
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับที่ 34 ประจาํวันอาทิตยที่ 23 สิงหาคม 2563/2020 

อาทิตยท่ี 21 เทศกาลธรรมดา  



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พี่นองครับ เราเขาสูสัปดาหที่ 21 ในเทศกาลธรรมดา เมื่อสัปดาหที่ผานมา เราไดมีโอกาสสมโภช/ฉลองแมพระ
ไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณ ความจริงก็ตองลุนกันตลอดวา  จะมีโอกาสไดแหแมพระกันหรือไม 
เพราะตั้งแตเชา ยันบาย จนใกลๆ เริ่มมิสซานั้น ดูเหมือนวาฝนฟาจะมิคอยอํานวยสักเทาใด แมกระทั่งเริ่มมิสซาตอนเย็นแลว 
พอเองก็ยังมิแนใจเทาใดนักวาจะไดแหแมพระดังตั้งใจหรือเปลา แตที่สุดเราไดมีโอกาสรวมใจและแหแมพระไดตามประสงค 
พอเชื่อวา หลายๆ ทานไดรวมใจกันในมิสซา และในขบวนแห ตลอดจนกิจการถวายดอกไมแดแมพระ ไมวาจะเปนวันเสาร 
ยามเย็น หรือหลังมิสซาในวันอาทิตยทั้งสองมิสซา พี่นองคงไดวอนขอพรจากแมพระ และพระเปนเจา สําหรับจุดประสงค
ตางๆ ดังที่เราภาวนาประสงคในโอกาสพิเศษครั้งนี้ดวย..... ขอใหทุกๆ อยางไดเปนไปตามประสงคที่พี่นองวอนขอ  
และที่สําคัญใหเปนไปตามน้ําพระทัยพระเจา และตามพระประสงคเถิด.... อยางไรก็ตาม อยาลืมคําที่แมพระไดกลาวไว 
“ขาพเจาคือผูรับใชของพระเจา ขอใหเปนไปตามพระประสงคของพระองคเถิด.....” 

 เมื่อสัปดาหที่ผานมา เชื่อวา ทุกๆ วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือแมกระทั่งวัดตางๆ ในประเทศไทย ไดรับสาสน
เวียนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย หรือ ถาจะเขียน/พูดใหตรงๆ ตามอยางเปนทางการ เขาใชคําวา  
“สาสนเวียนจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย” ซึ่งพวกเราคงมิคอยคุนเคยกับคําเหลานี้  
สวนตัวพอชอบใชแบบเดิมๆ เชื่อวาพี่นองจะเขาใจกันงายๆ มิตองไปสะดุดกับคําทางการนัก...... ที่ สสท. 86/2020 เรื่อง 
ขอความอนุเคราะหชวยเหลือผูประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน อันมาจากการระเบิดอยางรุนแรง เมื่อ 4 สิงหาคม 
ณ ทาเรือกรุงเบรุต เทียบความรุนแรงกับแผนดินไหวขนาด 4.5 ริกเตอร สรางความเสียหายไปกวา 10 กิโลเมตร ทําใหมีผูคน
บาดเจ็บ และเสียชีวิตจํานวนมาก อาคารบานเรือนและสาธารณูปโภคเสียหายเปนวงกวาง มีผูไรที่อยูทันทีกวาสามแสนคน 
ในจํานวนนี้มี เด็กราวแปดหมื่นคน ที่ ไดรับความเดือนรอน ขาดแคลนอาหาร ที่พักอาศัย น้ําดื่ม ยา และเวชภัณฑ 
เพื่อรักษาพยาบาลผูปวย เหตุนี้องคกรคาริตัสเลบานอน (หนวยงานเมตตาสงเคราะหของคาทอลิก) ไดดําเนินงาน 
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว ในนามพระศาสนจักรทองถิ่น รวมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรกุศลตางๆ ใหความชวยเหลือในเบื้องตนแลว แตความรุนแรงในครั้งนี้  ยังมีพี่นองเพื่อนมนุษยยังมี 
ความจําเปนเปนอยางมาก..... .สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ทราบถึงสถานการณทางเศรษฐกิจ ที่พี่นอง 
คริสตชนคาทอลิกกําลังประสบอยูเชนเดียวกับผูคนทั่วไป แตก็พิจารณาเห็นวา สภาพความเปนไป ที่พี่นองเพื่อนมนุษย
ชาวเลบานอนกําลังประสบเคราะหกรรม อันหนักหนวงดังที่กลาวมานั้น จึงวอนขอความรวมมือจากทุกสังฆมณฑล 
คณะนักบวชชาย-หญิง หนวยหนวยงาน กลุมองคกรคาทอลิก และพี่นองคริสตชนผูมีน้ําใจดีทั้งหลาย ไดแสดงความรัก 
ความเอ้ืออาทรตอพี่นองรวมโลกของเรา ที่ประสบกับความทุกขยากลําบากในครั้งนี้ดวย ทั้งนี้เพื่อบรรเทาใจเขา 
อีกทั้งจะไดชวยใหสถานการณตางๆ คล่ีคลายในเร็ววัน ตามกําลัง และความสามารถของพวกเรา...... เหตุนี้พี่นองทานใด
ประสงคมีสวนรวมในเมตตาจิต เพ่ือชวยพวกเขา  พ่ีนองสามารถสงปจจัยไปยัง...... 
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กระดานขาวพระมารดาฯ 
 

1 

ทุกๆ วันอาทิตยหลังมิสซาสายแลว จะมีเรียนคําสอนทั้งเด็กๆ และผูใหญ 
เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท และศีลกําลัง   

โดยเฉพาะนักเรียนที่มิไดเรียนในโรงเรียนคาทอลิก 

ณ หองประชุมชั้น 2 
ผูใดสนใจติดตอกับพระสงฆ หรือสํานักงานวัด 

 
 

2 

พิธีรับศีลลางบาปเด็กเล็ก ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน  
หลังมิสซาสาย วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2020  

ติดตอขอรับเอกสารไดที่สํานักงานวัด ตามเวลาทําการ 
 

  เช็คสั่งจาย : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND 
  โอนเงิน  : สภาพระสงฆราชฯ CARITAS THAILAND (บรรเทาฯ) 
      ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ 
  บัญชีออมทรัพย : 078-2-35187-8 

 สวนที่วัดเรานั้น พอจะตั้งกลองรับบริจาคแบบที่ไดเคยปฏิบัติกันมา ณ บริเวณหนาวัด  คาดวา นาจะเปนอาทิตย
ถัดไป คือ อาทิตยที่ 30 สิงหาคมนี้ครับ จึงแจงใหพี่นองทราบลวงหนา..... 

 อนึ่ง เมื่อวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคมที่ผานมา ทางวัดไดเปดเรียนคําสอนสําหรับเด็กๆ เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท 
ครั้งแรก และเตรียมรับศีลกําลังดวย มีจํานวนเด็กๆ ที่มาเรียนทั้งใหม และเดิมๆ ที่ไดหยุดไปชวงระยะหนึ่งนั้น ประมาณ  
10 ทานดวยกัน เชนกันเรื่องคําสอนผูใหญ มีผูที่มาเรียนอยางตอเนื่องที่ผานมาระยะหนึ่ง 3 ทาน และที่มาสมัครใหมอีก 6 ทาน
ดวยกัน อยางไรก็ตาม  ทานผูปกครองทานใด ประสงคใหบุตร+หลานของทานไดเรียนคําสอนอยางตอเนื่องนั้น 
เรายังรับสมัคร และสามารถสงมาเรียนที่วัดเราไดเสมอ โดยเฉพาะนักเรียนที่มิไดเรียนในโรงเรียนคาทอลิก การเรียนนี้ 
ทั้งเด็กๆ และผูใหญมีทุกๆ วันอาทิตยหลังมิสซาสายแลว ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานวัด....สวัสด ี

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “เรามีคาพอไหม?” 
หอไอเฟลถูกสรางขึ้นเพื่อเปนประตูทางเขางานแสดงนานาชาติหลังครบรอบ 100 ปของการปฏิรูป

ฝรั่งเศสในป 1889 แตเราคงไมรูวา เคยมีการตอตานและเรียกรองใหรื้อหอไอเฟลลงหลังกอนสรางได 

ไมนานชาวปารีสและกลุมนักศิลปะจํานวนมากกลาวโจมตีวามันดูนาเกลียดโจมตีวามันไมสวยเลย 

และตองการใหรื้อออกหลังงานแสดงนานาชาติเสร็จสิ้น แตอเล็กซานเดอร กุสตาฟ ไอเฟล ผูกอสราง 

กลับมีความมั่นใจและภาคภูมิใจกับหอที่เขาสรางขึ้น และพยายามปกปองมิใหมีการรื้อหอไอเฟลนี้ลง 

และเมื่อผานกาลเวลา หอนี้ไดพิสูจนคุณคาของตัวมันเองในการสื่อสารเรื่องราวของประเทศฝรั่งเศส  

เมื่อครบอายุสัญญาจึงไดรับการสนับสนุนใหคงไวจนถึงปจจุบัน หอไอเฟลรอดพนการตอตานและ 

การทําลาย จนไดรับการยอมรับและเปนแลนดมารคสําคัญของกรุงปารีส ประเทศฝรั่ ง เศส  

(Cr.# : Anonymous) 

ขนาดคนสรางหอไอเฟลยังภูมิใจ มั่งใจสิ่งที่เขาสรางขึ้น แลวเราคริสตชนผูติดตามพระเยซูเจา 

มามั่นใจคุณคาชีวิตความเปนคริสตชนเพียงใด แตที่แน ๆ พระเยซูเจาตรัสกับเราผานทานนักบุญเปโตรวา 

“ทานคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให ทุกสิ่งที่

ทานจะผูกบนแผนดินน้ี จะผูกไวในสวรรคดวย ทุกสิ่งที่ทานจะแกในแผนดินนี้ ก็จะแกในสวรรคดวย” 

หลายครั้งเราอาจคิดวาเราไมมีคาพอที่จะทําได มีพลังพอที่จะใหโอกาสใหอภัยกันได หรือเปน

แบบอยางที่ดีพอใหกันและกัน โอกาสนี้พอชวนเราฟงคําถามที่พระเยซูเจาทรงถามเราผานทานนักบุญ 

เปโตร “ทานละคิดวาเราเปนใคร” เราใชคริตชน กลุมชนที่ติดตามพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจา 

ผูทางชีวิตหรือไม? ถาใช จงเริ่มเวลานี้ตระหนักถึงคุณคาใหเราผูกติดกับความดี แกละจากอคติ จะไดดูแล

กันดูแลอาณาจักรสวรรคของพระเจาของเราทุกคน 

“ในสายตาพระเยซูเจาเรามีคาพอที่จะดูแลประตูสวรรค” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 23 ส.ค. 2020 อาทิตยที่ 21 เทศกาลธรรมดา, น.โรซา ชาวลีมา พรหมจารี, น.ฟลิป เบนิต ิแพทยและนักบวช 
เวลา 07.00 น.มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทัง้หลาย  

สวดสายประคํา - ตามประสงคผูขอ  
มิสซา - อังเยลา สนุทรา+ประดิษฐ ธรรมรักษ พัชรินทร 

 - มารีอา ฮวย เฮงเจริญ+ยอแซฟ แกะ เฮงเจริญ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ครอบครัว 
 - เปโตร สวิง สังขวรรณะ ปริศนา 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรพัย ครอบครัว 
 - เทเรซา นภาพร เชิญชัยวชิรากุล+มารีอา มุกดา วงศวิวัฒน+ยอหน วชิัย เชิญชัยวชิรากุล ศศิธร,ครอบครัว 
 - อันตน ชู แซลี้+อันนา สิน บรรจงกจิ  
 - ณรงค ภูมติระกูล  
 - ซิสเตอร โรซา บุญชิด อินทปทม  
 - มารีอา ทวิล ลําพันธุ  
 - เปโตร ยิ้ม เอี่ยวศิร ิ พิมพประไพ 
 - มารี โยเซฟ ศรีชุมแสง+มารีนาแดวา แสงจันทร+ฟรานซิสโก ประกาย+เปโตร แสงตะวัน+ธรรมโรจน+อาฬวี สินธุวณิก ครอบครัว 
 - เทเรซา ชะเอม+ชนะ อนุเธียร+มาการติา ศิริพร พัฒนเมธิน+อันนา สมนึก มสีุธา ปริศนา 
 - ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ ์มัทวพันธุ ธนากร,ลูกหลาน 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน  
 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - ฐิติวรรณ+ลูซีอา ซกไน+เปาโล ธงชัย+ยอแซฟ อภิชาต อรุณี 

อุทิศแด - มารติน สิงหเสนยี  
 - อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+Mr.Cheng Kam Leung+Mr.Cheng Lam วันทนา 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซสิโก พูน สมพานชิ+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - เปาโล ดวง บุญฤทธิ์+อันนา หลาบ บุญฤทธิ์ สมควร 
 - ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ้ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซจงั+สอน สุวรรณี+ยวง ชวลติ ชโนทา

หรณ+ฟรังซิสโก สาทร อั้งกุรัตน สุรางค 
 - ยอแซฟ เตี้ยม+มารีอา ละมัย+เทเรซา วิไล ฤทัย 
 - ยอแซฟ สันทดั วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา แซแพ อรวรรณ 
 - อันตน ประกอบ ประจงกจิ+ยอแซฟ สมชาย เกษโสภา ชลอ 
 - ยอแซฟ บักเตี่ย แซบุน+ฟโรมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติ+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - เยโนเวฟา บุญชู+เปาโล บัวลา พรหมเสนา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ธีระพล 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - อันนา ประเทือง เจริญนติย+ยออากิม อนวุัช เจริญนติย+เปาโล ประสงค มีเจริญ+ยอแซฟ ธเดช มีเจริญ+มารีอา 

วิไลวรรณ มีเจริญ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - ยวงบอสโก ประพจน รักอารมณ ประพัฒนพงษ 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - ฟรังซิสเซเวียร บุญเลิศ สุวิชากร+อันนา วนิดา สุวิชากร อานนท 
 - ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง ปริศนา 
 - หลุยส สงวน วาสนาดํารงดี+สมจิต หวงัสรุิยะ ไพฑูรย 
 - เปโตร ประจักษ+มาการิตา จํารูญ ปนรัตน+ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - มารีอา กฤตธีพัฒน วัฒนกจิจา+โยเซฟ วเิศษ ศรีวรกุล ปภาวด ี
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญงิ ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ  

เวลา 09.30 น. สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร ฉลอง น.บารโธโลมิว อัครสาวก 

วันที่ 24 ส.ค. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. - มารีอา คาแมล วันทนีย สงัขวรรณะ ปริศนา 

 - ครอบครัว ศศิธร วัจฉละญาณ ครอบครัว 
 - ครอบครัว ภูมติระกูล+ครอบครัว ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูล+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกลู  
 - ครอบครัว สินธุวณิก ครอบครัว 
 - ครอบครัว มัทวพันธ  
 - ครอบครัว วันทนา อดุมสิทธิพัฒนา วันทนา 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม สมบัต ิ
 - ครอบครัว เฮงเจริญ ครอบครัว 
 - อัลฟอนโซ เกียรติ+ยอแซฟ มารี กัญจน +ยอหน มารี กรวิชญ ปญทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ 

ครอบครัวปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสขุ+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว ชูสรอยปน  
 - เทเรซา พิมพนภสั เจริญจิตร  
 - ครอบครัว ยงยศ ครองพาณิชย มารีย มักดาเลนา 
 - เทเรซา วรรณรุณี+แบรนาแดต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน วรรณรุณี 
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแดต็ วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3 เพ็ญวรา 
 - เทเรซา อารยา จันทรมานะเจริญ อารยา  

สุขสําราญแด - คํามวน หกเหลี่ยม ชลอ 
 - อันนา เพียงเพ็ญ ถาวรพาณิชย เพียงเพ็ญ 
 - เปโตร พรชัย ขาวผอง อาภรณ  
 - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+ยอแซฟ พชรเดช+แบรนาแด็ต วราลักษณ วราลักษณ 
 - มารีอา วัฒนาภรณ+สุนทร เจริญดี+ฟรังซิสโก พิทักษ วงษบุญมา วัฒนาภรณ 
 - ครอบครัว ฤทัย ฤทัย 
 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - สมาชิกกลุม “เพาะรัก” อารีย 
 - ประพัฒนพงษ รักอารมณและครอบครัว ประพัฒนพงษ 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - เทเรซา ยุพา ปนรตัน+ปราณีต ดาราพงษ+ลูกหลาน+ญาติพี่นองทัง้หลาย+คนเจ็บปวย+ผูประสบภัยฯ ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว ชนิทรนลัย  
 - โยเซฟ สัมฤทธิ์ แซคู+โยเซฟ สมหมาย แซคู+โยเซฟ สมศักดิ ์คุณนิธิกุล+หลยุมารี ปภพ+หาญ+ปรีชา ชุณหชัชวาล+

อักแนส ปภาวรินทร+อักแนส ปพิชญา+อักแนส ปภาวรินทร สําราญ 
 - เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  
 - ครอบครัว ลูกหลาน “รุงเรืองผล” ลูกหลาน 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร ฉลอง น.บารโธโลมิว อัครสาวก 

วันที่ 24 ส.ค. 2020 - มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 
เวลา 06.15 น. - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัวย เอลิซาเบธ ดารกา แซตัง้  

 - มารีอา โรซษ เพ็ญผกา แพรสิร ิ  
สุขสําราญแด - ครอบครัว มารีอา สรัญญา ทัตตวร สรัญญา 

 - ครอบครัว รักษสมบูรณ สมเดช 

วันอังคาร น.หลุยส กษัตริยแหงฝร่ังเศส, น.โยเซฟ กาลาซานส พระสงฆ 
วันที่ 25 ส.ค. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15.00 น. - อันตน ชู แซลี+้อันนา สิน บรรจงกจิ  

 - ณรงค ภูมติระกูล  
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน  
 - ซิสเตอร โรซา บุญชิด อินทปทม  
 - มารีอา ทวิล ลําพันธุ  
 - มารีอา ฮวย เฮงเจริญ+ยอแซฟ แกะ เฮงเจริญ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ครอบครัว 

อุทิศแด - ยวงบัปตสิตา ทองหยด+มารีอา บุญหนุน+อันตน มนัส+เปโตร สานิตย+ครสิโตเฟอร ชนะ ศรีสมพงษ+ 
ยอแซฟ บุญเลิศ+เอากุสติล เอกพล+อาคาทา วิไล อาณานุการ+มารีอา สมจิต อาณานุการ ปยะวด ี

 - เอลิซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานชิ พิมพประไพ 
 - มารีอา จันทร+จําป วงษบุญมา+วิญญาณในไฟชําระ วัฒนาภรณ 
 - พ.ต.อ.วิทุร โพธิปสสา+ทิวธรรม หรรษกจุ วิชชา 
 - เปาโล ศักดิ์สิทธิ์ อุดมสิมธิพัฒนา วันทนา 
 - ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ ์มัทวพันธุ ธนากร,ลูกหลาน 
 - มารี โยเซฟ ศรีชุมแสง+มารีนาแดวา แสงจันทร+ฟรานซิสโก ประกาย+เปโตร แสงตะวัน+ธรรมโรจน+อาฬวี สินธุวณิก ครอบครัว 

วันพุธ สัปดาหที่ 21 เทศกาลธรรมดา, น.เอลิซาเบธ บิแชร, น.เฟลิกซ พระสังฆราช 
วันที่ 26 ส.ค. 2020 - ครอบครัว สินธุวณิก ครอบครัว 

เวลา 06.15 น. - ครอบครัว มัทวพันธ  
 - อัลฟอนโซ เกียรติ+ยอแซฟ มารี กัญจน +ยอหน มารี กรวิชญ ปญทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ 

ครอบครัวปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสขุ+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว ชูสรอยปน  
 - ครอบครัว ภูมติระกูล+ครอบครัว ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูล+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกลู  
 - อันนา เพียงเพ็ญ ถาวรพาณิชย เพียงเพ็ญ 
 - เทเรซา วิไล  
 - มารีอา รัสรินทร สุรยิะมงคลและครอบครวั  

สุขสําราญแด - ดารา มณฑิตา คุณานนท พรหมเสรา+ญาติพี่นองที่ลวงลบั ดารา 
 - สมาชิกกลุม “เพาะรัก” อารีย 
 - เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  
 - ครอบครัว ปยะวด ี ปยะวด ี
 - สุกานดา หรรษกจุ+พ.ต.ท.กัญจรัตน โพธิปสสา+ครอบครัว วิชชา 
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัวย เอลิซาเบธ ดารกา แซตัง้  
 - มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม สมบัต ิ
 - ครอบครัว เฮงเจริญ ครอบครัว 
. - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบด ี ระลึกถึง น.โมนิกา 
วันที่ 27 ส.ค. 2020 - ณรงค ภูมติระกูล  

เวลา 19.00 น.  - มารีอา ทวิล ลําพันธุ  
 - ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ ์มัทวพันธุ ธนากร,ลูกหลาน 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน  
 - มารีอา ฮุยลั้ง+เซี่ยม ลัง้+เซี่ยม เช็ง+เซี่ยม เตียง แซโงว+ยวงฮุยเช็ง แซโงว+โยเซฟ สํารวย+ซุกคนิ แซค ู สําราญ 

อุทิศแด - คุณแมประไพ ประธาน+คุณยาบัว โอฬาริ+มนตชัย ประธาน ธาราทิพย 
 - ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ ์มัทวพันธ ค.วินเซนตเดอปอล 
 - เปาโล เสียง รักษสมบูรณ+ลูซีอา จําปา แซลี ้ สมเดช 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซสิโก พูน สมพานชิ+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 

วันศุกร ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ 
วันที่ 28 ส.ค. 2020 - อันนา ทิพยวัลย กจิสกุล ทิพยวัลย 
เวลา 19.00 น.มิสซา - ครอบครัว มัทวพันธ  

 - อัลฟอนโซ เกียรติ+ยอแซฟ มารี กัญจน +ยอหน มารี กรวิชญ ปญทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ 
ครอบครัวปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสขุ+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว ชูสรอยปน  

 - คุณพอมนัส ประธาน+ณัฎฐกิตติ์ ศิริกาญจนโรจน ธาราทิพย 
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัวย เอลิซาเบธ ดารกา แซตัง้  

สุขสําราญแด - ครอบครัว ภูมติระกูล+ครอบครัว ยอแซฟ จอม ภูมิตระกูล+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกลู  
 - มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม สมบัต ิ
 - สมาชิกกลุม “เพาะรัก” อารีย 
 - เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

วันเสาร ระลึกถึง น.ยอหน ผูทําพิธีลาง ถูกตดัศีรษะ 

วันที่ 29 ส.ค. 2020 - ณรงค ภูมติระกูล  
เวลา 17.00 น. - มารีอา ทวิล ลําพันธุ  
นพวาร-มิสซา - ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ ์มัทวพันธุ ธนากร,ลูกหลาน 

 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน  
อุทิศแด - เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ดารา 

 - เยโนเวฟา เวณิกา รุงเรืองผล+ฟรังซสิโก บุญชวย รุงเรืองผล ลูกหลาน 
 - สังวาล จันทรกาง สรินการทิพย 

วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2020 : อาทิตยที่ 22 เทศกาลธรรมดา 


