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สวัสดีพีน้องทีเคารพรัก สัปดาห์นีเป็ นสัปดาห์ที 24 เทศกาลธรรมดา
จากบทอ่านที หนึ ง บทอ่ านจากหนังสื อบุ ตรสิ รา (บสร. 27:30-28:7) ผูเ้ ขี ยนหนังสื อบุ ตรสิ ร ากล่า วไว้ว่า
"ความเคียดแค้นและความโกรธเป็ นสิ งน่ารังเกียจ แต่คนบาปกลับยึดไว้แน่น ผูใ้ ดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแก้
แค้น" (บสร. 27:30) จงให้อภัยเพือนบ้านทีทําผิดต่อท่าน และบาปของท่านจะได้รับการอภัย
จากพระวรสารนักบุญมัทธิ ว (มธ. 18:21-35) เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า "พระเจ้าข้า ถ้าพีน้องทําผิด
ต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขากี ครัง ถึงเจ็ดครังหรื อไม่" การที นักบุ ญเปโตรเสนอให้มีการอภัยโทษให้แก่
พีน้องเจ็ดครังนัน ท่านถือว่ามากแล้ว เพราะพวกเราบางคนเคยให้อภัยโทษเพียงครังเดียวเท่านัน พระเยซูเจ้าตรัสตอบ
ว่า "เราไม่ได้บอกท่านว่า ต้องยกโทษให้เจ็ดครัง แต่ตอ้ งยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิ บครั ง หมายความว่าต้องยกโทษ
เสมอไป เนื องจากมนุ ษย์เราสามารถทําความผิดต่ อเราได้เสมอไม่ จาํ กัด จํานวนครั ง และพระองค์ก็ยงั เล่ านิ ทาน
เปรี ยบเทียบทีน่ าประทับใจว่า มีกษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ งประสงค์จะตรวจบัญชี หนี สิ นของผูร้ ับใช้ มีผูน้ าํ ชายคนหนึ งที
เป็ นหนี พันล้ านบาท เขาไม่มีสิงใดจะชําระหนี ได้ กษัตริ ยจ์ ึ งตรั สสังให้ขายทังตัวเขา บุตรภรรยา และทรั พย์สิน
ทังหมดเพือใช้หนี ผูร้ ับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่า "ขอทรงพระกรุ ณาผัดหนีไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชําระ
หนี ให้ทงหมด"
ั
ซึ งเขาไม่สามารถทําได้อย่างแน่นอน เนื องจากหนี มากมายจริ งๆ กษัตริ ยท์ รงสงสารจึงทรงปล่อยเขา
ไป และทรงยกหนีให้ ให้เราสังเกตด้วยว่า เขาได้รับมากกว่าที เขาขอร้ อง เขาขอร้องให้เขาได้มีเวลาใช้หนี แต่
กษัตริ ยท์ รงยกหนี สิ นให้ทงหมด
ั
ขณะทีผูร้ ับใช้ออกไปก็พบเพือนรับใช้ดว้ ยกันซึ งเป็ นหนี เขาอยู่ไม่ กีพันบาท เขาเข้ า
ไปคว้ าคอบีบไว้ แน่ น พูดว่า "เจ้าเป็ นหนี ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด" เพือนคนนันคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า "กรุ ณาผัดหนี
ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชําระหนี ให้" เขาไม่ได้ขอร้องให้ยกหนี แต่ขอเวลาหาเงินมาชําระให้ ซึ งสามารถจะทําได้
ง่ ายกว่า เพราะเป็ นเงิ นไม่กีพันบาท แต่เขาไม่ยอมฟั ง นําลูกหนี ไปขังไว้จนกว่าจะชําระหนี ทังหมด เพือนผูร้ ับใช้
อืนๆ เห็นดังนันต่างสลดใจมาก จึงนําความทังหมดไปทูลกษัตริ ย ์ พระองค์จึงทรงเรี ยกชายผูน้ นเข้
ั ามา ตรัสว่า "เจ้าคน
สารเลว ข้ายกหนี สิ นของเจ้าทังหมดเพราะเจ้าขอร้อง เจ้าต้องเมตตาผูร้ ับใช้ดว้ ยกัน เหมือนกับทีข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่
หรื อ กษัตริ ยก์ ริ วมาก ตรั สสังให้นาํ ผูร้ ับใช้นันไปทรมานจนกว่าจะชําระหนี ทังหมด พระเยซู เจ้าทรงสรุ ปนิ ทาน
เปรี ยบเที ยบว่า "พระบิดาของเราผูส้ ถิตในสวรรค์ จะทรงกระทําต่อท่านทํานองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยก
โทษให้พีน้องจากใจจริ ง"

ขอพระเปนเจาทรงอวยพระพรแกพีน่ องที
องทีเ่ คารพรักเสมอ
คุณพอแอนโทนี่ สมศักดิ์ นามกร
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พีน้องชุ มชนอาสนวิห ารฯ จันทบุ รี ที รั ก และเคารพอย่างสู ง ช่ วงนี ทางวัดได้ทาํ การบู ร ณะสถานที ที จะใช้ใ น
พิธีกรรมต่างๆ อันดับแรก ซ่อมบํารุ ง อาคารสั นติสุข สถานที สําหรับใช้ในกิจกรรมวาระสุ ดท้ายของพวกเราลูกวัดจันท์
ก่อนจะนําร่ างไปไว้ยงั บ้านหลังสุดท้ายของพวกเรา เห็นผู้ใหญ่ อากาศ และทีมงาน ซ่อมแซมในส่ วนของทีคุกเข่า และโต๊ะ
ในการเข้าร่ วมบูชามิสซา มนุษย์ไฟฟ้ า คุณนิมติ เจริญนิตย์ และ คุณสุ รศักดิ, เจริญทรัพย์ ดูแลในส่วนของเครื องเสี ยงและ
ไฟฟ้ า สุ ดท้าย สุ ขา... อยู่หนใด ได้รับการปรับปรุ งทังในส่ วนของสุ ขภัณฑ์ พืนผนัง พืนล่าง โดยได้รับการอนุเคราะห์
งบประมาณจาก คุณวิโชติ สินสุ วรรณ ขอบคุณทุกคนทีเอ่ยนามมา และเคลือนย้ายทุกอย่างเข้ามายังอาคารสันติสุข ในวัน
ศุกร์ที 15 กันยายนทีผ่านมาค่ะ
เมือวันศุกร์ สัปดาห์แรก 8 กันยายน 2017 งานวันเกิดแม่พระ ต้อนรับสมาชิกใหม่ของกลุ่มผูส้ ู งอายุอาสนวิหารฯ
จันทบุรี สําหรับผูท้ ีเกิ ดปี ค.ศ. 1957 ทีมคุณสุ นันทา นุกูลภักดี พร้อมมาก วันนัน สมัครแล้วรับเสื อสมาชิ กใหม่ 1 ตัว
พร้ อ มตรวจสุ ข ภาพเบื องต้น กัน ที ม ของสภาอภิ บ าลฯ โดย คุ ณ หมอวรนุ ช โกศาคาร หั ว หน้า ฝ่ ายเวชบุ ค คล และ
ทีมอภิบาลรั กกางเขนจันท์ ของคณะรั กกางเขน ณ จันทบุ รี ได้รับความสนใจมากมายจากสมาชิ ก นอกจากนันยังมี
ทีมนวดผ่ อนคลาย โดยการนวดนิ ว ฝ่ ามือ หลังไหล่ บ่า แต่ทีน่ าสนใจ น้องๆ ที มสี แดง "ยุวธรรมทูต" น่ ารั กมากค่ะ
มีความมุ่งมัน รั กษาเวลา และที น่ าทึ ง คื อ ความก้าวหน้าทางด้านการขับร้ อง ขออยู่สายเชี ยร์ ถ้าได้รับการฝึ กฝนอี ก
ช่วงเวลาหนึง คงได้เห็นพลังน้องยุวธรรมทูตแน่ๆ ขอบคุณผูใ้ หญ่ใจดี คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่ อทรงวุฒิ ประทีปสุ ขจิต , ซิสเตอร์
ขวัญเรียม เพียรรักษา และทีมงาน ทีพยายามปั นเพชรเม็ดงามชุดนีขึนมา คําคืนนัน ทุกคนมีความสุ ข ทักทายกัน ไม่อยาก
กลับ กัน เลย แต่ สิ งหนึ งที อยากจะเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นร่ ว มกัน บู ร ณะ ถําแม่ พ ระ ที ปี นี ครบ 50 ปี พอดี บริ เ วณถํา
จะเป็ นที บรรจุ อ ัฐิ ข องบรรพบุ รุ ษ ของเรา ที ได้ฝั ง ยัง สุ ส านข้า งอาสนวิ ห ารฯ ซึ งเป็ นสุ ส านเดิ ม อยากขอใช้พื นที นี
ประชาสัมพันธ์มายังพวกเราทุกคนทีอยากจะร่ วมบูรณะ "ถําแม่ พระ" ขณะนีมี "ร่ ม" ทีเป็ นโลโก้ของอาสนวิหารฯ ทีสามารถพับ
เก็บได้ เวลาเปี ยกฝนจะได้ไม่โดนตัวเรา ด้านในจะเป็ นสี ต่างๆ แดง นําเงิน เทา สวยงาม ดูดี ใช้ได้ทุกระดับ กําไรทีได้จาก
การจําหน่ายร่ ม จะนํามาใช้ในกิ จการของทางอาสนวิหารฯ จําหน่ ายในราคาคันละ 499 บาท (สี ร้อยเก้าสิ บเก้าบาทถ้วน)
สามารถเป็ นเจ้าของได้ที บ้ านนิรมล กาแฟสด (บ้านส้ม) นับตังแต่บดั นี เป็ นต้นไปจนกว่าสิ นค้าจะหมด ขอบคุณผูท้ ี อยู่
เบืองหลังในการออกแบบ และเป็ นผูด้ าํ เนินการทุกอย่าง คุณอธิธัช สาทรกิจ ลูกหลานชาวจันท์ของเราค่ะ ขอพระอวยพรค่ะ
วิถีชุมชนวัดเขตจันทนิ มิต 2 ทีผ่านมา ประทับใจเจ้าภาพ คุณป้ าสาวิรักษ์ สะอาด ในวัย 80 ปี ทียังเข้มแข็ง แม้จะ
ผ่านอุปสรรคสําคัญมาช่วงระยะหนึ ง ด้วยความประทับใจและความเชือมันในพระทีนําทาง "การแบ่ งปันประสบการณ์ "
ทีน้องๆ ฟังแล้วต้องนําเอาไปเป็ นแนวทาง ชืนชมน้ องแพร ลูกสาวคุณชาติสยาม วงเวียน ทีสุดเลย ด้วยวัยน่าจะ 10 ปี ขึนไป
เธอช่างแบ่งปั นได้ให้ตรงกับคําทีเธอชอบ "กริ วมาก" โอ๊ ย!รักตายเลย นีแหละเสน่ห์ของวิถีชุมชนวัด อาทิตย์หน้าพบกันใหม่ค่ะ
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Lectio ขอเชิญอ่ าน มธ.18;21-35 (อ่ านพระวาจา 3 รอบ)
เวลานัน เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า พระเจ้าข้าถ้าพีน้องทําผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขา
สักกีครัง ถึงเจ็ดครังหรื อไม่ พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครัง แต่ตอ้ งยกโทษให้
เจ็ดคูณเจ็ดสิ บครังอาณาจักรสวรรค์เปรี ยบได้กบั กษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ งทรงประสงค์จะตรวจบัญชี หนี สิ นของผูร้ ับใช้
ขณะทีทรงเริ มตรวจบัญชี นนั มีผนู ้ าํ ชายคนหนึ งเข้ามา ชายผูน้ นเป็
ั นหนี อยู่เป็ นพันล้านบาท เขาไม่มีสิงใดจะชําระหนี
ได้ กษัตริ ยจ์ ึงตรัสสังให้ขายทังตัวเขา บุตรภรรยา และทรัพย์สินทังหมดเพือใช้หนี ผูร้ ับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอน
ว่า ขอทรงพระกรุ ณาผัดหนี ไว้ก่อนเถิ ด แล้วข้าพเจ้าจะชําระหนี ให้ทงหมด
ั
กษัตริ ยท์ รงสงสารจึ งทรงปล่อยเขาไป
และทรงยกหนี ให้ ขณะทีผูร้ ับใช้ออกไป ก็พบเพือนผูร้ ับใช้ดว้ ยกันซึ งเป็ นหนี เขาอยู่ไม่กีพันบาท เขาเข้าไปคว้าคอบีบ
ไว้แน่ นพูดว่า “เจ้าเป็ นหนี ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด” เพือนคนนันคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า “กรุ ณาผัดหนี ไว้ก่อนเถิด
แล้ว ข้า พเจ้า จะชํา ระหนี ให้ แต่ เ ขาไม่ ย อมฟั ง นํา ลู ก หนี ไปขังไว้จ นกว่า จะชํา ระหนี ทังหมด เพื อนผูร้ ั บ ใช้อื นๆ
เห็นดังนันต่างสลดใจมาก จึ งนําความทังหมดไปทูลกษัตริ ย ์ พระองค์จึงทรงเรี ยกชายผูน้ นมา
ั ตรัสว่า เจ้าคนสารเลว
ข้ายกหนี สิ นของเจ้าทังหมดเพราะเจ้าขอร้อง เจ้าต้องเมตตาเพือนผูร้ ับใช้ดว้ ยกัน เหมือนกับทีข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรื อ
กษัตริ ยก์ ริ วมาก ตรัสสังให้นาํ ผูร้ ับใช้นนไปทรมานจนกว่
ั
าจะชําระหนีทังหมด พระบิดาของเราผูส้ ถิตในสวรรค์จะทรง
กระทําต่อท่านทํานองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พีน้องจากใจจริ ง
Maditatio รําพึง ไตร่ ตรอง และฟังเสี ยงของพระเจ้ าทีตรัสกับฉัน
ชี วิ ต คริ ส ตชนเป็ นชี วิ ต ที เป็ นหมู่ ค ณะสิ งหนึ งที ตามมาคื อ ความขัด แย้ง ความไม่ เ ข้า ใจ เหมื อ นบรรดา
อัครสาวกเช่ นกัน เมือมี ความขัดเคื องใจ โกรธ เขาก็ทรงถามพระองค์เรื องของการให้อภัย และพระองค์ก็ทรงให้
แนวทางแก่เขาว่า ต้องยกโทษให้พีน้องมิใช่แค่ขีดจํากัดของเรา แต่ตอ้ งยกโทษไร้ขีดจํากัดเหมือนทีพระเจ้ายกโทษให้
เรา นักบุญออกัสตินกล่าวว่า “ทีไหนมีความรัก ไม่ลาํ บาก ทีไหนลําบาก ความรักช่วยให้เบาได้” ในหนังสื อบุตรสิ รา
สอนว่า ความเคียดแค้นและความโกรธเป็ นสิ งน่ารังเกียจ เมือเราไม่ให้อภัย เป็ นเราเองทีน่ารังเกียจกว่าคนทีเขาทําผิด
ต่ อ เราเสี ย อี ก จดหมายถึ ง ชาวโรมเสริ ม ให้เ ราว่ า “ การที เรามี ชี วิ ต อยู่มิ ใ ช่ เ พื อตัว เรา เมื อเรามี ชี วิ ต ต้อ งมี ชี วิ ต
เพือพระเจ้า ชีวิตเราจึงเต็มด้วยความรัก และความยินดี และเมือนันเราพร้อมทีจะให้อภัยผูอ้ ืน
Cotemplatio/ Actio (แนวทางปฏิบัต)ิ
• ฉันจะไปคืนดีกบั พระเจ้าและพีน้อง ด้วยการรับศีลอภัยบาป และหาทางคืนดีกบั พีน้อง?
• ฉันจะภาวนาให้กบั คนทีฉันไม่ชอบ และภาวนาสําหรับผูท้ ีไม่ชอบฉัน?

ก%
1. เพือแก้ไขปั ญหาการจราจรหนาแน่ นบริ เวณอาสนวิหารฯ จึ งขอปรับเส้นทางการเดิ นรถ เป็ นวันเวย์โดยรอบ
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

อาสนวิหารฯ ยกเว้น ช่วงเวลาเร่ งด่วน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30 - 17.30 น.
ปี นี เป็ นปี ทีถําแม่พระสร้างมาครบ 50 ปี จึงเชิ ญชวนพีน้องร่ วมทําบุญเพือการบูรณะให้แข็งแรง และสวยงาม
มากขึน ส่ วนพีน้องท่านใดทีมีรายชื อญาติ พีน้องผูล้ ่วงลับบริ เวณถํา กรุ ณามาแจ้งชื อทีห้องธุ รการ เพือทางวัด
จะได้เขียนใหม่ให้ถกู ต้อง เนืองจากตอนนีอ่านชือไม่ชดั
เวรจัดของถวายและเก็บถุงทานอาทิตย์หน้า กลุ่มคูร์ซิลโล
กําหนดการสัมมนาฟื นฟูชีวิ ตครอบครั ว (สชค.) รุ่ นที 181 วันที 22 - 24 กันยายน 2017 ณ ศูนย์สังฆมณฑล
จันทบุรี อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี สมาชิ กทีจะส่ งคู่แต่งงานไปสัมมนาฯ กรุ ณาแจ้งได้ทีห้องธุ รการบ้านพักพระสงฆ์
หรื อประธานกลุ่ม สชค.
ขอเชิ ญพีน้องร่ วมมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับ ณ สุ สานอาสนวิหารฯ จันทบุรี ในวันเสาร์ ที 23 กันยายน 2017
เวลา 18.15 น. สวดภาษาญวน และเวลา 19.00 น. พิธีมิสซาฯ (งดมิสซาคําวัดใหญ่ )
ขอเชิ ญนักเรี ยนทีจะรับศีลมหาสนิ ทในปี นี ได้มาเรี ยนทบทวนคําสอน ทุกวันอาทิตย์หลังมิสซาสาย เริ มตังแต่
วันอาทิตย์ที 24 กันยายน - วันอาทิตย์ที 19 พฤศจิกายน 2017
คณะคูร์ซิลโลแห่ งพระคริ สตศาสนา สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิ ญพีน้องทีประสงค์จะเข้ารับการอบรมชี วิตคริ สตชน
แห่ งการรักและรับใช้ เปิ ดรับสมัครทังหญิงและชาย อบรมวันพฤหัสฯ ที 12 ถึงวันอาทิตย์ที 15 ตุลาคม 2017
ณ อาคารสุ วรรณศรี ศูนย์สงั ฆมณฑลจันทบุรี สมัครได้ทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์ และทีสมาชิกคูร์ซิลโลทุกท่าน
ทางวัดเปิ ดรับสมัครผูอ้ ่านพระคัมภีร์ ขอเชิญผูท้ ีสนใจสมัครได้ทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์
เชิ ญชวนพี น้องที มี ความพร้ อมและประสงค์จะแต่ งงานในวันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ 2018) สมัค รและ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์

อาทิตย#หนา อาทิตย#ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
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1. ขอเชิ ญเยาวชนชายตังแต่ชนั ป.5 ขึนไป เข้าร่ วมค่ายกระแสเรี ยกสัมผัสชี วิตเณร ระหว่างวันที 27 - 29 ตุลาคม
2017 ณ บ้านเณรพระหฤทัย ศรี ราชา สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์
2. คณะคามิลเลียน ขอเชิ ญเยาวชนชายตังแต่ชนั ป.4 - ม.6 เข้าร่ วมค่ายกระแสเรี ยก "ค่ ายกางเขนแดง" ระหว่าง
วันที 5 - 7 ตุลาคม 2017 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์

3. คณะรั ก กางเขน แห่ ง จัน ทบุ รี ขอเชิ ญ เยาวชนหญิ ง ตังแต่ ชัน ป.5 เป็ นต้น ไป เข้า ร่ ว มค่ า ยกระแสเรี ย ก
"รั กกางเขน จันท์ " ระหว่างวันที 7 - 9 ตุลาคม 2017 ณ อาคารอนุ บาล โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ สอบถาม
รายละเอียดและสมัครได้ทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์และซิ สเตอร์ทุกท่าน

&

'")

1. ขอเชิญพีน้องร่ วมฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ วันเสาร์ที 23 กันยายน 2017 พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.
2. ขอเชิ ญพีน้องร่ วมพิ ธีบวชเป็ นพระสงฆ์ของ สังฆานุ กรยอแซฟ ประธาน ตันเจริ ญ , สังฆานุ กรเปโตร อิทธิ พล
หางสลัด และร่ วมฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี วันเสาร์ ที 30 กันยายน 2017 พิธีมิสซาเวลา 10.00 น.
(มีรถบริ การ 1 คัน ค่ารถคนละ 220 บาท รถออกเวลา 04.30 น. (ตีสีครึ ง) ลงชือได้ทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์)

พี่นองที่เปนสมาชิกโครงการสวดลูกประคําแสนสวย รวมกันสวดลูกประคําตามบทรําพึงขอธรรมล้ําลึกตางๆ
ประจําวัน ในหนังสือบทภาวนาฉบับพกพา หนา 28 - 35 ตลอดสัปดาห2นี้
“ภาวนาเพื่อพวกเราทุกคนพรอมที่จะอภัยความผิดใหแกเพื่อนพี่นองเสมอ”
ก
วันอังคารที 19 กันยายน 2017
วันพฤหัสฯ ที 21 กันยายน 2017

ก “

”

เวลา 18.30 น. บ้านคุณกานตนา เทพจันดา เขตจันทนิมิต 1
เวลา 18.30 น. บ้านคุณวารุ ต ชัยพรรค เขตตลาด
ก

2017
2017

วัน/เวลา
สําหรับ
จันทร์ที 18 เช้ า. สุ ขสําราญคุณเหงย ประทุมราช , ครอบครัวศันสนยุทธ / เปโตร วน , อันนา เนือง , อักแนส สําอาง ,
มารี อา มณฑา , ยอแซฟ นริ ศ พ่อแม่ปู่ย่าตายาย และญาติพีน้อง , มีคาแอล ซาย , มารี อา ตลับ , ยอแซฟ
บัญชา , อันนา ละเอียด , ยอแซฟ มนูญ , เคลเมนท์ ศักดิSชยั , อันนา กนกนาถ และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. จ่าเอก ประยูร , ฟรังซิสอัสซีซี ฉิ น , มารี อา จินต์ณภัทร , ยอห์นบัปติสตา เห่ง ,เปาโล ซ้งเฮียง ,อักแนส
ซ่วน , เปโตร ย้อย , อันนา ยาน , ยอแซฟ หลี , อันนา กฤษณา , มาร์ธา กันยา , มารี อา มณฑา , อันนา
พนิดา , มีคาแอล ประเสริ ฐ , ยวงบัปติสตา ยาง , อันนา เรี ย , สเตฟาโน ย้ง , เวโรนีกา ประวิทย์
วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณในไฟชําระ

อังคารที 19 เช้ า. มารี อา กิม , อันนา สมใจ , เปโตร เจริ ญ , มารี อา เรวดี , คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซีมอน ถนอม - อันนา
ฟ้ อน , อักแนส องุ่น และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. ยาโกเบ โฮ้ , มารี อา อึง , มารี อา ซํา , ยออากิม ประสิ ทธิS , มารี อา พยอม , อเล็กซิส โกวิทย์ , อเล็กซิส
ประเวช , ยออากิม สมบุญ , เปาโล เกียว , อันนา แก้ว , มัทธีอสั บุญรอด และวิญญาณในไฟชําระ
พุธที 20 เช้ า. สุ ขสําราญบ้ านจําหน่ ายผล , คุณยุพิน - คุณธารารั กษ์ - คุณมะลิวงศ์ - คุณธนพร - คุณสุ รชัย ชัยขวัญงาม /
อันนา บุญธรรม (ครบ 100 วัน) , คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน , อักแนส องุ่น
และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. สุ ขสําราญครอบครัวคุณวัลลีย์ โคมินทร์ / คุณพ่อยอแซฟ เศียร , พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง , คุณพ่อ
เปาโล 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 , ซิ สเตอร์อนั เด เปรมจิต , เปาโล สังเวียน - มารี อา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ ,
อักแนส สมหมาย , อันตน สุวฒั น์ , ยากอบ สันต์ , เทเรซา กิมหอง , ยอแซฟ ทิวา ,ยอแซฟ พงศ์ ,มารี อา
บังอร , 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 , ลูชีอา จินตนา ,ยอแซฟ จิว ,มารี อา กรองทอง ,เปโตร
รัชพล , เปโตร กว๊า , อันนา หลี , วินเซนเต ทํา , อันนา ไฉน ,อันนา บังเอิญ ,เปาโล บุญเลิศ ,ยวง เหลย ,
อันนา ใว่ , มัทเธว ชวลิต , คาทารี นา แหม่ม , ยอแซฟ สงบ , เปโตร แอน ,มารี อา เสงียม ,มารี อา มักดาเลนา
ลําดวน , อันนา สมปอง , เปโตร สงัด , ซิสเตอร์แยมานา กา , ยอแซฟ สมพร ,เปาโล สมนึก ,ฟรังซิสโก
สมควร , เปาโล ต่อม , มารี อา ฉลวย , จูเลียนา มาลิน , ยวง จี , อันนา ซ้าง , อันนา เรี ยม ลูกหลาน และ
วิญญาณในไฟชําระ
พฤหัสฯที เช้ า. ลูชีอา อนงค์ (ครบ 30 วัน) , ยอแซฟ หลี , อันนา กฤษณา , เปาโล ลัก , ซีมอน ไล่ฮะ , อันนา ไอ๊ ,
21
อันนา เฮียว , เบเนดิกต์ ติV ,อันนา กิจ , อันตน หลง และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. ลูชีอา ทวี (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 และ
วิญญาณในไฟชําระ

ศุกร์ที 22

เช้ า. คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซี มอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน , มารี อา ฟิ นนา , อักแนส องุ่น ญาติพีน้อง และ
วิญญาณในไฟชําระ
คํา. ลอเรนซ์ สวัสดิS (ครบปี ) , เซซีลีอา ลมูล , อันนา ซอย , ลูชีอา หน้า , ฟรังซิ สโก กรัง , ยวงบัปติสตา สุ รัตน์
และวิญญาณเด็กทีไม่ได้เกิดมา , 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 23 เช้ า. ลูกา ลูกา , โรซา แซ้มม้วย , ฟรังซิ สโก สมหวัง , ยอห์น ธานี และวิญญาณในไฟชําระ
มิสซาสุ สาน คํา. สุ ขสําราญครอบครั วคุณวัลลีย์ โคมินทร์ / คุณพ่อยอแซฟ เศียร , พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง , คุณพ่อ
ยอแซฟ วัลลภ ,เปาโล ปัน ,อันนา เฮียง ,เปาโล รัง ,อันนา เฮียว ,ซีมอน ถนอม – อันนา ฟ้ อน ,มารี อา ฟิ นนา,
ลูชีอา สงน ,เปาโล เสงียม ,มารี อา ประคอง ,มารี อา วีณาวรรณ ,อันนา วันเพ็ญ ,ลูกา ทรัพย์ ,เวโรนีกา สงวน,
เปาโล สงวน , มาร์ธา นฤมล , มารี อา คอน , โทมัส สุ วิทย์ , อักแนส องุ่น , อันนา สงัน และญาติพีน้อง ,
ยวงบัปติสตา ประชุม , เปโตร ปรัชญา , เวโรนีกา องุ่น , มัทธิว สมาน , เปาโล เม้ง , มารี อา กิมย้ง , เปโตร
ไพลิน , เปโตร โกศล , เปาโล พรเทพ และญาติพีน้อง , ยอแซฟ ฟ้ ง , อันนา เถียม , ยอแซฟ เจตน์ , มาร์ธา
แถว , เปาโล สังเวียน - มารี อา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ , เปโตร โค้ว , เวโรนีกา เสี ยก ,
ยวงบัปติสตา หลอ , โรซา แช็ด ,ยอแซฟ ถัง ,ยอแซฟ อํานวย ,เวโรนีกา เสงียม ,เปโตร จตุภูมิ ,เปโตร อร่ าม
และวิญญาณปู่ ย่าตายาย , เปโตร สุเทพ , ยอแซฟ อนุ , เวโรนีกา ลออ , ยอแซฟ เช็ง , มารี อา เสนอ , เซซีลีอา
ลมูล , อันนา ซอย , ลูชีอา หน้า , ฟรังซิสโก กรัง , ยวงบัปติสตา สุรัตน์ และวิญญาณเด็กทีไม่ได้เกิดมา ,
เปาโล จุ่น , มารี อา มักดาเลนา สมุทร , ยอแซฟ สล้าง , โรซา สะอาด , เวโรนีกา ลําไย , ยอแซฟ สุริยน ,
เปาโล สนม , ลูชีอา พวงพันธ์ , เปโตร สมนึก , อันนา สมศรี , เปาโล สามารถ , บรี ยติ ตา ลี , เปโตร ฮอง ,
มารี อา ลี , เปโตร ประวัติ , เปโตร ประพันธ์ , โทมัส ประเทศ , ฟรังซิ สโก วิรัช , อันนา ปราณี ต , มารี อา
ถนอม , ยอแซฟ ประกาศ , ยวงบัปติสตา ประสงค์ , มาร์ธา โล่ย , เปโตร ธัชพล , ม.บรรณา , ยอแซฟ เด๊น ,
ลูชีอา บอง , อันนา นิตยา , ฟรังซิ สโก เหี ยว , เปาโล เจ่า , อากาทา เม่า , ยาโกเบ โฮ้ , เทเรซา กันV , ซี มอน
กิตติพงศ์ , ซิ สเตอร์มารี อา จูซิน , ยวงบัปติสตา ยิวชอง , มารี อา ชินซื อ , มารี อา จูฮวย , นิโคลัส อมร ,
อันนา นาม , มารี อา เรณู , อันตน สมชาย และพ่อแม่ , เปโตร สมศักดิS , ลูชีอา บังอร , มารี อา บังอร , อันนา
สายใจ , ลูชีอา จินตนา , มีคาแอล ยอแซฟ ประวัติ , เปโตร ประวิธ , นางสุ นนั ท์ , อันนา เรี ยน , มีคาแอล
ประกอบ , ลูซีอา ลําใย , ไมเคิล ประวงศ์ , ยอแซฟ ประกาศ , เบกรี โอ อําพัน , เบเนดิกต์ ปิ ยวัฒน์ (นเรศ) ,
นางเบ็ญจา , อันเดร เสถียร , อักแนส ทองคํา , ยอแซฟ จิว , มารี น่า กรองทอง และญาติพีน้อง , ยอแซฟ
ยรรยง , ยอแซฟ อานนท์ , ยอแซฟ ยงยุทธ , เอลีซาเบธ สาลี , ยอแซฟ เย้อ , อันนา น่า , โทมัส ฟัก , มารี อา
ซ่อนกลิน , ยอแซฟ เฮียน , มีคาแอล ธนู ,เปโตร อรุ ณ ,เปาโล เพือก ,มัทธีอสั บุญรอด ,หลุยส์ มารี อา พนม ,
คุณสุ ภาพ , มารี อา จริ น (ครบ 100 วัน) , มารี อา อัมพร (ครบ 100 วัน) และวิญญาณในไฟชําระ

