
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 40 ประจําวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2563/2020 

อาทิตยท่ี 27 เทศกาลธรรมดา  



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดือนกันยายนผานพนไปอีกเดือนหนึ่งแลว เชาวันเสารนี้  มีพี่นองบางทาน เกือบๆ 30 ทานดวยกัน
ไปรวมเปดเดือนแมพระของเขต 2 ที่วัดแมพระฟาติมา..... สวนวันนี้  พี่นองที่มารวมมิสซาที่วัดพระมารดาฯ 
เราก็จะเริ่มเปดเดือนแมพระรวมกันหลังมิสซาเย็นนี้ ซึ่งเมื่อถวายกํายานแดแมพระแลว เราจะ 
พรอมใจกันสวดเดือนแมพระ จากนั้นรวมใจกันสวดวันทามารี 10 บท เพื่อครอบครัวของเรา 
แตละครอบครัว อันเปนการฝากตัวเรา และสมาชิกพี่นองเราทุกๆ ทานไวในพระเมตตา และพระกรุณา
ของแมพระเสมอๆ อีกทั้งจะไดขอสันติสุข ตลอดจนสุขภาพทั้งกายและใจ เราจะฝากไวในความคุมครอง
ของแมพระ มารดาของเรา นอกจากนี้ เรายิ่งโชคดีที่วัดเรามีนามแมพระอีกดวย..... จากนั้น พี่นองที่
ประสงคจะถวายดอกไมแดแมพระ เพื่อถวายเกียรติแดพระนาง พ่ีนองก็สามารถกระทําได รวมทั้งหลังมิสซา
วันอาทิตยทั้งเชา และสายจบแลวดวย ทั้งนี้ เชิญพี่นองปฏิบัติความศรัทธา ความรัก และความวางใจ 
ในแมพระ โดยรวมกันสวดสายประคําเสมอๆ ตลอดเดือนแมตุลาคม เดือนแมพระนี้นะครับ.... 

 อนึ่ง ขอย้ําเตือนพี่นองอีกสักนิด ตลอดเดือนตุลาคมนี้ (ความจริงเราไดเริ่ม รวมใจกันภาวนาสาย
ประคําตั้งแตวันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม ที่วัดนอยของเราแลว) ทางวัดจะงดมิสซาเชาวันจันทร อังคาร และวันพุธ 
ทั้งนี้ทั้งนั้น เพ่ือเชิญชวนพี่นองที่มีเวลา และผานไปมาแถวๆ วันเรานี้ ไดมารวมภาวนากับพวกเราตลอดเดือน
ตุลาคมนี้ (ยกเวนเสาร และอาทิตย) ซ่ึงเราจะเริ่มภาวนาพรอมกัน ประมาณเวลา 18.30 น. และเมื่อภาวนา
สายประคําจบแลว เราจึงจะเริ่มมิสซา เพื่อโมทนาคุณ และรวมรับศีลมหาสนิท อีกทั้งยังเปนการฝาก 
การพักผอน/ฝากภาระกิจการงานตางๆ ในแตละคืน/วัน และขอพรพระเพื่อเราจะไดมีพลังสูกับอุปสรรค
ตางๆ ภายใตความคุมครอง และพระเมตตาของพระเจา และแมพระมารดาของพระองค และมารดาของ
พวกเราแตละคนอีกดวย 

 นอกจากนี้ ขอบคุณปารําไพ วัธนวิสิต ซึ่งไดจัดทําดวยมือ มามอบไวใหกับทางวัด อีกทั้งเพื่อจะได
แจกจายให เปนการชวยรณรงค  เพื่อการสวดสายประคําใหมากขึ้น ทานไดนํามาใหพอเกือบๆ  
300 สาย เราเลยจัดแจกใหบรรดานักเรียนคาทอลิกในโรงเรียนของวัดเรานี้ทั้งหมด ในระหวางไดเรียนคําสอน 
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดรวมใจกันสวดสายประคํามากยิ่งๆ ขึ้น (นักเรียนจะไดรับการแจกสายประคํา 
สวนผูที่ไมไดรับแจก หรือไมไดรับนั้น สรุป คือหนีเรียนคําสอนนั่นเอง) อยางไรก็ตาม กิจการนี้จะสามารถ
ประสบผลสําเร็จหรือไมนั้น ประการแรก ขึ้นอยูกับตัวนักเรียนแตละทาน จะศรัทธา และมีใจรักการสวดสาย
ประคํา หรือรักการภาวนาหรือไม ประการที่ 2  ถาผูปกครอง บิดา มารดาคาทอลิก ครูบาอาจารย  
และทุกๆ ทานชวยกันสงเสริม สนับสนุนในเรื่องนี้ และติดตามผลอยางสม่ําเสมอ ก็มีสวนชวยอยางดี.....  
กระนั้นก็ตาม ที่ดีสุดคือ เปนตัวอยางในการภาวนาสายประคําจะพรอมกัน หรือสวนตัวก็ตาม นับไดวาเปน
การสอนไดดีที่สุด เพราะเราสอนดวยการปฏิบัติใหเปนจริงนั่นเอง เราหวังวา จะไดเห็นความรวมมือ+กระทํา
ความดีในประการนี้ และรวมกันสวดสายประคําทั้งเดือนนี้.... ขอพระเจา และแมพระ ในโอกาสเดือน
ตุลาคมนี้ไดประทานพร และชวยใหทุกๆ ทาน  มีพลังสูกับอุปสรรคตางในชีวิตโดยมีแมพระ และพระเจา
เปนผูนําทางเสมอๆ ครับ...... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 

หลังมิซาเย็นวันเสารนี้ เชิญพี่นองรวม เปดเดือนแมพระ  
เริ่มดวยถวายกาํยานแดแมพระ + สวดภาวนาเดือนตุลาคม และ 

สวดลูกประคํา 10 บท เพื่อสันติสุขในครอบครัวจากนั้นถวายดอกไม+ขอพรจากแมพระดวย 

ตลอดเดือนตุลาคม ทุกๆ วันที่วัดนอยจะมีสวดสายประคําเร่ิมเวลา 18.30 น. 
จากนั้น จะเปนมิสซาค่าํทุกวันตลอดเดือนตุลาคม เริ่มวันจันทรที ่4 นี้เปนตนไป 

จึงงดมิสซาเชา 06.15 น. ของวันจันทร อังคาร และพุธดวย 
 

2 
นักเรียนที่อยูชั้นประถมปที่ 5- มัธยม 6 และสนใจจะไปรวมคายกระแสเรียก 

เพื่อสัมผัสชีวติสามเณร ที่บานเณรยอแซฟ สามพราน 
ในบายวันศุกรที่ 16 – อาทิตยท่ี 18 ตุลาคมนี้  ติดตอกับพระสงฆ ครูคําสอน หรือสํานักงานวัด 

 

3 
คณะวินเซนต เดอ ปอล รับบริจาคจากพี่นอง  

เพื่อชวยผูขัดสน+ทุนการศึกษาแดเด็กๆ 
ประจาํอาทติยตนเดือน วันที ่3-4 ต.ค. 2020 หลังมิสซา 

ขอพี่นองรวมบริจาคตามความสามารถ 
 

 สวน การเรียนคําสอนของเด็กๆ และผูใหญในปนี้ ซึ่งไดกําหนดไวทุกๆ วันอาทิตยนั้น  เนื่องจาก 
พวกเขาควรจะไดรับศีลมหาสนิทครั้งแรก รวมทั้งบรรดาผูใหญ ควรจะไดรับศีลกําลังตั้งแตเทศกาลปสกา 
ที่ผานไปแลว แตเนื่องจากผลของโควิด-19  ...... อยางไรก็ตาม หากพวกเขาพรอมแลว คาดวา 
การรับศีลน าจะเปนช วงฉลองวัด ที่ กํ าลั งจะมาถึง ในเดือนธันวาคมนี้  ซึ่ งป นี้ จะตรงกับ 
วันเสารที่ 5 ธันวาคม แตกระนั้นก็ดี เราขอพิจารณาเร่ืองนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับ แตมีแนวโนมจะเปนไป
ตามที่กลาวไว... 

 ทายสุด กอนจากสารวัดฉบับนี้ในทุกๆ เดือนตุลาคม บานเณรนักบุญยอแซฟ สามพราน 
มักจะเปด คายกระแสเรียกของนองๆ เยาวชนชาย ระดับชั้นประถมปที่ 5 – มัธยม 6 เพื่อเขาคาย
กระแสเรียก อีกทั้งไดสัมผัสชีวิตเณร พอจึงไดประกาศเชิญชวน บรรดานักเรียนชายดังกลาว ที่สนใจ 
และประสงคจะไปสัมผัสชีวิตในคายกระแสเรียกที่กลาวนี้ ไดติดตอกับพระสงฆ หรือแจงเจตจํานงได 
ณ สํานักงานวัด หรือติดตอกับครูคําสอนไดเสมอ...... การไปเขาคายรับรูแนวทางชีวิตนี้ มิใชหมายถึง 
ตองเขาบานเณรทุกคน เพียงแตไปสัมผัสเรียนรู และถาเปนพระกระแสเรียกแลว จึงวากันอีกคราครับ... 
ในเรื่องนี้  ขอพี่นองไดชวยกันสนับสนุนบางนะครับ เพ่ืองานพระศาสนจักรในยุคตอๆ ไป...... สวัสดี 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สิทธิพิเศษของมนุษย คือไดอยูในสวนองุนของพระองค” 

เมื่อพระราชินีวิคตอเรียของอังกฤษยังทรงพระเยาว พระองคไมรูตัววาจะตองสืบ
ราชบัลลังกเปนกษัตริยของอังกฤษคนตอไป พระองคไมตั้งใจเรียน แมครูของพระองคจะ
พยายามพร่ําสอนใหพรอมกอนจะรับภารกิจที่สําคัญก็ตามจนในที่สุด ครูของพระองค 
จึงตัดสินใจทูลวา ในอนาคตพระองคจะตองสืบราชสมบัติเปนกษัตริยของอังกฤษ เมื่อไดยิน
ดังนั้น พระองคก็นิ่งเงียบ และตรัสวา “ถาอยางนั้นเราตองตั้งใจเรียนแลวสิ” การตระหนัก
ในหนาที่ที่สูงสงทําใหพระองคตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ ซึ่งนั่นไดเปลี่ยน 
ความประพฤติของพระองคไปนับแตวันน้ัน (ท่ีมา:  Anonymous) 

 พระวรสารวันนี้พูดถึง “สิทธิพิเศษของมนุษย” เจาของสวนไดทําสิ่งที่จําเปน 
ทุกอยางสําหรับสวนองุน ทํารั้วลอมปองกันสัตวราย สรางบอย่ําองุน นอกจากนี้ยังสรางหอ
เฝาเพื่อปองกันโจรผูราย (มธ 21:33) นั่นหมายความวา พระเจาไดทําทุกอยางสําหรับ
ประชาชนของพระองคเพื่อเตรียมพวกเขาใหรูจักพระบุตรที่จะเสด็จมา แตในตอนนี ้
เราจะเห็นวาพวกเขาไดเลือกกระทําความผิดหาผลประโยชนแกตนและปฏิเสธพระองค 
สิทธิพิเศษนี้จึงถูกเพิกถอนและมอบใหกับคนอ่ืน ๆ  

 เราหลายคนก็เชนเดียวกัน มีรั้วลอมปองกันปศาจ ดวยบัญญัติ 10 ประการ มีบอย่ํา
องุนที่คอยหลอเลี้ยงตัวเราและครอบครัว ดวยพระวาจา การรําพึงภาวนา นอกจากนี้ยัง
สรางหอเฝาเพื่อปองกันความเชื่อที่ผิดผานทางคําสั่งสอนของพระศาสนจักร คําสอนของ
พระสันตะปาปา  

พี่นองที่รัก พระเจาไดตระเตรียมใหเราอยูในสวนองุนของพระองค ตอนนี้เปนเราเอง 
เรามีอิสรภาพจะรวมมือกับพระองคหรือตอตาน และมีอิสระในการเลือกวาจะทําหรือไมทําก็
ได น่ีคือ สิทธิพิเศษที่มนุษยไดรับ โอกาสมาถึงพี่นองแลว จงใชโอกาสและพระพรมากมาย
ที่ไดรับจากพระเจาในแตละวันใหเกิดผล นั่นคือ การทําตามหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ 
ไมเอารัดเอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชนสวนตน จนลืมนึกถึงความรักตอเพื่อนพี่นอง 

“สิทธิมาพรอมกับหนาที่รับผิดชอบท่ียิ่งใหญดูแล รักษา และเปนประจักษพยาน” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 
 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 4 ต.ค. 2020 อาทิตยที่ 27 เทศกาลธรรมดา, น.ฟรังซิส อัสซีซ ี

เวลา 07.00 น.มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
สวดสายประคํา - ยวง บัปติสต ชํานาญ ปญจทรัพย  

มิสซา - เปโตร ประวิทย วิทวัสพงศ+มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ นฤดีวร 
 - เปาโล จําป+กาทารีนา ตาก+ฟลิป ประทิน+เทกา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช โยธิน 
 - ฟรังซิสโก พูน+เทเรซา เชงจวง สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 -มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - เทเรซา ประภาพร ชื่นวิจิตร พี่นอง 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง ปริศนา 
 - มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 

 - โยนออฟอารค หนุง-หนิง โรจนอําไพ+ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอําไพ+อันนา อันนา  
จิรวัลชัยกุล+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง ณัฏฐิณี 

 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - ยอหนบัปติสตา ทวี ศรีนภาวรรณ+อันนาโยอันนา พรหมหิต+วิญญาณในไฟชําระ ณัฐนันท 

อุทิศแด - มารีอา ฮุยลั้ง+เซี่ยม ลั้ง+เซี่ยม เช็ง+เซี่ยม เตียง แซโงว+ยวงฮุยเช็ง แซโงว+โยเซฟ สํารวย+ซุกคิน แซคู สําราญ 
 - มารีอา ทวิล ลําพันธุ+เปโตร จ.ส.อ. ทง ลําพันธุ วีรยุทธ 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณี จิตติมา 
 - ยอแซฟ เจ้ิง หยูเวย สุวรรณี 
 - เซซีลีอา สงวน+เซซีลีอา ละมาย+ยอแซฟ บุญเหลือ  
 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+ว.ไฟชําระ กิจสําเร็จ 
 - ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก+ญาติพี่นองทั้งสองตระกูลที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - ยอหน บัปติสตา ชํานาญ ปญจทรัพย สมบัติ 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เพ็ญวรา 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ วสุนันท 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร น.โฟสตีนา โควัลสกา พรหมจาร,ีน.ฟลอรา แหงโบลิว, น.ปลาชดิและเพื่อนมรณสักขี,บญุราศีฟรังซิสเซเวียร ซีลอส 

วันที่ 5 ต.ค. 2020 - จรัญ ชัยกิจ พรทิพย 
เวลา 18.30 น. - มารีอา ณภัสสร ช่ืนวิจิตร ณภัสสร 

สวดสายประคํา-มิสซา - มารีอา สุนทรี กลนิธิวัชย  
 - มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - อาณตัิ ปานโยธา เดือนเต็ม 
 - เทเรซา วิไล วิไล 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแดต็ วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา เพ็ญวรา 
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - ครอบครัว ชินทรนลัย  

สุขสําราญแด - มารีอา วสุนันท เฮงตระกูล วสุนันท 

 - โยเซฟ สัมฤทธิ์ แซคู+โยเซฟ สมหมาย แซคู+โยเซฟ สมศักดิ ์คุณนิธิกุล+หลยุมารี ปภพ ชุณหชชัวาล+หาญ+ปรีชา 
ชุณหชัชวาล+อักแนส ปภาวรินทร+อักแนส ปพิชญา+อักแนส สุภาพร สําราญ 

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว วสุสิน สุรางค 
 - ครอบครัว ลูซีอา ณัชชา วงษเดชสุวรรณ ยอแซฟ อุทัย 
 - ไมเคิล ศุกลทัศน วงษนิพนธ+มารีอา ธัญญรัตน วงษนิพนธ พรอนันต 
 - ตามประสงคผูขอ ธีรวัฒน 
 - ครอบครัว ลูซีอา สมนึก วิจิตรวงศ  
 - เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ญาติพี่นอง+ตามประสงคผูขอ กิจสําเร็จ 
 - ครอบครัว อัสดงพงพนา ลักขณา 
 - มานิตย+เขมจิรา วิไลเลิศ  



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร น.โฟสตีนา โควัลสกา พรหมจาร,ีน.ฟลอรา แหงโบลิว, น.ปลาชิดและเพื่อนมรณสักขี,บุญราศีฟรังซสิเซเวียร ซีลอส 

วันที่ 5 ต.ค. 2020 - ครอบครัว ศานติพงษ+รัศมีธีรธรรม+เลหวิสุทธ์ิ+ลิมปะพุฒิพงศ+หรั่งเจริญ กัตติกา,เสาวลักษณ 

เวลา 18.30 น. - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  
 - ครอบครัว กิจมงคลวงศ+วสันต นิโรภาส+วราภรณ วงศวีระเทพภิบาล  
 - ครอบครัว ไชยเผือก+ครอบครัว ตรีชารา  
 - ครอบครัว คาธารีนา ปราณี ลิขิตสัจจกุล  
 - ครอบครัว วีนัส อมรินทร  

วันอังคาร น.บรูโน พระสงฆ 
วันที่ 6 ต.ค. 2020 - ฟรังซิสโก ประเทือง ชื่นวิจิตร ลูกหลาน 
เวลา 18.30 น. - เปโตร ภกัดิ์+เทเรซา รัชนี+อันนา เหรียญเช็ง+ยอแซฟ ประสิทธิ์  

สวดสายประคํา-มิสซา - ยอหน บัปติสตา ชํานาญ ปญจทรพัย สมบัต ิ
 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+ว.ไฟชําระ กิจสําเร็จ 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮยีง+สอน แซจงั+ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ้ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+ยวง ชวลิต สุรางค 

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

วันพุธ ระลึกถึง แมพระแหงลูกประคํา 
วันที่ 7 ต.ค. 2020 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  

สวดสายประคํา-มิสซา - ยอแซฟ สมศักดิ์ วิจิตรวงศ  
 - ครอบครัว ลูซีอา ณัชชา วงษเดชสุวรรณ ยอแซฟ อุทัย 
 - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณ+ครอบครัว+ยอแซฟ พชรเดช+แบรนาแด็ต วราลักษณ วราลักษณ 
 - ไมเคิล ศุกลทัศน วงษนิพนธ+มารีอา ธัญญรัตน วงษนิพนธ พรอนันต 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

สุขสําราญแด - ครอบครัว ขวัญเจริญ+ครอบครัว ทับกฤษ+บรรดาผูมีพระคุณ+ตามประสงคผูขอ กัญลณัฐ 

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

 - ครอบครัว ยวงบัปติสตา สุรัตน รัตนธรรมบุตร กัตติกา,เสาวลักษณ 
 - ครอบครัว คาธารีนา ปราณี ลิขิตสัจจกุล  
 - ครอบครัว กิจมงคลวงศ+วสันต นิโรภาส+วราภรณ วงศวีระเทพภิบาล  
 - เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ญาติพี่นอง+ตามประสงคผูขอ กิจสําเร็จ 
. - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 27 เทศกาลธรรมดา, น.ซีเมออน บุรุษผูศักดิ์สิทธิ์, น.เรปาราตา, น.บริยิต 

วันที่ 8 ต.ค. 2020 - เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจิตร ลูกหลาน 
เวลา 18.30 น.  - เปาโล ซั้ง+เปโตร สมมิตร+แบนนา พยอม  

สวดสายประคํา-มิสซา - ยาโกเบ เลาเต็ก แซเตียว+มารีอา กิมเนย แซเฮง+เปาโล เก็งสือ แซอึ้ง+อากาทา ซุง แซโคว กัตติกา,เสาวลักษณ 
 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+ว.ไฟชําระ กิจสําเร็จ 

อุทิศแด - ยอหน บัปติสตา ชํานาญ ปญจทรัพย สมบัติ 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

วันศุกร น.ดิโอนีซิโอ และเพื่อนมรณสักขี, น.ยอหน เลโอนารดี พระสงฆ, น.เดอนีส  

วันที่ 9 ต.ค. 2020 - อักแนส มาลี เลิศประเสริฐวงศ สุนทร 
เวลา 18.30 น. - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  

สวดสายประคํา-มิสซา - ครอบครัว ลูซีอา ณัชชา วงษเดชสุวรรณ ยอแซฟ อุทัย 
 - เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ญาติพี่นอง+ตามประสงคผูขอ กิจสําเร็จ 

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

 - ครอบครัว วีนัส อมรินทร  
 - ครอบครัว กิจมงคลวงศ+วสันต นิโรภาส+วราภรณ วงศวีระเทพภิบาล  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันเสาร สัปดาหที่ 27 เทศกาลธรรมดา, น.ฟรังซิส บอรเยีย,น.ดาเนียบ กอมโบนี, มรณสักขี 11 องคแหงอัลเมรยี 

วันที่ 10 ต.ค. 2020 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+ว.ไฟชําระ กิจสําเร็จ 
เวลา 17.00 น. - ยอหน บัปติสตา ชํานาญ ปญจทรพัย สมบัต ิ
นพวาร-มิสซา - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  

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

วันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2020 : อาทิตยที่ 28 เทศกาลธรรมดา 


