
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 43 ประจําวันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม 2563/2020 

อาทิตยท่ี 30 เทศกาลธรรมดา  



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พี่นองครับ เราเขาสูสัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคมอีกปหนึ่งแลว หมายถึง เดือนแมพระ 
แหงสายประคํากําลังจะผานพนไปอีกวาระหนึ่ง ฉะนั้นสัปดาหสุดทายเดือนนี้  พี่นองอยาลืมสวด 
สายประคํากันนะครับ และอยาลืมเตือนบุตร+หลานของเราใหศรัทธา ตอการสวดสายประคําดวย ดังนั้น
ใน วันเสารที่ 31 ตุลาคม เปนวันสิ้นสุดเดือนแมพระ และตรงกับวันที่พี่นองไดมารวมมิสซาในวันเสารเย็นซึ่ง
เปนมิสซาของวันอาทิตย เราจะจัดใหมีการปดเดือนแมพระ (แตอยาลืมสวดสายประคําตอๆ ไป) ถาเปนได
โดยไมมีอุปสรรคจากฝนฟา ฯลฯ เราประสงคเชิญชวนพี่นองรวมมิสซาแลว ไดรวมแหแมพระดังเชนทุกๆ ปที่
เราไดปฏิบัติกันมา เมื่อเชิญแมพระเขาสูวัดแลว เราจะถวายดอกไมแดแมพระในวัด ทั้งนี้เพื่อโมทนาคุณ 
พระเจา ที่ไดประทานแมพระใหเปนมารดาของเราแตละคน และยังไดยกยองมอบเกียรติแดพระนาง ใหเปน
มารดาของพระเจาอีกดวย...นับวาเปนเกียรติยศอันยิ่งใหญที่พระเจาไดประทานใหกับมนุษย ซึ่งพระองคได
ทรงสรางขึ้นมายังถวายเกียรติแดพระนางใหเปนมารดาพระเจา โดยพระนางไดมีสวนรวมในการไถกู 
มนุษยโลก รวมกับพระบุตรของนาง คือ พระเยซูคริสตเจา พระบุตรผูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไดรับเอากายมาบังเกิด 
เปนมนุษยผานทางพระมารดาผูปฏิสนธินิรมล จนพระศาสนจักรไดประกาศยกยองใหแมพระเปนผูบริสุทธิ์ยิ่ง 
โดยพระสันตะปาปา ปโอที่ 9 ประกาศในป 1854 ใหเปนขอความเชื่อ วา พระนางมารียทรงเปนผูปฏิสนธ ิ
อันนิรมล (ไดประกาศไวเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1854) เพราะพระนางเต็มเปยมไปดวยพระจิตเจา และเปนผูที่
ไดรับการคุมครองรักษาใหพนจากบาปและมลทินทุกประการ...เรียนเชิญทุกๆ ทานในวันเสารที่จะถึงนี้ครับ... 

 อนึ่งทราบดีวา มีหลายๆ ทานที่มีความศรัทธาตอแมพระ และประสงคจะรวมแหแมพระ แตเพราะ
ความจําเปนบางประการ ทําใหมิสามารถมารวมมิสซาดังกลาวและรวมแหแมพระได ดังนั้นหลังมิสซาทั้งเชา 
และสายในวันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายนนั้น พี่นองที่ประสงคจะถวายดอกไมแดแมพระ สามารถกระทําไดหลัง
มิสซาจบแลวในแตละมิสซาดวย...... 

 เนื่องจาก วันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายน นับเปนอีกปหนึ่ง ซึ่งเวียนมาบรรจบตรงกับวันอาทิตยพอดิบ
พอดี ซึ่งทุกๆ ปวันที่ 1 จะเปนวันสมโภชนักบุญทั้งหลายเสมอ แตเนื่องจากวันดังกลาวนี้ มักจะไมตรงกับวัน
อาทิตย ทําใหการสมโภชดังกลาวตองเลื่อนออกไปใหตรงกับวันอาทิตยทั้งนี้เพื่อเปนการอภิบาลสัตบุรุษ 
พระศาสนจักรจึงอนุโลมใหเลื่อนการสมโภช/ฉลองนักบุญทั้งหลายไปในอาทิตยถัดไป แตปนี้ ดังไดกลาวไว ถือ
วาโชคดียิ่งที่เราไดมีโอกาสสมโภชตรงๆ วันกันสักปหนึ่ง..... พี่นองอยาลืมเตรียมใจรวมชื่มชมยินดีกับบรรดา
นักบุญทั้งหลายเหลานี้ดวยซึ่งรวมถึงบรรดานักบุญอันเปนศาสนนามนักบุญของเราแตละอีกทานดวย เรา
จะไดมีโอกาสสมโภชทานเหลานี้พรอมกันๆ....ขอสุขสันตวันฉลอง/สมโภชศาสนนามทุกๆ ทาน ณ โอกาส
พิเศษในปนี้ดวย........ 

 อนึ่ง เราสมโภช/ฉลองนักบุญทั้งหลายนี้ มิใชหมายถึง บรรดานักบุญที่พระศาสนจักรไดประกาศ
แตงตั้งอยางเปนทางการเทานั้น พี่นองอยาลืมบิดา มารดา พี่นองชาย/หญิง ปู ยา ตา ยายอีกทั้งผูที่เรา
เคารพนับถือ ที่ไดเปนผูลวงลับไปแลว พวกเขาที่อยูในศีลและพระพรของพระเจา ลวนแตเปนผูศักดิ์สิทธิ์  
หรือเปนนักบุญของพระเจาทั้งสิ้น ซึ่งครั้งหนึ่งเขาไดมีชีวิตอยูกับพวกเรา แตบัดนี้เขาไดผานความตายไป 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 

พี่นองที่ประสงครวมบริจาคชวยศูนยมารติน เพ่ือทุนการศึกษา เด็กยากไร ฯลฯ 
เชิญที่ตูทานดานหนาวัด ขอบคุณทุกๆ ทานครับ 

 
2 

วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เปนวันระลึกถึงผูลวงลับ และวิญญาณในไฟชาํระ 
ที่วัดเราจะมีมิสซาเวลา 19.00 น. หลังมิสซาจะมีสวดภาวนาแดพวกเขาดวย 

อน่ึงตลอดเดือนพฤศจิกายนน้ี เปนเดือนระลึกถึงผูลวงลับดวย อยาลืมภาวนาเพื่อเขาเสมอๆ 
 

สูชีวิตนิรันดรในพระเจา เขาก็คือนักบุญทั้งหลายดวยเชนกัน.... เราจึงมิตองแปลกใจ….. ทําไมเราตองไป
รวมเสกสุสาน ?????... ทั้งนี้ทั้งนั้น เราไปโมทนาคุณพระเจาที่ไดเรียกใหพวกเขาไปสูออมพระหัตถ
พระองค ไดอยูรวมพระราชัยสวรรค ในอาณาจักรพระเจา ซึ่งวันหนึ่งเราแตละทานก็จะเดินตามพวกเขา
ไปสูความศักด์ิสิทธิ์ และเปนนักบุญในพระอาณาจักรสวรรคเชนกัน 

 แตใชวา “ทุกๆ ทานจะไปสูความรอดทั้งหมด” เพราะความออนแอ และความผิดพลาดตางๆ 
ในชีวิต และความเปนจริง จึงมีหลายๆ ทานที่รอพระเมตตาจากพระ และรอพวกเรารวมใจในบูชามิสซา 
และภาวนา เพื่อขอพระเมตตาจากพระสําหรับพวกเขาดวย.... จึง ทุกๆ วันที่  2 พฤศจิกายนนี้ 
เปนวันระลึกถึงผูลวงลับ และวิญญาณในไฟชําระ (ตลอดทั้งเดือนดวยครับ) ฉะนั้นในคืนดังกลาว เวลา 
19.00 น. เราจะมีมิสซาระลึกถึงผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ และหลังมิสซาเราจะรวม 
วจนพิธีกรรมระลึกถึงพวกเขา ซึ่งคือ บิดา มารดา พี่นอง ปูยา ตายาย และทุกๆ ทานที่จากไป....  
เรียนเชิญพี่นองระลึกถึงพวกอยาลืมนะครับ...... สวนอาทิตยนี้ เราจะรับบริจาคชวยศูนยมารติน 
อีกสัปดาห.....ไดรับบริจาคมาแลวเมื่ออาทิตยที่ผานมา 26,300 บาท  จึงแจงเพื่อทราบ และขอบคุณ 
ทุกๆ ทานที่มีสวนรวมดวยใจจริง แทนบรรดาเด็กๆ ทั้ง 96 ทานครับ........สวัสด ี



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ฉันจะรักพระเจา สุด ๆๆ...จิตใจ ...วิญญาณ ...สติปญญา” 

 บอยครั้งเราปลอยใหเรื่องวุนวายในชีวิตประจําวันมาอยูเหนือสองสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งพระเยซ ู
สั่งเราไว พระองคทรงสอนวา “‘ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ 
สุดวิญญาณ สุดสติปญญาของทาน นั่นแหละเปนพระบัญญัติขอสําคัญอันดับแรก ขอที่สอง 
ก็เหมือนกัน คือ ‘ทานตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง’” 

 มีคําถามดานลางนี้เปนเครื่องมือเพื่อชวยเราตรวจสอบชีวิตจิตของเราในชวงที่ผานมาวา 
เราเปนอยางไร? เราจะไดแก ปรับปรุง เพิ่มแรงขับเคลื่อน เพื่อพวกเราจะไดสวดขอใหพระเจาเขามา
ชวยในเรื่องที่คุณอยากจะเติบโตมากขึ้นในโอกาสใหมในอาทิตยนี้ 

 1. ความสัมพันธสวนตัวระหวางฉันกับพระเจาเปนอยางไร? 
 ฉันปรารถนาที่จะใชเวลากับพระเจาผานทางการสวด อานและรําพงึพระคัมภีรมากขึ้น

หรือไม? 
 ฉันสวดขอพระจิตเจาในการทํางานหนาที่ตางๆ ตลอดวัน หรือเปลา?  
 ฉันมีเรื่องยังดื้อตอพระประสงคของพระองคใชไหม? เรื่องอะไรและเพราะอะไรถึงไมยอม? 
 ทุก วันอาทิตย ฉันไดเตรียมตัวและไปคืนดีพระเจาหรือยัง? 

     2. รักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเองอยางไร? 
 ถาคุณมีคูชีวิต คุณไดรักและยกยองใหเกยีรติเขา/เธอ หรือไม? รักอยางไรลองยกตัวอยาง? 
 ถาคุณคือพอแม พวกคุณไดสอนลูกๆ ใหอานพระคัมภีร สวดรวมกัน และสอนถึงการใชชีวิตที่ 

พระเจาพอพระทัยหรือยัง? 
 ฉันกิจการความรัก ความเมตตาเพ่ือชวยเหลือผูคนยากไรและผูดอยโอกาสหรือไม?  
 ฉันไดสอนลูกๆ ใหเห็นความสําคัญของการชวยเหลือผูคนยากไรหรือไม?  

 

 (CR#:  www.cslewisinstitute.org/Spiritual_Check_Up แปล:  SC/JK) 
 

“และรักเพื่อนพี่นองเหมือนรักตนเอง” 

ขอพระเจาอวยพระพรพ่ีนองทุกทานครับ 
 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 25 ต.ค.2020 อาทิตยที่ 30 เทศกาลธรรมดา,  
น.ครีสันโธ และดาเรีย สามีภรรยามรณสักขี, บุญราศีริชารด กวิน อาจารยและมรณสกัขี, น.นิโคลาส โอเวน 

เวลา 07.00 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
เวลา 09.30 น.มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย เพ็ญวรา 

สวดสายประคํา - ดวงพระวิญญาณในหลวงรัชกาลที ่9  
มิสซา - เรนาโต สุคนธ ออนสวาง ปยะพร 

 - อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉตัร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน ครอบครัว 
 - มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+เบเนดิกโต จุนเซ็ง แซกวย+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย+วิญญาณในไฟชําระ  
 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - มารีอา ชั่นยู ผังรักษ เสาวณีย 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
 - ราฟาแอล สุนทร ชาวนาแกว  
 - สุวิมล วิเศษไพฑูรย ครอบครัวดาราพงษ 

 - ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ+มารีอา บุญหนุน ศณีสมพงษ ดรุณ ี
 - มารีอา กฤตธีพัฒน วัฒนกิจจา+โยเซฟ วิเศษ ศรีวรกุล ปภาวด ี
 - มารีอา จันทร+จําป วงษบุญมา+ฟรังซิสเซเวียร พิทักษ วงษบุญมา  
 - อันตน ประกอบ ประจงกิจ ชะลอ 

 
- ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ้ง+มารีอา ชงอกิ แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณี+
ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+ฟรังซิส สาทร อังกุรัตน 

สุรางค 

 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - อันนา สายหยุด+มารีอา แสวง+เทเรซา สวาท+มัธทิว พยุง รุงนภา 

อุทิศแด - อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+Mr.Cheng Kam Leung+Mr.Cheng Lam วันทนา 
 - เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+พี่นอง ญาติๆ+พระสงฆ นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเย้ียง แซเจีย+ญาติพี่นองทีล่วงลับ วรรณภา 
 - 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 อารีย 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันจันทร สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา, น.เอวาริสตัส พระสันตะปาปา, บุญราศีโบนาเวนตรูรา แหงโปเตนซา 

วันที่ 26 ต.ค. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว วันทนา อุดมสิทธิพัฒนา วันทนา 

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัว อดุม เจริญพงศ อุดม 
 - มารีอา ปรดีา+พี่ๆ หลานๆ ทุกคน ปรีดา 
 - ครอบครัว เย้ียน บวรวิภาต สุพัตรา 
 - มารีอา ธัญญรัตน วงษนิพนธ+ไมเกิ้ล ศุกลทัศน วงษนิพนธ พรอนันต 

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

 - ครอบครัว เบเนดิกโต พัสธพงษ อัศวนันตธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันตธนา+มารีอา จิณณณวรา อัศว
นันตธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงษ  

สุขสําราญแด - ครอบครัว สรนันตศรี ปริชญา 
 - ครอบครัว เทเรซา ฤทัย เพชรมณ ี ฤทัย 
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+รอกกี้+อันนา เสาวลักษณและครอบครัว+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ วราลักษณ 
 - ครอบครัว ชินทรนลัย  
 - ครอบครัว อนุพร ฮั่นไพศาล อนุพร 
 - พยุง ทาระพันธ ครอบครัว 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา, น.เอวาริสตัส พระสันตะปาปา, บุญราศีโบนาเวนตรูรา แหงโปเตนซา 

วันที่ 26 ต.ค. 2020 - สุรางค วสุสิน จิตติมา 
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน++อิกญาซีโอ สราวุธ สินบํารุง+มารีอา สาวิตรี เอนคารีนาเซา +เรนาตุส 
นิพนธ อิศรานุลักษณ+ครอบครัว วงศประสิทธ์ิ+ครอบครัว สินบํารุง เสาวณีย 

 - ผูมีสวนรวมในชีวิตประจําวัน+ตามประสงคผูขอ อารีย 

สุขสําราญแด - ยอแซฟ พชรเดช วจระนนัท+รอกกี้+อันนา เสาวลักษณและครอบครัว+แบรนาแด็ต  
วราลักษณ ผงัรักษ วราลักษณ 

 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - พิน บุญทอง+วิโรจน+ไพศาล+ไพรัช วงศนิศานาถกุล ครอบครัวดาราพงษ 

วันอังคาร สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา, บุญราศีคอนตราโด เฟอรรีนี อาจารยยสอนคณิตศาสตรและฟสิกส 
วันที่ 27 ต.ค. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
เวลา 18.30 น. - อังเดร บรรยงค ธุถาวร เสาวณีย 

สวดสายประคํา-มิสซา - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ จิตติมา 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พี่นอง+พระสงฆ นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 

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

วันพุธ ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดา อคัรสาวก 
วันที่ 28 ต.ค. 2020 - ผูมีสวนรวมในชีวิตประจําวัน+ตามประสงคผูขอ อารีย 
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว เย้ียน บวรวิภาต สุพัตรา 

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตัง้  

 - ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน++อิกญาซีโอ สราวุธ สินบํารุง+มารีอา สาวิตรี เอนคารีนาเซา +เรนาตุส 
นิพนธ อิศรานุลักษณ+ครอบครัว วงศประสิทธ์ิ+ครอบครัว สินบํารุง เสาวณีย 

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - มารีอา ธัญญรัตน วงษนิพนธ+ไมเกิ้ล ศุกลทัศน วงษนิพนธ พรอนันต 

สุขสําราญแด - ครอบครัว เบเนดิกโต พัสธพงษ อัศวนันตธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันตธนา+มารีอา จิณณณวรา อัศว
นันตธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงษ  

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

 - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา, น.นารซิสซัส พระสงัฆราช 

วันที่ 29 ต.ค. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
เวลา 18.30 น.  - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

สวดสายประคํา-มิสซา - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ อารีย 
อุทิศแด - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา, น.อัลฟอนโซ โรดริเกส ภราดา 

วันที่ 30 ต.ค. 2020 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  

เวลา 18.30 น. - ครอบครัว เจียรพฤฒิเวศน+อิกญาซีโอ สราวุธ สินบํารุง+มารีอา สาวิตรี เอนคารีนาเซา+เรนาตุส 
นิพนธ อิศรานุลักษณ+ครอบครัว วงศประสิทธ์ิ+ครอบครัว สินบํารุง เสาวณีย 

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ผูมีสวนรวมในชีวิตประจําวัน+ตามประสงคผูขอ อารีย 

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

 - ตามประสงคผูขอ ไมออกนาม 

วันเสาร สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา, น.ฟอยลัน ชาวไอริช, น.แกวนติน พระสงฆและมรณสักข ี

วันที่ 31 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 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ อารีย 

อุทิศแด - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 01 พฤศจิกายน 2020 : สมโภชนักบุญทั้งหลาย 


