
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 50 ประจําวันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563/2020 

อาทิตยท่ี 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา  



  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดูเหมือนวา เราเพิ่งเชิญชวนพี่นอง  เขาสูเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจาไมนาน 
มานี้  แตอยูๆ สัปดาหนี้ เปนอาทิตยสุดทายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจาไปแลว 
คืนวันพฤหัสที่  24 นี้  เราจะรวมใจกันสมโภชพระคริสตเจ าทรงบัง เกิดกันอีกปหนึ่ ง 
เราคิดเหมือนกันไหมวา  เวลาผานไปอยางรวดเร็วเสมอๆ ที่สําคัญกวานั้นคือ เวลาเมื่อผานไปแลว  
เรามิสามารถเรียกกลับมาไดอีก  จึงทําใหทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ลวนแตเปนอดีตไปทั้งสิ้นกระนั้น
ก็ตาม หากเราปลอยตัวเราจมอยูกับอดีตอยางเดียว ก็คงมิทําใหอะไรดีขึ้นได  ฉะนั้นอยาฝงใจกับอดีต
เกินไป  แตเนนปจจุบันใหมากขึ้น  และเอาจริงเอาจังกับปจจุบันใหดีขึ้น  ซึ่งนาจะมีผลตอเรามากดีกวา
ครับ อยางไรก็ตาม ชีวิตก็กําลังจะผานไปอีกปหนึ่งตามปสากล คงบอกไดแตเพียงวา อยาลืมโมทนาคุณ 
และขอบคุณพระเจา ในทุกๆ สิ่งที่เราไดรับ จะสิ่งที่เราจะตองการหรือไมก็ตาม หากเราจะรับสิ่งดีๆ 
อยางเดียวก็คงจะเกินไป แตเชื่อวา คงไมใชเราจะไดรับแตสิ่งที่เลวรายตลอดมาก็คงมิใชเชนนั้น 
คงจะมีสลับๆ กันทั้งดี ทั้งชอบ หรือทั้งไมชอบ หรือไมดี เพราะนี่คือ ชีวิตของเรา ขอสําคัญอยาลืม 
“พระมิใหอะไรเกินกําลังความสามารถของเรา เพราะพระองคทรงไวซึ่งความยุติธรรม” เพียงแต
เราจะทําเต็มความสามารถของเราหรือไมเทานั้น 

เนื่องจากสัปดาหนี้ เปนอาทิตยที่ 20 เดือนธันวาคม ตรงกับอาทิตยที่ 4 ในเทศกาลเตรียมรับ
เสด็จพระคริสตเจา และคืนวันพฤหัสที่ 24 นี้ เราจะมีมิสซาเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งที่วัด
เราจะเริ่มมิสซาเวลา 22.00 น. กอนหนานั้นประมาณเวลา 20.30 น. จะมีพระสงฆโปรดศลีอภัยบาป
แดพี่นองดวย  สวนวันศุกรที่ 25 ธันวาคมนั้น เราจะมีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพในเวลาสาย 
09.30 น.แดพ่ีนอง อน่ึง เนื่องจากเปนวันทํางานของหลายๆ ทาน ซึ่งคงมิสะดวกที่หลายๆ ทานจะ
มารวมมิสซาดังกลาวได ทางวัดจึงไดจัดมิสซาค่ําเวลา 19.00 น. สําหรับพี่นองนะครับ ฉะนั้นทาน
สะดวกเวลาใด พี่นองเลือกตามเวลาดังกลาวใหเหมาะสมเถิด ขอเรียนเพิ่มเติมวา วันสมพระคริสต
สมภพนี้  เปนวันสมโภช/ฉลองตองบังคับของพระศาสนจักร  ซึ่งมีเพียง 2 วันที่ตองฉลองตรงวัน
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง อีกวันคือ วันสมโภชปสกานั่นเอง (ป 2021 สมโภชปสกาตรงกับอาทิตย
ที่ 4 เมษายน) 

เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2020 นี้ ซึ่งเปนวันสมโภชพระแมมารียผูปฏิสนธินิรมล สมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสไดประกาศ ใหเปน  “ปแหงพระภัสดาแหงพระแมมารีย หรือ ปแหงนักบุญ
ยอแซฟ”  การประกาศนี้ทําใหพี่นองสัตบุรุษปลื้มติยินดี  ดวยความประหลาดใจเปนครั้งที่ 2 ก็วาได 
ณ โอกาสสมโภชแมพระผูปฏิสนธินิรมล สวนครั้งแรกนั้น เมื่อเวลา 07.00 น.  ขณะที่พระองคเสด็จ
ไปยัง “บันไดสเปน” แหงกรุงโรม เพื่อมอบทั้ง “ชาวเมืองและชาวโลก” แดพระแมมารียพรหมจารีย  
จากนั้นเพียงไมนานนัก สํานักวาติกันก็พิมพสมณลิขิตชื่อ  “Patris Corde – ดวยหัวใจของบิดา”  
เพื่อรําลึกครบรอบ 150 ปแหงการประกาศวา  “นักบุญยอแซฟเปนองคอุปถัมภพระศาสนจักรสากล”  
ในโอกาสประกาศ  “ปนักบุญยอแซฟ” นี้  นับวาเปนเวลาแหงพระพรพิเศษสุดสําหรับพวกเรา  
ซึ่งไดเริ่มมาตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2020 เปนตนไป จนถึงปหนาวันที่ 8 ธันวาคมป 2021 
 ที่วัดเรานี้ เราเชิญชวนพี่นองรวมใจภาวนาทุกวันเสาร และอาทิตย  หลังจากรับศีลมหาสนิทแลว 
เราจะรวมใจภาวนาบทนักบุญยอแซฟพรอมๆ กัน (แทนบทภาวนาวอนทานบุญราศีนิโคลาส) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 
 

มิสซาคืนคริสตมาส พฤหัสที่ 24 ธันวาคมน้ี เริ่มเวลา 22.00 น. 
ประมาณ 20.30 น. จะมีพธิีโปรดศีลอภัยบาป 

สวนวันศุกรสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 25 ธันวาคม 
มิสซาเริ่มเวลา 09.30 น. 

พี่นองที่ไมสะดวกในเวลาดังกลาว  เราจะมีมิสซาเวลา 19.00 น.ดวย 
(สวนการนมัสการพระกุมาร ขอใหเปนการไหวแทนจูบพระกุมารครับ) 

 
2 

สําหรับพี่นองทานใดประสงคมอบของขวัญพระกุมาร  ในคืนคริสตมาส 
ทานสามารถนํามาใหกบัทางวัดไดเสมอ 

อน่ึงกิจการเรื่องงานร่ืนเรงิที่เคยปฏิบัติมา “ของด” ดวยพษิโควิด-19  
 

3 
รับศีลลางบาปเด็กเล็ก ทกุสัปดาหสุดทายของเดือน   

หลังมิสซาสาย วันอาทิตยที ่27 ธันวาคม ค.ศ. 2020 
ติดตอขอรับเอกสารไดที่สํานักงานวัด ตามเวลาทําการ 

 

และในโอกาสพิเศษนี้ เรายังสามารถรับพระคุณการุญยครบบริบูรณไดดวย ซึ่งเราจะตองภาวนา
ตามพระประสงคของพระสันตะปาปา โดยมีเงื่อนไขที่จะตองปฏิบัติ 3 ประการคือ รับศีล 
อภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตามพระประสงคฯ  นับวาปนี้เปนปแหงพระพรจริงๆ เราไดมี
โอกาสรับพระคุณการุณยหลายๆ ครั้งอีกดวย ฉะนั้น พอจึงแจงใหพี่นองทราบ เพื่อเราจะรวมใจภาวนา
และรับพระคุณพรอมๆ กัน  สวนรายละเอียดเรื่อง  ปแหงการเฉลิมฉลองนักบุญยอแซฟนั้น 
คงมีโอกาสไดพูดตอในสารวัดฉบับหนาตอไป  เพราะในสมณลิขิตสมเด็จพระสันตะปาปา 
ทรงกลาวถึงบทบาทนักบุญยอแซฟถึง 7 ประการดวยกัน  ซึ่งนับวาเปนสิ่งดี และนาติดตามยิ่ง   อีกทั้ง
ยังมีหลายๆ ทานไดใชนามนักบุญนี้ดวย โปรดติดตามตอครับ 

อนึ่ง ณ โอกาสนี้  ขอขอบคุณครอบครัวมารีอาชลธิชา-อรรถพล นุมหอม  ซึ่งไดรวมบริจาค
ปจจัยเปนเจาภาพดอกไม  สําหรับวันสมโภชคริสตสมภพในปนี้  และรวมเปนเจาภาพสําหรับมิสซาป
ใ ห ม  ซึ่ ง น อ ก จ า ก เ ป น ป ใ ห ม แ ล ว   ยั ง เ ป น ก า ร ส ม โ ภ ช พ ร ะ น า ง ม า รี ย  พ ร ะ ช น นี 
พระเจาอีกดวย   สวนพี่นองที่ไดรวมบริจาค และมีสวนรวมของขวัญพระกุมาร  ซึ่งเราจะจัดใหมี
หลังมิสซาในวันพฤหัสที่  24 นี้   เราคงตองขอยกไปในสารวัดฉบับหนา. . . .  โอกาสนี้ 
แมระยะเวลาใกลเขามาทุกขณะจิต  แตยังพอมีเวลาอยูบาง  พี่นองอยาลืมเตรียมกาย+ใจของเราใหมี
ที่วางสําหรับพระองคดวย........สวัสดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“วันสมโภชที่นําความรอดพนยิ่งใกลจะมาถึงเพียงใด” 

 ในเวลากลางคืน มีทูตสวรรคองคหนึ่งขององคพระผูเปนเจา มาปรากฏแก 

คนเลี้ยงแกะและเขากลัวนัก ทูตสวรรคองคนั้นกลาวกับเขาทั้งหลายวา “อยากลัวเลย 

เพราะเรานําขาวดีมายังพวกทาน เปนความยินดีอยางยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย 
เพราะวาในวันนี้ พระผูชวยใหรอดของพวกทานคือพระคริสตองคพระผูเปนเจา 
มาประสูติที่เมืองของดาวิด นี่จะเปนหมายสําคัญสําหรับพวกทาน คือทานจะพบ 

พระกุมารนั้นพันผาออมนอนอยูในรางหญา” 

 หลายครั้งเวลาที่จิตใจเราอยูทามกลางความมืด มืดจากความโกรธ มืดจาก
อคติ มืดจากคิดเองเออเอง มืดจากความสับสนไมเขาใจ มืดจากพยายามยึดตัวเรา
เปนศูนยกลางการแกไขปญหาตาง ๆ ทามกลางความมืดมิดเราอาจไมเห็นหนทาง 
ในความมืด เรามีความกลัว กลับไมไดดังหวัง ไมไดดังใจ ดังนั้นพอจึงเชิญเราพึงวาง 
วางใจในพระ ฟงเสียงพระองคผานทางบุคคลรอบขางที่พระเจาทรงนําสารมาถึงเรา 
ซึ่งดังที่เราไดสัมผัสผานทางพระวาจาในวันนี้ บทอานที่หนึ่งพระเจาทรงนําสารผาน
ประกาศกนาธันถึงดาวิด บทอานที่สองพระเจานําสารผานนักบุญเปาโลถึงชาวโรม 
และในพระวรสารพระองคสงสารผานทางทูตสวรรคกาเบรียลถึงแมพระ 

 ดังนั้น ขอวันพระคริสตสมภพกําลังใกลเขามา เปนวันที่เราเฉลิมฉลอง 
การบังเกิดมาของพระกุมารเยซูในจิตใจเรา ดวยการเตรียมจิตใจของเราใหวางเปลา
จากความเห็นแกตัว อคติ และความโนมเอียงไมดีตางๆ เปดใจของเราตอนรับ 
องคพระเจาจากพระวาจาของพระองค จากคนรอบขาง ดวยการฟง เขาใจ เพื่อคืนดี
กันและกันจะไดกลับใจหันมาหาพระองค และเดินในแสงสวางของพระองค 
ผูเปนแสงสวางแทจริง 

“ก็ขอใหขาพเจาทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้นเพียงนั้น” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทกุทานครับ 

 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 20 ธ.ค. 2020 อาทิตยที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, น.ดอมินิก แหงซีลอส อธิการ 

เวลา 07.00 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสนัติสุขในประเทศชาต ิ

เวลา 09.30 น. มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
 - มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ+นิพนธ บุหนาด ดรุณี 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน+อากง+อามา ครอบครัว 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติ+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - เอลิซาเบธ วรรณวิมล หนิมพานิช พิมพประไพ 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจ่ีย+ญาติพ่ีนองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - ราฟาแอล สุนทร ชาวนาแกว  
 - บรรพบุรุษ+ยอแซฟ เฮงควง+อากาทา กรองแกว+ญาติพี่นอง+เพื่อน+ผูมีพระคุณ+ว.ไมมีใครคิดถึง ครอบครัวเอนกพีระศักดิ์ 
 - พ.ต.อ.วิทุร โพธิปสสา+อํานวย โพธิ์ปสสา+ทิวธรรม หรรษกุล วิชชา 
 - ญาติพี่นองที่ลวงลับและบรรดาผูลวงลับ Phe ru Mai Thanh Phuay 
 - อันนา สงา ศรีชวง+มารีอา ลัดดา ชงสกุล นุชนาถ 
 - ฟรังซิสโก วิรัตน ศรีษาวรรณ+ยอแซฟ ธงศักดิ์ ศรีษาวรรณ นุชนาค 

อุทิศแด - คุณยา คําพู พันธวิลัย ศิราณี 
 - เปาโล บัวลา พรหมเสนา+เยโนเวฟา บุญชู พรหมเสนา+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ดารา 
 - ธนวัฒน มุงอิน นภัสวรรณ  
 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - ชิต+ปรียาพรรณ วิภาสธวัชและวิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เบเนดิกโต จุนเซ็ง แซกวย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย  
 - เปาโล เสียง รักษสมบูรณ+ลูซีอา จําปา แซลี้ สมเดช 
 - อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - โทมัส เบา ชินวงศ+เซซีลีอา เมี้ยน ชินวงศ+โทมัส ประวิทย ชินวงศ ยุวลัย 
 - เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิรัตน+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิสิทธิ์+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+ญาติพี่นอง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วรพร 
 - มาการิตา ละออ+ร.อ.ฉัตร เรืองใหญ+เสรี+สอ+ชนิกา+สุชาติ+เปยก ภาณุดุลกิตติ รรณา 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - มารีอา นุรีย มัทวพันธ+บิดา มารดา+ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ์ มัทวพันธุ และบิดา มารดา ลูกหลาน 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพ่ีนองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  

วันจันทร น.เปโตร คานิซีอัส พระสงฆและนักปราชญ, น.โทมัส อัครสาวก 

วันที่ 21 ธ.ค. 2020 - ครอบครัว จุลละมณฑล ดาชญา 
เวลา 06.15 น. มิสซา - อรุณรัตน อภิชัยพงศไพศาลและครอบครัว ครอบครัวดาราพงษ 

 - รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บตุรทั้ง 2+แบรนาแดต็ วราลักษณ วราลักษณ 
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์ วรรณภา 
 - สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรัตน โพธ์ิปสสา วิชชา 
 - ครอบครัว ชินทรนลัย  
 - ครอบครัว รักษสมบูรณ สมเดช 
 - ครอบครัว อันนา ยุวลัย ชินวงศ ยุวลัย 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน  

สุขสําราญแด - คาธารีนา ฉลอม เอี่ยวศิริ พิมพประไพ 
 - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 
 - วัลลรีย เกโรต และครอบครัว+จอหน วินเซนต สนเจริญ ดารุณี,วรเกียรติ 
 - ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุมเล็ก วรพร 

 - เบเนดิกโต พัสธพงษ อัศวนันตธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันตธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ+มารีอา 
จิณณัณวรา อัศวนันตธนา  

 - เทเรซา นันทิกา แซเจียง+เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  
 - เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน  



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร น.เปโตร คานิซีอัส พระสงฆและนักปราชญ, น.โทมัส อัครสาวก 

วันที่ 21 ธ.ค. 2020 - สุกัญญา ชูประเสริฐและครอบครัว  
เวลา 06.15 น. มิสซา - ครอบครัว พรวิจิตรจินดา  

 - อันนา รรณา ภาณุดุลกิตติ รรณา 
สุขสําราญแด - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ  

มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันอังคาร สัปดาหที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, น.เดเมเทรียส, น.แชเรมอน,น.อิสซีรีออนและเพื่อนมรณสักขี,  

บุญราศีปอลปวง ชาวญวน มรณสักข ี
วันที่ 22 ธ.ค. 2020 - มารีอา นุรีย มัทวพันธ+บิดา มารดา+ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ์ มัทวพันธุ และบิดา มารดา ลูกหลาน 

เวลา 06.15 น. มิสซา - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - ญาติ+พระสงฆ นักบวช+วิญญาณที่ไมมใครคิดถึง เพ็ญวรา 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล ดาชญา 

อุทิศแด - เปโตร ยิ้ม เอี่ยวศิริ พิมพประไพ 
 - เบเนดิกโต จุนเซ็ง แซกวย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+ยอแซฟ กีรติ กีรติพูนทรัพย  
 - ญาติพี่นองที่ลวงลับและบรรดาผูลวงลับ Phe ru Mai Thanh Phuay 
 - ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+ญาติพี่นอง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วรพร 
 - มาการิตา ละออ+ร.อ.ฉัตร เรืองใหญ+เสรี+สอ+ชนิกา+สุชาติ+เปยก ภาณุดุลกิตติ รรณา 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

วันพุธ น.ยอหนแหงเกตี้ พระสงฆ, น.แชรวุล 
วันที่ 23 ธ.ค. 2020 - เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน  

เวลา 06.15 น. มิสซา - อันนา รรณา ภาณุดุลกิตติ รรณา 
 - ครอบครัว พรวิจิตรจินดา  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา นันทิกา แซเจียง+เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแดต็ วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3 เพ็ญวรา 
 - ตามประสงคผูขอ ครอบครัวดาราพงษ 

สุขสําราญแด - ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุมเล็ก วรพร 
 - เบเนดิกโต พัสธพงษ อัศวนันตธนา+เบเนดิกโต ธนพล อัศวนันตธนา+ยอแซฟ ศุภณัฐ ศรุตวราพงศ+มารีอา 

จิณณัณวรา อัศวนันตธนา  

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

 - สุกัญญา ชูประเสริฐและครอบครัว  
 - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบด ี สัปดาหที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา, วันเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ, น.ชารเบล 

วันที่ 24 ธ.ค. 2020 - ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+ญาติพี่นอง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วรพร 
เวลา 22.00 น. มิสซา - มาการิตา ละออ+ร.อ.ฉัตร เรืองใหญ+เสรี+สอ+ชนิกา+สุชาติ+เปยก ภาณุดุลกิตติ รรณา 

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

 - มารีอา นุรีย มัทวพันธ+บิดา มารดา+ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ์ มัทวพันธุ +บิดา มารดา ลูกหลาน 

วันศุกร สมโภชพระคริสตสมภพ 

วันที่ 25 ธ.ค. 2020 - ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุมเล็ก วรพร 
เวลา 09.30 น. มิสซา - เทเรซา นันทิกา แซเจียง+เอลิซาเบธ ดารกา แซตั้ง  
เวลา 19.00 น. มิสซา - เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน  

 - อันนา รรณา ภาณุดุลกิตติ รรณา 

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

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - สุกัญญา ชูประเสริฐและครอบครัว  
 - ครอบครัว พรวิจิตรจินดา  
 สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพ่ือความสงบสันติสุขในประเทศชาติ 

วันเสาร ฉลอง น.สเทเฟน ปฐมมรณสักข,ี น.เอวาริสตสั พระสันตะปาปาและมรณสักข ี

วันที่ 26 ธ.ค. 2020 - ร็อค เมือง+มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต+ญาติพี่นอง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วรพร 
เวลา 17.00 น. มิสซา - มาการิตา ละออ+ร.อ.ฉัตร เรืองใหญ+เสรี+สอ+ชนิกา+สุชาติ+เปยก ภาณุดุลกิตติ รรณา 

 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
อุทิศแด - มารีอา นุรีย มัทวพันธ+บิดา มารดา+ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ์ มัทวพันธุ และบิดา มารดา ลูกหลาน 

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

วันอาทิตยที่ 27 ธันวาคม 2020 : ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิของพระเยซูเจา 


