
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 35 ฉบับที่ 6 ประจําวันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ 2564/2021 

อาทิตยท่ี 5 เทศกาลธรรมดา  



  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 เราพบกันอีกดวยความยินดียิ่ง  หลังจากที่หางหายจากสารวัดไปนาน  ถาจําไมผิดตั้งแต

อาทิตยปลายๆ เดือนธันวาคม แมในขณะนี้ สถานการณตางๆ ก็ยังคลุมๆ เครืออยูในเรื่องของเจา
โควิด-19  กระนั้นก็ตาม ทางการไดอนุ โลมใหบางแลว ซึ่งก็ยังตองอยู ในการเฝาระวัง  
และปฏิบัติตามหลักตามกติกาอยูดวย อยางไรก็ดี ในระหวางที่ตองปดและปฏิบัติศาสนกิจอยาง 
ไมเปนทางการ และพี่นองตองติดตามออนไลนบาง ตามเว็บไซตตางๆ หรือแมกระทั่งของวัด ฯลฯ 
ความจริงระหวางงดมิสซาแบบทางการ เราไดรับการติดตอทางโทรศัพทหรือตามเว็บไซตของวัด
เสมอๆ  คือ  จะมารวมมิสซาไดหรือยัง.... เมื่อไรวัดจะใหมารวมมิสซาได...ฯลฯ  เพียงคําถาม
แคนี้ ก็ทําใหตามวัดทั่วไปมีความยินดียิ่ง ที่อยางนอยพวกเราคาทอลิกก็ยังมีวัด+มีพระอยูในใจ และ
ประสงคจะมารวมมิสซาที่ วัด แมจะเปนเครื่องหมายภายนอก แตก็ทํ าให เราทราบถึ ง 
สิ่งที่ซอนลึกๆ ในใจของพี่นองระหวางเรากับพระเจา ในใจ และสวนตัวพอ อดดีใจ และขอบคุณ
บรรดาพระสงฆรุนพี่ๆ ตลอดจนผูผูอาวุโส และทุกๆ ทานทั้งที่ยังมีชีวิตอยู หรือแมผูที่ลวงลับ 
ไปแลว ซึ่งพวกเขาไดปูแนวทางความเชื่อ และทําใหเรื่องนี้อยูในใจของเรา คาทอลิก ซึ่งเปนเรื่อง
นาชื่นชมยินดีมาสูพวกเรามิใชหรือ...... อยางนอยโควิดครั้งนี้  ก็ยังมีอะไรๆ ที่นาชื่นใจไดมินอย
เลยนะทาน....  สวน “โควิด” พวกเราคงตองสู และชวยกันปกปองตัวเรา และสมาชิกในครอบครัว
เราทุกๆ ทานดวย ดังที่กลาวไววา การดอยาตก  หวังวา โอกาสดีๆ จะกลับมาอีก 

พี่นองครับ จําไดวา ในสารวัดฉบับทายๆ สุด ไดกลาวถึง เรื่องของขวัญพระกุมาร 

ที่จะแจกแดพี่นองในคืนคริสตมาสที่ผานมา แตตองงดไปเหตุผลเพราะโควิด พระเอกผูโดงดังของ
เรา และไดเสริมตอไปวา คงจะนํามาแจกเด็กๆ ในโอกาสอวยพรเด็กๆ ในอาทิตยที่ใกลเคียงกับวัน
เ ด็ ก  ต น เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  แ ต ก า ล ก็ ห า เ ป น ดั ง ที่ คิ ด ไ ว ไ ม  เ พ ร า ะ วั น เ ด็ ก เ ห ล า นั้ น 
เราก็ยังคงมิมีโอกาสมารวมมิสซา และจัดอวยพรเด็กๆ ได ดังที่หวังไว พอเลยขออนุญาตพี่นองที่
ไดรวมบริจาคของขวัญเหลานั้นมาให เราอาจจะตองจัดไวแจกเด็กๆ ที่มาเรียนคําสอน 
ณ โอกาสตอๆ ไป หรืออาจจะมอบใหบานเด็กกําพรา ซึ่งอยูในความดูแลของเขต 2  
นะครับ จึงขอนํามาแจงใหพี่นองทราบ  สวนจะจัดการอยางไร คงมีโอกาสแจงใหพี่นองทราบอีก
ครั้ ง  ( ของที่ ม าบริ จ าคไว ยั งมี ไม ม ากนั ก  เนื่ อ งจ ากคาบ เกี่ ย วกั บจั ดคริ สต ม าสต ไ ด 
หรือไมไดในขณะนั้น) แตที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่ตองแจงใหพี่นองทราบ ณ เวลานี้ดวย 
คือ เงินบริจาคที่ชวยกิจการในคืนคริสตมาสที่ผานมา หลายๆ ทานบริจาคมา โดยมิกลาวนามหรือ

มิไดแจงชื่อใหทราบ เงินบริจาคนี้ยังอยูที่พอ.... จึงขออนุญาตทุกๆ ทาน ทางวัดจะปฏิบัติดังนี้  
คือ  จะทํ ามิสซาสุขสํ าราญใหทุกๆ ครอบครั ว  ตลอดระยะเวลา  2- 3 สัปดาหนี้ 
แทนนะครับ แมกระทั่งผูที่มิไดแจงนามไว  เราจะทํามิสซาสุขสําราญ+ตามความประสงคของ
แตละทานให  ในนามของผู ไมประสงคออกนาม  ณ โอกาสนี้จึงแจงใหพี่นองทราบ 
ในสารวัดเราต้ังแตในฉบับนี้ และขอขอบคุณทุกๆ ทานดวยใจจริงครับ..... 
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อนึ่ง ในวันจันทรที่ 8 จนถึงวันพุธที่ 10 กุมภาพันธนี้ พระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

จะมีประชุมสัมมนา และเขาเงียบ ซึ่งไดเลื่อนมาจากกําหนดเดิมในตนเดือนมกราคมที่ผานมา ดวย
เหตุผลเดิมคือ โควิด นั่นแหละครับทาน...... ในเดือนนี้ พวกเราพระสงฆไดออกไปสงศีลสําหรับผู
อาวุ โส หรือผู เจ็บปวยกันอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งในเดือนมกราคมเราไดยกเวนไป...  อยางไร 
ก็ตาม เรื่องของโควิด-19 ยังทําใหการปฏิบัติศาสนกิจของเรา ตองปรับเปลี่ยนไปบาง  
หรือบางครั้งตองยกเวนไปกม็ี เชนที่วัดเรา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธที่ผานมาเปนวันฉลองแมพระถือ
ศีลชําระ หรือฉลองการถวายพระกุมารที่พระวิหาร หรือเรามักรูจักกันคือ วันเสกเทียน เราได 
งดการเสกเทียนไป แตมีมิสซาฉลองแทนเปนตน อยางไรก็ตามอีกไมนานนี้  วันป ใหม 
ของอีกหลายๆ ทาน คือ วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธนี้ เปนวันตรุษจีน  ซึ่งเราคงมีมิสซาตามปกติ 
งดการเสก+แจกสม และไมมีการฉลองเหมือนๆ กับเมื่อวันปใหมที่ผานมาเมื่อตนๆ ปนั่นเอง  
แตกระนั้นก็ตาม สําหรับวันพุธที่ 17 กุมภาพันธนี้  เราจะมีมิสซา เพื่อเริ่มเขาสูเทศกาล 
มหาพรต ซึ่ง จะเริ่มดวยการรับเถา ในวันพุธ มิสซาที่วัดเราเวลา 19.00 น. 

อนึ่ง วันพุธรับเถานี้ ตรงกับวันที่ 17 ดังกลาว คริสตชนที่อายุ 14 ปบริบูรณ ตองอดเนื้อ  
และคริสตชนที่อายุ 18 ปบริบูรณ ตองอดอาหาร สวนคริสตชนที่อายุ 59 ปบริบูรณแลว 
มิอยูในขอบังคับดังกลาว แตอยูที่กระทําดวยความสมัครใจครับ......การเดินรูป 14 ภาค  
จะเริ่มกอนมิสซาเย็นวันเสารเริ่มเสารที่ 20 กุมภาพันธนี้ และกอนมิสซาสายวันอาทิตย 21 นี้ 
กอนมิสซา 15 นาที สวนนพวารวันเสาร เลื่อนไปกอนมิสซาเชาวันอาทิตยที่  21 นี้  .......

รายละเอียดตางๆ จะแจงในครั้งหนาครับ    

 

1 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธนี้เปนวันพุธรับเถา มิสซาเริ่ม 19.00 น. 

คริสตชนที่อายุ 14 ปบริบูรณตองอดเนื้อ และ 18 ปบริบูรณตองอดอาหาร 

สวนผูที่อายุ 59 ปบริบูรณมิอยูในขอปฏิบัติ แตสามารถปฏิบัติไดตามใจสมัคร 
 

2 

ทุกๆ วันเสารเทศกาลมหาพรตกอนมิสซาเวลา 16.45 น. เริ่มเดินรูป 14 ภาค 

ทุกๆ วันอาทิตยกอนมิสซาสาย 09.15 น. เริ่มเดินรูป 14 ภาค 

หลังเดินรูปแลว  เริ่มมิสซาตามปกต ิ

อนึ่งนพวารแมพระฯ เลื่อนไปกอนมิสซาวันอาทิตยตอนเชา 
 

กระดานขาวพระมารดาฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระวรสารวันน้ีบอกเราวา “วันตอมา พระองคทรงลุกขึ้นตั้งแตเชาตรู เสด็จออกจากบาน
ไปยังที่สงัด และทรงอธิษฐานภาวนาที่น่ัน” (มก 1:35) 
 พระเยซูเจาแมจะมีภารกิจมากมายในแตละวัน แตพระองคทรงหาเวลาอยูเงียบๆ  
โดยลําพังสนทนากับพระเจาพระบิดา เพื่อจะไดทราบถึงพระประสงคของพระเจา “หากทาน
ตองการใหตะเกียงลุกอยูเสมอ ทานตองหมั่นเติมน้ํามันในตะเกียง” (บุญราศีแมเทเรซา 
แหงกัลกัตตา) 
 พอเชิญชวนเราพิจารณาวาการภาวนาที่เราเขาใจนั้นเปนอยางไร? ใชมาวัด ใชมาสวด 
สายประคําฯ ซึ่งจริงแลวเราสามารถอธิษฐานภาวนาตอพระเยซูเจาไดในสามรูปแบบ คือ รําพึง 
สนทนา และเพงพินิจ  
 การรําพึง หรือ การภาวนาดวยความคิด คือขบคิดเกี่ยวกับขอคิดหนึ่ง เชน เราคิดถึง
เรื่องที่เกี่ยวกับพระเยซูเจา และคิดวาพระองคทรงเปนบุคคลอยางไร การรําพึงหมายถึงการหยิบ
ยกขอคิดหนึ่งมาใครครวญดวยความคิดอยางสํารวม 
 รูปแบบที่สอง การสนทนา หรือ การภาวนาดวยหัวใจ เราสนทนากับพระเยซูเจา
เหมือนกับที่เราสนทนากับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง อาจกลาวไดวานี่คือการสนทนากับพระเยซูเจา 
ดวยหัวใจของเรา 
 สุดทายการเพงพินิจ ชื่อที่เหมาะสมสําหรับการเพงพินิจคือ การภาวนาดวยวิญญาณ  
ในการเพงพินิจ เราไมคิดถึงสิ่งใด หรือพูดสิ่งใด เราเพียงแตพักผอนนิ่ง ๆ เบื้องหนาการประทับ
อยูของพระเยซูเจา อีกนัยหนึ่งคือ เราเพียงแตชื่นชมการประทับอยูของพระเยซูเจา เหมือนกับที่
เราชื่นชมเสียงดนตรี หรือดวงอาทิตยตกดิน ดังที่บุคคลหนึ่งอธิบายวา “เราเพียงแตมอง 
พระเยซูเจา และพระองคก็ทรงมองเรา” (Cr#พระวาจากับชีวิต) 
 ไมวาจะรูปแบบใด หรือผสมหลาย ๆ รูปแบบ รําพึงหรือภาวนาดวยความคิด สนทนาหรือ
ภาวนาดวยหัวใจ และเพงพินิจหรือภาวนาดวยวิญญาณของเรา เพื่อจะไดรูถึงพระประสงคของ
พระเจา  
 ดังนั้นเราจําเปนตองภาวนาเสมอเชนกัน เพื่อจะไดคนพบพระประสงคของพระเจา 
ในชีวิตของเรา และหนทางที่พระองคทรงเลือกสําหรับเรา การภาวนาจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญ 
ที่จะชวยเราใหเอาชนะความมืดแหงชีวิต เปนตนในครอบครัว หมูคณะและในชุมชนคริสตชน
พื้นฐานของเรา 

 “ลองภาวนาจริงดูซิ” 
ขอพระเจาอวยพระพรพ่ีนองทุกทานครับ 

  



 
 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย 7 ก.พ. 2021 อาทิตยที่ 5 เทศกาลธรรมดา, น.ฌรมวลด, บุญราศีอันแซลโม โปลันโก, บุญราศีจิลส มารีย 

เวลา 07.00 น. มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - พอประสิทธ์ิทร+แมสุเทพ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ เมชญา 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 

อุทิศแด - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ์ เสาวณีย 
 - เปโตร ตร่ัง อภิวัฒนานุกูล+อันนา แฮ อภิวัฒนานุกุล+เปโตร วินัย อภิวัฒนานุกุล  
 - ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก  
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. มิสซา สขุสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสันติสุขในประเทศชาติ 

วันจันทร น.เยโรม เอมีลีอานี, น.โยเซฟนา บาคีตา พรหมจารี, น.ยอหน ณ มาธา  

วันที่ 8 ก.พ. 2021 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว พรพิบูลย+ครอบครัว นิธิอนันตภร เมชญา 

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ค.ดาราพงษ 
 - คุณครูศิริวรรณ  ศรีมานะ  
 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - ครอบครัว นิโคลัส ธีรวัฒน เช้ือสุขศานตทอง+ตามประสงคผูขอ ธีรวัฒน 
 - แบรนาแด็ต มานี รุงอรุณไทยกุล  
 - มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร วีนัส 
 - จุฬาภรณ ชูสรอยปน  

สุขสําราญแด - เปาโล พงษศักดิ์ ทรทรานนท พรมมาศ 
 - ครอบครัว สุรสิทธิ์+จันทรจิรา กิติศรีวรพันธุ  
 - ครอบครัว เพ็ญศรี เกตุผล+ตามประสงคผูขอ เพ็ญศรี 
 - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 
 - ครอบครัว นารี คอวิเชียรกุล+ตามประสงคผูขอ นารี 
 - ครอบครัว คุณหิรัญ+ตามประสงคผูขอ ค.คุณหิรัญ 
 - ครอบครัว มารีอา เจมมา ชลธิชา นุมหอม+อรรถพล นุมหอม+ตามประสงคผูขอ เจมมา 
 - มารีอา สาวิตรี เอนคารนาเซา+ตามประสงคผูขอ เสาวณีย 
 - ครอบครั ธงชาติ คุณหิรัญ+ตามประสงคผูขอ ธงชาติ 
 - ครอบครัว บริดเจท อารีย เจริญพานิช+ตามประสงคผูขอ อารีย 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  
 - ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - ครอบครัว ยงยศ ครองพาณิชย อรุณี 
 - อักแนส พัชราพร ประทุมโพธิ์ พัชราพร 

วันอังคาร สัปดาหที่ 5 เทศกาลธรรมดา, นอโปลลินา และเพื่อนมรณสักขี แหงอิเล็กซานเดรีย, น.ซีริล แหงอเล็กซานเดรีย  
วันที่ 9 ก.พ. 2021 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

เวลา 06.15 น. มิสซา - ตามประสงคผูขอ  
 - พอประสิทธิ์ทร+แมสุเทพ+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ เมชญา 

อุทิศแด - เปโตร เกษม เจริญพงษ+วิญญาณในไฟชาํระ  
 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันพุธ ระลึกถึง น.สโกลัสติกา พรหมจารี 

วันที่ 10 ก.พ. 2021 - ครอบครัว พรพิบูลย+ครอบครัว นิธิอนันตภร เมชญา 
เวลา 06.15 น. มิสซา - ตามประสงคผูขอ  

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - มารีอา ธนิตา ปญจทรัพยและครอบครัว  
 - ครอบครัว บรดิเจท อารยี เจริญพานิช+ตามประสงคผูขอ อารีย 
 - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

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

สุขสําราญแด - คุณครูศิริวรรณ  ศรีมานะ  
 - แบรนาแด็ต มานี รุงอรุณไทยกุล  
 - ครอบครัว สุนทร เจริญดี+ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว สุเทวี ชนวฒัน+ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว ลักษณา ฉัตรฤบตัิ+ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว มีเจริญ+ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัว ธีรวัฒน เชื้อสุขศานตทอง+ตามประสงคผูขอ  
 - พลมารียเปรสิเดียมแมพระมหากรุณา+ตามประสงคผูขอ  
 - ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - ครอบครัว เพ็ญศรี เกตุผล+ตามประสงคผูขอ เพ็ญศร ี
 - มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร วีนัส 
 - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ อุดม 
 - ครอบครัว นารี คอวิเชียรกุล+ตามประสงคผูขอ นารี 
 - ครอบครัว คุณหิรัญ+ตามประสงคผูขอ ค.คุณหิรัญ 
 - ครอบครัว มารีอา เจมมา ชลธชิา นุมหอม+อรรถพล นุมหอม+ตามประสงคผูขอ เจมมา 
 - มารีอา สาวิตรี เอนคารนาเซา+ตามประสงคผูขอ เสาวณีย 
 - ครอบครั ธงชาต ิคุณหิรัญ+ตามประสงคผูขอ ธงชาต ิ
 - ตามประสงคผูขอ เกษร 

วันพฤหัสบดี แมพระประจักษที่เมืองลูรด 

วันที่ 11 ก.พ. 2021 - พอประสิทธิ์ทร+แมสุเทพ+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ เมชญา 
เวลา 19.00 น. มิสซา - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  

 - อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขยีน สุวรรณสาร+ยอแซฟ ลอง+ยอหน บัปตสิต ทวี+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลียว+ปู ยา 
ตา ยาย+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ เกษร 

 - ยอแซฟ เชียงลิบ แซเฮง ลัดดา  
 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 

อุทิศแด - เปโตร เกษม เจริญพงษ+วิญญาณในไฟชาํระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - ตามประสงคผูขอ  

วันศุกร สัปดาหที่ 5 เทศกาลธรรมดา, น.ยูเลี่ยน “ผูมีความเมตตากรุณา”, น.เมเลทิโอ  

วันที่ 12 ก.พ. 2021 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  
เวลา 19.00 น. มิสซา - ตามประสงคผูขอ เกษร 

 - ครอบครัว พรพิบูลย+ครอบครัว นิธิอนันตภร เมชญา 
 - คุณครูศิริวรรณ  ศรีมานะ  
 - ครอบครัว โยเซฟ สมพล ปญจทรัพย  

สุขสําราญแด - ยอแซฟ จอม+เทเรซา เจมิสา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - ครอบครัว บรดิเจท อารยี เจริญพานิช+ตามประสงคผูขอ อารีย 
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - มารีอา อันนา วีนัส อมรินทร วีนัส 
 - ตามประสงคผูขอ  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันเสาร สัปดาหที่ 5 เทศกาลธรรมดา, น.คัทริน แหงริชชี, น.กาสต็อง พระสงัฆราช,บุญราศีอารคอังเยลา เกอรลาอิน ี

วันที่ 13 ก.พ. 2021 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
เวลา 17.00 น. มิสซา - ตามประสงคผูขอ  

 - เปโตร เกษม เจริญพงษ+วิญญาณในไฟชาํระ  
อุทิศแด - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 

 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - พอประสิทธิ์ทร+แมสุเทพ+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ เมชญา 

วันอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ 2021 : อาทิตยที่ 6 เทศกาลธรรมดา 


