
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 35 ฉบับที่ 9ประจําวันอาทิตยที่ 07 มีนาคม 2564/2021 

อาทิตยท่ี 3 เทศกาลมหาพรต  



 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณพอ  อันตน ประจักษ  บุญเผา 
 REV. ANTHONY   PRAJAK   BOONPHAO 

 

 เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1973  กรุงเทพฯ           
 รับศีลลางบาปวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1973 วัดแมพระลูกประคํา กาลหวาร 
 บิดาชื่อ การอลอุช จิวกวง  บุญเผา   มารดาชื่อ เทเรซา  เพ็ญศิริ  บุญเผา     
 มีพี่นองทั้งหมด 2 คน  เปนชาย 2 คน คุณพอเปนบุตรคนที ่2 
  
การศึกษา 
ป ค.ศ. 1980-986    ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน 
ป ค.ศ. 1986-1992  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน 
ป ค.ศ. 1996-2003  ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา  
   คณะศาสนศาสตร สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน 
ป ค.ศ. 2005-2008  จบปริญญาโท ดานกฎหมายพระศาสนจักรที่ประเทศแคนาดา   
ป ค.ศ. 2020   จบปริญญาเอก ดานกฎหมายพระศาสนจักรที่ประเทศแคนาดา   
  
การบวช 
 ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ วันที ่8 มิถุนายน ค.ศ. 2003  
 ทีส่ักการสถานบุญราศ ีคุณพอ นิโคลาส บุญเกิด  กฤษบํารุง  
 โดย พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู    ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 
การปฏิบัติงาน    หลังไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ 

12 พ.ค. 2003 - 10 พ.ค. 2004  ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน 

10 พ.ค. 2004 - 1 พ.ค. 2005  ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา ดินแดง 

1 พ.ค. 2005 – 2008   ศึกษาตอปริญญาโท ดานกฎหมายพระศาสนจักร   

                                         ที่ประเทศแคนาดา  ระหวางรอคําตอบ   

                                         ชวยงานท่ี สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 พ.ค. 2009 -30 เม.ย. 2016  ผูอํานวยการ สํานักงานวินิจฉัยคดี ดูแลเรื่องแตงงาน 

     ตางคนตางถือ (Disparity of cult)   

     และดูแลงานอบรมเพื่อเตรียมตัวชีวิตแตงงาน   

     พักประจําท่ีสํานักมิสซังกรุงเทพฯ  

13 พ.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2010  ชวยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 

25 ก.ย. 2009 - 5 พ.ค. 2012  ผูชวยเลขาธิการ (สํานักเลขาธิการ) 

30 เม.ย. 2010 - 5 พ.ค. 2012  ชวยงานอภิบาลวัดคอนเซ็ปชัญ 

5 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2016  จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต 

5 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2016         ชวยงานแปลในคณะกรรมการฯของสภาพระสังฆราชฯ 

30 เม.ย. 2016 - 22 ส.ค. 2020  ศึกษาตอตางประเทศ 

22 ส.ค. 2020 - 6 มี.ค. 2021     รักษาการเจาอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ ปากลัด 

6 มี.ค. 2021 – ปจจุบัน   เจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
  
คติพจน   

“รักและรับใช” 
 
 

1 
ตลอดเทศกาลมหาพรตนี้   

ทุกๆ เย็นวันเสารกอนมิสซา 15 นาที  (16.45 น.)  จะมเีดินรูป 14 ภาค 
และ ทุกๆ วันอาทิตยกอนมิสซาสาย 15 นาที  (09.15 น.)  จะมีเดินรูป 14 ภาค 

สวน นพวารแมพระฯ เลื่อนไปกอนมิสซาเชาทุกๆ วันอาทิตย 
 

ประกาศแตงงาน 

แบรนาแดต ปาริดา ตันดิลกตระกูล 
บุตร ีชุมพล ตันดิลกตระกูล และ วาสนา อมานาธิต 

อนิรุทธิ์ ตาลออน 
บุตร พิชัย ตาลออน และ สมศรี ตาลออน 

วันอาทติยที่ 14 มีนาคม 2021 เวลา 13.30 น. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
พี่นองทานใดทราบวามีขอขัดขวาง กรุณาแจงใหพระสงฆเจาอาวาสทราบ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณพอ เบเนดิก พรชัย  แกวแหวน 
REV. BENEDICT  PORNCHAI  KAEWWAEN 

 

เกิดวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.1972 จังหวัดสมุทรปราการ ลางบาปวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1973 วัดแมพระฟา
ติมา ดินแดง และรับศีลกําลังที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ํา   
บิดาชื่อยอแซฟ บุญม ีแกวแหวน มารดาช่ือมารีอา สมศรี แกวแหวน  
 มีพี่นองทั้งหมด 8 คน   เปนชาย 7 คน  เปนหญิง 1 คน  คุณพอเปนบุตรคนที ่8 
  

การศึกษา     - ชั้นประถมศึกษาปที ่1-5   โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ํา  สมุทรปราการ 
  - ชั้นประถมศึกษาปที ่ 6     โรงเรียนเซนตเทเรซา หนองจอก กรุงเทพฯ 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน   
  - บานเณรเล็ก โคราช 1 ป 
  - ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา 
  คณะศาสน ศาสตรสาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 
  

การบวช  ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2003 ที่สักการสถานบุญราศีคุณพอ 
 นิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑล
 กรุงเทพฯ 
  
การปฏิบัติงาน หลังไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ 
 12 พ.ค. 2003 - 5 พ.ค. 2007 ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน 
 5 พ.ค. 2007 - 5 พ.ค. 2012 ชวยงานสังฆมณฑลนครสวรรค 
 5 พ.ค. 2007 - 1 พ.ค. 2008 ผูชวยอธิการ สามเณราลัย จอหน ปอล 
 1 พ.ค. 2008 - 13 พ.ค. 2009 ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา แมสอด จังหวัดตาก 
     และผูจัดการโรงเรียนภัทรวิทยา แมสอด จังหวัดตาก 
 13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2012 ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค 
 5 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2016 ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 
 30 เม.ย. 2016 - 5 พ.ค. 2018 เจาอาวาสวัดพระบิดาเจา พักประจําท่ีวัดพระกุมารเยซู 
 13 พ.ค. 2017- ปจจุบัน  ศึกษาตอภายในประเทศ 
 5 พ.ค. 2018 - 6 มี.ค. 2021 ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส 
 6 มี.ค. 2021 – ปจจุบัน  ผูชวยเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น 
  

คติพจน   “ขาพเจา คือ ผูรับใชของพระเจา  ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัยพระองค” (ลก. 1:38;22:42) 

คุณพอมีพี่ชายบวชเปนพระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
บวชวันที ่7 มิถุนายน ค.ศ. 1981  คือ  คุณพอ เปโตร วิทยา  แกวแหวน 

 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย 7 มี.ค. 2021 อาทิตยที่ 3 เทศกาลมหาพรต,นแปรเปตูอา และน.เฟลิซีตัส มรณสักขี 

นพวาร-มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
เวลา. 07.00 น. - ตามประสงคผูขอ  

 - ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิม่มาศ วรวัฒน 
 - มารีอา สําลี มหามณรีัตน+ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน สุนทร 
 - โทมสั สละ+โรซาลีอา สาหราย+เปโตร สมัย ชินะผา  
 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คมิหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บญุชัย+ประภาศรี+กญัญรัตน ครอบครัว 
 - เทเรซา พรสวาท ประยูระสขุ กังสตาล 
 - ยอแซฟ ประเสริฐ เจรญิจิตร+เทเรซา สรุียพร เจรญิจิตร+นิยะสกร นิยะ 
 - ยอแซฟ ภวัติ สุริยะมงคล  
 - ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน ริส 
 - ยอหน อาเจา+มารีอา ประทุม เทเรซา 
 - อันตน มนัส+เปโตร สานิตย ศรีสมพงษ ดรุณ ี
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บญุรอด ผังรัก+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช+ว.ทีไ่มมใีครคิดถงึ วราลักษณ 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ยและญาตพิี่นองทีล่วงลับ กรรณิกา 
 - คุณตา เจื่อง สุวรรณเพชร ลักขณา 

อุทิศแด - มารติน สงิหเสนีย  
 - เปโตร สมชาย รักษสมบูรณ+มารตินา สมจิตร รักษสมบูรณ สมเดช 
 - อากาธา บินใจ บุญรักษาทรพัย นพพร 
 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรรณวงศ 
 - ลูกา ทองสา+ลูซีอา เสด็จ+วัชรภรณ+พอลือ แมฉัตร สมบัต ิ
 - เปาโล มหรรณพ วสสุิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ จิตติมา 
 - มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขนัธ พรพรรณ 
 - แมรหลุยส เดอ ลาตรีนเิต คณะครู+ผูรวมงาน+นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนพระมารดาฯ  
 - บรรพบุรุษ ญาติพ่ีนอง สืบสายหาญ+สิงหสา ครอบครัวสืบสายหาญ 

 - มารอีา จันทร+จําป วงษบุญมา+ฟรังซิสโก พิทักษ วงษบุญมา  
 - ยอแซฟ นิพนธ เฮงตระกูล+มารีอา ดงวภิา แซเจี่ย+เปโตร ชาญ เฮงตระกูล+ว.ในไฟชําระ วาสนา 
 - สุมาลี มานะไพศาลวรกุล+ณรงค+วาสนา พัฒนมงคล+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง ปาริฉัตร 
 - Elizabeth วรรณวิมล หนิมพานิช จุมพล 
 - เทเรซา ลําดวน แสงเปา+วิญญาณในไฟชําระ  
 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ กิจสําเร็จ 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรษุ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนชิ จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วญิญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญงิ ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมใีครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมใีครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ เพ็ญวรา 

เวลา 09.15 น.  
เดินรูป 14 ภาค-มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสันติสุขในประเทศชาติ 

วันจันทร น.ยอหน แหงพระเจา นักบวช  

วันที่ 8 มี.ค. 2021 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. มิสซา - คาธานีนา ปราณี ลิขิตสัจจกลุ  

 - มารีอา วัฒนาภรณ+สุนทร เจรญิด ี  
 - ครอบครัว ปญจทรพัย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคล+ยอแซฟ ธนิตพงศ สินธุ ธนิตศักดิ ์  
 - ครอบครัว เทเรซา อุทัย ละการชั่ว อุทัย 
 - ครอบครัว สุนีย อองนาวา  
 - เทเรซา วิไล เทเรซา 
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทัง้ 3+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผงัรกัษ เพ็ญวรา 
 - ธวัชชัย ตั้งนิรันดร+ญาติและเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ ลักษณา 
 - รอกก้ี+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ วราลักษณ 

สุขสําราญแด - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - ครอบครัว รกัษสมบูรณ สมเดช 
 - ครอบครัว ชินทรนลัย  
 - ครอบครัว นรินทร ศริิวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - ครอบครัว ธรรมนิตย บูญลือ-ผองพรรณ 
 - บริษทั อีเวนท แฟคทอรี ่  
 - ครอบครัว แสงอรุณ กังสตาล 
 - ครอบครัว ยวงบปัติสตา วิเชษฐ โสตถินริันดร  
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง นันทิกา 
 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคล และครอบครัว  
 - มารีอา ปราณี พรอมใจ ปราณ ี

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

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณตี ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  



 
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร น.ยอหน แหงพระเจา นักบวช 

วันที่ 8 มี.ค. 2021 - ครอบครัว เทเรซา สมบญุ ปญจทรัพย  
เวลา 06.15 น. มิสซา - ลูซีอา สมรักษ ธิราศักดิ์+เทเรซา ธมนวรรณ ภักดีโยธิน สมรกัษ 

 - ครอบครัว เปาโล สรางชัยและครอบครวั  
 - ครอบครัว เซซีลีอา วนิดา สุวรรณสาร  

สุขสําราญแด - ครอบครัว เปโตร อทิธิพันธ มงคลสวัสดิ+์มารีอา สุดทยา อุดมอักษร อิทธิพันธ 
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ ครอบครัว 
 - เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูเจ็บปวย+ประสงคผูขอ กิจสําเร็จ 

วันอังคาร ฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช, น.ดอมินิก ซาวีโอ 
วันที่ 9 มี.ค. 2021 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชาํระ  

เวลา 06.15 น. มิสซา - มารีอา สําลี มหามณรีัตน+โยเซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน วรรณรุณ ี
 - อันนา สมคิด แสงอรุณ กังสตาล 
 - มารีอา เหวงหมวย แซแต+เปาโล ยิ่งสูน แซเอา+เปาโล เคี้ยง แซเอา อากาทา ชุน แซเอี้ยว+มารีอา ตุย แซโปว+

ยอแซฟ  เจียง แซเอี้ยว+ยวงบปัติสตา ประจวบ เอี่ยมสําราญ ณัฏฐชยธร 

 - สุมาลี มานะไพศาลวรกุล+ณรงค+วาสนา พัฒนมงคล+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง ปาริฉัตร 
อุทิศแด - เทเรซา ลําดวน แสงเปา+วิญญาณในไฟชําระ  

 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ กิจสําเร็จ 
 - เทเรซา เสริม สมจิต ชุมสาย อองนาวา+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองทีล่วงลบั+ว.ในไฟชําระ สุนีย 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรษุ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันพุธ สัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต, น.วิมปลิซีโอ พระสันตะปาปา, น.มรณสักขี 40 องค ณ เซบาสต 
วันที่ 10 มี.ค. 2021 - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 06.15 น. มิสซา - มาเซอร สกอลัสติก สัณฐิต ิ เทเรซา 
 - คริสโตเฟอร ชนะ ศรีสมพงษ ดรุณ ี
 - ธวัชชัย ตั้งนิรันดร+ญาติและเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ ลักษณา 
 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณตี ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว สุนีย อองนาวา  
 - ครอบครัว ยวงบปัติสตา วิเชษฐ โสตถินริันดร  
 - เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพและครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูเจ็บปวย+ประสงคผูขอ กิจสําเร็จ 
 - คาธานีนา ปราณี ลิขิตสัจจกลุ  
 - ครอบครัว เปาโล สรางชัยและครอบครวั  
 - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

สุขสําราญแด - กฤตน กิจสําเร็จ+ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว พฒันมงคล ปาริฉัตร 
 - มารีอา วีนัส อมรินทร วีนัส 
 - ครอบครัว ธรรมนิตย บูญลือ-ผองพรรณ 
 - ครอบครัว เทเรซา สมบญุ ปญจทรัพย  
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ ครอบครัว 
 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรพัย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจ

ทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  
 - ครอบครัว เซซีลีอา วนิดา สุวรรณสาร  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว เทเรซา อุทัย ละการชั่ว อุทัย 
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง นันทิกา 
 - ครอบครัว เปโตร อทิธิพันธ มงคลสวัสดิ+์มารีอา สุดทยา อุดมอักษร อิทธิพันธ 
 - ครอบครัว มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ+ยอแซฟ สุชารีย แสงหาญ และครอบครัว ธันยพร 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต, น.ยูโลกีอัส แหงสเปน พระสงฆและมรณสักข ี

วันที่ 11 มี.ค. 2021 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชาํระ  
เวลา 19.00 น. มิสซา - เทเรซา ลําดวน แสงเปา+วิญญาณในไฟชําระ  

 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ กิจสําเร็จ 
อุทิศแด - เทเรซา เสริม สมจิต ชุมสาย อองนาวา+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลบั+ว.ในไฟชําระ สุนีย 

 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรษุ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+พระสงฆ นักบวช+วิญญาณทีไ่มมใีครคิดถึง+ในไฟชําระ  

วันศุกร สัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต, น.เกรโกรี่ ที่ 1 (องคใหญ) พระสันตะปาปา, น.ฟนา(เซราฟนา) 
วันที่ 12 มี.ค. 2021 - ครอบครัว ธรรมนิตย บูญลือ-ผองพรรณ 

เวลา 19.00 น. มิสซา - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ ครอบครัว 
 - ธวัชชัย ตั้งนิรันดร+ญาติและเพื่อนๆ+ตามประสงคผูขอ ลักษณา 
 - ครอบครัว พฒันมงคล ปาริฉัตร 
 - คาธานีนา ปราณี ลิขิตสัจจกลุ  
 - ครอบครัว เปาโล สรางชัยและครอบครวั  

สุขสําราญแด - ตามประสงคผูขอ  
 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรพัย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจ

ทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  
 - ครอบครัว เทเรซา อุทัย ละการชั่ว อุทัย 
 - ครอบครัว เซซลีีอา วนิดา สุวรรณสาร  
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง นันทิกา 
 - ครอบครัว เปโตร อทิธิพันธ มงคลสวัสดิ+์มารีอา สุดทยา อุดมอักษร อิทธิพันธ 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณตี ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ+ยอแซฟ สุชารีย แสงหาญ และครอบครัว ธันยพร 

วันเสาร สัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต, น.ยูฟราซีอา คุณแมอธิการิณ ี

วันที่ 13 มี.ค. 2021 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรษุ ญาติพีน่อง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
เวลา 16.45 น. - เทเรซา เสริม สมจิต ชุมสาย อองนาวา+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลบั+ว.ในไฟชําระ สุนีย 
เดินรูป 14 ภาค - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจิตร+ปู ยา ตา ยาย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ กิจสําเร็จ 

มิสซา - เทเรซา ลําดวน แสงเปา+วิญญาณในไฟชําระ  
 - มารีอา โงวอาฮั้ว+เปาโล จุงซิ้ม แซอึ๊ง  

อุทิศแด - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชาํระ  

วันอาทิตยที่ 14 มีนาคม 2021 : อาทิตยที่ 4 เทศกาลมหาพรต 


