
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 39 ประจําวันอาทิตยที่ 27 กันยายน 2563/2020 

อาทิตยท่ี 26 เทศกาลธรรมดา  



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่นองครับ ในสารวัดฉบับนี้ เราเขาสูปลายๆ เดือนกันยายนแลว หรือจะกลาววา เปนอาทิตย
สุดทายของเดือนก็วาได เพราะอาทิตยหนาหมายความวา เราจะเขาสูเดือนใหมกันอีกวาระหนึ่ง 
เพราะสัปดาหหนาที่กําลังจะมาถึง คือ เดือนตุลาคม อันเปนเดือนแมพระแหงลูกประคําอีกดวย 
ซึ่งจะมีบางสิ่งบางอยางที่วัดเรา จะตองเปลี่ยนแปลงจากปกติไปบางเล็กๆนอย...... ลองๆ ติดตาม 
ดูครับ.... 

 เรื่องแรกคือ การเปดเดือนแมพระในเดือนตุลาคมนี้ เราคงตองเริ่มจากเขต 2 ของเรากอน  
เชื่อวาพี่นองยังคงพอจําประโยคที่วา “ทั่วโลกพรอมเพรียงกัน ไมสิ้นเสียงสายประคํา” ซึ่งเราได
กระทํากันอยางตอเนื่องมาหลายๆ ปติดตอกัน ในปนี้ในเขต 2 เราจะเริ่มเปดเดือนแมพระในวันเสาร 
ที่ 3 ตุลาคมนี้ ที่วัดแมพระฟาติมา ดินแดงนี่เอง ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป 
จากนั้นตั้งศีลมหาสนิท จะเร่ิมสวดสายประคําเปนตนไปราวๆ 09.00 น. เปนสายแรก สวนพี่นองวัดเรา
จะเริ่มสวดสายที่ 2 ในธรรมล้ําลึกแหงพระทรมาน รวมกับวัดแมพระอุปถัมภ กรุงเทพฯ กรีฑา 
วัดบานเซเวียร และวัดนักบุญโทมัส มีนบุรี..... ประมาณ 10.45 น. จะเริ่มอวยพรศีลมหาสนิท 
และตามดวยมิสซา..... สวนหัวขอรําพึงภาวนาในการสวดสายประคําปนี้ จะเนนที่วัตถุประสงค  
5 ประการดวยกันดังนี้...... 

1. เพื่อสถานการณโรคโควิด-19 จะไดหายไป และสามารถคนพบวัคซีนตานไวรัสนี ้
2. เพื่อสงเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภมารดาที่จะไดเกิดมา 
3. เพื่อสงเสริมความเช่ือ และความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 
4. เพื่อสงเสริมกระแสเรียกการเปนพระสงฆ และนักบวช  และ  
5. เพื่อเยาวชนชาย+หญิงคาทอลิก เจริญเติบโตในชีวิตศิษยพระคริสต และเจริญชีวิตประกาศ

ขาวดีใหม 

ฉะนั้น นี่เปนโครงการของเขต 2 ที่จะเกิดขึ้น และเปดเริ่มเดือนแมพระที่วัดแมพระฟาติมา 
ดินแดง ณ วันเสารที่ 3 ตุลาคมนี้ ในโอกาสเดือนแมพระปนี้ เชิญพี่นองไดไปรวมตามวันเวลา 
ดังกลาวดวย โดยเฉพาะผูที่อยูในบริเวณใกลเคียงครับ 

กระนั้นก็ตาม สําหรับที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะหนี้......  พี่นองที่ไมสามารถไปรวม 
การเปดเดือนแมพระตามวันเวลาดังกลาวของเขตไดนั้น พี่นองสามารถมารวมการเปดเดือนแมพระของ
เราที่ วัดนี้ ได  ซึ่งเราจะเปดเดือนแมพระอยางเปนทางการ ในวันที่  3 เดือนตุลาคมเชนกัน 
แตเปนหลังมิสซาเย็นเสร็จแลว ซึ่งจะเปนแบบเรียบๆ งายๆ  ดังที่เราไดเคยปฏิบัติกันมา นั่นคือ 
เราจะพรอมใจถวายกํายานแดแมพระ จากนั้นรวมภาวนาวอนขอแมพระดวยบทภาวนาเดือนตุลาคม
พรอมๆ กัน และภาวนาวันทามารีอา เพื่อสันติสุขในครอบครัวเราแตละคน+ครอบครัวเราพรอมกัน 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 

ในวันเสารที่ 3 ตุลาคมนี้ วัดตางๆ ในเขต 2 จะมีพิธีเปดเดือนแมพระ 
ณ วัดแมพระฟาติมา ดินแดง เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. รายละเอียดดูจากบอรดวัด 

อน่ึง ที่วัดเรา 
จะมีการเปดเดือนแมพระเชนกัน หลังมิซาเย็นที่ 3 ตุลาคม 

เริ่มดวยสวดภาวนาเดือนตุลาคม และสวดลูกประคํา 10 บท เพื่อสันติสุขในครอบครัว 
จากนั้นถวายดอกไม+ขอพรจากแมพระดวย 

ตลอดเดือนตุลาคม ทุกๆ วันที่วัดนอยจะมีสวดสายประคําเริ่มเวลา 18.30 น. 
และจากนั้น จะเปนมิสซาค่ําทุกวันตลอดเดือนตุลาคม เริ่มวันจันทรที่ 4 นี้เปนตนไป 

จึงงดมิสซาเชา 06.15 น. ของวันจันทร อังคาร และพุธดวย 

10 บท จากนั้นพี่นองทานใดประสงคจะถวายดอกไมแดแมพระ ในโอกาสเปดเดือนแมพระ 
ก็สามารถกระทําได ซึ่งทางวัดจะจัดเตรียมดอกไมไวใหพี่นอง หรือทานจะนํามาเองก็ไดตาม
สะดวกครับ...... 

อนึ่ง ที่ผานๆ มา เราเคยจัดการสวดสายประคํา ณ บริ เวณถ้ํ าแมพระหนาวัด  
แตเนื่องจากเราตองวัดใจกันเกือบๆ จะทุกๆ วันก็วาได วาฝนจะตกหรือไม ในที่สุดเลยเห็นวา  
การสวดพรอมๆกันในวัดนอยนั้น นาจะเหมาะสมมากกวา..... เชนกันในปนี้ เราก็จะรวมใจสวดสาย
ประคํารวมกันในวัดนอยของเรา ซึ่งจะเริ่มสวดประมาณเวลา 18.30 น. ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร 
การสวดสายประคํานี้ เราจะยึดถือตามจุดประสงคของเขตทั้ง 5 ประการตามที่ไดแจงใหพี่นองทราบ
แลวนั้นดวย..... และเพื่อความสะดวกสําหรับพี่นองหลายๆ ทาน จะไดสามารถมารวมภาวนา 
สายประคํากับพวกเราได ฉะนั้นตลอดเดือนตุลาคมนี้ มิสซาในวันธรรมดานั้น ซึ่งเราเคยปฏิบัติกัน
มาจันทร อังคาร พุธ จะเปนมิสซาเชาเวลา 06.15 น. เราจึงของดมิสซาเชา และเลื่อนมาเปน
มิสซาค่ําแทน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติตั้งแตวันจันทรที่ 5 ตุลาคมนี้เปนตนไป.... เหตุนี้ตลอดเดือนตุลาคม
นี้ เราจะมีมิสซาในตอนค่ํา และจะเริ่มมิสซาหลังสวดสายประคําจบแลวทุกๆคืน  จึงขอแจงใหพี่นอง
ทราบ......... 

อนึ่ง เรากําลังเขาสูเดือนแมพระแหงสายประคํา ในปนี้ตั้งใจจะมอบสายประคํา 
ใหกับบรรดานักเรียนคาทอลิก เพื่อรณรงคใหเขาสวดสายประคําเพิ่มขึ้น แตสิ่งนี้จะเกิดไดก็คง
ตองขอความรวมมือกับบิดา มารดา ทานผูปกครองคาทอลิกชวยกันดวย ที่ติดตามการสวดภาวนา
ของบุตร+หลานเราดวยครับ.... พอดีหนากระดาษสารวัดหมดแลว  คงยกตอในสัปดาหตอไปครับ
........สวัสดี..... 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“อยารักกันแตปากเพียงดวยคําพูดเทานั้น” 

มีนักพระคัมภีรทานหนึ่งไดเปดหองเรียนคําสอน ทานไดเลาสอนอธิบายใหฟงถึง

จดหมายฉบับหนึ่งของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟลิปป เรื่องเกี่ยวกับจงถอมตนคิดวา

ผูอื่นดีกวาตน จงเห็นแกผลประโยชนของผูอื่นดวย จงมีความรูสํานึกเชนเดียวกับที ่

พระคริสตเยซูทรงมีเถิด เมื่อสอนเสร็จ ก็ภูมิใจวันนี้ฉันมีความรูและนักเรียนคําสอนตั้งใจฟง

ฉัน และชื่นชมที่ฉันสอนเกง 

หลังจากนั้นมีนักเรียนทานหนึ่งเมื่อเรียนเสร็จแลว ก็รีบเปดพระคัมภีรและขามไปถึง

จดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟลิปป บทที่ 2 ขอ 1 ถึง 11 หลังอานเสร็จ 

เขาก็คุกเขาลงกลับใจใหม และขอตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดในชีวิตของเขา 

ขอยึดคําสอนของพระองคเปนหลักในการดําเนินชีวิต วาจะ Yes กับที่พระเยซูรัส และ No 

กับหัวใจที่เราโนมเอียงทําเพื่อตนเอง 

ไมสําคัญวาคุณเปนใคร มีระดับศีลธรรมในใจสูงแคไหน ทุกคนตองมาสูจุดเดียวกัน 

คือ ความเชื่อและการกลับใจใหม 

 พระวรสารวันนี้พูดถึง “ผูที่ปฏิบัติตามพระประสงคของพระบิดาของเรา... 

นั่นแหละจะเขาสูสวรรคได” เปนการงายที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็น ตามที่เราเห็น 

ในสื่อตางๆ ที่เขียนความคิดเห็นในสื่อตางๆ แตสิ่งที่ทําใหความคิดเห็นน้ันมีคุณคาและเกิดผล

คือ การลงมือปฏิบัติ “การกระทํายอมดังกวาคําพูดเสมอ” หลายครั้งเราบอกเตือนบุตร

หลานใหมาวัดวันอาทิตย แตเราเปนตัวอยางกลับจากวัดไมเคยแสดงความรักความเมตตา 

ที่เราไดสัมผัสจากพระเจาเลย หรือสอน ใหถอยหางจากการพนันและยาเสพติด แตเรากลับ

เปนตัวอยางที่ไมดีสําหรับพวกเขา นักบุญยอหนบอกเราวา “อยารักกันแตปากเพียงดวย

คําพูดเทานั้น แตจงรักกันดวยการกระทําและดวยความจริง” (1 ยน 3:18) 

“แตจงรักกันดวยการกระทําและดวยความจริง” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 27 ก.ย. 2020 อาทิตยที่ 26 เทศกาลธรรมดา, น.วินเซนต เดอ ปอล พระสงฆ 

เวลา 07.00 น. สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห  

เวลา 09.30 น.มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
สวดสายประคํา - อุษา+ประสาท สัลลกานนท+กิตตินนัท บุณยะวนิช กิตติพันธ 

มิสซา - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติ+พระสงฆ นักบวช+ว.ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเย้ียง แซเจีย+ญาติพี่นองทีล่วงลับ วรรณภา 
 - ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+เทเรซา เชงจวง สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลบั วิไลวรรณ  
 - เปาโล จําป+กาทารีนา ตาก+ฟลิป ประทิน+เทกา ลําจวน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเคน โยธิน 
 - จรัส ประราศี สําเนียง 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ์ มัทวพันธุ วินเซนเดอปอล 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย ครอบครัว 
 - มารีอา สําลี มหามณีรัตน+ยอแซฟ (ภัคพล) ประธาน มหามณีรัตน วรรณรุณ ี
 - ซือโค แซอือ+กี เอื้อพงษพันธ หลาน 

 - มารีอา ฮุยลั้ง+มารีอา เซี่ยมลั้ง+มารีอา เซี่ยม เช็ง+มารีอา เซี่ยม เตียง แซโงว+ยวง  
ฮุยเช็ง แซโงว+โยเซฟ สํารวย+ซุกคิน แซคู สําราญ 

 - ไมเคิ้ล ชาโดฟสก ี  
 - พอ-แม+ตา-ยาย+ตามประสงคผูขอ  

อุทิศแด - ยอแซฟ ฮกแซ แซอึ้ง+มารีอา ชงอิก แซแพ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮียง แซจัง+สอน สุวรรณี+ยวง 
ชวลิต สาทร อังกุรัตน สุรางค 

 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  

 - นักบุญทั้งหลาย มารีอา ไพศรี+คมสัน หิรัญภักดี+ณรงคเกียรติ หิรัญภักดี+มงคล สายะสนธิ+
วิญญาณในไฟชําระ พรรณนภา 

 - สุรินทร วาณิชเสนี ครอบครัว 
 - ยอหนบัปติสตา ชํานาญ ปญจทรัพย  
 - เปโตร สิงห ปนทอง+มารีอามักดาเลนา จ ีปนทอง+อกัแนส เหงา ปนทอง+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง เดือนเต็ม 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ เพ็ญวรา 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ค.ชินะผา 

วันจันทร น.เวนเชสเลาส มรณสักขี, น.ลอเรนซ รุยซ และเพื่อนมรณสักขี, น.มารีย อะมันดีน 

วันที่ 28 ก.ย. 2020 - โรซา วิไลวรรณ สมพานิช วิไลวรรณ 
เวลา 06.15 น. - ทิพาภรณ แซเจียม  

 - ครอบครัว สีมวงงามและครอบครัว ประพะลา พริตา 
 - ครอบครัว สัลลกานนท กิตติพันธ 
 - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+แบรนาแด็ต วราลักษณ+ยอแซฟ พชรเดช วราลักษณ 
 - มารีอา รัสรินทร สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - ตามประสงคผูขอ  
 - ลูก-หลาน ครอบครัว เปโตร สมชัย ชินะผา  

สุขสําราญแด - มารีอา ธนิตา ปญจทรัพยและครอบครัว  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - มณีรัตน รตันดานันท+ชาลนันท มรรคปฏปิทา ลูกหลาน 
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - ลูซีอา ณชัชา วงษเดชสุวรรณ+ตามประสงคผูขอ ยอแซฟ อุทัย 
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 

 
- โยเซฟ สัมฤทธิ์ แซคู+โยเซฟ สมหมาย แซคู+โยเซฟ สมศักดิ์ คุณนิธิกลุ+อักเนส  
ปภาวรินทร+อักเนส ปพิชญา+อักเนส สุภาพร+หลุยมารี ปภพ+หาญ+ปรีชา ชุณหชัชวาล สําราญ 

 - บุญธรรม+บุญลอง พงศชีวะกุล พิชัย 
 - ครอบครัว ชินทรนลัย  



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันจันทร น.เวนเชสเลาส มรณสักขี, น.ลอเรนซ รุยซ และเพื่อนมรณสักขี, น.มารีย อะมันดีน 

วันที่ 28 ก.ย. 2020 - โรซา พรรณนภา+โรซา พรทิพย+โรซา พนิดา สายะสนธิ+พงศพสิน สังขรัตน พรรณนภา 
เวลา 06.15 น. - คณะครู นักเรียน ผูปกครองและผูรวมงานโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห  

 - จิดาภา สุขสุสินธุ จิดาภา  
สุขสําราญแด - ครอบครัว ชยัพินิจ+ครอบครัว สุขดี+ครอบครัว นิพันธโยธิน+ครอบครัว แซอุย+ครอบครัว ลาวเกษม สุนิสา 

 - ครอบครัว บริทเจท อารีย เจริญพานิช+ตามประสงคผูขอ อารีย 

วันอังคาร ฉลองอัครทูตสวรรคมีคาแอล กาเบรียลและราฟาเอล 
วันที่ 29 ก.ย. 2020 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
เวลา 06.15.00 น. - บิดา-มารดา+วิญญาณญาติพี่นองที่ลวงลับ ลักษณาวด ี

 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ จิตติมา 
 - มารีอา กิมไน+เปโตร หลี่จงเสีย+เปโตร ฮกสือ+อันนา หงสเซียง แซเจีย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - มารีอา โรซา ประกอบกิจ+ยอแซฟ ณรงค ชัยพินิจ+ยอแซฟ ดนัย ชัยพินิจ+ว.ในไฟชําระ สุนิสา 

อุทิศแด - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
 - มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ตอย 

วันพุธ ระลึกถึง น.เยโรม พระสงฆและนักปราชญ 
วันที่ 30 ก.ย. 2020 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  

เวลา 06.15 น. - อักแนส กัญญา สังขรัตน  
 - ยอแซฟ พชรเดช+แบรนาแด็ต วราลักษณ+อันนา เสาวลักษณและครอบครัว+ลูซีอา เพ็ญวรา เพ็ญวรา 
 - ครอบครัว วสุสิน พวงพุฒ ชโนทาหรณ+ลายสุวรรณ พรวัฒนา วลัยพร 

สุขสําราญแด - ลาวัลย ลายสุวรรณ จิตติมา 
 - ลูซีอา ณชัชา วงษเดชสุวรรณ+ตามประสงคผูขอ ยอแซฟ อุทัย 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - พิชัย เจริญพงศ พิชัย 
 - ครอบครัว เทเรซา ลักษณาวดี กุสมุา ณ อยุธยา ลักษณาวด ี
 - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบดี ฉลอง น.เทเรซาแหงพระกุมารเยซู พรหมจารีและนักปราชญ  
องคอุปถัมภิกาของการประกาศขาวดี, น.เรมี อัครสังฆราช 

วันที่ 1 ต.ค. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  
เวลา 19.00 น.  - ยอแซฟ ยอด วัชราเกียรติ+มารีอา วัฒนา วัชราเกียรติ มนวิลาส 

 - มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ ตอย 
อุทิศแด - อันตน เกรียงศักดิ์ อนุพันธ จิดาภา  

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

วันศุกร ระลึกถึงทูตสวรรคผูอารักขา (วันศุกรตนเดือน) 

วันที่ 2 ต.ค. 2020 
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  
ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+จอหน มาร ีกรวิชญ ปญจทรัพย 

 

เวลา 18.30 น.มิสซา - ครอบครัว วสุสิน พวงพุฒ ชโนทาหรณ+ลายสุวรรณ พรวัฒนา วลัยพร 
 - มานพ วัชราเกียรติ+ยอแซฟ อนุชา วัชราเกียรต ิ มนวิลาส 

สุขสําราญแด - ลูซีอา ณชัชา วงษเดชสุวรรณ+ตามประสงคผูขอ ยอแซฟ อุทัย 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันเสาร สัปดาหที่ 26 เทศกาลธรรมดา, น.เยรารด แหงโบรณน พระสงฆ 

วันที่ 3 ต.ค. 2020 - อันตน เกรียงศักดิ์ อนุพันธ จิดาภา  
เวลา 17.00 น. - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
นพวาร-มิสซา - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณทีไ่มมีใครคิดถงึ-ในไฟชําระ  

อุทิศแด - ยอหนบัปติสตา ชํานาญ ปญจทรัพย  

วันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2020 : อาทิตยที่ 27 เทศกาลธรรมดา 


