราคือ... คนที่ทนเธอไดไมวา คุณจะดา จะวา เคายังไง  
 เราคือ... คนที่รับไดในสิ่งที่เธอเปนไมวาจะมีคนมาวารายคุณยังไง 

 วันนี้เราสมโภช “พระเยซูเจาเปนกษัตริยแหงสากลจักรวาล” และวันอาทิตยสุดทาย 
ของปพิธีกรรมของพระศาสนจักร ตลอดปที่ผานมาเราแสวงหาอะไรในชีวิตของเรา? แตวันนี้เราจะ
เห็นภาพของพระวรสารสอนถึงมาตรฐานในการตัดสินชีวิตนิรันดรหรือความตายตลอดนิรันดร มา
จากการปฏิบัติในชีวิตจริงของเรา 

 พระเยซูเจาตรัสแกผูที่ไดรับความรอดนิรันดรวา “เราขอยืนยันวา พวกทานปฏิบัติตอพี่นอง 
แมที่ต่ําตอยของเราครั้งใด ก็เทากับปฏิบัติตอเรา” 

 พอเชิญชวนเรา ตรวจสอบ ความเชื่อ ความรัก ความหวัง ที่เราเติบโตมาเพียงใด มิใช
ดําเนินชีวิตเพื่อแสวงหาเพียงอยางเดียวเทานั้น แตจงในเวลานี้ เปนแสงใหผูอื่นแสวงหาพระเยซูเจา
ผานทางชีวิตของเรา เรายังคงเดินในหนทาง ความจริง และชีวิต หรือ หนทางของตัวตัวของเรา 
จากคําถามเหลานี้  

  เราทําอะไรบางเพื่อคนต่ําตอย ทําอยางไร? 
  ชีวิตของเราทําตามพระประสงคของพระเจาเพียงใด?(พระประสงคของพระองคหรือน้ําใจของเรา) 
  เราเคยเห็นพระองคทรงหิว กระหาย หรือตอนรับพระองค หรือใหเครื่องนุงหม หรือเจ็บไข 
เพียงใด? 

     ถามตัวเราเองจริงๆ เถิดวา ชีวิตของเราเปนพิษ? หรือเปนพระพร? สําหรับเพื่อนพี่นองรอบ
ขางตัวเรา 

“แตแสวงหาและหยิบยื่นใหหันและกันชีวิตเราจะเปนพระพร” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย 22 พ.ย. 2020 สมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล, น.เซซีลีอา พรหมจารีและมรณสักข ี

เวลา 07.00 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสนัติสุขในประเทศชาต ิ

เวลา 09.30 น. - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
มิสซา - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซสิโก พูน สมพานชิ+บรรพบรุุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 

 - สํารวย ล้ิมแพรพันธ ปริชญา 
 - ยอแซฟ ออสการ แอดดสิัน ริส 
 - ฟรานซิสโก หยงเฉิน แซโจว สุวิมล 
 - จตุภักดิ์ พิญยะพันธ เสาวลักษณ 
 - เอลีซาเบธ สละ+สลับศรี ชมไพศาล สดใส 
 - มารีอา ทวิล ลําพันธุ+เปโตร ทง ลําพันธุ วีรยุทธ 
 - เทเรซา นันทิน ีวงศประสทิธิ ์ ประคอง 
 - โรซา จุย+อียาส จรสั+อีซีโด จรูญ+ลูซีอา สุนนัทา ทองกระจาง วิโรจน 
 - ยอแซฟ ภวัต สุรยิะมงคล  
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซโีอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผงัรักษ+ญาติพ่ีนอง+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคดิถึง วราลักษณ 
 - มารีอา กฤตธีพัฒน วัฒนกิจจา+โยเซฟ วิเศษ ศรีวรกุล ปภาวด ี
 - มารีอา ราํไพ อัจฉราวดี+เปโตร เกียรติ์ อัจฉราวด ี พรทิพย 
 - ยอแซฟ มารุต ตันติอลงกร สมศักดิ์ 
 - คุณแมเจรญิ วงศทองสรรค ครอบครัวดาราพงษ 
 - มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขนัธ พรพรรณ 
 - พ.ต.อ. วิทุร โพธิปสสา+ทิวธรรม หรรษกุล+อํานวย โพธิปสสา วิชชา 

อุทิศแด - สุรนิทร วาณิชเสน ี ครอบครัว 
 - บิดา-มารดา+วิญญาณในไฟชําระ ลักษณาวด ี
 - เปโตร ขาน+อันนา ขาน พิชัย 
 - อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - มารีอา วัน เซี้ยงเจว+เปาโล สารริน รังสีสุกานนท วรรณด ี
 - โธมัส ผืน สุภาษติ+เปโตร ไพรชั สุภาษติ+ยอหนบอสโก วัลลภ สุภาษติ+ยอแซฟ วิชัย สุตรเธียรชัย ธีระ 
 - เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภริัตน+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิสทิธิ์+ญาติพี่นองที่ลวงลบั อุดม 
 - บุตรที่แทงของเปาโล ชาญชัย ปญจมงคล+เทเรซา รัตติยา รักอํานวยกิจ ชาญชัย 
 - ยอแซฟ อานนท แซอั้ง ปุณชรสัมิ์  

 - วินเซนต เดอ ปอล ไตยัง แซเอี๊ย+มารีอา ซุนงอ แซตั้ง+ยอแซฟ หนํา แซถ่ํา+อันนา มาลา ยีโ่ถ+เปาโล มงคล ปญจมงคล+เทเร
ซา ลัดดาวัลย ปญจมงคล+มารีอา สุทินี แซถ่าํ จอมทัพ 

 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชาํระ  

 
- ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา-เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต-ยอหน บัตสิต ชํานาญ ปญจทรัพย+เปาโล พรชัย-
มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ยอแซฟ สุนทร-มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+เทเรซา โอเรลีอา สดบั พงศศิริพัฒน+เซซีลีอา 
สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+นาทาลี รําไพ แสงหิรญั+ประสงคผูขอ 

 

 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรษุ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา ปราณอม ปคูวะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมใีครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมใีครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เพ็ญวรา,อัครวัต 

วันจันทร น.เคลเมนตที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี, น.โคลัมบัน เจาอธิการ 

วันที่ 23 พ.ย. 2020 - ครอบครัว เลหวสิุทธิ ์ กัตติกา 
เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

 - ครอบครัว ธีระ สภุาษิต ธีระ 
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - ตามจุดประสงคผูขอ ธีรวัฒน 
 - มารีอา ธัญญรัตน วงษนพินธ+ไมเคิล ศุกลทัศน วงษนิพนธ รัชดาอนันต 
 - นิติกร บุรณศิร ิ นพพินท 
 - รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี บุตรทั้ง 3+แบรนาแด็ต วราลกัษณ ผังรักษ เพ็ญวรา 
 - ครอบครัว มารีอา พรทิพย พรทิพย 

สุขสําราญแด - ภัทราวุธ เพ็งสระแกว+อจัฉรา เสรีวัฒน+เจริญขวัญ เผือกรักษ ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรตัน+วิยะดา โพธิปสสา+เปาโล วิชชา โพธิปสสาและครอบครัว วิชชา 
 - พิชัย เจริญพงศ พิชัย 
 - ครอบครัว อัครวตั เปลงศรีสุข อัครวัต 
 - ครอบครัว เปาโล ชาญชัย ปญจมงคล ชาญชัย 
 - ครอบครัว ปุณชรัสมิ์ วัฒนาพงศภัค ปุณชรัสมิ ์
 - เปาโล ชาญชัย ปญจมงคล+เทเรซา รัตติยา รักอํานวยกิจ+เปโตร จอมทัพ ปญจมงคล+เทเรซา ธนีพันธุ วรเลิศธนานนท จอมทัพ 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

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



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร ระลึกถึง น.อันดรูว ดุง ลัก พระสงฆ และเพื่อนมรณสักข ี

วันที่ 24 พ.ย. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
เวลา 06.15 น. มิสซา - มงคล สายะสนธิ+วิญญาณในไฟชําระ พรรณนภา 

 - ยวงบัปตสิตา ทองหยด+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ ดรุณี 
 - ยอแซฟ โมรา+มารีอา ลอม+ฟรานซิสโก วิรัช(วิลเลียม)+เอสเตรวัง วีระ คมกฤช วิไรจน 
 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ ์ ประคอง 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - พอ แม พี่นอง+ญาติพี่นองที่ลวงลับของครอบครัวชินทรนลัย  

อุทิศแด - อันนา สงา มั่นศิลป+ดอมินิก ชาตร ีเหรียญสกุล ลัดดา 
 - ยอแซฟ อานนท แซอั้ง ปุณชรัสมิ์  

 - วินเซนต เดอ ปอล ไตยงั แซเอี๊ย+มารีอา ซุนงอ แซตัง้+ยอแซฟ หนํา แซถ่ํา+อันนา มาลา ยี่โถ+เปาโล มงคล ปญจ
มงคล+เทเรซา ลดัดาวัลย ปญจมงคล+มารอีา สุทินี แซถ่ํา จอมทัพ 

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

 

- ยอแซฟ โชคชยั ปญจทรัพย+มารีอา-เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต-ยอหน บัติสต ชํานาญ ปญจทรัพย+
เปาโล พรชัย-มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ยอแซฟ สุนทร-มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+เทเรซา โอเรลีอา สดับ 
พงศศิริพัฒน+เซซีลีอา สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+ 
นาทาลี รําไพ แสงหิรัญ+ประสงคผูขอ 

 

วันพุธ น.กาทารนีาแหงอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี 
วันที่ 25 พ.ย. 2020 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณตี ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
เวลา 06.15 น. มิสซา - มารีอา ธัญญรัตน วงษนิพนธ+ไมเคิล ศุกลทศัน วงษนิพนธ รัชดาอนันต 

 - ครอบครัว วีรยทุธ ลําพันธุ วีรยุทธ 
 - ครอบครัว ปุณชรสัมิ์ วัฒนาพงศภัค ปุณชรสัมิ ์
 - มารีอา รสัรินทร สุริยะมงคลและบุตรชาย  
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนนัท+อันนา เสาวลักษณ+สามี บุตรทั้ง 3+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ เพ็ญวรา 

สุขสําราญแด - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรพัย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจ
ทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

 - เปาโล ชาญชัย ปญจมงคล+เทเรซา รัตติยา รักอํานวยกิจ+เปโตร จอมทัพ ปญจมงคล+เทเรซา ธนีพันธุ วรเลิศธนานนท จอมทัพ 
. - มารีอา วีนัส อมรนิทร จุมพล 

วันพฤหัสบด ี สัปดาหที่ 34 เทศกาลธรรมดา, น.ยอหน แบรกมันส นักบวช 

วันที่ 26 พ.ย. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชาํระ  
เวลา 19.00 น. มิสซา - ยอแซฟ อานนท แซอั้ง ปุณชรสัมิ์  

 - เทเรซา นันทิน ีวงศประสทิธิ ์ ประคอง 
 - มารีอา ไพศรี หริัญภักดี+ณรงคเกียรติ หริัญภักดีและวิญญาณในไฟชําระ พรรณนภา 
 - คุณพอ ไมเคิ้ล   

อุทิศแด 
- ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา-เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต-ยอหน บัตสิต ชํานาญ ปญจทรัพย+เปาโล พรชัย-
มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ยอแซฟ สุนทร-มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+เทเรซา โอเรลีอา สดบั พงศศิริพัฒน+เซซีลีอา 
สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+นาทาลี รําไพ แสงหิรญั+ประสงคผูขอ 

 

 - เด็กๆ ที่ถูกทําแทง เดือนเต็ม 
 - วินเซนต เดอ ปอล ไตยัง แซเอี๊ย+มารีอา ซุนงอ แซตั้ง+ยอแซฟ หนํา แซถ่ํา+อันนา มาลา ยีโ่ถ+เปาโล มงคล ปญจมงคล+เทเร

ซา ลัดดาวัลย ปญจมงคล+มารีอา สุทินี แซถ่าํ จอมทัพ 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรษุ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันศุกร สัปดาหที่ 34 เทศกาลธรรมดา,น.ยากอบ อินเตอรซีซสั ทหารและมรณสักขี, น.ฟรานเซสโก อันโตนีโอ ฟาซาน ี
วันที่ 27 พ.ย. 2020 - เปาโล คมสัน หิรัญภักด ี พรรณนภา 
เวลา 19.00 น. มิสซา - ครอบครัว ปุณชรสัมิ์ วัฒนาพงศภัค ปุณชรสัมิ ์

 - เปาโล ชาญชัย ปญจมงคล+เทเรซา รัตติยา รักอํานวยกิจ+เปโตร จอมทัพ ปญจมงคล+เทเรซา ธนีพันธุ วรเลิศธนานนท จอมทัพ 
 - โรซา พรทิพย สายะสนธิ+โรซา พนดิา สายะสนธิ+พงศพสิน สังขรัตน พรรณนภา 

สุขสําราญแด - ครอบครัวดาราพงษ+ประณตี ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จฬุาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรพัย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจ

ทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

วันเสาร สัปดาหที่ 34 เทศกาลธรรมดา, น.คัทเธอรีน ลาบูเร ภคิน ี
วันที่ 28 พ.ย. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชาํระ  

เวลา 17.00 น. - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสริิทรัพย ครอบครัว 
นพวาร-มิสซา - ญาติพ่ีนองที่ลวงลับและวิญญาณในไฟชาํระ ปญจทรัพย 

 - ยอแซฟ อานนท แซอั้ง ปุณชรสัมิ์  
 - เทเรซา นันทิน ีวงศประสทิธิ ์ ประคอง 
 - คุณพอ ไมเคิ้ล ชาโดฟสก ี  

อุทิศแด 
- ยอแซฟ โชคชัย ปญจทรัพย+มารีอา-เทเรซา อุไร ปญจทรัพย+ยอแซฟ ชวลิต-ยอหน บัตสิต ชํานาญ ปญจทรัพย+เปาโล พรชัย-
มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ยอแซฟ สุนทร-มารีอา มักดาเลนา ไทรยอย ผลอุดม+เทเรซา โอเรลีอา สดบั พงศศิริพัฒน+เซซีลีอา 
สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+นาทาลี รําไพ แสงหิรญั+ประสงคผูขอ 

 

 - วินเซนต เดอ ปอล ไตยัง แซเอี๊ย+มารีอา ซุนงอ แซตั้ง+ยอแซฟ หนํา แซถ่ํา+อันนา มาลา ยีโ่ถ+เปาโล มงคล ปญจมงคล+เทเร
ซา ลัดดาวัลย ปญจมงคล+มารีอา สุทินี แซถํ่า จอมทัพ 

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

วันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน 2020 : อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา (เริ่มปพิธีกรรม ป B) 


