
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 35 ประจําวันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2563/2020 

อาทิตยท่ี 22 เทศกาลธรรมดา  
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 พี่นองครับ สัปดาหนี้เปนอาทิตยที่ 22 ในเทศกาลธรรมดา และเราเขาสูสัปดาหสุดทายของเดือนสิงหาคม 
เดือนใหมคือ เดือนกันยายนกําลังคืบคลานมาอยางชาๆ (แตเวลาผานไปอยางรวดเร็วเสมอ) อยางไรก็ตาม เชื่อวา 
พี่นองพยายามปรับตัวไดตามสภาพกาลเวลา ไมวาจะเปนทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม รวมทั้ง
สภาพแวดลอม ฯลฯ ซึ่งเราจะพบวาแตละอยางเขามาอยางรวดเร็วเสมอ ในยุคใหมหลังโควิด-19 นี้..... ยิ่งกวานั้นยังมี
ขาวแววๆ ตลอดมาอีกวา “จงระวังโควิด-19 รอบสองอาจจะมาถึง โดยที่มิไดคิด” เวลานี้หลายๆ ประเทศก็ประสบ
เชนนั้น ขอพี่นองตั้งหลักดีๆ อยาประมาท โดยเฉพาะพี่นองที่ตองออกไปทําหนาที่ประจําวัน ในทุกๆ กรณี......เอาใจ
ชวยทุกๆ ทานครับ 

 เมื่อสัปดาหที่แลว ไดพูดถึง สาสนเวียนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย หรือจะเขียนอยาง
ทางการ ใชคําวา “สาสนเวียนจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย” ที่ สสท. 86/2020  เรื่อง 
ขอความอนุเคราะหชวยเหลือผูประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน.....ดังที่พอไดแจงใหพี่นองทราบไปกอนหนานี้
แลว กระนั้นก็ตาม ในสัปดาหที่ผานมานี้ เรายังเห็นพี่นองชาวไทยในหลายๆ จังหวัด (ตามที่พี่นองไดติดตาม
ขาวสาร) ตองประสบอุทกภัยอยางหนักชนิดที่เรียกวา  มิทันตั้งตัว หรือจะกลาววาตั้งตัวมิทันก็วากันไปทุกสิ่ง และ
หลายๆ อยางจมน้ํากันไปหมด แมกระทั่งวัดวา  คาทอลิกของเรา ก็ลวนจมน้ําไปตามๆ กัน เรื่องความเดือนรอนนั้น 
มิตองกลาวถึงเชื่อวา พวกเราทราบกันดี แคในกรุงเทพฯ ของเราฝนตกรถติด น้ําเขารถ ฯลฯ เราก็ทุกขกันมิใชนอยแตนี้
มิใชรถเทานั้น บานพักอาศัย อาหารการกิน ฯลฯ ตามๆ กันมาเปนขบวน...... เราทราบดีวาในยุคโควิด-19 นี้ เราแต 
ละคนก็อวมอรทัยไปตามๆ กัน และอยูในภาวะที่มิเหมือนเดิมๆ กอนโควิตก็ตาม แตอยางนอย เราก็คงดีกวา
เหตุการณที่เลบานอน (เบรุต) หรือชาวไทยที่ประสบอุทกภัย...จึงวันนี้ เราไดตั้งตูรับบริจาคปจจัย ไวบริเวณหนาวัด 
และเปดรับบริจาคมิใชเฉพาะเลบานอนเทานั้นแตรวมทั้งผูประสบอุทกภัยชาวไทยดังกลาวดวย... ใครที่พอชวยกันได  
โดยที่เรามิลําบากเกินไปก็ขอพี่นองมีสวนรวมตามกําลังและทุนทรัพย เทาที่เราจะพอชวยกันไดดังคําพระเยซูเจาที่วา.. 
ทุกส่ิงที่ทานไดทําตอผูที่ตอยต่ํา ทานไดทําตอเราเอง...ขอพระเจาทรงอวยพรทุกๆ ทานที่มีใจเมตตากรุณาครับ 
 สวนที่วัดเรา ในขณะนี้ไดจัดใหมีการเรียนคําสอนระหวางภาคเรียนขึ้น ซึ่งในสวนหนึ่งถือวา เปนการชดเชย 
การเรียนคําสอนในชวงฤดูรอนที่ผานมา อันตกเปนเปาเรื่องโควิด 19 ซึง่กําลังมีปญหาทั่วๆ ไป มิใชในภูมิภาคนี้เทานั้น 
แตเปนระดับโลกทีเดียวก็วาได และแมในปจจบุันนี้ ระยะแรกๆ ดูเหมือนวาไทยเรา ซึ่งนับวาเปนหนึ่งในโลก ที่คอนขาง
มีความปลอดภัยขั้นสูง จากนั้นผานมาดูเหมือนวาดีข้ึนเปนลําดับ แต ณ เวลานี้ หลายๆ ที่หลายๆ แหงกําลังวิตกกังวล
เรื่องนี้มากขึ้น และมีหลายๆ ที่ดูเหมือนวา อาจจะมีแนวโนมการกลับมาเปนครั้งที่ 2 ซึ่งตองติดตามดูตอๆ ไป  
ดังที่ไดกลาวไว อยากลัวจนเกินไป แตกระนั้นก็ตามถาประมาทมากไป ก็เปนหายนะไดเชนกัน....... จากที่ไดกลาวมา
นี้ ทําใหการเรียนคําสอนที่ผานๆ มา ไดเกิดปญหาขึ้น ทําใหปนี้ตางกับทุกๆ ป........ อยาวา แตเรื่องคําสอนเลยครับ 
แมเรื่องมิสซาวันอาทิตย หรือแมกระทั่งปสกาก็ตองมีอันเปลี่ยนแปลงไป เช่ือวาหลายๆ ทานคงมิคาดคิดถึงเรื่องนี้เชนกัน  
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กระดานขาวพระมารดาฯ 
 

1 

ทุกๆ วันอาทิตยหลังมิสซาสายแลว จะมีเรียนคําสอนทั้งเด็กๆ และผูใหญ 
เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท และศีลกําลัง   

โดยเฉพาะนักเรียนที่มิไดเรียนในโรงเรียนคาทอลิก 

ณ หองประชุมชั้น 2 
ผูใดสนใจติดตอกับพระสงฆ หรือสํานักงานวัด 

 
 

2 

พี่นองประสงคมีสวนรวมชวยผูประสบอุทกภัยในไทย และเหตุรายท่ีเลบานอน 
ทานสามารถรวมบริจาคที่ตูทานหนาวัดเรา ตามกําลัง และความสามารถครับ 

 
 

อาจจะเปนครั้งแรกสําหรับหลายๆ ทาน ที่ตองติดตามมิสซาวันพระเจา หรือการสมโภชปสกา ตองติดตามเว็ปไซต 
ของวัดหรือของสังฆมณฑล หรือตามการถายทอด ในสื่อมวลชนคาทอลิกตางๆ แทนการมาวัดสมโภชปสกา หรือ 
รับศีลมหาสนิทดวยความปรารถนาแทนการรับจริงๆ ในสถานการณและความเปนจริง นี่คือโลกยุคใหม  ซึ่งอะไร 
ที่มิคิดวาจะเกิดก็เกิดขึ้นได... ทําใหหลายๆ ทานมองลึกลงไปวา นี่คือ ธรรมชาติที่ประสงคปรับสมดุลโลก หรือ
ธรรมชาติกําลังคิดบัญชีกับเรามนุษย ซึ่งทําลายธรรมชาติมาตลอด สิ่งสําคัญคือ ธรรมชาตินั่นคือใคร หรือเปนอะไร 
หรือกําลังสะทอนอะไรใหเรามนุษยพบเห็น และสํานึกถึงกันบางเอย...... 

 วาจะกลาวถึงคําสอน เลยออกไปไกลเลย...... เรากําลังเริ่มเรียนคําสอนเปนครั้ง/สัปดาหที่ 3 (ระยะนี้จะพูด/
กลาวถึงคําสอนบอยๆ หนอยครับ)  ทั้งนี้ประสงคแจงใหพี่นองทราบถึง ผูที่มาเรียน+รื้อฟนความรูคําสอน ทั้งเด็ก และ
ผูใหญ เรามีจํานวนเด็กๆ ทั้งใหม และเดิมๆ จํานวน 11 ทาน และบรรดาผูใหญ มีจํานวนอีก 10 ทาน ซึ่งจํานวนนี้  
การมาเรียนแตละอาทิตยจะคลาดเคลื่อนไปบางดวยเหตุผล และธุระตางๆ กันไป.....  อยางไรก็ตาม พี่นองทานใด
ทราบเรื่องมีผูประสงคจะเรียนรูถึงพระเจา  ทานสามารถแนะนําเขามาที่วัดของเราไดทุกๆวันอาทิตยหลัง 10.30 น. 
เปนตนไป.......สวัสด ี   
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“จงเลิกนึกถึงตนเอง” 

ถาถามวาใครอยากมีความสุขสะดวกสบาย ? แนนอนวา...ทุกคนตางก็มีความปรารถนาจะใชชีวิต
อยางสะดวกสบาย ทําตามสิ่งที่เราอยากทํา แตสําหรับคนที่มีประสบการณกับพระคริสตไดสัมผัส 
ความจริงแท เขาจะพบวาบางทีก็อาจมีสิ่งที่สําคัญและสูงสงกวา ซึ่งทําใหเรายินดีสละความปรารถนา
สวนตัวลงไดเพื่อพบชีวิตนิรันดร  

“ถาผูใดอยากตามเรา ก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบบไมกางเขนของตนและติดตามเรา” เราอาจมี
เหตุผลมากมายในการติดตามพระตองเสียสละอะไรหลาย ๆ อยาง และคงเปนการยากมากที่จะสละทุกสิ่ง
เพื่อพระองค แตวันนี้พอเชิญชวนพี่นอง เริ่มสละสิ่งเล็ก ๆ ดวยหัวใจยินดีสละความปรารถนาสวนตัวนั้น  
ทีละเล็กทีละนอย ทําตามพระประสงคของพระ กวาจะรูตัวอีกที อาจจะเดินทางไปไกลกวาคร่ึงทางในการ
ติดตามพระเยซูเจา “เริ่มตนท่ีพระ มีชัยไปกวาคร่ึง”  

ถาเราเลิกนึกนึกตนเอง(อาจมีถูกมีผิด) ก็มีที่วางพอที่จะนึกถึงพระเยซู (ผูเปนหนทาง ความจริง
และชีวิต) เปนอันดับแรก ก็เหมือนกับเเราติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกถูกตอง เม็ดตอๆ ไปก็จะถูกตองดวย หรือ
ตัวอยางชีวิตของนักบุญเปาโลอัครสาวก ที่ครั้งหนึ่งมันใจในตนเองเขาใจวาสิ่งที่ตนเองแบกตนเองเชื่อ 
เปนสิ่งที่ถูกตอง แตเมื่อไดมีประสบการณตรงกับพระคริสตเจา ทานก็เริ่มตนพลิกชีวิตการรับใชดวย 
ความรอนรนในการแบกกางเขน ประกาศพระนามพระเยซูในทันทีที่ไดรับรูความจริงที่ตนเคยเขาใจผิดมา
โดยตลอด  
 เราแตละคนมีกางเขนที่แบกแน ๆ อาจเปนชอบโมโห เพราะแอบตัดสินวาสิ่งที่เราคิดเองวาใช ๆ 
แน ๆ แตบนไมกางเขนที่พระเยซูเจาทรงแบกและถูกตรึง พระองคทรงเปนแบบอยางใหเราไดใหอภัย 
ผูท่ีกําลังประหารพระองค  ดังนั้นทุกครั้งที่เรามองดูไมกางเขนหรือทําสําคัญมหากางเขน ตองเตือนเราให
เลียนแบบพระองคในการใหภัยความผิดของกันและกัน 

“แบกไมกางเขนของตน และติดตามเรา” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 
 



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 30 ส.ค. 2020 อาทิตยที่ 22 เทศกาลธรรมดา, น.ปามาโช 

เวลา 07.00 น. สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
เวลา 09.30 น.มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทัง้หลาย  

สวดสายประคํา - ตามประสงคผูขอ  
มิสซา - เปาโล มหรรณพ วสุสิน จิตติมา 

 - ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง ปริศนา 
 - ยอแซฟ โภชน+อันนา จิ๊ด บุญรัตน 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - หลุยส สงวน วาสนาดํารงดี+สมจิต หวงัสรุิยะ ไพฑูรย 
 - บุญมี พงศชีวะกุล ไกรเชษฐ,ครอบครัว 
 - อันนา นันทนา+ลูกา เจยีกเจยีง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประกาศรี+กัญญรัตน ครอบครัว 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซสิโก พูน สมพานชิ+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบูน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติ+พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรพัย ครอบครัว 
 - ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 
 - พอพยิน+แมอุษา+สุพรรณิการ ขยันสํารวจ+เปโตร สมัย+โทมสั สละ+โรซาลีอา สาหราย ชินะผา  

อุทิศแด - ยอแซฟ สันทดั วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - สายใจ คลีฉ่ายา+มารีอา สุนทรี สวางจติต+เปาโล ประดับ สวางจติต+มารีอา เสงีย่ม พันธุมจินดา+มารีอา รชันีบูลย 

บุญทิม+เปโตร วิจารณ จนัมา+ตามประสงคผูขอ ครอบครัวสวางจติต 
 - อิกญาซีโอ หนูทัพ งามวงศ บรรจง 
 - พ.ต.อ.วิทุร โพธิปสสา+สุกานดา หรรษกุล+อําวย โพธิปสสา วิชชา 
 - เด็กที่ไมมีใครคิดถึง เดือนเต็ม 
 - บิดา มารดา+ญาติพีน่องที่ลวงลบั ลักษณาวด ี
 - เทเรซา มินตรา ทิวไผงาม+ยวงบัปตสิตา ชิต ทิวไผงาม ครอบครัว 
 - คุณพอไมเคิ้ล ชาโดฟสกี+วิญญาณในไฟชําระ  
 - เปาโล โงวเจยีว แซคู+อันนา ตุ แซค ู อภิวันท 
 - ราฟาแอล สุนทร ชาวนาแกว  
 - ซือโค แซอื่อ+กี เอื้อพงษพันธ หลาน 
 - เปโตร กอย เหวี่ยน+มารทา ตัน หมูมี+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ อนงลักษณ 
 - อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+Mr.Cheng Kam Leung+Mr.Cheng Lam วันทนา 
 - มารีอา ประจวบ ตันบุญชยั ประเวศ 
 - ญาติพี่นองที่ลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ+ตามประสงคผูขอ  
 -  ยอหน บุญมี พงศชีวะกุล+ญาติพีน่องทีล่วงลับ รักชาต ิ
 - มารีอา เพ็ญ+เปโตร ผิน ปอมจักรศิลป+เทเรซา วัลยา ทิฬหะกุลธร+วิญญาณในไฟชาํระ ศิริพร 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - สังวาล จันทรกาง สรินทรทิพย  
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญงิ ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ครอบครัววารุณ ี
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ครอบครัว ชินะผา 

วันจันทร สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา, น.เรยมอนต นอนนาต พระคารดินัล 

วันที่ 31 ส.ค. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. - มารีอา พนิดา บุญคั้นผล ฉัตรชยั 

 - เทเรซา ฐษา สรุิยะมงคลและครอบครัว  
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3+แบรนาแด็ต วราลักษณ+ยอแซฟ พชรเดช วราลักษณ 
 - มาเซอร สกอลัสติก สัณฐิต ิ เทเรซา 
 - ยอหน ตองชนะ ชินะผาและครอบครัว+เซซีลีอา ชนุตพร ชินะผาและครอบครัว  
 - ครอบครัว ปรัญจทรัพย+ครอบครัว ผลอดุม+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว สวอน  
 - ครอบครัว สวางจติต+เปาโล ปราการ จันมา ครอบครัวสวางจติต 

สุขสําราญแด - ครอบครัว ชนิทรนลัย  
 - ณัฐนันท ศรีนภาวรรณ ณัฐนันท 
 - พ.ต.ท.กัญจรตัน โพธิปสสา+ทิวธรรม หรรษกุล+ครอบครัว วิชชา 
 - มารีอา ชะมอย ทิวไผงาม ครอบครัว 
 - ครอบครัว กจิสําเรจ็และครอบครัว สุวิมล  
 - ฟรังซิสโก ไพโรจน นิลเซต  
 - มณีรัตน รัตนดานันท+ชาลนันท มรรคปฏปิทา ลูกหลาน 
 - ครอบครัว วจิิตรศิริโสภณ อนงลักษณ 
 - ครอบครัว นักบวช+ครอบครัว ชยันต+วารุณี+เปาโล อนุเทพ+เปโตร อัครกิตติ์+ตามประสงคผูขอ ครอบครัววารุณ ี
 - มารีอา ริศรา เจริญพานิช+ครอบครัว บรดิเจท อารีย เจริญพานชิ อารีย 
 - ดอมินิค ธนบูลย วงศประดู เบญจมาศ,มธุรส 
 - ครอบครัว วงษนิพนธ ธัญญรัตน 
 - ครอบครัว เทกลา กัญลณฐั+ตามประสงคผูขอ กัญลณัฐ 
 - พิชัย เจริญพงศ พิชัย 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันจันทร สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา, น.เรยมอนต นอนนาต พระคารดินัล 

วันที่ 31 ส.ค. 2020 - ครอบครัว รักชาติ พงศชีวะกุล+มารีอา มยุรี ทองโสภาและลูกๆ รักชาต ิ
เวลา 06.15 น. - ครอบครัว ศิริพร+โชคชัย วัตตกิจกุล+คลารา ศิริพร วัตตกิจกุล ศิริพร 

 - ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอย
ปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย  

 - สมาชิกทุกทานของกลุม “เพาะรัก” อารีย 
สุขสําราญแด - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม สมบัต ิ

 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตัง้  
 - อันนา ทิพยวัลย กจิสกุล  
 - ครอบครัว ภูมติระกูล+ยอแซฟ จอม ภูมติระกูล+เทเรซา เจมิสา ภูมติระกูล  
 - ครอบครัว อันตน บดี ทรพัยเย็น  
 - ครอบครัว มารีอา เอมอร ทรัพยเย็น  

วันอังคาร สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา, น.ยิเลส อธิการ, น.เอยดิ ฤาษี, น.อันนา ประกาศกหญิง 

วันที่ 01 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15.00 น. - เทเรซา บรรจบ เฮงรัศม ี บุญรัตน 

 - เปาโล เกงสือ แซอึ้ง วีระกิตติ ์
 - มารีอา ประจวบ ตันบุญชยั ประเวศ 

อุทิศแด - มารีอา เพ็ญ+เปโตร ผิน ปอมจักรศิลป+เทเรซา วัลยา ทิฬหะกุลธร+วิญญาณในไฟชาํระ ศิริพร 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
 - มารีอา ทวิล ลําพันธุ  

วันพุธ สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา, บุญราศียอหน ดู เลา พระสังฆราช และมรณสักขีของเดือนกันยายน, น.เอเตยีน กษัตรยิแหงฮังการี,  
บุญราศีอะพอลลินาลิสแหงโปชาต 

วันที่ 02 ก.ย. 2020 - มารีอา รัสรินทร สุรยิะมงคลและบตุรชาย  
เวลา 06.15 น. - มารีอา ริศรา เจริญพานิช+ครอบครัว บรดิเจท อารีย เจริญพานชิ อารีย 

 - ครอบครัว วงษนิพนธ ธัญญรัตน 
 - ครอบครัว ศิริพร+โชคชัย วัตตกิจกุล+คลารา ศิริพร วัตตกิจกุล ศิริพร 
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแดต็ วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3 เพ็ญวรา 
 - ลูกหลานและครอบครัวเปโตร สมชยั ชินะผา  

 - ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอย
ปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย  

สุขสําราญแด - สมาชิกทุกทานของกลุม “เพาะรัก” อารีย 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม สมบัต ิ
 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตัง้  
 - ครอบครัว ภูมติระกูล+ยอแซฟ จอม ภูมติระกูล+เทเรซา เจมิสา ภูมติระกูล  
 - ครอบครัว เฮงเจริญ ครอบครัว 
 - ครอบครัว อันตน บดี ทรพัยเย็น  
 - ครอบครัว มารีอา เอมอร ทรัพยเย็น  
. - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบด ี ระลึกถึง น.เกรโกรี พระสันตะปาปาและนักปราชญ, น.มังซุย พระสังฆราช 

วันที่ 03 ก.ย. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  
เวลา 19.00 น.  - มารีอา ทวิล ลําพันธุ  

 - มารีอา ฮวย เฮงเจริญ+ยอแซฟ แกะ เฮงเจริญ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ครอบครัว 
อุทิศแด - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญงิ ผูลวงลับ  

วันศุกร สัปดาหที่ 22 เทศกาลธรรมดา (วันศุกรตนเดือน), น.โรซา แหงวีแตรโบ, น.โมเสส, บุญราศีดีนา ลังเกอร 

วันที่ 04 ก.ย. 2020 - ครอบครัว เฮงเจริญ ครอบครัว 
เวลา 18.30 น.มิสซา - ครอบครัว อันตน บดี ทรพัยเย็น  

 - ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+ครอบครัว เอลิซาเบธ ดารกา แซตัง้  
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม สมบัต ิ
 - เปโตร สุกิจ อสัดงพงพนา ลักขณา 

สุขสําราญแด - มารีอา ริศรา เจริญพานิช+ครอบครัว บรดิเจท อารีย เจริญพานชิ อารีย 

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

 - สมาชิกทุกทานของกลุม “เพาะรัก” อารีย 
 - ครอบครัว มารีอา เอมอร ทรัพยเย็น  

วันเสาร น.เทเรซาแหงกัลกัตตา พรหมจารี, น.ลอเรนซ ยุสติเนียน พระสังฆราช 

วันที่ 05 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 17.00 น. - ฟรังซิสเซเวียร ประสิทธิ ์มัทวพันธุ ธนากร,ลูกหลาน 
นพวาร-มิสซา - มารีอา ฮวย เฮงเจริญ+ยอแซฟ แกะ เฮงเจริญ+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ ครอบครัว 
อุทิศแด - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ  

วันอาทิตยที่ 06 กันยายน 2020 : อาทิตยที่ 23 เทศกาลธรรมดา 


