
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 35 ฉบับที่ 8 ประจําวันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2564/2021 

อาทิตยท่ี 1 เทศกาลมหาพรต  



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่นองครับ เมื่อวันพุธที่  17 กุมภาพันธที่ผานมานี้  เราไดเขาสู เทศกาลมหาพรต 
อยางเปนทางการ ซึ่งเริ่มดวยการจําศีลอดอาหาร และอดเนื้อ กิจการนี้ เราไดกระทํากัน 
เสมอมา ทั้งนี้เพื่อเตือนใจเราทุกๆคนใหมีสวนรวม พระทรมานรวมกับองคพระเยซูคริสตเจา 
ผูทรงยอมรับความตาย+สิ้นพระชนมบนกางเขน และกลับคืนชีพ เพื่อนําเราไปสูความรอดพน   
อยางไรก็ตาม ความหมายของเทศกาลมหาพรตนี้ นอกจากจะเตือนใจเราใหเปนทุกข 
ถึงบาป โดยเราจะพยายามพลีกรรมใชโทษบาปแลว ตลอดเทศกาลนี้ซึ่งมีระยะเวลา 40 วัน  
จุดประสงคยิ่งใหญคือ เตือนใจเราทุกๆคนใหเตรียมกาย และใจ เพื่อสมโภชปสกาที่จะมาถึงอีก
ด วย  ปนี้  สมโภชปสกาจะตกในวันอาทิตยที่  4  เมษายน (พี่ น อ งอย าบอกนะครับว า 
อีกตั้งนานเพราะวันเวลาผานไปเหมือนติดปกบินทีเดียวละ) เมื่อเปนดังนี้ สัปดาหศักดิ์สิทธิ ์
ซึ่งเริ่มดวยอาทิตยพระทรมาน  หรือเรามักเรียกกันวา อาทิตยใบลาน จะตรงกับวันอาทิตยที่ 28 
มีนาคมนี้   เมื่อ เริ่มสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ แลว  ตรีวารปสกา  จะเริ่มใน วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ ์
ตรงกับวันที่ 1 เมษายน  ซึ่งวันนี้ในภาคเชา  บรรดาพระสงฆจะไปรวมพิธีเสกน้ํามันศักดิ์สิทธ์ิ  และ
รวมรื้อฟนศีลบวชที่ตนไดรับมา ณ อาสนวิหารฯ  สวนในภาคค่ํานั้นจะเปนมิสซาระลึกถึงการตั้งศีล
มห าส นิ ท   แล ะ จ า ก นั้ น จ ะมี ก า ร เ ฝ า ศี ล  (ค ง ต อ ง รอ แน ว ทา ง จ า ก คุณ พ อท า น ใ หม 
นะครับ) สวน วันศุกรศักดิ์สิทธิ ์หรือวันระลึกถึงพระทรมานพระคริสตเจา จะเปน วันที่ 2 เมษายน 
อยาลืมจําศีลอดอาหาร และเนื้อครับ ตรีวารสุดทาย คือ วันเสารศักดิ์สิทธิ์ เสกไฟ เสกน้ํา ฯลฯ 
ตรงกับวันที่ 3 เมษายน และในวันอาทิตยที่ 4 เมษายนจึงเปนวันสมโภชปสกา พอจึงแจงใหพี่
นองทราบ สวนรายละเอียดตางๆคงจะคอยๆตามมา 

เมื่ อพูดถึ งพุธรับ เถ าแลว  ขอตออีกสักนิด เพื่อ ให เกิดความชัดเจนเรื่ องนี้ มากขึ้น 
ขอกลาวถึงหลักการเรื่อง  การจําศีลอดอาหาร และอดเนื้ออีกสักครั้ง..... 

การอดเนื้อ 
 ผูที่ไดปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตามกําหนดนี้  ถือวาไดถือตามกฎการอดเนื้อ  คือ 
 ก. อดเนื้อ 
 ข. ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่ เคยปฏิบัติ  อาทิ  เดินรูป 14 ภาค เฝาศีล 
      มหาสนิท สนิทสายประคํา ฯลฯ 
 ค.  ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี เชน ใหทานคนจน เยี่ยมคนเจ็บปวย ฯลฯ 
 ง.  งดเวนอาหาร หรือ สิง่ท่ีเคยปฏิบัติเปนประจํา อาทิ งดดื่มสุราและเบียร งดสูบบุหรี่ 
 จ. รูจักอดออม และละเวนความฟุงเฟอตางๆ 
 

การอดอาหาร หมายถึง  การรับประทานอาหารอิ่มไดเพียงม้ือเดียว 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลายๆ ทานที่ไดอานสารวัดฉบับนี้ อาจจะสงสัยวา ทําไมพอมากลาวไวในฉบับนี้  
เพราะวันพุธรับเถาไดผานไปแลว เมื่อพุธที่ 17 นี่นา....... นี่ละคือประเด็นที่พอจะไดนํามา
กลาวในตอนนี้ โดยเฉพาะเรื่อง การอดเนื้อ จากวิธีการอดเนื้อนั้น ตั้งแตขอ ก.- จ. เพียงปฏิบัติ 
หรือกระทําขอใดขอหนึ่ง  ถือวา เปนการอดเนื้อได  ฉะนั้น การอดเนื้อมิใชหมายถึง 
เราทําเฉพาะในวันพุธรับเถา หรือวันศุกรพระทรมานเทานั้น  แตเราสามารถกระทําการจําศีล 
ไดทุกๆ วัน ตลอดเทศกาลมหาพรต  หรือจะมิใชเทศกาลมหาพรตก็ตาม นี่จึงเปนเหตุใหเราจะ
ไดพยายามพลีกรรมชดเชยใชโทษบาป  อีกทั้งยังเปนการเตรียมกายใจ เราสมโภชปสกา 
อยางดีอีกดวย  เมื่อพูดถึง “ปสกา”นั้น พี่นองอยาคิดถึงเฉพาะวันปสกาที่จะมาถึง 

ในวันอาทิตยที่ 4 เมษายนสําหรับปนี้เทานั้น แตที่สําคัญทุกๆวันอาทิตยเราสมโภชปสกา
ดวยเชนกัน เพราะทุกวันเราระลึกถึงรหัสธรรมปสกา อันหมายถึง พระทรมาน 
การสิ้นพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองคในมิสซา โดยเฉพาะวันอาทิตย  
อันเปนวันพระเจานั่นเอง...... นอกจากนี้ ในเทศกาลปสกายังเรียกรอง พี่นองรวมบริจาคทาน
น้ําใจ  หมายถึง  ความสมัครใจของเรา  ที่พรอมจะละทิ้งสิ่งฟุมเฟอย งดสิ่งที่ทําประจําๆ  
เชน สุรา  เบียร บุหรี่ หรือเครื่องดื่มตางๆ  ฯลฯ  เมื่องด หรือลดละแลว  สวนที่เรางด หรือ
ลดละนั้น  นํามาบริจาคในกระปุก  หรือถุงทานมหาพรต   ทั้งนี้เพื่อนําไปชวยเหลือผูม ี
ความยากลําบากในชีวิต  ผูถูกทอดทิ้ง คนชรา  เพื่อทุนการศึกษาเด็กๆผูยากไร  ซึ่งเราได
กระทํากันทุกๆ ป  ดังนั้น พี่นองทานใดมีความประสงคเชนนี้  พี่นองสามารถรับกระปุก 
ออมทรัพย/ถุงมหาพรต  ในระยะเวลา 40 วันน้ีไดเลย...........สวัสดี 
 

1 
หลังมิสซา ในวันเสารที่ 20 และอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธนี้  

พี่นองทานใดประสงคจะรับเถา เชิญมารับไดหนาพระแทนครับ 
2 

ทุกๆ เย็นวันเสารกอนมิสซา 15 นาที  (16.45 น.)  จะมเีดินรูป 14 ภาค 
และ ทุกๆ วันอาทิตยกอนมิสซาสาย 15 นาที  (09.45 น.)  จะมีเดินรูป 14 ภาค 

สวน นพวารแมพระฯ เลื่อนไปกอนมิสซาเชาทุกๆ วันอาทิตย 
3 

นองที่ประสงคจะรวมบริจาค  “ทานน้ําใจ” ในเทศกาลมหาพรตปนี ้
รับกระปุกออมทรัพย/ถุงมหาพรตได ดานหนาวัด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“พระเยซูเจาถูกประจญ 40 วัน” 

ทุกวันนี้ พอเชื่อวาเวลาเราภาวนาแค 4 นาที เราก็ถูกประจญและอาจพายแพแลว 
เพราะฉะนั้น การอธิษฐานภาวนาไมใชเรื่องงายเลย หลายครั้งที่เราสวดภาวนาดวยความตั้งใจ
สุดๆ แตอีกไมกี่นาทีตอมา ใจผมก็ลองลอยไปอยูกับเรื่องประสบการณ เรื่องเมื่อวาน 
ความกังวลในวันรุงขึ้น หรือวันหยุดพักรอนสัปดาหหนาที่วางแผนไว พวกเราสวนใหญตาง
ยอมรับวาเคยผานประสบการณแบบนี้มากอน 

อาการใจลอยหรือจิตใจวอกแวกนั้นเปนอุปสรรคใหญมากที่พบบอยในการสวดภาวนา 
แตพอไดอานและมีคนแนะนําวิธีกาวขามอุปสรรคนี้ไดซึ่งมี 7 วิธีที่ชวยใหเราตอสูและควบคุม
ความใจลอยเพื่อเราจะลงลึกและจดจอกับการอธิษฐานไดมากขึ้น แตในสารวัดนี้พอคัดมา  
1 วิธ ี 

ลองกําหนดเปาหมายคําภาวนา “ภาวนาเพื่อ.. .” เรามีโอกาสใจลอยไดมากขึ้น 
เมื่อเปาเราไมชัดเจน ไมแนนอน คลุมเครือ หรือไมไดกําหนดอะไรใหเปนรูปเปนราง ผมพบวา
ตัวเองรักษาความจดจอไดดีเมื่อผมไดกําหนดขอบเขตหรือทิศทางคําภาวนาที่เจาะจง 
ยกตัวอยางเชน “พระเจาครับ วันนี้ลูกได เห็นความรักของพระองคผานเหตุการณ 
การขับรถ…” หรือผมอาจมุงเปาที่ความสนใจสักเรื่องของผม เชน “พระบิดา ชวงนี้ลูกรูสึกวา 
จิตใจของลูกเย็นชาลง นั่นเพราะวา…ลูกไดดาวาลูกของตนดวยความโมโหและเอาแตใจ” หรือ
เรากําลังถูกรบกวนดวยบางเรื่องซ้ําๆ คุณก็สามารถเอาเรื่องที่ถูกรบกวนนี้มาภาวนาอยาง
เจาะจงไดเชนกัน ไมวาจะเปนเรื่องอะไรก็ตามที่ปนปวนจิตใจคุณ เปลี่ยนสิ่งที่รบกวนนี้ใหเปน
โอกาส ใชประโยชนดวยการยึดเอาเรื่องนี้ไวในความคิดและจิตใจคุณผานการอธิษฐาน เชน  
“พระเจา วันนี้ลูกรูสึกวาถูกรบกวนจากเรื่อง…….. ลูกวางใจพระองค..ลูกขอมอบเรื่องเหลานี้ไว 
กับพระองค…..” (Cr#7 Ways to Fight Distraction in Prayer, Gavin Ortlund) 

มันคงยากที่ใจเราจะเหมอลอย ที่แน ๆ ไมมีใครในโลกนี้ที่มีชีวิตที่สมบูรณแบบ ไมเคย
ถูกผจญหรือถูกทดลองเลย พระเยซูเจา บุตรพระเจาที่ทรงรับเอากายเปนมนุษยมีประสบการ
เกี่ยวกับการทดลองเชนเดียวกัน ขอใหพระองคเปนกําลังใจใหพวกเราภาวนาตอไป 
เพื่อเปนจุดเริ่มตนการกลับใจเสมอ ๆ หันหลังใหบาปหรือความประพฤติไมดีไมงามตางๆ 
ในชีวิต กลับมาหาพระเจาและเดินในหนทางที่ถูกตอง สูการเชื่อขาวดีของพระองค เพื่อเรา
ดําเนินชีวิตประจําวันวางใจและแสวงหาพระเยซูเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งผานทางศีล 
แหงการคืนดี เพื่อเราจะไดรับการเยียวยารักษาและการอภัยบาปจากพระองค 

“จงใชชวงเวลามหาพรตทําใหชีวิตฝายจิตของเราเติมโต เชื่อและประกาศขาวด”ี 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย 21 ก.พ. 2021 อาทิตยที่ 1 เทศกาลมหาพรต, น.เปโตร ดามีอาโน, น.เปปน ณ ลงัเดน 

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

 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - ยวง เซงมุย+โรซา สมเกลี้ยง กิจจิว นพพินท 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจ่ีย+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - เปาโล ซั้ง+เปโตร สมมิตร+แบนนา พยอม สมนกึ 
 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - โรซา รัชนี ทิวไผงาม  
 - ยวงบัปติสตา ทองหยด ศรีสมพงษ+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ ดรุณี 
 - เปโตร สิงห ปนทอง+มารีอามักดาเลนา จี ปนทอง+อักแนส เหงา ปนทอง เดือนเต็ม 
 - คพ.อังเยโล ถัมปาญอลี+เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - ลาภ+สําลี+วัลลภ โพธ์ิงาม+ยายเชา+ยายนอย ศรีสุวรรณ ขวัญเรือน 
 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 

อุทิศแด - ตระกูล เกตุผลที่ลวงลับ ชลอ 
 - สตานิเลาส ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ เพ็ญศรี 
 - เปาโล เสียง รักษสมบูรณ+ลูซีอา จําปา แซลี้+อัณณา อัณณา รักษสมบูรณ สมเดช 
 - มารีอา บุญชู สังขมณีวงศ คนึงนิจ 
 - ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+หลาน+ญาติพ่ีนอง+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วรพร 
 - แอกแนส แซจู+มารีอา กิมหง+ยวงบัปติสตา แปะฮุย+อากาธา เย็นใจ+ว.ในไฟชําระ นพพร 
 - พ.ต.อ.วิทุร โพธิปสสา+ทิวธรรม หรรษกุล+อํานวย โพธิปสสา วิชชา 
 - อองนาม จิตมั่น+บรรบพต ศักด์ิสุนตร+เข็มชิง พรล้ําฟา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วศรุต 
 - สเตฟานัส เช็งมั่ง แซอึ้ง+อันนา เสี่ยมเกียว แซอึ้ง+ยอแซฟ สมบัติ ทรัพยอาภารัตน+อันนา ชูศรี  

เอื้ออุณหะกิจ+มารีอา วิไลรัตน เอื้ออุณหะกิจ ชาคร 
 - นาวเดรี สมเกียรติ สระบัว+ธาดา สระบัว กนกวรรณ 
 - เทเรซษ พรสวาท ประยูรสุข กังสตาล 
 - เปโตร เกษม เจริญพงษ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - ปโอ อนันต อุดมสิทธิพัฒนา+เทเรซา จําปา อุดมสิทธิพัฒนา ปราณี 
 - อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สมนึก,วลัยพร 

เวลา 09.15 น.  
เดินรูป 14 ภาค-มิสซา 

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสันติสุขในประเทศชาติ 

วันจันทร ฉลองธรรมมาสนนักบุญเปโตร อัครสาวก, น.มารการิต ณ คอรต็อน 

วันที่ 22 ก.พ. 2021 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย ไมออกนาม 
เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 

 - มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง2+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ  
 - มารีอา ปรีดา พี่ๆ หลานๆ ทุกคน ปรีดา 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัวผลอุดม+ครอบครัว สวอน  

สุขสําราญแด - นิพนธ บูหนาด  
 - ครอบครัว ชินทรนลัย  
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง นันทิกา 
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - ครอบครัว รักษสมบูรณ สมเดช 
 - คุณพอยอหนบัปติสตา สํารวย กิจสําเร็จ  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ค.ดาราพงษ 

วันจันทร ฉลองธรรมมาสนนักบุญเปโตร อัครสาวก, น.มารการิต ณ คอรต็อน 

วันที่ 22 ก.พ. 2021 - พ.ต.ท.กัญจรัตน โพธิปสสา+สุกานดา หรรษกุลและครอบครัว วิชชา 
เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว พวงพุฒ+ครอบครัว ลายสุวรรณ+ครอบครัว พรวัฒนา วลัยพร 

 - ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุมเล็ก วรพร 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - เบเนดิกโต พัสธพงษ+เบเนดิกโต ธนพล+มารีอา จิณณณวรา อัศวนันตธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ  
 - ครอบครัว พรรณศิริ  

สุขสําราญแด - พริตา สีมวงงาม พริตา 
 - ครอบครัว คุณหิรัญ ครอบครัว 
 - ครอบครัว วศรุต พรล้ําฟา วศรุต 
 - ฟรังซิสเซเวียร ชาคร ทรัพยอาภารัตน+วลัยพร สระบัว+มารีอา กนกวรรณ ทรัพยอาภารัตน กนกวรรณ 
 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ  

มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์+มารีอามักดาเลนา สมถวิล วงศประสิทธิ์+มีคาแอล นที วงศประสิทธิ์+ 
เทเรซา สมจิตต สินบํารุง+เปโตร สมนึก สินบํารุง เสาวณีย 



 
 
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร ระลึกถึง น.โปลีการป พระสังฆราชและมรณสักข ี 

วันที่ 23 ก.พ. 2021 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. มิสซา - ยอแซฟ ประพันธพจน ศิริกุล วัชรี 

 - ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+หลาน+ญาติพ่ีนอง+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วรพร 
 - เปโตร ภักดิ์+เทเรซา รัชนี+อันนา เหรียญเช็ง สมนึก 
 - โรซา รัชนี ทิวไผงาม อําพัน 
 - เบเนดิกโต จุนเซ็ง แซกวย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย  

อุทิศแด - เปโตร เอยีะเตา+โรซา ตังออ+ยอแซฟ เมงเซียง+วิญญาณในไฟชําระ นพพร 
 - เปโตร เกษม เจริญพงษ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - อองนาม จิตมั่น+บรรบพต ศักด์ิสุนตร+เข็มชิง พรล้ําฟา+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วศรุต 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - มารีอา สาวิตรี เอนดารนาเซา เสาวณีย 
. - บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ  
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ สมนึก,สิริรัตน 

วันพุธ สัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต, น.มอนตานสั, น.ลูซีอสั และเพ่ือนมรณสักขี, น.อาเดลา 
วันที่ 24 ก.พ. 2021 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. มิสซา - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  

 - ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุมเล็ก วรพร 
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง นันทิกา 
 - เบเนดิกโต พัสธพงษ+เบเนดิกโต ธนพล+มารีอา จิณณณวรา อัศวนันตธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ  

สุขสําราญแด - ครอบครัว มารีอา วัชรี ศิริกุล วัชรี 
 - ครอบครัว ลูซีอา สมนึก วิจิตรวงศ+ลูกหลาน สมนึก 
 - ครอบครัว คุณหิรัญ ครอบครัว 
 - ครอบครัว ธรรมนิตย บุญลือ 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว 

Meteosian+ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา สมบัติ 

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

 - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ค.ดาราพงษ 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต, น.ซีซารีอัส แหงนาซีอันเซน, น.วัลเบอรช ภคิน ี

วันที่ 25 ก.พ. 2021 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 19.00 น. มิสซา - ยอแซฟ ประพันธพจน ศิริกุล วัชรี 

 - ฟรานซิสโก กิมเซี้ย+อันนา อาตอ แซเบ+ยวง มอเต็ก+วิญญาณในไฟชําระ นพพร 
 - เซซีลีอา สงวน+เซซีลีอา ละมาย+ยอแซฟ บุญเหลือ สมนึก 
 - ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+หลาน+ญาติพ่ีนอง+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วรพร 

อุทิศแด - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาตพิี่นอง+วิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เปาโล ซึ้ง+แบนนา พยอม+เปโตร สมมิตร+ปุณเกรีอา ระเบียบ สมนึก 
 - บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ  

วันศุกร สัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต, น.ปอรฟรี่ พระสังฆราช 

วันที่ 26 ก.พ. 2021 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 19.00 น. มิสซา - ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุมเล็ก วรพร 

 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตัง้ นันทิกา 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - ยอแซฟ สมศักดิ์ วจิิตรวงส สมนึก 
 - ครอบครัว มารีอา วัชร ีศิริกุล วัชรี 

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

ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรพัย  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ค.ดาราพงษ 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน+ครอบครัว Meteosian+

ครอบครัว ศิริวงศวัฒนา สมบัต ิ

วันเสาร สัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต, น.คาเบรียล แหงแมพระมหาทุกข, น.ออกัสต แซปเดเลน 

วันที่ 27 ก.พ. 2021 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 16.45 น. - ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสดุจิต+หลาน+ญาติพี่นอง+ว.ที่ไมมีใครคิดถงึ วรพร 
เดินรูป 14 ภาค - ยอแซฟ เพง+มารีอา สมพร ผาตสิุวัณณ ผองพรรณ 

มิสซา - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+วญิญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

อุทิศแด - แตงออน สฤษดิ์กุล+ปราณี ตันติเมฆิน+ประเสริฐ สฤษดิ์กุล ไอริณ 
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ  

วันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ 2021 : อาทิตยที่ 2 เทศกาลมหาพรต 


