สนทนาภาษาพ่อ–ล ูก
พีน้องทีเคารพรัก วันนีเป็ นวันฉลองครอบครัวศักดิสิ ทธิ ของพระเยซูเจ้า
จากบทอ่านจากหนังสื อบุ ตรสิ รา (บสร. 3:3-7,14-17ก) ผูเ้ ขี ยนได้พูดถึ งความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับบิ ดา
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ฉลองครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซูเจ,า

มารดา และกับพระเป็ นเจ้าและผลที ตามมา ท่านกล่าวว่า บุตรที ยําเกรงบิ ดาก็ชดเชยบาปของตน บุตรที ให้เกี ยรติ
มารดาก็เหมื อนกับสะสมทรั พย์สมบัติไว้ ผูท้ ี ยําเกรงก็มีความสุ ข เมื อเขาอธิ ษฐานภาวนา พระเจ้าก็จะทรงฟั งเขา
บุตรทีให้เกียรติบิดาจะมีอายุยืน บุตรทีเชือฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทําให้มารดาชืนใจ ผูท้ ียําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าย่อม
ให้เกียรติแก่บิดา เมือตกทุกข์ได้ยากพระเจ้าจะทรงระลึกถึงเขา บุตรทีละทิงบิดาก็เหมือนผูก้ ล่าวหมินพระเจ้า บุตรที
ทําให้มารดาเสี ยใจจะถูกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาปแช่ง
จากบทอ่ า นจากจดหมายนักบุ ญ เปาโลถึ งชาวโคโลสี (คส. 3:12-21) นักบุ ญ เปาโลได้เ ตื อ นชาวโคโลสี
สัตบุรุษของท่านให้เพียบพร้อมถ้วยคุณธรรมทีจําเป็ น เพือให้ครอบครัวมีความสุ ข ท่านได้เตื อนพวกเขาให้เห็นอก
เห็ นใจกัน มี ค วามใจดี ความถ่อมตน ความอ่อนโยน และความพากเพี ยร อดทนเป็ นเหมื อนเครื องประดับตน
ให้พวกเขาผ่อนหนักผ่อนเบาซึ งกันและกัน หากมีเรื องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงให้อภัยความผิด
ของเขาอย่างไร ก็จงให้อภัยแก่เขาอย่างนันเถิด แต่สิงทีสําคัญกว่าสิ งใดก็คือ ความรัก ซึ งรวมเราไว้เป็ นหนึ งเดียวกัน
อย่างสมบูรณ์ และจะทําให้ครอบครัวมีความสุ ขอย่างแท้จริ ง
ปี เก่ากําลังจะผ่านไป ขอให้พีน้องได้พิจารณาถึงวันเวลาในปี ทีผ่านมาว่า พีน้องได้ใช้เวลาอย่างไร ถ้าหาก
พีน้องได้ใช้เวลาอย่างดี ในความสัมพันธ์กบั พระเป็ นเจ้า และเพื อนพี น้อง ก็ให้ขอบคุ ณพระเป็ นเจ้า ตรงกันข้าม
ถ้าพีน้องใช้เวลาไม่ดี ก็ให้ถือโอกาสขอสมาโทษจากพระเป็ นเจ้า
เนื องในโอกาสฉลองวันพระคริ สตสมภพ และวันขึ นปี ใหม่ ขอพระกุมารเจ้าโปรดอวยพระพรให้พีน้องที
เคารพรักทุกท่าน ประสบแต่ความสุ ขกายสุ ขใจตลอดปี
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ดวยความเคารพรักในพระคริสตเจา
คุณพอแอนโทนี่ สมศักดิ์ นามกร

พระคัมภีร....สู
....สูชีวติ
พีน้องชุ มชนอาสนวิหารฯ จันทบุรี ทีรักและเคารพทุกท่าน สัปดาห์ตน้ คริ สตศักราช 2018 ขอองค์
แม่ พ ระองค์ อุ ป ถัม ภ์ ข องอาสนวิ ห ารฯ อวยพระพรทุ ก ท่ า นให้ มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพใจที ดี มี ค วาม
เจริ ญรุ่ งเรื องในการงาน อาชีพ ครอบครัว และพร้อมมาร่ วมงานกับอาสนวิหารฯ เสมอและตลอดไป
เริ มต้นปี ใหม่ดว้ ยการส่ งความสุ ขให้กบั วัดของทางพุทธศาสนา อาทิ วัดไผ่ ล้อม , วัดพลับพลา ,
วัดจันทนาราม , โรงเรียนลาซาล , ส่ วนราชการ จังหวัดจันทบุรี อบจ. , เทศบาลเมืองจันทบุรี , เทศบาลเมือง
จันทนิมิต ท่านรองทัง 2 คุณประดิษฐ์ พนาราม และคุณอรุ ณ เกษมสุ ข นําทีมแบ่งปั น 2 สาย พร้ อม
สภาอภิบาลทุกเขต เดินสายจนครบ เป็ นการทํางานร่ วมความเป็ นหนึงเดียวกัน เย้ๆๆๆ
ขออวยพรสําหรับสุ ขภาพทีดีของท่าน ผอ.รั ตนศั กดิ, วงษ์ มณีชูโชติ ทีกําลังพักฟื นร่ างกายหลังจาก
การผ่าตัด แข็งแรงไวๆ นะคะ กลับมาเป็ นขวัญและกําลังใจให้กบั พวกเราชาวสภาฯ ใหม่เลยค่ะ
หยุดว่างเว้นกิ จกรรมไปถึ ง 1 เดื อนเต็ม เนื องจากทางวัดมีกิจกรรม ประชาสัมพันธ์มายังสมาชิ ก
ชมรมคนรักสุ ขภาพวัดโรมัน เตรี ยมตัวมาขยับแข้ง-ขากันได้แล้วค่ะ ในวันอังคารที 2 มกราคม 2018 นี ค่ะ
ทางชมรมยังเปิ ดให้มีการออกกําลังกายตามปกติ เต้นทุกวัน หยุดวันพุธและวันอาทิตย์ มาใช้บริ การได้ค่ะ
แจ้ งข่ าวค่ ะ ความก้าวหน้าอี กขันหนึ งของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลจันทนิ มิต เมื อ 14
ธันวาคม 2017 ทีผ่านมา ได้มีพิธีเปิ ดป้ าย "คลีนิคหมอครอบครั ว" เป็ นสาขาของโรงพยาบาลพระปกเกล้า
มีแพทย์ผเู ้ ชียวชาญมาประจํายังทีนี มีการออกเยียมผูป้ ่ วยโรคไม่ติดเรื อรัง เพือให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
และมี ที ม อสม. คอยติ ดตามดู แลภาวะสุ ข ภาพของทุ ก คนที อยู่ใ นพื นที ด้วย ความก้าวหน้า ครั งนี ทํา ให้
รพสต.จันทนิมิต ได้ มีเครื2 องตรวจคลื2นหัวใจ เครื2 องกระตุ้นหัวใจ งบทําห้องฉุ กเฉิ นเพิมขึน บริ การเหมือน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีแพทย์แผนไทยคอยให้คาํ ปรึ กษา มีการรักษาด้วยการนวด มีบริ การทันตกรรม
เพือให้สมกับคําว่า "บริ การทุกคน ทุกอย่ าง ทุกที ทุกเวลา ด้ วยเทคโนโลยี" และซื อสัตย์ มุ่งมัน ใจบริ การ
ทํางานเป็ นทีม ซึ งเป็ นการรวมกันของแพทย์-เจ้าหน้าที-อสม. "จันทนิมิตจงเจริ ญ"
SUGARCANE
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Lectio ขอเชิญอ่ าน ลก.2;22-40 (อ่ านพระวาจา 3 รอบ)
เมื อครบกําหนดเวลาทีพระมารดาและพระบุตรจะต้องทําพิธีชาํ ระมลทินตามธรรมบัญญัติของโมเสส โยเซฟ
พร้อมกับพระนางมารี ยน์ าํ พระกุมารไปทีกรุ งเยรู ซาเล็มเพือถวายแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแต่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและถวายเครื องบูชาคือนกเขาหนึ งคู่หรื อนกพิราบ
สองตัว ตามทีมีกาํ หนดไว้ในธรรมบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เวลานัน ทีกรุ งเยรู ซาเล็ม ชายผูห้ นึ งชื อสิ เมโอน เป็ นคน
ชอบธรรมและยําเกรงพระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้าสถิตกับเขาและทรงเปิ ดเผยให้เขารู ้ว่าเขาจะ
ไม่ตายก่อนทีจะได้เห็นพระคริ สต์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระจิตเจ้าทรงนําสิ เมโอนเข้าไปในพระวิหาร ขณะทีโยเซฟพร้อม
กับพระนางมารี ยน์ าํ พระกุมารเข้ามาปฏิบตั ิตามทีธรรมบัญญัติกาํ หนดไว้ สิ เมโอนรับพระกุมารมาอุม้ ไว้ และกล่าวถวาย
พระพรแด่พระเจ้าว่า
ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า บัดนี พระองค์ทรงปล่ อยผูร้ ับใช้ของพระองค์ไปเป็ นสุ ข ตามพระดํารัสของพระองค์
เพราะนัย น์ ต าของข้า พเจ้า ได้เ ห็ น องค์พ ระผูช้ ่ ว ยให้ ร อดพ้น ผูท้ ี พระองค์ทรงจัด เตรี ย มไว้สํา หรั บนานาประชาชาติ
เป็ นแสงสว่างเปิ ดเผยให้คนต่างชาติรู้จกั พระองค์ และเป็ นสิ ริรุ่ งโรจน์สาํ หรับอิสราเอลประชากรของพระองค์
โยเซฟประหลาดใจในถ้อยคําทีกล่าวถึ งพระกุมาร พระนางมารี ยก์ ็ทรงรู ้สึกเช่ นเดี ยวกัน สิ เมโอนอวยพรท่าน
ทังสองคนและกล่ า วแก่ พ ระนางมารี ย ์ พระมารดาว่ า “พระเจ้า ทรงกํา หนดให้ กุ ม ารนี เป็ นเหตุ ใ ห้ ค นจํา นวนมาก
ในอิ สราเอลต้องล้มลงหรื อลุกขึน และเป็ นเครื องหมายแห่ งการต่อต้าน เพือความในใจของคนจํานวนมากจะถูกเปิ ดเผย
ส่ วนท่าน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน
ประกาศกหญิงคนหนึ งชืออันนา เป็ นบุตรหญิงของฟานูเอลจากเผ่าอาเซอร์ นางชรามากแล้ว แต่งงานตังแต่ยงั สาว
อยู่กบั สามี เจ็ดปี หลังจากนันก็เป็ นม่าย เวลานี อายุแปดสิ บสี ปี ไม่ได้ออกจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าทังกลางวัน
กลางคืนโดยจําศีลอดอาหารและอธิ ษฐานภาวนา นางเข้ามาในเวลานันพอดี ขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้
ทุกคนที กําลังรอคอยการไถ่ กู้กรุ งเยรู ซาเล็ม ฟั งเมื อโยเซฟพร้ อมกับพระนางมารี ย ์ปฏิ บตั ิ ต ามที ธรรมบัญ ญัติข ององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้ากําหนดไว้สําเร็ จทุกประการแล้ว ก็กลับไปทีนาซาเร็ ธเมื องของตนในแคว้นกาลิ ลี พระกุมารทรงเจริ ญวัย
แข็งแรงขึน ทรงพระปรี ชาญาณอย่างสมบูรณ์ และพระหรรษทานของพระเจ้าสถิตกับพระองค์
Maditatio รําพึง ไตร่ ตรอง และฟังเสี ยงของพระเจ้ าที2ตรัสกับฉัน
วัน นี พระศาสนจัก รฉลองครอบครั ว ศัก ดิ สิ ทธ์ ซึ งมี โ ยเซฟ พระแม่ ม ารี ย ์แ ละพระกุม าร ได้ไ ปปฏิ บตั ิ ต าม
บทบัญญัติของโมเสส ท่านทังสองไม่ได้ถือว่าท่านมี เอกสิ ทธิ ในการเป็ นบิดามารดาของพระผูไ้ ถ่ แต่ท่านทําเหมื อนคน
อืนๆ ทุกประการ ถ้าจะมองแบบธรรมดา ครอบครัวนี ยืดพระเจ้าเป็ นผูน้ าํ ทางชี วิต เมือมีบุตรได้นาํ บุตรมาหาพระเจ้า และ

ผูเ้ ขียนได้สรุ ปง่ายๆว่า “พระกุมารทรงเจริ ญวัยแข็งแรงขึน ทรงพระปรี ชาญาณอย่างทําบูรณ์ และพระหรรษทานของ
พระเจ้าสถิตกับพระองค์”
พระศาสนจักรให้ความสําคัญกับครอบครัว พระสันตะปาปาเองก็ทรงตระหนักถึ งเรื องนี และพยายามให้
ทุกคนตระหนักถึ งความเป็ นครอบครัว และความสํานึ กถึ งการเป็ นคริ สตชนคือการอยู่เป็ นครอบครัว รัก ช่ วยเหลื อ
แบ่งปัน มีส่วนร่ วม แบบอย่างของครอบครัวศักดิสิ ทธ์เป็ นแสงสว่างทีแท้จริ งสําหรับพวกเรา
Templatio/ Actio (แนวทางปฏิบัต)ิ
• ปี ใหม่ นี หันกลับ มามองชี วิต ครอบครั ว ของเราเสี ย ใหม่ ดี ไหม มี อะไรที เราจะเติ มสิ งใหม่ๆ ให้กับ
ครอบครัวของเรา?
• การมีส่วนร่ วมในกับทางวัด เป็ นการแสดงออกซึ ง ความช่วยเหลือครอบครัวของเราเอง?

ก
1. ขอขอบคุ ณ ทุ กท่ า น ทุ กฝ่ าย ที ช่ วยกันเตรี ยมงานและร่ ว มกันฉลองงานคริ ส ต์มาสของเรา ขอพระเป็ นเจ้า
ผ่านทางคําเสนอวิงวอนของพระนางมารี อาปฏิสนธิ นิรมล อวยพระพรแด่ทุกท่าน
2. เวรจัดของถวายและเก็บถุงทานอาทิตย์หน้า เขตตลาด
3. ขอเชิ ญ พี น้องสมาชิ ก สชค. วัดจันทบุ รี ร่ ว มฉลองวันครอบครั วศักดิ สิ ทธิ และรั บ น้อ งใหม่ รุ่ นที 177-182
วันนี เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมนิรมล
4. ขอเชิญพีน้องร่ วมมิสซาปี ใหม่ “สุ ขสําราญสําหรั บสัตบุรุษอาสนวิหารฯ” วันพรุ่ งนี เวลา 08.30 น. (งดมิสซาเช้ า)
5. วันพฤหัสฯที 4 และวันศุกร์ที 5 มกราคม 2018 มีส่งศีลผูป้ ่ วยและคนชราตามปกติ
6. ขอเชิ ญสมาชิ กคู ร์ซิลโลทุ กท่ าน ร่ วมพิ ธีมิสซารั บน้องใหม่ วันเสาร์ ที 6 มกราคม 2018 เวลา 15.00 น.
หลังมิสซาเชิญร่ วมรับน้องใหม่ จับของขวัญ และรับประทานอาหารร่ วมกัน ณ หอประชุมนิรมล
7. จะมีพิธีโปรดศี ลล้างบาปเด็กเล็ก วันอาทิ ตย์ที 7 มกราคม 2018 หลังมิ สซาสาย พี น้องท่านใดประสงค์ให้
บุตรหลานรับศี ลล้างบาป กรุ ณาแจ้งความจํานงได้ทีธุ รการบ้านพักพระสงฆ์ ภายในวันพุธที 3 ถึงวันศุกร์ ที 5
มกราคม 2018 กรุ ณานําสําเนาทะเบียนคริ สตชนมาด้วย
8. ขอเชิญเด็กทุกคนร่ วมงานวันยุวธรรมทูต วันอาทิตย์ที 7 มกราคม 2018 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ อาสนวิหารฯ
9. ขอเชิญสมาชิกผูส้ ูงอายุทุกท่าน ร่ วมมิสซาสุ ขสําราญปี ใหม่ ในวันจันทร์ที 15 มกราคม 2018 ณ อาสนวิหารฯ
จันทบุรี โดยมีกาํ หนดการ ดังนี
07.00 น.
ลงทะเบียน , ตรวจสุ ขภาพ + ตรวจเลือด (มีบริ การข้าวต้ม)
09.00 น.
ร่ วมฟังบรรยายในหัวข้อ "สุ ขภาพดีได้ ด้วยสมุนไพรรอบตัว"

10.00 น.
มิสซาบูชาขอบพระคุณ
11.00 น.
ร่ วมงานเลียง + จับของขวัญวันปี ใหม่
10. ขอเชิ ญสมาชิ กผูส้ ู งอายุทุกท่าน ร่ วมงาน "ชุ มนุมผูส้ ู งวัย ระดับสังฆมณฑล" ในวันอาทิตย์ที 28 มกราคม 2018
ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิ คม ผูท้ ี สนใจเข้าร่ วม ลงชื อได้ทีธุ รการบ้านพักพระสงฆ์ ตังแต่ บดั นี ถึงวันที 5
มกราคม 2018 และขอเชิญพีน้องร่ วมทําบุญสําหรับกิจกรรมผูส้ ูงอายุของวัดเราได้ทีคุณพ่อทุกท่าน
11. สถานรับเลียงเด็กบ้านยอแซฟพิ ทกั ษ์ เปิ ดรับสมัครนักเรี ยนใหม่ปีการศึ กษา 2561 รับเด็กอายุ 1 ปี ถึง 5 ปี
ติดต่อซื อใบสมัคร และสมัครได้ตงแต่
ั บดั นี เป็ นต้นไป สถานที ทําการ อาคารแพร่ ธรรม อาสนวิหารฯ จันทบุรี
วันจันทร์ - วันศุ กร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ มเติ มได้ที โทร. 039-312205 ,
086-3465576 , 086-3388858
12. โรงเรี ย นสตรี มารดาพิ ท ักษ์จนั ทบุ รี เปิ ดรั บสมัค รนักเรี ย นใหม่ ประจํา ปี การศึ กษา 2561 ตังแต่ อนุ บ าล 1-3
จําหน่ ายใบสมัครถึ งวันที2 2 กุมภาพันธ์ 2561 และประถมศึ กษาปี ที2 1 ถึงมัธ ยมศึ กษาปี ที2 4 ยื2นใบสมัค ร
วันเสาร์ ที2 17 กุมภาพันธ์ 2561 จําหน่ ายใบสมัครในวัน - เวลาราชการ ราคาชุ ดละ 100 บาท ณ ห้องธุ รการ
โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ สอบถามรายละเอียดเพิมเติม โทร.039-311038
13. เชิญชวนพีน้องทีมีความพร้อมและประสงค์จะแต่งงานในวันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ 2018) สมัครและสอบถาม
รายละเอียดเพิมเติมทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์

อาทิตยหนา สมโภชพระคริสตเจาทรงแสดงองค

! "#
1. ขอเชิญพีน้องร่ วมฉลองวัดพระคริ สตประจักษ์ บ้านเล่า วันเสาร์ที 6 มกราคม 2018 พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.
2. ขอเชิญพีน้องร่ วมฉลองวัดพระนามเยซู ชลบุรี วันเสาร์ที 13 มกราคม 2018 พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.

พี่นองที่เปนสมาชิกโครงการสวดลูกประคําแสนสวย รวมกันสวดลูกประคําตามบทรําพึงขอธรรมล้ําลึกตางๆ
ประจําวัน ในหนังสือบทภาวนาฉบับพกพา หนา 28 - 35 ตลอดสัปดาห2นี้
“ภาวนาเพื่อสมาชิ
อสมาชิกในครอบครัวจะได# มีค วามรั กต% อกั นและกัน เช% นครอบครัวศัก ดิ์สิทธิ์ ของ
นักบุญยอแซฟ แม%พระ และพระเยซูคริสตเจ#า”

ก
วันจันทร์ ที2 1 มกราคม 2018
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เวลา 07.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ “วันขึน_ ปี ใหม่ ”
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วัน/เวลา

สํ าหรับ

จันทร์ที 1

เช้ า. งดมิสซา (ย้ ายมิสซาไปคํา2 วันจันทร์ )
คํา2 . สุ ขสําราญครอบครัวเงินทะนงค์ / คริ สโตเฟอร์ สมาน , อันนา วรรณา , ลูชีอา ผิด , มารี อา จันทร์ ,
ยอแซฟ แซ และญาติพีน้อง ,อันนา สังวาลย์ (ครบ 15 วัน) ,อันนา แจ่ม ,เปโตร เหงย ,ยอแซฟ สมศักดิ ,
ซิสเตอร์อนั เด เปรมจิต , มีคาแอล ซาย , มารี อา ตลับ , ยอแซฟ บัญชา , อันนา ละเอียด , ยอแซฟ มนูญ ,
เคลเมนท์ ศักดิชัย , อันนา กนกนาถ , ยอห์นบัปติสตา เห่ง ,เปาโล ซ้งเฮียง , อักแนส ซ่วน ,เปโตร ย้อย ,
อันนา ยาน , ยอแซฟ หลี , อันนา กฤษณา , มาร์ธา กันยา , อันนา พนิดา ,มีคาแอล ประเสริ ฐ ,ยวงบัปติสตา
ยาง , อันนา เรี ย , สเตฟาโน ย้ง , เวโรนีกา ประวิทย์ วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณในไฟชําระ
เช้ า. สุ ขสําราญคุณหงัน - คุณนิรชยา เจริ ญนารถ , คุณเย็นจิต - คุณวรรณธิดา เกิดพูล , คุณอริ สรา ธีรกุลสถิตย์ /
สเตเฟน ชุน , อันนา งึง , เปาโล เรื อง , อันนา แช , เปโตร หอม ,มารี อา หลิน ,อันตน ดีกรี ,ยอแซฟ ตุ๋ย ,
อันนา แจ่ม ,คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ ,ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน ,อักแนส องุ่น และวิญญาณในไฟชําระ
คํา2 . ยอแซฟ วิทยา (ครบ 30 วัน) , มารี อา นิตยา , ยวงบัปติสตา ยวง , ยอแซฟ สมเกียรติ , นางอ้อยทิพย์ ,
ยออากิม สมบุญ , เปาโล เกียว , อันนา แก้ว , มัทธีอสั บุญรอด และวิญญาณในไฟชําระ
เช้ า. สุ ขสําราญบ้ านจําหน่ ายผล / คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน ,อักแนส องุ่น และ
วิญญาณในไฟชําระ
คํา2 . สุ ขสําราญครอบครัวคุณวัลลีย์ โคมินทร์ , ครอบครัวคุณผ่ องศรี ฐาปนาชัย / ปู่ ย่าตายาย ลุงป้ านาอา
พีน้อง และวิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง , มาร์ธา เนือง และญาติพีน้องตระกูลกอบสุข , คุณพ่อยอแซฟ เศียร ,
พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง , คุณพ่อเปาโล เทพศิริ , คุณพ่อยอแซฟ วินทร์ , คุณพ่อลอเรนซ์ วิโอลา ,
คุณพ่อยอแซฟ สี ลม ,คุณพ่อสตีเฟน วิชิต ,คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล ,คุณพ่อยอแซฟ พยนต์ ,คุณพ่อเปโตร
บุญยงค์ , คุณพ่อปั สกัล ไบลอน พิทกั ษ์ , คุณพ่อเปาโล เมธี , คุณพ่อยอแซฟ ยุทธิชยั , คุณพ่อเปาโล ประวิช
และวิญญาณคุณพ่อทีล่วงลับทุกท่าน , เปาโล สังเวียน - มารี อา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ ,
ยอแซฟ กุย้ - อันนา ถนอม , อันนา วอน , อันนา ซาง ,อันนา วิมล ,เปโตร สุเทพ ,ยอแซฟ อนุ ,เวโรนีกา
ลออ , เปาโล จุ่น , มารี อา มักดาเลนา สมุทร , เปาโล เกียรติณรงค์ , มารี อา มักดาเลนา ลัดดาวัลย์ ,
เปาโล ภานุวฒั น์ , ยอแซฟ สล้าง , ซิสเตอร์มารี อา จูซิน , ยวงบัปติสตา ยิวชอง , มารี อา ชินซือ , มารี อา
จูฮวย , นิโคลัส อมร , อันนา นาม , มารี อา เรณู , อันตน สมชาย และพ่อแม่ , ดอมินิโก ซาเวรี ปองธรรม ,
ยอแซฟ ยรรยง ,ยอแซฟ อานนท์ ,ยอแซฟ ยงยุทธ ,เอลีซาเบธ สาลี ,ยอแซฟ เย้อ ,อันนา น่า ,โทมัส ฟัก ,
มารี อา ซ่อนกลิน , ยอแซฟ เฮียน , อันนา สายใจ , เปโตร กว๊า , อันนา หลี , วินเซนเต ทํา , อันนา ไฉน ,

อังคารที 2

พุธที 3

อันนา บังเอิญ , เปาโล เจ่า , อากาทา เม่า ,ยาโกเบ โฮ้ ,เทเรซา กันY ,ซีมอน กิตติพงศ์ ,มารี อา หยิดหม่วย ,
เปาโล เต็กอี และพ่อแม่พีน้อง ,ยอแซฟ เทียน ,มารี อา มักดาเลนา เธอ ,ยอแซฟ เฉลิม ,เปาโล ประจวบ ,
เปโตร ไพบูลย์ , นายสิ งห์ , เปโตร ยัน , เซซีลีอา กลํา , ฟรังซิสโก ฟัน , มารี อา เม , เซซีลีอา บุญช่วย
ญาติพีน้อง และวิญญาณในไฟชําระ
พฤหัสฯที 4 เช้ า. ฟรังซิสโก วิศิษฐ์ , ซีมอน วิชยั , มารี อา มักดาเลนา สํารอง , ยวงบัปติสตา ฉลองชัย , ยอแซฟ วิจิตร ,
เปาโล ชวณิ ช , มารี อา เยาวภา และวิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง ,ลูชีอา กิมเฮียง ,ยอแซฟ ฟ้ ง ,อันนา เถียม ,
ยอแซฟ เจตน์ , มาร์ธา แถว และวิญญาณในไฟชําระ
คํา2 . เทเรซา สําอางค์ (ครบ 100 วัน) , โซแตร์ ส่อง , สเตฟาโน ย้ง , เวโรนีกา ประวิทย์ , ซีมอน วุฒิ , มารี อา
สมปอง , คุณพ่อสํารอง และญาติพีน้อง , ยอแซฟ ซุ่น , สเตฟาโน เล้ง , อันนา แจ่ม , ยอแซฟ พิทกั ษ์
และวิญญาณในไฟชําระ
ศุกร์ที 5 เช้ า. คุณพ่อเอวเยน บุญชู ,คุณพ่อมัทธิว วิชยั ,มัทธิ ว ประสพ ,มอนี กา บุญเชือม ,การ์โรโล สุวฒั น์ ,มอนีกา
ศุกร์ ต้นเดือน
วรรณา ปู่ ย่าตายาย และญาติพีน้อง ,คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ ,ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน ,มารี อา ฟิ นนา ,
อักแนส องุ่น ญาติพีน้อง และวิญญาณในไฟชําระ
คํา2 . ยอแซฟ ประกาศ , เทเรซา นิลพรรณ , มารี อา นรา , เปาโล สุรสิ ทธิ , ยวงบัปติสตา เนย , มารี อา ฝ่ าย ,
ยอแซฟ เชือง , ฟรังซิ สโก ก้อก , เอลีซาเบธ ดุ๋ย , เปาโล หลง , เปาโล จุ่น , มารี อา มักดาเลนา สมุทร ,
เปาโล เกียรติณรงค์ , อันนา สังวาลย์ , อันนา จิตรา , ยอแซฟ เสื อง , อันนา กี , ยอแซฟ เตียงกวง ,
มารี อา งิน , อันนา เบญจา , ยอแซฟ โกวิท , เปาโล ส่ วน - อันนา อรุ ณ , เบเนดิกโต หัน ,มารี อา เสงียม ,
เปโตร ไชยา , อันนา วัฒนา , เปาโล คี , เปโตร จุก , อันนา ซุย , มารี อา ล้วน , เปาโล หวน , เวโร ซัน ,
อันนา จันทนา , มารี อา สมใจ , ลูกา สําราญ , ลูชีอา วันเพ็ญ ญาติพีน้องผูล้ ่วงลับ วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณในไฟชําระ
เสาร์ที 6 เช้ า. สุ ขสําราญครอบครัวรัตสุ ดา นาคสุ วรรณ / ยอแซฟ เฉลิม , อันนา กิม , เปโตร ชาญชัย , เปโตร
ไกรวุฒิ , มาร์ติน จัน , มารี อา มี , ยอแซฟ นิวฒั น์ , ลูกา ลูกา , โรซา แซ้มม้วย , ฟรังซิ สโก สมหวัง ,
ยอห์น ธานี , เปาโล เม้ง , มารี อา กิมย้ง , เปโตร ไพลิน , เปโตร โกศล , เปาโล พรเทพ ญาติพีน้อง
และวิญญาณในไฟชําระ
คํา2 . พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง , เบเนดิกโต เสนีย ์ , เอลีซาเบธ กัลยา , เปโตร สุดใจ , ยอแซฟ เทียงยือ ,
มารี อา ชูศรี , ยอห์น จีฮุง , ยอแซฟ ดาส , อักแนส สวน , ยาโกเบ เลียน , ยอแซฟ เฉลิม , อันนา ลําปาง ,
เซซีลีอา สมศิริ , ยอแซฟ สันติ และวิญญาณในไฟชําระ

