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อาทิตยที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิ ตย์ทีแล้ว พ่อถวายมิสซามิ สซาสายทีอาสนวิหารของเรา ระหว่างที
พวกเรากําลังขับร้องเพลงสิ ริรุ่งโรจน์ (...พีน้องน่าจะจําได้นะ ว่าเพลงนี' อยูส่ ่ วนไหนของมิสซา) พ่อเห็นสั ตบุรุษ
คนหนึงมองขึนมายังพระแม่ มารี อาทีอยู่เหนือพระแท่ น เป็ นสายตาทีเต็มไปด้วยคําภาวนา พ่อไม่รู้หรอกว่าเขา
กํา ลั ง พู ด อะไรกั บ แม่ พ ระ แต่ วิ น าที น' ั น !!!
พ่ อ มี ค วามสุ ขปิ ติ ม ากมาย ที เห็ น คนหนึ งหวัง พึ ง
พระเจ้า ผ่านทางแม่พระ ความรู ้สึก ณ เวลานั'นพ่อไม่สามารถสรรหาคําพูดมาอธิ บายได้
พ่อนํ'าตาคลอเบ้ามาพร้ อมด้วยความสุ ข (ไม่มีใครรู ้ หรอก..ถ้าไม่เล่า) พ่อมันใจว่า เป็ นประสบการณ์
เสี' ยววิ นาที ที พ่ อสั ม ผัส กับ พระเจ้ า ผู้ซึ งไม่ มี เ บื องต้ น และบั นปลาย (อยู่ๆ พระองค์ก็ ม าแบบไม่ มี ปี มี ข ลุ่ ย )
ก่อนหน้านี'พอ่ คิดหลายครั'งว่า “ชี วิตนี' พ่อมาบวชเป็ นสงฆ์ของพระเยซู เจ้า ทํางานให้พระองค์สุดความสามารถ
ถ้าจะมีสักวินาทีทีพ่อได้สัมผัสพระเจ้า พ่อถือว่า เป็ นสุ ดยอดของพระหรรษทานทีพระจะประทานให้”
...หนึงชี วิตแลกกับเสี ยววินาที พีน้ องคิดอย่ างไร พ่ อว่ าคุ้มค่ ากับการลงทุนและทุ่มเท...
สําคัญก็คือ หนึ งชี วิตของเราที จะแลกกับเสี' ยววินาที ของพระเจ้า ต้อง “ใช้ ชีวิ ตให้ เป็ น” คล้ายๆ วลี
“ใช้ เงิ น” หมายถึ ง มี เงิ นก็ ใ ช้ ไม่ ค วรเก็ บ ไม่ ค วรใส่ ตุ่ม ฝั งดิ น (ขอเลยอย่า ได้เป็ นใครในพวกเรา..แค่ ค นใช้
คนแรกในพระวรสารคนเดียวทีเป็ นก็พอแล้ว) (เทียบ มธ. 25:14-30)
ชี วิต แห่ งตะลั นต์ ที พระมอบให้ คื อ การไม่ ป ล่ อ ยให้ ชี วิตผ่ า นไปโดยไม่ ท ํา อะไร ไม่ รอความตาย
ไม่ รอโอกาส เช่ นเดี ย วกั บ การใช้ เงิ น หากเราใช้ เงิ นไปซื อยาบ้ า เล่ นพนัน อบายมุข อื นๆ ก็เท่ า กั บ เสี ย ของ
สู้ เอาเงินไปฝั งในตุ่มไม่ ได้ ด้วยซํา
ดังนั'น เตรี ยมชีวิตทีเหลือไว้แลกกับกาลเวลานิรันดร์ กนั เถิดพีน้องเอ๋ ย.....
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ดวยรักและจริงใจ
พอเปา

พีน้องชุมชนอาสนวิหารฯ จันทบุรี ทีรักและเคารพทุกท่าน เข้าสู่อาทิตย์ที 2 ของการเตรี ยมจิตใจเข้าสู่ การ
ฉลองอาสนวิหารฯ จันท์ สัปดาห์ทีผ่านมาเราเดินทางไปทางเข้าร้าน "เค้ กน้ องณี" บ้านเจ้าภาพ บรรยากาศชิ ลล์มาก
ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีกบั ชุมชนบ้านคริ สตังละแวกนั'น เปิ ดบ้านรับพระด้วยความมีน' าํ ใจทีดี ประทับใจค่ะ
อีกบ้านเป็ นของเขต 4 เจ้าภาพ บ้ านคุณพ่ อไพศาล อานามวัฒน์ ทีได้ถึงแก่กรรมครบรอบ 10 ปี จึงได้
เปิ ดบ้านต้อนรับคริ สตชนอาสนวิหารฯ ให้มาระลึกถึง และร่ วมบูชามิสซาพร้อมเพรี ยงกัน เป็ นทีน่ายินดีกบั หัวหน้า
เขต คุณพรทิพย์ ศรั ทธาบุญ (เจ๊แป๊ ด) และบ้านเจ้าภาพเป็ นอย่างยิง ความเหน็ดเหนื อยจากการเดินผ้าป่ า หายเป็ น
ปลิดทิ'งเลยค่ะ นีแหละความสามัคคีทีดีเลิศ
พบหน้าน้องนก นริ นทร์ สาลีรัตน์ สมาชิ กใหม่เขตตลาด ทีประสบอุบตั ิเหตุจากรถ ยินดีทีปลอดภัยและ
กลับ มาทํางานให้พ ระ ทั'งทางด้า นเซอร์ ร่า งานเด็กช่ ว ยมิ ส ซา และสภาอภิ บ าล พร้ อ มทั'งบทบาทของผูอ้ ่ า น
พระคัมภีร์ สาวผูม้ ากความสามารถ ขอยกนิ'วชมเชยค่ะ
น้ องนกอีกคน ทายาทของ คุ ณขวัญใจ เชี ยงใหม่ เจ๊แดงผูล้ ่วงลับ เป็ นเมล็ดพันธุ์ทีตกทอดการทํางาน
มาจากแม่มากถึ งมากที สุ ด มีพรสวรรค์ในการแบ่ งปั นพระวาจาได้อย่างดี เยียม และความสามารถในการแก้ไข
การเจ็บป่ วย โดยความรู ้จากการแพทย์แผนไทย ไปใช้บริ การกันได้ค่ะ ทีโรงพยาบาลพระปกเกล้า
ความสามารถของสภาอภิบาลอีกหลายท่านทีอยากเอ่ย "อรรถพล พงษ์ สวัสดิ"0 จบการศึกษากลับมาทํางาน
ให้กบั ครอบครัว มาฝึ กเป็ น ผู้อ่านพระคัมภีร์ พิธีกร สภาอภิบาลฯ มีความรับผิดชอบมากกับงานทีรับมอบหมาย
อัธยาศัยดีเป็ นเลิศ ขอให้ทาํ งานรับใช้พระ-วัด นานๆ ค่ะ
คุ ณ สุ ภ าวดี โลกานิ ต ย์ เยาว์ รุ่ นคุ ณ โบ 555 รุ่ นเดี ย วกับ ผูเ้ ขี ย น วงจรชี วิ ต ได้กลับมาพบกันอี กครั' ง
ด้วยนํ'าเสี ยงที ดี เป็ นทุนเดิ ม เธอกลับมารับบทเป็ นผูอ้ ่านพระคัมภี ร์ ดี เลยค่ะ จะได้เห็น ผูอ้ ่านแปลกตาไปอีกค่ ะ
มุมนี'ชอบจ้า และยังมาทํางานเป็ นสภาอภิบาลร่ วมกันด้วย เฮ!
ขออนุญาตเอ่ยถึงทายาทของสภาอภิบาลรุ่ นเดอะ ทีขณะนี' ได้ส่งลูกๆ เข้ามาช่วยทํางานให้กบั อาสนวิหารฯ
คุณสี. รัก คุณประภากร บุตรสาวของคุณเทวัญ คุณประภากร ได้รับการคัดสรรเป็ นสภาอภิบาลในรอบนี'ดว้ ย คุณปิ ติ
(ต้ น) เดิมสมบูรณ์ บุตรชายของคุณจันทรา เดิมสมบูรณ์ ที มีความรับผิดชอบ ทํางานที ได้รับมอบหมายและยัง
ปลี กเวลามาช่ ว ยงานเครดิ ตยูเนี ยนฯ ด้วย ยกนิ' วโป้ งให้ค่ะ คุ ณกนพ ผิว เกลี1ย ง บุ ตรชายคุ ณมานะ ผิวเกลี1ย ง
ตัวแทนการทํางานด้านปฏิคม 555 หุ่ นให้มากเลยค่ะ และมีน' าํ ใจดีดว้ ยในเรื องงานอาสา คุณธรรณพ อานามวัฒน์
บุตรชายคุณนิเวศน์ อานามวัฒน์ นายธนาคารท่านนี'ยงั คงสละเวลามาช่วยงานของพระ ขอบคุณในความมีน' าํ ใจดีน' ีดว้ ยค่ะ

สภาอภิ บาลอาสนวิหารฯ จันทบุ รี ชุ ดใหม่คราวนี' มี ท' งั คนเก่ าที มี ประสบการณ์ และคนรุ่ นใหม่ไฟแรง
ทีมีความคิดดี ขอบคุณองค์พระแม่ปฏิสนธิ นิรมล ทีให้เราพีน้องเกิดมาในแผ่นดินนี' และร่ วมทํางานเพือเผยแผ่ศาสนา
ของเราชุมชนชาวคริ สต์เมืองจันท์ค่ะ
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.. มังกรจันท์ .
Lectio ขอเชิญอ่าน มธ.25;14-30 (อ่านพระวาจา 3 รอบ)
เวลานั'น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกเป็ นเรื องอุปมาว่าดังนี'
อาณาจักรสวรรค์ยงั เปรี ยบได้กบั บุรุษผูห้ นึ งกําลังจะเดินทางไกล เรี ยกผูร้ ับใช้มามอบทรัพย์สินให้ ให้คนทีหนึ ง
ห้าตะลันต์ ให้คนทีสอง สองตะลันต์ ให้คนทีสาม หนึ งตะลันต์ ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วจึงออกเดินทางไป
คนที รั บ ห้ า ตะลัน ต์นํา เงิ น นั'น ไปลงทุ น ได้ก ํา ไรมาอี ก ห้ า ตะลัน ต์ คนที รั บสองตะลัน ต์ก็ ไ ด้ก ํา ไรมาอี ก สองตะลัน ต์
เช่นเดียวกัน แต่คนทีรับหนึ งตะลันต์ไปขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้
หลัง จากนั'น อี ก นาน นายของผูร้ ั บใช้พวกนี' ก็กลับมาและตรวจบัญ ชี ของพวกเขา คนที รั บห้าตะลันต์เ ข้ามา
นํากําไรอี กห้าตะลันต์มาด้วย กล่าวว่า นายขอรับ ท่านให้ขา้ พเจ้าห้าตะลันต์ นี คือเงิ นอีกห้าตะลันต์ทีข้าพเจ้าทํากําไรได้
นายพูดว่า ดีมาก ผูร้ ับใช้ทีดีและซื อสัตย์ เจ้าซื อสัตย์ในสิ งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื องใหญ่ จงมาร่ วมยินดีกบั นาย
ของเจ้าเถิด คนทีรับสองตะลันต์เข้ามารายงานว่า นายขอรับ ท่านให้ขา้ พเจ้าสองตะลันต์ นี คือเงินสองตะลันต์ทีข้าพเจ้าทํา
กําไรมาได้ นายพูดว่า ดีมากผูร้ ับใช้ทีดีและซื อสัตย์ เจ้าซื อสัตย์ในสิ งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื องใหญ่ๆ จงมาร่ วม
ยินดีกบั นายของเจ้าเถิด คนทีรับหนึ งตะลันต์เข้ามารายงานว่า นายขอรับ ข้าพเจ้ารู ้ว่าท่านเป็ นคนเข้มงวด เก็บเกียวในทีที
ท่านไม่ได้หว่าน เก็บรวบรวมในทีทีท่านไม่ได้โปรย ข้าพเจ้ามีความกลัว จึงนําเงินของท่านไปฝังดินซ่ อนไว้ นี คือเงินของ
ท่าน นายจึงตอบว่า ผูร้ ับใช้เลวและเกียจคร้าน เจ้ารู ้วา่ ข้าเก็บเกียวในทีทีข้ามิได้หว่าน เก็บรวบรวมในทีทีข้ามิได้โปรย เจ้าก็
ควรนําเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้ เมื อข้ากลับมาจะได้ถอนเงินของข้าพร้อมกับดอกเบี'ย จงนําเงินหนึ งตะลันต์จากเขา
ไปให้แก่ผทู ้ ีมีสิบตะลันต์ เพราะผูท้ ีมีมากจะได้รับมากขึ'น และเขาจะมีเหลือเฟื อ แต่ผทู ้ ีมีน้อย สิ งเล็กน้อยทีเขามีก็จะถูกริ บ
ไปด้วย ส่ วนผูร้ ับใช้ทีไร้ประโยชน์น' ี จงนําไปทิ'งในทีมืดข้างนอก ทีนันจะมีแต่การรําไห้ครําครวญ และขบฟั นด้วยความ
ขุ่นเคือง
Maditatio รําพึง ไตร่ ตรอง และฟังเสี ยงของพระเจ้ าทีต. รัสกับฉัน
พระวาจาวัน นี' ทาํ ให้ฉันทบทวนดู ชีวิ ต และมองเห็ นชี วิตของหลายๆคนมากที เริ มแรกเหมื อนกับไม่ มีอ ะไร
แต่ทีละเล็กละน้อยเขาสามารถพัฒนาตนเองให้เติ บโตจนกระทังเป็ นมหาเศรษฐี ได้หรื อประสบความสําเร็ จในชี วิตอย่าง
งดงามในช่วงบุคคลหนึ งทีกลุ่มโซเซี ยลเอามาลงเพือให้เป็ นแบบอย่างแห่ งความพยายามคือ แจ๊คหม่า ผูท้ ีเริ มต้นชี วิตแบบ
มือเปล่าและใช้ความสามารถพรสวรรค์ของตน จนทําให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย

เมื อเราเกิ ด มาพระเจ้าได้มอบตะลันต์เป็ นทุ น มากบ้างน้อยบ้าง ไม่สําคัญ ขึ' นอยู่กับการพัฒนาและการ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และด้วยความสํานึ กรู ้คุณ สุ ดท้ายอย่าให้พระเจ้าได้บอกกับฉันว่า “ผูร้ ับใช้เลวและ
เกียจคร้าน”
Cotemplatio/ Actio (แนวทางปฏิบัต)ิ
• ขอบคุณพระองค์ซึงเตือนสอนผ่านทางพระคัมภีร์?
• ฉันได้รับอะไรบ้าง และฉันได้พยายามทําให้เกิดประโยชน์มากทีสุ ดหรื อไม่?

ก
1. วันนี'เป็ นวันสิ ทธิ มนุษยชน และวันคนยากจนสากล
2. เวรจัดของถวายและเก็บถุงทานอาทิตย์หน้า กลุ่มพลมารี ย ์
3. ขอเชิ ญพีน้องสวดภาวนา แก้บาปรับศี ล เพือรับพระคุณการุ ณย์ และขอมิสซา เข้ากองทุนมิสซา เพืออุทิศแด่
ผูล้ ่วงลับตลอดเดือนพฤศจิกายน
4. ขอเชิ ญพีน้องผูร้ ักพระวาจาทุกท่านร่ วมมิสซาเขตจันทนิ มิต 3 วันพรุ่ งนี' เริ มเวลา 18.30 น. ที บ้านคุณวัลลา
ลออสิ ทธิ ภิรมย์ (วันทีมีมิสซาเขต งดมิสซาคําทีวัดใหญ่)
5. วันอาทิ ต ย์ที 26 พฤศจิ กายน 2017 เป็ นวันสมโภชพระเยซู เ จ้า กษัตริ ย ์แ ห่ งสากลจักรวาล จะมี การรั บ ศี ล
มหาสนิ ทครั'งแรก ดังนั'นขอให้เด็กทีเรี ยนรับศีลมหาสนิ ทที โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ ,โรงเรี ยนลาซาล และ
ในช่ วงภาคฤดูร้อนที ผ่านมา ได้เข้าเงี ยบเตรี ยมรับศี ลมหาสนิ ท ในวันศุกร์ ที 24 พฤศจิ กายน 2017 ตั'งแต่ เวลา
08.30 - 16.00 น. ณ อาสนวิหารฯ จันทบุรี
6. ขอเชิ ญผูเ้ ข้ารั บ การอบรมผูอ้ ่า นพระคัมภี ร์ เข้าร่ ว มอบรมครั' งที 2 วันเสาร์ ที 25 พฤศจิ กายน 2017 และ
ผูท้ ีสนใจสมัครเป็ นผูอ้ ่านพระคัมภีร์กย็ งั สามารถเข้าได้ จะมีการแต่งตั'งผูอ้ ่านพระคัมภีร์ วันอาทิตย์ที 10 ธันวาคม
2017
7. ขอเชิญเจ้าหน้าทีทั'งสี ของทุกเปรซี เดียมในคณะพลมารี เข้าร่ วมประชุมคูเรี ย โดยพร้อมเพรี ยงกัน วันเสาร์ ที 25
พฤศจิกายน 2017 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หอประชุมนิรมล
8. บ้านเณรเล็กพระหฤทัยฯ ศรี ราชา เปิ ดรับสมัครเข้าเป็ นสามเณร ปี การศึ กษา 2561 สําหรับเยาวชนชายตั'งแต่
ป.6 ขึ'นไป สนใจแจ้งความจํานงได้ทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์ ตั'งแต่บดั นี'เป็ นต้นไป
9. เชิ ญชวนพี น้องที มี ความพร้ อมและประสงค์จะแต่ งงานในวันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์ 2018) สมัค รและ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์

10. รายรับ - รายจ่าย ของสมาคมวินเซนต์ เดอ ปอล ประจําเดือนตุลาคม 2017 รายรับ 28,992 บาท รายจ่าย 19,900 บาท
11. ประกาศแต่งงาน
คู่ที. 1 ระหว่าง นายณัฏฐ์ หลิมประพันธ์ บุตรของนายสมศักดิV และนางกัณฐณัฏฐ์ หลิมประพันธ์ กับ
มารี อา นุชนาฏ เจริ ญนิตย์ บุตรี ของนายสมยศ และนางอรัญญา เจริ ญนิ ตย์ ทั'งสองประสงค์จะเข้าสู่ พิธีสมรส
ในวันเสาร์ที 25 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11.00 น. ณ อาสนวิหารฯ จันทบุรี ประกาศครั1งสุ ดท้ าย
คู่ที. 2 ระหว่าง นายชั ยพฤกษ์ ชี วไพบูลย์ ศิลป์ บุตรของนายบัญญัติ และนางเสนี ย ์ ชี วไพบูลย์ศิลป์ กับ
มารี อ า พิ ช ชาพร วั ง เรี ย ง บุ ต รี ของนายปรี ช า และนางอุ ไ ร วัง เรี ย ง ทั'ง สองประสงค์จ ะเข้า สู่ พิ ธี ส มรส
ในวันเสาร์ที 25 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13.00 น. ณ อาสนวิหารฯ จันทบุรี ประกาศครั1งสุ ดท้ าย
คู่ ที. 3 ระหว่า ง เปาโล หริ รั ก ษ์ อานามนารถ บุ ต รของนายวิ ษ ณุ และนางนพวัน อานามนารถ กับ
เทเรซา โสรยา อิม. สว่ าง บุตรี ของนายอานนท์ อิมสว่าง และนางพรนิ ภา ประสมผล ทั'งสองประสงค์จะเข้าสู่ พิธี
สมรส ในวันเสาร์ที 2 ธันวาคม 2017 เวลา 16.00 น. ณ อาสนวิหารฯ จันทบุรี ประกาศครั1งที. 1
หากพีน้องทราบว่าผูห้ นึ งผูใ้ ดในคู่ 3 นี' มีขอ้ ขัดขวางที ทําให้ไม่สามารถเข้าสู่ พิธีสมรสได้ กรุ ณาแจ้งให้
คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบด้วย

อาทิตยหนา สมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล

! "#
1. ขอเชิญพีน้องร่ วมฉลองวัดพระผูไ้ ถ่ เสาวภา วันเสาร์ที 25 พฤศจิกายน 2017 พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.
2. ขอเชิ ญพีน้องร่ วมฉลองวัดนักบุญฟรังซิ สเซเวียร์ ท่าศาลา วันเสาร์ ที 2 ธันวาคม 2017 พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.
(มีรถบริ การ (ค่ารถคนละ 80 บาท) รถออกเวลา 08.00 น. ติดต่อลงชือได้ทีธุรการบ้านพักพระสงฆ์)

พี่นองที่เปนสมาชิกโครงการสวดลูกประคําแสนสวย รวมกันสวดลูกประคําตามบทรําพึงขอธรรมล้ําลึกตางๆ
ประจําวัน ในหนังสือบทภาวนาฉบับพกพา หนา 28 - 35 ตลอดสัปดาห2นี้
“ภาวนาเพื่อเยาวชนชายหญิงจะตอบสนองพระกระแสเรียกการเปนนักบวชมากขึ้น”
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วัน / เดือน / ปี
วันจันทร์ที 20 พ.ย. 2017
วันจันทร์ที 27 พ.ย. 2017

!
เขต
จันทนิมิต 3
ศรี จนั ทร์กระจ่าง

สถานที.
บ้านคุณวัลลา ลออสิ ทธิ ภิรมย์ (แหน่ว)
บ้านคุณวิชิต ประสมผล ซอยกระจ่าง 4
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2017
2017

วัน/เวลา

สําหรับ

จันทร์ที 20

เช้ า. เปาโล วิโรจน์ (ครบปี ) , มารี อา มณฑา (ครบ 100 วัน) , เอลีซาเบธ สนาน (ครบ 30 วัน) , เบอร์นาร์ด ธนา
(ครบ 15 วัน) , มารี อา ลําปาง , มีคาแอล ซาย , มารี อา ตลับ , ยอแซฟ บัญชา , อันนา ละเอียด , ยอแซฟ มนูญ ,
เคลเมนท์ ศักดิVชยั , อันนา กนกนาถ , ยอแซฟ สงบ , เปโตร แอน , มารี อา เสงียม , มารี อา มักดาเลนา ลําดวน ,
อันนา สมปอง , เปโตร สงัด , ซิสเตอร์แยมานา กา , ยอแซฟ สมพร , เปาโล สมนึก , ฟรังซิสโก สมควร ,
ยอห์นบัปติสตา เห่ง , เปาโล ซ้งเฮี'ยง , 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
คํ.า. งดมิสซา (ย้ ายมิสซาไปเช้ าวันจันทร์ )
เช้ า. สุ ขสําราญครอบครั วศันสนยุทธ / ซิสเตอร์เทเรซา ไพเราะ , เยตูเด สุ วลี , คาทารี นา วัชรี , เทเรซา อนงค์ ,
ลูกา ประเสริ ฐ , คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน ,อักแนส องุ่น และวิญญาณในไฟชําระ
คํ.า. สุ ขสําราญครอบครั วจงพันนิมิต / เปาโล อรุ ณ , เยโนเวฟา สงบ , เซซีลีอา รัตนา , มารี อา เรี ยม , ยาโกเบ โฮ้ ,
มารี อา อึ'ง , มารี อา ซํ'า , ยออากิม ประสิ ทธิV , มารี อา พยอม , อเล็กซิส โกวิทย์ , อเล็กซิส ประเวช , ยออากิม
สมบุญ , เปาโล เกียว , อันนา แก้ว , มัทธีอสั บุญรอด และวิญญาณในไฟชําระ

อังคารที 21

พุธที 22

เช้ า. สุ ขสําราญบ้ านจําหน่ ายผล / คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน , อักแนส องุ่น , เปโตร เหงย ,
ยอแซฟ สมศักดิV , ซิสเตอร์อนั เด เปรมจิต , เอากุสติโน ชัยสิ ทธิV , นางวันเพ็ญ , นายเชาว์ , นายชุน , นางคํา ,
นายชาญ , นายชู , นายธวัชชัย , นายสมศักดิV , ยายเทียง , นายแอน , นางเสงียม , นางลําดวน , นางสมปอง ,
นายสงบ , นายสงัด , นายสมนึก , เอ่ย ซิน และวิญญาณในไฟชําระ
คํ.า. สุ ขสําราญครอบครั วคุณวัลลีย์ โคมินทร์ , ครอบครั วบ้ านมนูสุข / คุณพ่อยอแซฟ เศียร , พระสังฆราชยอแซฟ
บรรจง , คุณพ่อเปาโล เทพศิริ , คุณพ่อยอแซฟ วินทร์ , คุณพ่อลอเรนซ์ วิโอลา , คุณพ่อยอแซฟ สี ลม , คุณพ่อ
สตีเฟน วิชิต , คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล , คุณพ่อยอแซฟ พยนต์ , คุณพ่อเปโตร บุญยงค์ , คุณพ่อปัสกัล ไบลอน
พิทกั ษ์ ,คุณพ่อเปาโล เมธี ,คุณพ่อยอแซฟ ยุทธิชยั ,คุณพ่อเปาโล ประวิช และวิญญาณคุณพ่อทีล่วงลับทุกท่าน ,
เปาโล สังเวียน - มารี อา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ , อักแนส สมหมาย , อันตน สุ วฒั น์ , ยากอบ
สันต์ , เทเรซา กิมหอง , ยอแซฟ ทิวา , ยอแซฟ พงศ์ , มารี อา บังอร , ยอแซฟ กุย้ - อันนา ถนอม , อันนา วอน ,
อันนา ซาง , อันนา วิมล , เปโตร สุ เทพ , ยอแซฟ อนุ , เวโรนีกา ลออ , เปาโล จุ่น , มารี อา มักดาเลนา สมุทร ,
เปาโล เกียรติณรงค์ , มารี อา มักดาเลนา ลัดดาวัลย์ , เปาโล ภานุวฒั น์ , ยอแซฟ สล้าง , ซิสเตอร์มารี อา จูซิ'น ,
ยวงบัปติสตา ยิวชอง , มารี อา ชินซื'อ , มารี อา จูฮวย , นิโคลัส อมร , อันนา นาม , มารี อา เรณู , อันตน สมชาย
และพ่อแม่ , เปาโล เจ่า , อากาทา เม่า , ยาโกเบ โฮ้ , เทเรซา กันX , ซีมอน กิตติพงศ์ , ดอมินิโก ซาเวรี ปองธรรม ,

ยอแซฟ ยรรยง , ยอแซฟ อานนท์ , ยอแซฟ ยงยุทธ , เอลีซาเบธ สาลี , ยอแซฟ เย้อ , อันนา น่า , โทมัส ฟัก ,
มารี อา ซ่อนกลิน , ยอแซฟ เฮียน , คุณศิริเกียรติ , อันนา สายใจ , ลูชีอา จินตนา , ยอแซฟ จิว ,มารี อา กรองทอง ,
เปโตร รัชพล , เปโตร กว๊า ,อันนา หลี ,วินเซนเต ทํ'า ,อันนา ไฉน ,อันนา บังเอิญ ,เปาโล บุญเลิศ ,ยอแซฟ เหงีย ,
อักแนส แอ๋ ว , ยอแซฟ แจ่ม , ลูชีอา ประทุม , ฟรังซิสโก ประสิ ทธิV , เปาโล ราชันย์ , โทมัส เกษสิ งห์ ,
ยอห์นบัปติสต์ แจ้ง , ยอแซฟ เรื องเดช (ครบปี ) และบรรพบุรุษ , มารี อา นิตยา , ยวง เหลย , อันนา ใว่ , มัทเธว
ชวลิต , คาทารี นา แหม่ม , เซซีลีอา ลมูล , อันนา ซอย , ลูชีอา หน้า , ฟรังซิสโก กรัง , ยวงบัปติสตา สุ รัตน์
วิญญาณเด็กทีไม่ได้เกิดมา และวิญญาณในไฟชําระ
พฤหัสฯที 23 เช้ า. สุ ขสําราญคุณพลวรรธ เงินทะนงค์ / คริ สโตเฟอร์ สมาน , อันนา วรรณา , ลูชีอา ผิด , มารี อา จันทร์ , ยอแซฟ แซ
และญาติพน้ี อง , เอลีซาเบธ ทัน , โซแตร์ ส่ อง , สเตฟาโน ย้ง , เวโรนีกา ประวิทย์ ,ซีมอน วุฒิ , มารี อา สมปอง ,
คุณพ่อสํารอง และญาติพน้ี อง , ยอแซฟ ซุ่น , สเตฟาโน เล้ง ,อันนา แจ่ม , ยอแซฟ พิทกั ษ์ และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. . งดมิสซา (ย้ายมิสซาไปเช้ าวันพฤหัสฯ)
ศุกร์ที 24 เช้ า. สุ ขสําราญคุณปราชญ์ ช้ างสําลี และครอบครั ว / มารี อา ศรี รัตน์ , ลูชีอา กิมเฮียง , คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซี มอน
ถนอม - อันนา ฟ้ อน , มารี อา ฟิ นนา , อักแนส องุ่น ญาติพน้ี อง และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. . มารี อา วนิดา (ครบปี ) , คุณบรรจบ , คุณวัชริ นทร์ , 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 ญาติพน้ี องผูล้ ่วงลับ วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณในไฟชําระ
เสาร์ที 25 เช้ า. สุ ขสําราญคุณกิมเลียง แซ่ นาม , คุณภาณุภัท ธนาลาวรรณ์ / นายซุงโซ , เบเนดิกต์ ปิ ยวัฒน์ (นเรศ) (ครบ 3 ปี ) ,
ลูกา ลูกา , โรซา แซ้มม้วย , ฟรังซิสโก สมหวัง ,ยอห์น ธานี ,เปาโล เม้ง ,มารี อา กิมย้ง ,เปโตร ไพลิน ,เปโตร โกศล ,
เปาโล พรเทพ ญาติพน้ี อง และวิญญาณในไฟชําระ
คํ.า. สุ ขสําราญครอบครั วคุณวัลลีย์ โคมินทร์ / คุณพ่อยอแซฟ เศียร , พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง , ยวงบัปติสตา
ประชุม , เปโตร ปรัชญา , เวโรนีกา องุ่น , มัทธิว สมาน , 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 สุ เทพ ,ยอแซฟ อนุ ,เวโรนีกา ลออ ,เซซีลีอา ลมูล ,อันนา ซอย ,ลูชีอา หน้า ,ฟรังซิสโก กรัง ,
ยวงบัปติสตา สุ รัตน์ และวิญญาณเด็กทีไม่ได้เกิดมา , บรี ยติ ตา ลี , เปโตร ฮอง ,มารี อา ลี ,เปโตร ประวัติ ,เปโตร
ประพันธ์ , โทมัส ประเทศ , ฟรังซิสโก วิรัช , อันนา ปราณี ต , มารี อา ถนอม , ยอแซฟ ประกาศ , ยวงบัปติสตา
ประสงค์ , มาร์ธา โล่ย , เปโตร ธัชพล , ม.บรรณา , ยอแซฟ เด๊น , ลูชีอา บอง , อันนา นิตยา , ฟรังซิสโก เหียว ,
อันนา นาม , มารี อา เรณู , อันตน สมชาย และพ่อแม่ , เปโตร สมศักดิV , ลูชีอา บังอร , อันนา สายใจ , ลูชีอา
จินตนา , มีคาแอล ยอแซฟ ประวัติ , มีคาแอล ธนู ,เปโตร อรุ ณ ,เปาโล เฟื' อก , มัทธีอสั บุญรอด , หลุยส์ มารี อา
พนม , คุณสุ ภาพ และวิญญาณในไฟชําระ

