
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 36 ประจําวันอาทิตยที่ 6 กันยายน 2563/2020 

อาทิตยท่ี 23 เทศกาลธรรมดา  
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 อีกอาทิตยไดผานไป วันนี้เสารที่ 5 และอาทิตยที่ 6 เดือนกันยายน  ซึ่งในปพิธีกรรมสัปดาหนี้เรา
อยูในอาทิตยที่ 23 เทศกาลธรรมดา… วันเวลาผานไปเรื่อยๆ และเมื่อหวลกลับมาดู “ชางผานไป 
อยางรวดเร็วเสมอๆ” สําหรับเด็กๆ นักเรียน นักศึกษา หรือผูที่ยังมิไดประกอบสัมมาอาชีพ  หรือตองทํามาหา
กินกันเองแลว อาจจะรูสึกวา “เวลาผานไปอยางเชื่องชา” ก็ตาม กระนั้นก็ดีความจริงวันเวลามันเทากัน 
แตในความรูสึกของผูคนอาจจะคิดตางกัน ทั้งที่เปนความจริงในเรื่องเดียวกัน นี่คือ ความเปนมนุษยของเรา
แตละคน จะใหความคิดทุกอยางตรงกันหมดก็หาเปนดังนั้นไดไม..... เอาเปนวา ใหเปนประสบการณของ 
แตละคนดีกวานะครับ เพราะนี่คือ มนุษยที่ยอมมีอะไรๆ ตางกัน นี่พูดถึงเรื่องเวลาแคเรื่องเดียวนะครับ 
ไมรวมเรื่องอื่นๆ อีกหลายๆ อยางที่ตางกัน.... ไดเคยอานบทความบางบทความ ชางนาคิดเหมือนกัน 
บทความสั้นๆ นั้นคือ “เรื่องคนหนอคน” กลาวไววา คนเราจะใหทําดีอยางไร ทําดีแคไหน คนในโลกไมมีทาง
บอกวา ทานทําดีรอยเปอรเซ็นต  เพราะคนเราจะมีความรูสึกกับเราได 3 แบบ....  แบบแรก คนที่เห็นดวย
กับเรา.....จะชมวาเราดี  ทานวาจริงไหม.... แบบที่ 2 คนที่ไมเห็นดวยกับเรา...ตอใหเราทําดีอยางไร...เขาก็จะ
ดาเราไดตลอดเวลา (เคยเจอเชนนี้ไหมเอย).... สวนแบบที่ 3 คือ คนที่ไมไดประโยชน หรือเสียประโยชนจาก
เรา  เขาก็เฉยๆ เปนเรื่องของโยม อะไรๆ ก็เรื่องของโยม/เจา เรามิเกี่ยว......... เอามาใหอานกันเลนๆ 
แตนาคิดเหมือนกัน...... 

 มาพูดถึงเรื่องใกลๆ ตัวดีกว าครับ. . . . . .  เมื่ อสัปดาหที่ผ านมา พอไดตั้งกลองรับบริจาค 
ตามสภาสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ใหตามวัดไดเปดรับบริจาค เพื่อชวยเหลือประเทศเลบานอน 
จากการระเบิด และการสูญเสียชีวิตของผูคนมากมาย และการสูญเสียตอทรัพยสินตางๆมากมาย ดังที่เรา
ทราบๆ กันดีมาแลว จากขาวสารที่ไดรับชมที่ผานๆ มา (แมจะหลายๆ วัน หลายๆสัปดาหแลวก็ตาม) อีกทั้ง 
พอผนวกไปกับการเกิดอุทกภัย ในประเทศไทย เราเมื่อไมนานมานี้ ซึ่งเมื่อสัปดาหที่ผานมา เราไดตั้งกลอง
รับบริจาค เปนครั้งแรก และตั้งใจจะรับบริจาคในสัปดาหนี้อีกสัปดาหหนึ่ง ยอดที่เราไดรับบริจาคในสัปดาหที่
ผานไปนั้น รวมเปนยอดบริจาคทั้งสิ้น 16,510 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันหารอยสิบบาท) พอจึงแจงใหพี่นอง
ไดรับทราบ และสัปดาหนี้ พี่นองทานใดจะรวมบริจาคเพื่อเรื่องนี้ พี่นองยังสามารถรวมบริจาคกับทางวัดได 
และหลังจากสัปดาหนี้แลว ทางวัดจะจัดสงใหกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดดําเนินการตอๆ ไป  
ตามจุดประสงคที่สภาพระสังฆราชไดตั้งใจไว อนึ่ง เรื่องการบริจาค เพื่อใหคณะวินเซนตเดอปอล นําไป
ชวยเหลือพี่นองที่มีความจําเปน ในการดําเนินชีวิต ผูถูกทอดทิ้ง หรือผูชราภาพ รวมทั้งเด็กๆ ที่ยากไรหรือ
ทุนการศึกษา+ รวมทั้งอาหารที่จําเปน ซึ่งพี่นองไดรวมบริจาคทุกๆ เดือนอยางตอเนื่อง ในทุกๆ สัปดาหแรก
ของเดือนนั้น......   ในเดือนนี้ทางวัดขอเลื่อนไปเปนสัปดาหถัดไป เราจะแจงใหพี่นองทราบตอๆ ไปครับ....... 

 พี่นองครับ ในชวงความเรงดวนเรื่อง โควิด-19 ที่ผานมานี้ มีหลายๆ อยางไดผานมาสูชีวิตของเรา  
ไมวาจะเปนเรื่องการมารวมบูชามิสซา การแกบาปรับศีลมหาสนิท หรือแมกิจการตางๆ ทั้งในวัด 
และสวนรวม มักมีผลกระทบตอชีวิต และความเปนอยูทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม สําหรับที่วัดของเรา ก็อาจจะมี 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 

1 

ทุกๆ วันอาทิตยหลังมิสซาสายแลว จะมีเรียนคําสอนทั้งเด็กๆ และผูใหญ 
เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท และศีลกําลัง   

โดยเฉพาะนักเรียนที่มิไดเรียนในโรงเรียนคาทอลิก 

ณ หองประชุมชั้น 2 
ผูใดสนใจติดตอกับพระสงฆ หรือสํานักงานวัด 

 
 

2 

พี่นองประสงคมีสวนรวมชวยผูประสบอุทกภัยในไทย และเหตุรายท่ีเลบานอน 
ทานสามารถรวมบริจาคที่ตูทานหนาวัดเรา ตามกําลัง และความสามารถครับ 

 
 

ผลกระทบในเรื่องที่กลาวมานี้อยูบาง แตก็ไมมากนัก พอหมายถึง ความรัก ความศรัทธาที่เรามีตอพระเจา 
โดยเฉพาะ ในเรื่องของศีลมหาสนิท รวมถึงบูชามิสซา ซึ่งเปนการระลึกถึง สิ่งที่พระองคไดทรงกระทํา
ในอดีตที่ผานมา บนกางเขน และพระศาสนจักรไดรื้อฟนพันธกิจประการนี้ ทุกๆ วันบนพระแทนบูชา 
รื้อฟนสิ่งที่พระเยซูเจาไดรับทรมาน สิ้นพระชนม และกลับคืนพระชนมชีพ อันหมายถึง รหัสธรรมแหง
ความเชื่อ เราไดกระทําใหเปนปจจุบันเสมอๆ ในบูชามิสซา เรามาพรอมหนากัน สรรเสริญ พระเจาไมวา
จะเปนการภาวนา หรือการขับรองรวมกัน  ซึ่งเปนเครื่องหมายแหงความเปนหนึ่งเดียว และความเชื่อ
เดียวกัน อีกทั้งยังมีพระวาจาหลอเลี้ยงชีวิตของเราคริสตชน และที่สุดการรับศีลมหาสนิทในงานเลี้ยงบูชา
โมทนาคุณ และขอบคุณพระเจา.....   จริงอยูเวลานี้ กําลังพูดถึงการกลับมาของโรคนี้ อาจจะมาเปน
รอบ 2 นั้น.... ใครขอพี่นองทุกๆ ทาน ขอพระเจา และแมพระ มารดาของเรา ไดปกปกษรักษาพวกเรา
ทุกๆ คน ในครอบครัวพระมารดา  เพื่อสามารถผานอุปสรรคนี้ ไปโดยถวนหนากันเทอญ.. .. . . .  
ดัง พระวรสาร ในวันนี้ ที่วา ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราจะอยูที่นั่นในหมู 
พวกเขา........ จงเตือนใจเราในความรัก+ศรัทธา และไววางใจในพระเจาดวย....(อยาลืมเราตองรวมมือกัน
พระเจา  ที่จะชวยกันดูแลตัวเราใหดีดวย อยาประมาทครับ)........สวัสดี 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เรารักทานทั้งหลายอยางไร” 

 มีพอคนหนึ่งกับลูกชายที่ชื่อ “ปาโก” วันหนึ่งทั้งสองมีเรื่องทะเลาะกันอยางรุนแรง 

จนลูกชายหนีออกจากบาน ตอมาดวยความรักตอลูก พอจึงออกไปตามหาลูกชายทั่วเมือง

มาดริดแตก็ไมพบ เขาตัดสินใจลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพวา “ปาโก.. ไดโปรดมาพบ

พอในวันพรุงนี้ตอนเที่ยงที่หนาสํานักงานหนังสือพิมพแหงนี้… พอใหอภัยทุกอยางแลว… 

พอรักลูก” 

 วันรุงขึ้นพอคนนี้ ไปรอลูกชายของตนตอนเที่ยงตรง และก็ตองพบกับความ 

ประหลาดใจ เพราะมีคนชื่อ “ปาโก” ถึง 800 คนอยูที่นั่นซึ่งกําลังมองหาพอของตนอยู 

บางที ที่นี่อาจมี “ปาโก” นั่งอยูดวยก็ได อาจมีบางคนที่นี่ที่กําลังรอคอยการใหอภัย 

จากใครบางคน “เรื่ องนี้ สอนเราว าลึกๆ แลวทุกคนตองการได รับการอภัย” 

(ท่ีมา:  Anonymous) 

 พระวรสารวันนี้พูดถึงหนาที่คริสตชนที่พึงมีตอกัน เราเพียงมีหนาที่ตองทําสิ่ง

ถูกตอง แตตองชวยคนอื่นใหทําในสิ่งที่ถูกตองดวย ซึ่งเรามีคําสอนของพระเยซูเจา 

ไดกําหนดหลักขั้นพื้นฐานที่ เราพึงมีตอเพื่อนพี่นอง “เรารักทานทั้งหลายอยางไร 

ทานก็จงรักกันอยางนั้นเถิด” (ยน 13:34) 

 ดังนั้น ทั้งผูที่ตองการตักเตือนกันและกัน หรือผูรับการตักเตือน ขอใหพระวาจา 

ในวันนั้นใหเราไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของเรา ในสถานการณดังกลาว เรามีหนาที ่

ทําความเขาใจซึ่งกันและกัน แมทําไมได พูดกันไมรูเรื่อง ลองภาวนาดวยกันพูดดวย 

บทที่พระเยซูเจาทรงสอน “โปรดประทานอภัยแกขาพเจาเหมือนขาพเจาใหอภัยผูอื่น... 

เพื่อชวยเราไมแพการผจญ แตโปรดชวยเราใหพนจากความชั่วราย (ดวยการคืนดีกัน 

และกัน) 

“ทานก็จงรักกันและกันอยางนั้นเถิด” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 
 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 6 ก.ย. 2020 อาทิตยที่ 23 เทศกาลธรรมดา, บุญราศีเบอรตรัน พระสงฆ, น.เบกา, บุญราศีมารัก กรีซิน และเพื่อนพระสงฆมรณสักข ี

เวลา 07.00 น.มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย ปราณี 
สวดสายประคํา - ตามประสงคผูขอ  

มิสซา - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจ่ีย+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - ฟรังซิสโก พูน+เทเรซา เชงจวง สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ กิจสําเร็จ 
 - เปาโล จําป+กาทารีนา ตาก+มารีอา ดวงใจ+ฟลิป ประทิน+เทกา รําจวน+เปโตร อัครเดช โยธิน 
 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - หลุยส สงวน วาสนาดํารงดี+สมจิต หวังสุริยะ ไพฑูรย 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - ยอแซฟ ชัยโรจน สุธีวิบูลยรักษ+มัสธิอัส ขรรคชัย สุธีวิบูลยรักษ ทิชา 
 - เปโตร วิจิตร ตรันเจริญ+ยอแซฟ ธนาสิน ตรันเจริญ+ปู ยา ตา ยาย ตระกูลตรันเจริญ+ว.ในไฟชําระ จําลอง 
 - พ.ต.อ.วิทุร โพธิปสสา+ทิวธรรม หรรษกุล+อํานวย โพธิปสสา วิชชา 

อุทิศแด - ยอแซฟ ประจักษ+มารีอา มักดาเลนา สุดใจ อน นตพันธ+พอบําเหน็จ+แมสุนันท ศรเดชทองคํา ปทมา 
 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สวาง+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - ชาญ เฮงตระกูล+นวัฒน มุงอิน+ดวงวิภา แซเจี่ย กรธวัช 
 - ปโอ อนันต อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จําปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณี 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ญาติพ่ีนอง+วิญญาณในไฟชําระ จิตติมา 
 - สุไหว อินทรบ+พิสิษฐ ชํานาญวิวัฒน+เทื่อม อินทรบ อัครวัฒน 
 - ยอแซฟ เฉลิม รุงเรืองผล+มารีอา พิมพพรรณ รุงเรืองผล อุทัยวรรณ 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  
 - เปโตร ถวิล กายแกว สุบิน 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สรินทรทิพย 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 

วันจันทร สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา, บุญราศียอหน ดักเคตตและบุญราศีราลฟ คอรบี้ พระสงฆและมรณสักขี, น.เคลาด, น.โกลโดอัลด ฤษ ี

วันอาทิตย 7 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. - มารีอา อาภรณ ขาวผอง อาภรณ 

 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูเจ็ปปวย+สันติสขุในโลก กิจสําเรจ็ 
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแดต็ วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3  
 - ครอบครัว ชาญชัย พงศชีวะกุล  
 - ครอบครัว ดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจบ็ปวยและผูประสบภยัทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - มารีปา ธนิตา ปญจทรัพยและครอบครัว  
 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - ครอบครัว ยวง จําลอง ตรันเจริญ จําลอง 
 - ครอบครัว ชนิทรนลัย  
 - ครอบครัว วงศธนะชยั  อรวรรณ 
 - รัชนี โพธิปสสา+มารีอา ณัฐชา โพธิปสสา+พ.ต.ท.กัญจรัตน โพธิปสสา วิชชา 
 - บุญธรรม+บุญลอง พงศชีวะกุล พิชัย 
 - ครอบครัว พรอมใจ ปราณี 

สุขสําราญแด - พลภัทร+จิชฎา+ธยกร+ภสัพร วัชรมงคลกลุ พลภัทร,ภัสพร 
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - ครอบครัว ชํานาญวิวัฒน อัครวัฒน 
 - ครอบครัว อุทัยวรรณ รุงเรืองผล อุทัยวรรณ 
 - ครอบครัว แบรนาแด็ต มานี รุงอรุณไทยกุล  
 - แมรี่ แอน โชติรส รุงอรุณไทยกุล  
 - ครอบครัว เปาโล พงษศักดิ์ ทรทรานนท พรมมาศ 
 - มารีอา เอมอร ทรัพยเย็น  
 - ครอบครัว อันตน บดี ทรพัยเย็น  
 - มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 
 - ครอบครัว มารีอา วีนสั อมรินทร วีนัส 
 - ครอบครัว มัทธิว สุบิน กายแกว สุบิน 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา, บุญราศียอหน ดักเคตตและบุญราศีราลฟ คอรบี้ พระสงฆและมรณสักขี, น.เคลาด, น.โกลโดอัลด ฤษ ี

วันอาทิตย 7 ก.ย. 2020 - แคธานีนา ปราณี ลิขิตสัจจกุล  

เวลา 06.15 น. - ครอบครัว เสกสรร ไชยเผือก+มารีอา เสรี ไชยเผือก+ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก  

สุขสําราญแด 
- เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ 
ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+ยอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว  
เปลงศรีสุข+ครอบครัว ชูสรอยปน+ครอบครัว สวอน 

 

วันอังคาร ฉลองแมพระบังเกิด 

วันที่ 8 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15.00 น. - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 

 - มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 
อุทิศแด - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  

 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สวาง+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ กิจสําเร็จ 

วันพุธ น.เปโตร คลาแวร พระสงฆ 

วันที่ 9 ก.ย. 2020 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  
เวลา 06.15 น. - ครอบครัว อันตน บดี ทรัพยเย็น  

 - มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคลและบุตรชาย  
 - ครอบครัว ชาญชัย พงศชีวะกุล  
 - ครอบครัว มารีอา วีนัส อมรินทร วีนัส 
 - เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูเจ็ปปวย+สันติสุขในโลก กิจสําเร็จ 

สุขสําราญแด - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณ+ครอบครัว+ยอแซฟ พชรเดช+แบรนาแด็ต วราลักษณ วราลักษณ 
 - มารีอา เอมอร ทรัพยเย็น  
 - ครอบครัว แบรนาแด็ต มานี รุงอรุณไทยกุล  
 - แมร่ี แอน โชติรส รุงอรุณไทยกุล  
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 

 
- เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ 
ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+ยอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลง
ศรีสุข+ครอบครัว ชูสรอยปน+ครอบครัว สวอน 

 

 - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - แคธานีนา ปราณี ลิขิตสัจจกุล  
 - ครอบครัว เสกสรร ไชยเผือก+มารีอา เสรี ไชยเผือก+ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก  

วันพฤหัสบด ี สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา, น.นิโคลัส แหงโตเลนติโน นักบวช 

วันที่ 10 ก.ย. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  

เวลา 19.00 น.  - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญงิ ผูลวงลับ  
อุทิศแด - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา, บุญราศีหลุยส แหงทูริงเกยี เจาชายแหงประเทศเยอรมนี,บุญาศียอหน คาเบรยีล แปรบัวร 

วันที่ 11 ก.ย. 2020 - มารีอา เอมอร ทรัพยเย็น  
เวลา 19.00 น.มิสซา - ครอบครัว อันตน บดี ทรัพยเย็น  

 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  
 - มารีอา ริศรา เจริญพานิช อารีย 

สุขสําราญแด 
- เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+ 
ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+ยอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว  
เปลงศรีสุข+ครอบครัว ชูสรอยปน+ครอบครัว สวอน 

 

 - ครอบครัว มารีอา วีนัส อมรินทร วีนัส 
 - แคธานีนา ปราณี ลิขิตสัจจกุล  
 - ครอบครัว เสกสรร ไชยเผือก+มารีอา เสรี ไชยเผือก+ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก  

วันเสาร พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย, น.เอียนสวีดา ภคินี, น.กี แหงอันเดอรเลคต 

วันที่ 12 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 17.00 น. - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  
นพวาร-มิสซา - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ  
อุทิศแด - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันอาทิตยที่ 13 กันยายน 2020 : อาทิตยที่ 24 เทศกาลธรรมดา 


