
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 45 ประจาํวันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2563/2020 

อาทิตยท่ี 32 เทศกาลธรรมดา  



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาวสํานักงานวินิจฉัยคดีฝายจิตออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับพระคุณการุณย 
สําหรับผูลวงลับ 

ในสถานการณปจจุบันที่ยังคงมีการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2020 โอกาสระลึกถึงนักบุญยอหน ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 
สํานักงานวินิจฉัยคดีฝายจิต (Penitenzieria Apostolica) ไดออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับพระคุณการุณย
สําหรับผูลวงลับในสถานการณปจจุบันที่ยังคงมีการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ลงนาม 
โดยคารดินัล เมาโร ปอาเซนซา (Mauro Piacenza) โดยมีเนื้อหาสรุปได ดังนี ้
 พระคุณการุณยครบบริบูรณอุทิศแกวิญญาณในไฟชําระ มอบใหในกรณีท่ีคริสตชนปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
 1. จากเดิมที่กําหนดชวงเวลารับพระคุณการรุณยเพียง 8 วัน คือ วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 
สําหรับปน้ีขยายชวงเวลาเปนตลอดเดือนพฤศจิกายน เมื่อคริสตชนไปเยี่ยมสุสานและสวดภาวนา
ดวยความศรัทธา (แมสวดในใจก็ได) อุทิศแกดวงวิญญาณผูลวงลับ  
 2. จากเดิมที่ระบุวาในวันภาวนาอุทิศแดผูลวงลับ (2 พฤศจิกายน) (หรือตามวินิจฉัยของ
พระสังฆราชทองถิ่น, วันอาทิตยกอนหรือหลังวันที่ 2 พฤศจิกายน หรือในวันสมโภชนักบุญ
ทั้งหลาย) เมื่อคริสตชนไปเยี่ยมวัด หรือ วัดนอย (oratory) ดวยความศรัทธา พรอมทั้งสวดบท 
ขาแตพระบิดาและบทขาพเจาเชื่อ (creed) สําหรับปนี้หากคริสตชนคนหนึ่งคนใดไมสามารถ
ปฏิบัติไดในวันที่กลาวขางตน เขายังรับพระการุณยครบบริบูรณอุทิศแกผูลวงลับในวันใดวัน
หนึ่งของเดือนพฤศจิกายนที่เขาสามารถปฏิบัติได และเพิ่มเติมคือ 

 3. สําหรับผูสูงอายุ ผูปวย และผูไมสามารถออกจากบานไดดวยเหตุผลที่หนักแนนสามารถ
รับพระคุณการุณยครบบริบูรณเพื่ออุทิศแกผูลวงลับ โดย การภาวนาอุทิศแกผูลวงลับตอหนา 
พระรูปพระเยซูเจา หรือ พระรูปแมพระ และรวมใจเปนหนึ่งเดียวกับคริสตชนอื่น ๆ และมีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามขอเรียกรองของการรับพระคุณการุณยครบบริบูรณ คือ การรับศีล 
อภัยบาป การรับศีลมหาสนิท และการสวดตามพระประสงคของพระสันตะปาปา ทันทีที่
สามารถปฏิบัติได กฤษฎีกาฉบับนี้ยังไดใหตัวอยางของการสวดภาวนาอุทิศแกผูลวงลับแบบอื่น ๆ 
ดวย เชน การสวดทําวัตรเชาและทําวัตรเย็นอุทิศแกผูลวงลับ การสวดสายประคํา การสวดสาย
ประคําพระเมตตา การรําพึงบทอานจากพระวรสารของพิธีกรรมสําหรับผูลวงลับ หรือ ปฏิบัติงาน
เมตตาจิตโดยถวายความเจ็บปวยและความยากลําบากของพวกเขาแดพระเจา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 
 

1 
 

ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี ้ 

เปนเดือนระลกึถึงผูลวงลับ และวิญญาณในไฟชําระ 

ขอพี่นองรวมกันภาวนา รวมในมิสซา แกบาปรับศลี เพื่ออุทิศแดพวกเขาเสมอๆ ดวย 
 

2 

รับศีลลางบาปเดก็เลก็ ทกุสัปดาหสดุทายของเดือน   
หลังมิสซาสาย วันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 

ติดตอขอรับเอกสารไดที่สํานักงานวัด ตามเวลาทําการ 

 
3 

พี่นองทานใดประสงครวมแจงยอดภาวนา  

คาทอลิกไทยฯ ไมสิ้นเสียงสายประคํา 

รับใบแจงยอดและแจงจํานวนการสวดสายประคําที่หนาวัด 

 

 เง่ือนไขการขอพระคุณการุณยครบบริบูรณอุทิศแกวิญญาณผูลวงลับ 
 1. มีเจตนาที่จะขอรับพระคุณการุณยอุทิศแกวิญญาณผูลวงลับ 
 2. ปฏิบัติตามกิจกรรมดังท่ีกลาวไวขางตนอยางศรัทธาเพื่อที่จะขอพระคุณการุณย 
    ครบบริบูรณดังกลาว 
 3. ปฏิบัติศาสนกิจ ดังน้ี 
  - รับศีลอภัยบาป  
    (สามารถรับศีลอภัยบาปภายหลังในชวงเวลาประมาณหน่ึงสัปดาห) 
  - รับศีลมหาสนิท  
  (สามารถรับศีลมหาสนิทภายหลังในชวงเวลาประมาณหน่ึงสัปดาห) 
 4. สวดเพื่อพระสันตะปาปาและตามพระประสงคของพระสันตะปาปา 
 หมายเหตุ 
 คริสตชนสามารถขอรับพระคุณการุณยครบบริบูรณไดวันละ 1 คร้ัง 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ตะเกียงขอฉันมีน้ํามันอยูหรือเปลา”  

 พระวรสารในวันนี้ เปนเรื่องราวเพื่อเจาสาวมีกลุมฉลาดกับกลุมโง  สิ่ งที ่
แตกตางกันของกลุมหญิงทั้งสอง “เตรียมพรอมเสมอ” กับ “ไวกอน...” แตสุด 
ทั้งสิ่งที่เหมือนกันทั้งคู คือ หลับ...หลับสนิทเลยทีเดียว 
 แตหลายๆ ครั้งในชีวิตเรา ไดปฏิบัติอยางไร ? เราอยากใหลูกของเราโตมา 
ในพระพรของพระ แตหลายๆ ครั้ง เปนเราเองบาง ตามใจลูกบาง “ไวกอน...”  
ผลัดไปเรื่อยๆ เราจึงจะดําเนินชีวิตเหมือนกับเราเขาใจแลววานี่คือชีวิต นี่คือเวลาของเรา 
วันของเรา ... และมันกําลังผานพนไป เมื่อไรเราจึงจะหยุดผลัดผอนที่จะทําสิ่งตางๆ  
เสียที 

วันนี้พระเยซูเจาทรงเตือนเรา อยาผลัด “ไวกอน...” เหมือนกลุมโง เพราะวา 
มีบางสิ่งบางอยางในชีวิตที่เราตองทําในเวลานี้ มีบางสิ่งบางอยางในชีวิตที่เราไมสามารถ
ผลัดผอนไปจนถึงนาทีสุดทาย เหมือนกับเพื่อนเจาสาวที่ผัดผอนไมยอมไปซื้อน้ํามัน
จนถึงนาทีสุดทาย 

พระเยซูเจาทรงเตือนเราวา มีความเสี่ยงที่ เราจะเผลอหลับและลืมหนาที ่
ของเรา สิ่งเหลานี้เปนจุดเริ่มตนเรื่องรายแรง... การนอนหลับเปนภาพลักษณที่ชัดเจน 
ลองถามตัวเราดูสิวา ? เรากําลังดําเนินชีวิตคริสตชนเหมือนกับคนนอนหลับหรือเปลา 
(เรารูสึกวาไมเปน มีเวลาอีกมาก มาวัด สวดภาวนา ทําความดี ชวยเหลือผูอื่น เรายังรูสึก
เหนื่อยและเบื่อจากนั้นความเฉื่อยชาและความงวงก็ตามมาแลวก็ไมทํา) 

เพื่ อ เตรียมตั ว ใหพรอมเราตองทํ าอะไร เพื่ อ เตอมน้ํ ามันในตะ เกียง?  
เราพบคําตอบไดในบทเทศนบนภูเขา ที่นั่น พระเยซูเจาทรงเปรียบเทียบกิจการดีวา

เหมือนกับน้ํามันที่จุดตะเกียงใหสองสวาง พระองคตรัสวา “แสงสวางของทานตองสอง

แสงตอหนามนุษย เพื่อคนทั้งหลายจะไดเห็นกิจการดีของทาน และสรรเสริญพระบิดา

ของทานผูสถิตในสวรรค” (มธ 5:16) ดังนั้น อยาผลัดที่จะเตอมน้ํามัน ซึ่งหมายถึง 

กิจการดีและมีความสัมพันธกับพระเจาและเพ่ือมนุษย 

  “หมั่นเติมกิจการดีและมีความสัมพันธกับพระเจาและเพื่อมนุษย”  

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 

 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย 08 พ.ย. 2020 อาทิตยที่ 32 เทศกาลธรรมดา, น.กอดเฟรย อัครสงัฆราช, น.เอลิซาเบธ แหงพระตรีเอกภาพ 

เวลา 07.00 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห 
เวลา 09.30 น. - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทัง้หลาย  
สวดสายประคํา - มัทธิว ศักดิ์สวรรค ขุนหมื่น หทัยรัตน 

มิสซา - กิ้งซุง แซโงว ปรารถนา 
 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา ลูกหลาน 
 - ญาติพี่นองที่ลวงลับ ปญจทรัพย 
 - มารีอา สําลี มหามณีรัตน+ยอแซฟ(ภคัพล) ประธาน มหามณีรัตน วรรณรุณี 
 - มารีอา อัมพร เจษฏาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ วรรณภา 
 - แบรนาแด็ต เมธินี รุจิระเรืองไล  
 - ฟรังซิสโก พยนต+มารีอา ชีนา+อันนา นภาวรรณ+เยโรม เพ็ชรดา สําราญจติร เพ็ชรรัตน 
 - เปโตร ประวิทย วทิวัสพงศ+มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ นฤดีวร 
 - ยวงบัปตสิตา หลี+เซซีลีอา สําลี เกตุผล ศิริชล 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซสิโก พูน สมพานชิ+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - เปโตร สานิต ศรสีมพงษ+นิพนธ บุหนาด ดรุณี 
 - อันนา นันทนา+ลูกา เจยีกเจยีง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย ประภาศรี+กัญญรัตน ครอบครัว 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรพัย ครอบครัว 
 - ยอแซฟ ภวัต สุริยะมงคล  
 - ครอบครัว ตรธีารา และครอบครัว ไชยเผอืก และวิญญาณในไฟชําระ  
 - เปาโล อายิว แซเตและเวโรนิกา ชํานาญ เจริญทรัพย ผองเพ็ญ 
 - เทเรซา บรรจบ เฮงรัศม ี บุญรัตน 

อุทิศแด - ยอแซฟ โภชน+อันนา จิ๊ด บุญรัตน 
 - บรรพบุรุษ คุณพอ คุณแม ญาติมิตร+วญิญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ รัชน ี
 - เปาโล ประดับ+เปโตร วจิารณ+มารีอา สนุทรี+มารีอา รัชนีบูลย+มารีอา เสงี่ยม ศิราณ ี
 - มารีอา สวรรค วองไว+ปูเนยีม+ปูจี+พอคาํตัน+คุณยาเมือง+วิญญาณในไฟชําระ  
 - ยายตอง ยมราช+ยายแพง ยมราช+ตาแกส ยมราช+นาทองใส+นองแอร+ยาสวิล แซตัง+เทเรซา จินนตนา แซเจง+

ญาติพี่นองที่ลวงลบั สําราญ 
 - พอวัง+แมสีทา คําภา 
 - คุณพอไมเคิ้ล ชาโดฟสกี ้  
 - แอนนา หุยเค็ง แซเฮง+ร็อค อิ้วชัย แซโงว วิเชษฐ 
 - เปโตร มานะ+เทเรซา นภารักษ+อันนา มาลนิี อันนา มาลิสา+มารีย มารีย+ไมเคิล ธนบด-ีรุงศุภตานนท+มารยี อุบล สาลี  
 - เบเนดิกโต จุนเซง+มารีอา มาลี+ยอแซฟ ฮงปง สุพัชนิพา 
 - พลมารียผูลวงลับ ป.ราชินีแหงสันติภาพ 
 - เทเรซา นันทินี วงศประสิทธิ ์ เสาวณีย 
 - มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
 - บรรพบุรุษและวิญญาณในไฟชําระ เกษร 
 - เปาโล พรชัย ปญจทรัพย+เทเรซา สมศร ี สมบุญ 
 - มารีอา ดวงวิภา แซเจีย+เปโตร ชาญ เฮงตระกูล นภัสวรรณ 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญงิ ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ตรีนีแดด 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ มานี 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ วรรณภา,จินตนา 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ เพ็ญวรา,วิไลวรรณ 

วันจันทร ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน, น.เทโอดอร อธิการ 
วันที่ 9 พ.ย. 2020 - ครอบครัว สําราญจิตร เพ็ชรรัตน 
เวลา 06.15 น. - ครอบครัว งามพีระพงศ ปรารถนา 

มิสซา - ยวงบอสโก อดิศักดิ์ ศรีคง จิราพร 
 - ยอแซฟ พชรเดช+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง3+แบรนาแด็ต วราลักษณ เพ็ญวรา 
 - เทเรซา ฐษา สุริยะมงคลและครอบครัว  
 - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - เซซีลีอา นฤดีวร สําเนียงล้ํา นฤดีวร 
 - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 
 - เซซีลีอา ชนตุพร ชินะผาและครอบครัว+ยอหน ตองชนะ ชินะผาและครอบครัว  
 - เซซีลีอา วนิดา สุวรรณสารและครอบครวั วนิดา 
 - ยอแซฟ โพวงฮู แซลิ้ม  
 - ครอบครัว พัฒนมงคล ปาริฉัตร 
 - ครอบครัว สัญชัย ไชยเผือก  
 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  

ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+จอหน มาร ีกรวิชญ ปญจทรัพย  
สุขสําราญแด - ตามประสงคผูขอ+บริเท เจริญพานิช อารีย 

 - ครอบครัว มารีอา สําราญ มุสิกา+ครอบครัว ยอแซฟ ประเสริฐ ศิริพัฒน+ผูมีพระคณุทุกทาน สําราญ 
 - ครอบครัว ลูกา บุญไทย กจิมงคลวงค  
 - ครอบครัว มารีอา สุพัชนิพา สุพัชนิพา 
 - ครอบครัว เสาวนีย  
 - พลมารียเปรซิเดยีมราชินีแหงสันติภาพ  
 - ครอบครัว มารีอา อันนา วีนสั อมรินทร  
 - ครอบครัว รุงอรุณไทยกุล โชติรส 
 - ครอบครัว บรดิเจท อารย เจริญพานิช อารีย 
 - จุฬาภรณ ชสูรอยปน+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย  
 - ครอบครัว แคทธารนีา ปราณี ลิขติสจัจกลุ  



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร ระลึกถึง น.เลโอ ผูยิง่ใหญ พระสันตะปาปาและนักปราชญ, น.อันเดร อแวลลิน 

วันที่ 10 พ.ย. 2020 - สตานสิเลา ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ ศิริชล 
เวลา 06.15 น. - เปโตร สุจิน มิตรเจริญ บุญรัตน 

มิสซา - ลอเรน ไชยันต ษรสกุลทรัพย+มารีอา สอน บุรสกุลทรัพย  
 - ยอแซฟ ไสว มั่นศิลป+มารีอา โรซา มั่นศิลป ลัดดา 
 - ยวงบัปตสิตา หลี+เซซีลีอา สําลี เกตุผล ชลอ 
 - สตานเลาส ถวิล+ลูซีอา เสนอ+โรซา ราตรี จุลสุคนธ เพ็ญศร ี
 - มารีอา สุรินทร แสงจรัสวงค สาโรจน 
 - มารีอา บุญชู สงัขมณีวงศ คนึงนิจ 
 - ญาติพี่นอง พอแม และวิญญาณในไฟชําระ  
 - เปาโล ชาตรี+อาคาทา ศรีทา ตนประเสรฐิ+พี่นองตนประเสรฐิที่ลวงลับ ไชยยศ-ดารา 

อุทิศแด - พอวัง+แมสีทา+พอสวน+แมคําหลา วนิดา 
 -เบเนดิกโต จุนเซง+มารีอา มาลี+ยอแซฟ ฮงปง สุพัชนิพา 
 - ผูลวงลับตามประสงคผูขอ+ในไฟชําระ อําพัน 
 - บิดา-มารดา+บรรพบุรุษ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ สรัญญา 
 - ฟรังซิสโก ประเทือง+เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจิตร+เทเรซา ประภาพร ชื่นวิจติร+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ไฟชําระ ปนัดดา 
 - มารีโยเซฟ ศรีชมุแสง+แบรนาแด็ต แสงจันทร+ฟรานซิสโก ประกาย+เปโตร แสงตะวัน+ธรรมโรจน+อาฬวี สินธุวณิก ครอบครัว 
 - เบเนดิกโต จุนเช็ง แซกวย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+ยอแซฟกีรติ กีรตพิูนทรัพย+วิญญาณในไฟชําระ  
 - เปาโล เคี่ยวเสง็+ยอแซฟ อานนท แซอั้งและวิญญาณในไฟชําระ  
 - ณรงค+วาสนา พัฒนมงคล+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง ปาริฉัตร 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ วราลักษณ,สรญัญา 

วันพุธ ระลึกถึง น.มารตินแหงตูร พระสังฆราช 
วันที่ 11 พ.ย. 2020 - พิชัย เจริญพงศ พิชัย 

เวลา 06.15 น. - มารีอา วสุนันท เฮงตระกูล วสุนันท 
มิสซา - ครอบครัว ชนิทรนลัย  

 - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณ+ครอบครัว ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ วราลักษณ 
 - ลูกหลาน ครอบครัว เปโตร สมชยั ชินะผา  
 - แอนโทนี่ ณัฐกรณ องอาจพันธุชัย จิราพร 
 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน  

ปญทรัพย+ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  
สุขสําราญแด - ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข  

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - มารีอา รัสรินทร สุรยิะมงคลและบตุรชาย  
 - ลูซีอา สะอาด ชมจันทร  
 - ครอบครัว เฮงตระกูล นภัสวรรณ 
 ครอบครัว แคทธารีนา ปราณี ลิขติสจัจกุล  
. - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบดี ระลึกถึง น.โยซาฟต พระสังฆราชและมรณสักขี, น.มารติน พระสันตะปาปา 

วันที่ 12 พ.ย. 2020 - อันนา สงา มั่นศิลป+ดอมินิก ชาตร ีเหรียญสกุล ลัดดา 
เวลา 19.00 น.  - ยอแซฟ สันทดั วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 

มิสซา - เปโตร ชาย+อันนา ขาย+เปโตร บาน+อันนา บาน พิชัย 
 - ปูยา ตายาย+บรรพบุรุษทุกทาน+ยอแซฟ เบ็ญจมินทร โสตถนิิรันดร วิเชษฐ 
 - อันนา คําภา พันวิลยั+ญาติพี่นองที่ลวงลบัและว.ในไฟชําระ สุรัษดา 

อุทิศแด 
- เปาโล พรชัย+มารีอา ยุยเอง็ ปญจทรัพย+เยอแซฟ หวงเซีย้ แซโงว+เทเรซา ซิ้ว แซจึง+ยอแซฟ โชคชยั+มารีอา 
อุไร+ยอหนบัปติสตา วีระชัย+ยอแซฟ ชวลติ+เปาโล ธีระ+อันตน ชรินทร+ยอหนบัปตสิตา  
ชําราญ+ญาติพี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ 

สมบัต ิ

 - เบเนดิกโต จุนเช็ง แซกวย+มารีอา มาลี ศรุตวราพงศ+ยอแซฟกีรติ กีรตพิูนทรัพย+วิญญาณในไฟชําระ  
 - มารีอา สวรรค วองไว  
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ณภัสสร,วสุนันท 

วันศุกร สัปดาหที่ 32 เทศกาลธรรมดา, น.สตานสิเลาส กอสตกา นักบวช, น.ฟรงัซิสเซเวียร กาบริน ี
วันที่ 13 พ.ย. 2020 - อันตน พัทธพล องอาจพันธุชัย จิราพร13 

เวลา 19.00 น. - บุญลอง พงศชีวะกุล+บุญธรรม พงศชีวะกุล พิชัย 
ตั้งศีลฯ-มิสซา - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 

 - ครอบครัว มารีอา น่ําเค็ง  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว มารีอา อันนา วีนสั อมรินทร  

สุขสําราญแด - ครอบครัว สินธุวณิก ครอบครัว 
 - เปโตร สมชาย+มารีอา นิภาพร+เปโตร กวินภพ+ครอบครัว+ญาติพี่นอง+ผูเจ็บปวย+สันติสขุในโลก กิจสําเรจ็ 
 - ครอบครัว ตรนีีแดด จรูญนันทวัฒน ตรีนีแดด 

วันเสาร สัปดาหที่ 32 เทศกาลธรรมดา, น.ลอเรนซ โอตูเล อธิการ 

วันที่ 14 พ.ย. 2020 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
เวลา 17.00 น. - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
นพวาร-มิสซา - พ.ต.เฉลิม+โรซา ประทีป นาคทอง+เปโตร ไหล+มารีอา วาแรน+ยวงบัปติสตา มานติย โสภาษติ ฉันทนา 

 - เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภสิิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
อุทิศแด - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ธัญญภรณ 

 - อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพาณิช+มารอีา ปุ ประสานไทยและวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง อารีย 
 - มีคาแอล สาคร+มารีอา อําไพ+วินเซนตเดอปอล สมจติร+ปูยา ตา ยาย +ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ กิจสําเรจ็ 

วันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2020 : อาทิตยที่ 33 เทศกาลธรรมดา 


