
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 48 ประจําวันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน 2563/2020 

อาทิตยท่ี 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา  
(เริม่ปพธิกีรรม ป B) 



  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โอกาสนี้ เราเขาสูวันเสารที่ 28 และอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายนปลายเดือนแลว 
กระนั้นก็ดีแมจะอยูปลายเดือนๆ แต เราได เขาสูปใหมของพระศาสนจักรอีกครั้ ง 
เพราะ วั นนี้ เ ป น วั น อาทิ ตย แรก ใน เทศกาล เตรี ยมรั บ เ สด็ จพระคริ สต เ จ า 
ซึ่งในระยะหนึ่ง เราเรียกเทศกาลนี้วา เทศกาลอัตเวนโต  ซึ่งตามความหมายของคํา คือ  
การมาถึงกอนการมาถึง ทุกๆ คนตองรอคอย หรือรอการรับเสด็จ รอการมาเยี่ยมเยียน 

ของเจานาย หรือกษัตริยอันเปนชนชั้นปกครอง… เราคริสตชนนําคํานี้มาใชเพื่อหมายถึง 

การรอคอย การมาเยี่ยมเยียนของพระเยซูคริสตเจา โดยทั่วไป เมื่อมีการรอคอย 

หรือรอการมาเยี่ยมเยียนของกษัตริย  หรือเจานายชั้นสูงนั้น จึงจําเปนตองมีการ 

เตรียมตัว เตรียมงาน เพื่อใหการตอนรับ/การมาเยี่ยมเยียนนั้นๆ ใหดีสุดๆ 

สมกับฐานะ และความเปนจริงใหมากที่จะมากได 

 ฉะนั้น ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพนี้ สําหรับเราคริสตชน ในปจจุบัน 
ใชระยะเวลาการเตรียมรับเสด็จประมาณ 4 สัปดาห อยานับเปนวันๆ เพราะบางครั้ง 
หรือบางปจะมิไดครบตามวันหรือตามเวลานั้นๆ สําหรับปนี้คืนวันฉลองคริสตมาส 

จะตกในคืนวันพฤหัสบดีที่  24 ธันวาคม ซึ่ ง เราจะมีมิสซาของการฉลองคืน 

วันพระคริสตสมภพ เราจัดใหมีมิสซาในเวลาประมาณ 22.00 น. และวันสมโภช 

พระคริสตสมภพจะเปนวันศุกรที่ 25 ธันวาคม  มิสซาเวลา 09.30 น.   

 เมื่อเขาสูเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจานั้น อาภรณสวมใสในพิธีมิสซา 
ของพระสงฆจะเปลี่ยนสีจากเขียวซึ่งใชในเทศกาลธรรมดา มาเปนสีมวงแทน รวมทั้ง 
บทเพลงที่ขับรองในระยะเทศกาลนี้ จะมิมีการรองเพลงพระสิริโรจนาในมิสซาวันอาทิตย 
ทั้งนี้เพราะถือวา เทศกาลนี้เหมือนกับเทศกาลมหาพรต ครั้งหนึ่งเราเคยเรียกเทศกาลนี้วา 
มหาพรตนอยนั่นเอง เพราะยังย้ําเตือนวา การเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจาใหดีสุดๆ นั้น 
จะตองมีการจําศีลอดอาหาร และอดเนื้อดวย ยิ่งไปกวานั้น ตลอดเทศกาลนี้ จะมิมีอนุญาต
ใหมีการแตงงานอีกดวยในเทศกาลนี้อีกดวย แตในปจจุบันอนุญาตใหมีแตงงานได  
เพียงแตขอใหเขาใจถึงเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจาใหดีๆ ดวย......  แตเนื่องจาก 

สําหรับวัดเราในวันเสารที่ 5 ธันวาคม อันเปนสัปดาหที่ 2 ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

พระคริสตเจานั้น ยังเปนโอกาสสมโภช/ฉลองวัดเราอีกดวย ฉะนั้นเมื่อเปนการฉลอง 

และสมโภชของทองถิ่น  กฎและขอกําหนดบางอยาง ไดรับการยกเวนไปได 

เชนการขับรองเพลงพระสิริรุงโรจน  ฯลฯ เปนตน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 
 

สําหรับพี่นองที่ประสงคจะมีสวนรวมบริจาคชวยงานฉลองวัด 
พี่นองสามารถมอบใหกับพระสงฆ หรอืในตูทานดานหนาวัด 

อนึ่งการฉลองวัดปนี้ ตรงกับวันเสารที่ 5 ธันวาคม 

มิสซาเวลา 17.00 น. 
โดยพระคารดนิัล ไมเกิล้ มีชัย กิจบุญชู เปนประธาน 

มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก + รื้อฟนการรับศีลลางบาปอยางสงา 

เรียนเชิญพี่นองรวมถวายเกียรติแดแมพระ มารดานิจจานุเคราะหดวย 
 
2 

พฤศจิกายนเปนเดือนระลึกถึงผูลวงลับ อยาลืมภาวนาเพื่อพวกเขาเสมอๆ 
อีกทั้งทุกๆ วันพี่นองสามารถรับพระคุณการุณยได เมื่อ 

สวดบทขาพเจาเชื่อในพระเจา.....และบทขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย.... 

ตอหนารูปกางเขน ตอหนารูปพระเยซูเจา หรือตอหนารูปแมพระ 

 

  เมื่อพูดถึงเรื่องการสมโภช/ฉลองวัดเราแลว ตอนนี้ก็ใกลเขามาทุกเวลา เสารที่จะ

ถึงในเสารที่ 5 ธันวาคมนี้ ก็จะเปนมิสซาฉลองวัดของเรา พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  

กิจบุญชู จะมาเปนประธานในมิสซา ซึ่งเริ่มเวลา 17.00 น. ในมิสซาจะมีพิธีการรับ 

ศีลมหาสนิทครั้งแรก และการรื้อฟนการรับศีลลางบาปอยางสงาของนักเรียนโรงเรียน

พระมารดาฯ ของเราดวย จากนั้นหลังพิธีมิสซาแลว เราจะคํานับพระคารดินัล 

จากนั้นเปนการกลาวตอบ  หลังจากเสร็จแลว เราจะมีการเทิดเกียรติแดพระมารดา 

นิจจานุเคราะห จึงแจงใหพี่นองทราบโดยถวนหนา.........................สวัสดี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“จงระวัง จงตื่นเฝาเถดิ” 

 ...ชายหนุมไฟแรงมุมานะทํางานอยางมุงมั่น เขามีความฝนจะสรางครอบครัวที่สมบูรณ 

กับแฟนสาว สวนแฟนสาว...เธอจะมารอการกลับมาหนาประตูบานเขาทุกวัน เขาพบเธอยิ้มแยม
ตอนรับสนทนากันและเธอก็กลับไป 
 วันหนึ่งเขากลับชากวาปกติ แตแปลกที่ยังเห็นเธอยืนรอ "โทษทีนะที่รัก วันนี้มีงานดวนเลย
กลับชา ผมอยากมีบานที่มีบริเวณมากกวานี้ รถที่ดูโออากวานี้..เพื่อคุณนะจะ ผมอยากใหสิ่งที่ดี
ที่สุดเสมอ..ที่รัก" 
 ............เวลาผานไป 1 ปหญิงสาวมาบางไมมาบาง……………….แตเขาไมมีเวลามาใสใจ

กับเรื่องนี้………… 

 3 เดือนตอมาที่เขาไมเห็นเธอหนาประตูบานอีก...วันนี้เขามีบานหลังใหญมีรถหรูคันโต 

เขาจึงตัดสินใจลางาน 1 วันเพื่อไปหาเธอเขาขับรถคันหรูผานเสนทางที่ขรุขระอยางยากลําบาก  

"นี่คุณตองเดินผานทางเสนนี้มาหาผมทุกวันเหรอ” 
 เมื่อมาถึงแมของเธอออกมาตอนรับและมอบกลองไมใบหนึ่งใหเขาและบอกทางไปสถานที่ 
ที่เขาจะพบเธอไดเนินเขาเล็กๆ รายลอมไปดวยดอกไมแทนหินสลักชื่อหญิงสาวตั้งอยูกลางเนิน 
มือสั่นเทาเปดกลองไมอยางชาๆขางในอัดแนนไปดวยกระดาษแผนเล็ก เขาเริ่มอานขอความ 
ทีละใบ "วันนี้คุณกลับมาชา ฉันรอ2ชม.ไมเปนไร ฉันรักคุณ" "วันนี้ฝนตกฉันยังรอแมไมเจอคุณ  
แตฉันยังรักคุณ" "ฉันเริ่มปวยจนไปหาไมไดคุณคงไมทันสังเกต แตฉันยังรักคุณ" "ฉันปวยมาก 
จนไมอาจไปพบคุณได...ภาวนาใหคุณรูสึกตัวสักทีวาฉันแคตองการคุณเพราะฉันรักคุณ" 
 ชายหนุมเรียนรูแลววา...บางทีสิ่งที่เขาไขวความาตลอดชีวิตอาจเทียบไมไดกับสิ่งเล็กนอย 

ที่เขาเคยไดรับจนเปนเรื่องปกติของทุกวันผมมีเวลาอยูกับงานครึ่งชีวิตแตไมเคยมีเวลาที่จะไดอยู
กับคนที่ผมรักตอนนี้ผมมีเงินมากมายแตไมอาจซื้อเวลาเพียง 1 นาทีท่ีจะบอกรักเธอผมมีทุกอยาง

เพียบพรอมแตขาดสวนที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหครอบครัวสมบูรณได 
 พระวรสารวันนี้ ย้ํา การไมเฝาระวังเปนหนทางสูความหายนะ เราตองใสใจในรายละเอียด
แตละวัน พระหรรษทานของพระเปนเจาที่ทรงประทานใหเราเสมอๆ เราใชอยางรูคุณคา 
ใชอยาเต็มที่ และสาเหตุของการไมเฝาระวังนั้นคือ การที่คิดวาเรายังคงมีเวลา มีเวลา ความคิดนี้ 
ทําใหผูรับใชที่ไมรับผิดชอบพูดวา “นายจะมาชา” ที่สุดนายกลับมาในวันที่เขามิไดคาดหมาย 

แตอยางพึ่งทอ แนวทางการเฝาระวังที่ดีที่สุดคือการทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เปนผูรับใช 
ที่รับผิดชอบ “จงระวัง จงตื่นเฝาเถิด เพราะทานทั้งหลายไมรูวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร”  

(มก 13:33) 

“เพราะทานทั้งหลายไมรูวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 

 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 29 พ.ย. 2020 อาทิตยที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา (เริ่มปพิธีกรรม ป B) 
น.บุญราศีฟรังซิส แอนโทนี่ แหงลูเซรา พระสงฆ, น.ซาตุรนิน  พระสงัฆราชและมรณสักข ี

เวลา 07.00 น. - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทัง้หลาย  
มิสซา - มารีอา รําไพ อัจฉราวดี+เปโตร เกียรติ์ อจัฉราวด ี พรทิพย 

 - พอพยิน+แมอุษา ขยันสํารวจ  
 - เยรีเมโอ ประดิษฐ ผลอุดมและครอบครัว ญาติพี่นองที่ลวงลับ  
 - เทเรซา มยุรี แจมเกียรติเลิศ+ไพบูลย หัสดินวิชัยและบรรพบุรุษ สุปาณ ี
 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - ยวงบัปตสิตา กิมงวน แซเตยีว+มารีอา โซวทึ้ง แซแต วรรณรุณี 
 - อุดม เซ็นเสถยีรและญาติพีน่องที่ลวงลบั วรฤทัย 
 - เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจติร ลูกๆ  
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซสิโก พูน สมพานชิ+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - ภัทราวุธ เพ็งสระแกว ครอบครัวดาราพงษ 
 - อันนา สงา มั่นศิลป+ดอมินิก ชาตร ีเหรียญสกุล ลัดดา 
 - บรรพบุรุษ ญาติพี่นองและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง ครอบครัวเอนกพีระศักดิ์ 
 - ยวงบัปตสิตา กิมงวน แซเตยีว+มารีอา โซทึง แซแต มหามณีรัตน 

อุทิศแด - มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - สํารวย ลิ้มแพรพันธ ปริชญา 
 - ยอแซฟ สันทดั วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - เปโตร สิงห ปนทอง+มารีอามักดาเลนา จ ีปนทอง+อักแนส เหงา ปนทอง+เด็กที่ถูกทาํแทง เดือนเต็ม 
 - เผาพันธุ ศรีรองเมือง รัชน ี
 - เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภสิิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - อันนา สมฤดี มณีวรรณ+ดาริฯ หนูเทศ ปริวรรต 
 - เทเรซา ลําดวน แสงเปา สุรภีร 
 - ยอแซฟ เองควง แซจึง้+อากาทา กรองแกว แซจัง+ญาติ อาจารย+คุณพอ จรินทร 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ ์ ประคอง 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญงิ ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ สดใส 

เวลา 09.30 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสนัติสุขในประเทศชาต ิ

วันจันทร ฉลอง น.อันดรูว อัครสาวก 

วันที่ 30 พ.ย. 2020 - ครอบครัว มารีอา พรทิพย พอสินธิ ์ พรทิพย 
เวลา 06.15 น.  - เซซีลีอา ชนตุพร ชินะผาและครอบครัว  

มิสซา - ครอบครัว เจริญเดชปรีชา สุปาณ ี
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - มารีอา รัสรินทร สุรยิะมงคลและครอบครวั  
 - ครอบครัว เทเรซา ฤทัย เพชรมณ ี ฤทัย 
 - ครอบครัว ชนิทรนลัย  
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - ครอบครัว รัชนี ชัยศุราสกลู รัชน ี
 - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

สุขสําราญแด - ครอบครัว บุญยะไทย+ครอบครัว มณีวรรณ ปริวรรต 
 - ครอบครัว สุรภีร วิริยะ สุรภีร 
 - จุฬาภรณ ชสูรอยปน  
 - ดอมินิก ปุญญปติ กําลงัเอก เชิญขวัญ 
 - ลําดวน กิจสําเร็จ+สมชาย กจิสําเร็จ+กานติมา กิจสําเรจ็+กัณฑกาน กจิสําเรจ็ กิจสําเรจ็ 

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

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - จุฬาภรณ ชสูรอยปน+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย  



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอังคาร สัปดาหที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, น.เอ็ดมันต แคมเปยน พระสงฆ, น.เอลวา พระสงัฆราช 
วันที่ 1 ธ.ค. 2020 - ลูก, ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ+ในไฟชําระ วราภรณ 
เวลา 06.15 น. - คุณพอ ชอม เพชรมณ ี ชุมพร 

มิสซา - เรมียีโอ ประดิษฐ ผลอดุม วริษฐา 
 - เทเรซา ลําดวน แสงเปา สุรภีร 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ ์ ประคอง 

อุทิศแด 

- 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 พงศศิริพฒัน+เซซีลีอา สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+ 
นาทาลี รําไพ แสงหิรัญ+ประสงคผูขอ 

 

 - อันนา นันทนา+ลูกา เจยีกเจยีง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน ครอบครัว 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรพัย ครอบครัว 

วนัพุธ สัปดาหที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, น.บิเบียนา พรหมจาร ี

วันที่ 2 ธ.ค. 2020 - แบรนาแด็ต แมรี่ พาสนา ชินะผาและครอบครัว  

เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว สรุภรี วิริยะ สุรภรี 
 - จุฬาภรณ ชสูรอยปน+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย  
 - ลําดวน กิจสําเร็จ+สมชาย กจิสําเร็จ+กานติมา กิจสําเรจ็+กัณฑกาน กจิสําเรจ็ กิจสําเรจ็ 

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

 

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
. - มารีอา วีนัส อมรนิทร จุมพล 

วันพฤหัสบด ี ฉลอง น.ฟรังซิสเซเวียร พระสงฆ องคอุปถัมภมิสซัง 

วันที่ 3 ธ.ค. 2020 - เทเรซา ลําดวน แสงเปา สุรภีร 

เวลา 19.00 น. มิสซา  - ยวง สวสัดิ์ จิระวันรักกุล+เทเรซา หมุยชวง พิทยาพงศพร จารุวรรณ  
 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

อุทิศแด - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ ์ ประคอง 

 

- 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 พงศศิริพฒัน+เซซีลีอา สํารวย ผลอุดม+เปโตร บุญมี ดีศรีและภรรยา+ 
นาทาลี รําไพ แสงหิรัญ+ประสงคผูขอ 

 

วันศุกร น.ยอหนแหงดามัสกัส พระสงฆและนักปราชญ (วันศุกรตนเดือน) 

วันที่ 4 ธ.ค. 2020 - ครอบครัว สุรภีร วิริยะ สุรภีร 

เวลา 18.30 น. มิสซา - จุฬาภรณ ชสูรอยปน  
 - เทเรซา มณฑรา+เทเรซา มณจิรา จํานง จารุวรรณ 
 - ลําดวน กิจสําเร็จ+สมชาย กจิสําเร็จ+กานติมา กิจสําเรจ็+กัณฑกาน กจิสําเรจ็ กิจสําเรจ็ 

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

 

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันเสาร สัปดาหที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, น.ซับบัส พระสงฆ, (ฉลองวดัพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น) 

วันที่ 5 ธ.ค. 2020 - เทเรซา ลําดวน แสงเปา สุรภีร 

เวลา 17.00 น. - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
มิสซา - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

อุทิศแด - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ ์ ประคอง 

เวลา 17.00 น.. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสนัติสุขในประเทศชาต ิ

วันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2020 : อาทิตยที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 


