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อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

Sunday 20 September 2020
"25th Sunday in Ordinary Time (A),
Green

"

(Gospel : Mt 20:1-16 on P.4)

พระวาจาประจาสัปดาห์

“คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลับกลาย
เป็นคนกลุ่มสุดท้าย” (มธ. 20:16)

สนทนาภาษาพ่อ–ล ูก
สุขสันต์วันพระเจ้าพี่น้องที่รัก วันนี้วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 63 บทอ่านจาก
พระวรสารนักบุญ มธ 20:1-16 อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่น นิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้บรรจุคาสอนอันเป็นหัวใจของ
ศาสนาคริสต์ ขอเริ่มจากคาสอนที่มีความหมายเจาะจงเฉพาะกลุ่มในสมัยของพระเยซูเจ้า ไล่เรียงไปสู่คาสอนที่เป็น
สากลสาหรับเราทุกคน
1. พระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาอัครสาวก ดูเหมือนพระองค์ต้องการสอนพวกอัครสาวกว่า “พวกท่านได้รับ
อภิสิทธิ์ยิ่งใหญ่ที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรก่อนผู้อื่น แต่พวกท่านจะอ้างสิทธิพิเศษเหนือผู้ที่เข้ามาเป็น
สมาชิกในภายหลังไม่ได้ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเข้ามาหาพระเจ้าเมื่อใด ล้วนมีค่าเท่าเทียมกันในสาย
พระเนตรของพระองค์”
2. พระเจ้าคือองค์ความบรรเทาใจ ไม่ว่าเราจะเข้าเป็นคริสตชน จะกลับใจ หรือจะมีประสบการณ์กับพระเจ้า
อย่างลึกซึ้งในวัยเด็ก หรือเมื่อเข้าสู่วัยกลางคน หรือแม้ในบั้นปลายของชีวิตก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงรักเราเท่ากันหมด!
บางคนอาจเสียชีวิตในวัยชราพร้อมกับทิ้งผลงานอันมีค่าไว้มากมาย ในขณะที่บางคนอาจเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็น
เด็กหรือเป็นหนุ่มสาวที่ยังไม่เคยประสบความสาเร็จหรือมีผลงานใดๆ ในชีวิตเลยก็ตาม สาหรับพระเจ้าแล้ว พระองค์
ทรงต้อนรับทุกคนทัดเทียมกันหมด
3. พระเจ้าคือองค์ความเมตตา ไม่มีอะไรเลวร้ายเท่าลูกจ้างรายวันไม่มีงานทา พวกเขารออยู่ที่ลานสาธารณะ
ของหมู่บ้านเพราะไม่มีใครจ้างงานพวกเขา แต่พระเจ้าทรงให้งานพวกเขา ความเมตตาทาให้พระองค์ทนเห็นพวกเขา
ว่างงานไม่ได้
ความเมตตาของพระองค์เช่นนี้เองนาไปสู่หลักการอันยิ่งใหญ่ที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะทางานและได้รับ
ค่าจ้างเพื่อยังชีพจากผลงานของเขา”
สิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราจึงไม่ใช่ “ค่าจ้าง” แต่เป็น “ของประทาน”
ไม่ใช่ “รางวัล” แต่เป็น “พระหรรษทาน”
ชีวิตคริสตชนต้องเป็นเหมือนคนงานกลุ่มที่สอง หากเราให้ความสนใจกับค่าตอบแทนหรือรางวัลเป็นอันดับ
แรก โลกจะหยิบยื่นรางวัลและค่าตอบแทนมากมายให้แก่เรา แต่เราจะเป็นคนอันดับสุดท้ายในโลกหน้า ตรงกันข้าม
กับผู้ที่ไม่สนใจรางวัลหรือค่าตอบแทน แต่ทางานเพราะความสุข ใจและดีใจที่ได้ รับใช้ผู้อื่น โลกอาจเห็นเขาเป็ น
ผู้ต่าต้อยอยู่อันดับท้ายๆ แต่เขาจะกลับเป็นที่หนึ่งในสวรรค์

รักในพระคริสตเจ้า
คุณพ่อโสภณ ลือดัง

แวดวงวัดจันท์ "ชุมชนแห่งความเชื่อ"

... โดย สภาอภิบาลฯ

เมื่ อ วัน เสาร์ ที่ 12 กั นยายน ที่ผ่ านมา เวลา 10.30 น. ณ อารามฟาติม า คณะรัก กางเขน แห่ง
จั น ทบุ รี มี ก ารจั ด พิ ธี บู ช ามิ ส ซา ในโอกาสฉลองเทิ ด ทู น ไม้ ก างเขน โดยมี คุ ณ พ่ อ อดิ ศั ก ดิ์ พรงาม
เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี เป็นประธาน หลังจากนั้น มีการรับประทาน
อาหารร่วมกัน มีพระสงฆ์ นักบวช และ สัตบุรุษ เข้าร่วม ประมาณร้อยกว่าท่าน
เป็นการฉลองล่วงหน้า วันฉลองที่ตรงวัน คือ
วันที่ 14 กันยายน “ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน” ซึ่งเป็นวันที่พระศาสนจักรตะวันออกฉลองไม้กางเขน
อย่างสง่ามโหฬาร ซึ่งเทียบได้กับการฉลองปัสกาเลยทีเดียว
ที่กรุงเยรูซาเลมจักรพรรดิคอนสแตนตินได้ทรงสร้างพระวิหาร 2 หลัง หลังหนึ่งบนเนินโกลกอธา และ
อีกหลังหนึ่งบนที่บรรจุพระศพของพระคริสตเจ้าผู้ได้เสด็จกลับคืนชีพ
พระวิหารทัง้ สองนี้ได้รับการอภิเษก ในวันที่ 13 กันยายน 335
และในวันรุ่งขึ้นได้มีการเรียกประชุมบรรดาสัตบุรุ ษให้คิดถึงความหมายอันลึกซึ้งของพระวิหารทั้งสอง
นี้ พลางได้นาสิ่งที่ยังคงเหลือไว้จากไม้กางเขนของพระผู้ไถ่ออกแสดงด้วย
จากธรรมเนี ย มอั น นี้ เ อง ที่ เ ราได้ เ ริ่ ม ท าการฉลองการเทิ ด ทู น ไม้ ก างเขน ในวั น ที่ 14 กั น ยายน
แต่พระศาสนจักรที่กรุงโรมได้เริ่มทาการฉลองนี้ประมาณศตวรรษที่ 7
และในวันฉลองนี้เอง ซึ่งต่อมาได้ทาการผนวกเข้าไปกับการระลึกถึง ชัยชนะของจักรพรรดิเฮราคลีอุส
ที่มีตอ่ พวกชาวเปอร์เชีย ในปี 630
จากชัยชนะนี้จักรพรรดิได้ทรงชิงเอาพระธาตุของไม้กางเขนกลับคืนมา และได้มีการแห่แหนพระธาตุน้ี
อย่างสง่ากลับคืนสูก่ รุงเยรูซาเลม
ตั้ง แต่ นั้น เป็ น ต้น มา พระศาสนจั ก รได้ ท าการฉลองชั ย ชนะของไม้ ก างเขนในวั น นี้ เ รื่อ ยมา เพราะ
ไม้กางเขนเป็นอุปกรณ์และสัญลักษณ์แห่งการช่วยให้รอดของเราทุกคน
เราจะเห็นว่า ในการถวายบูชามิสซาจะมีกางเขนตั้งอยู่บนพระแท่น หรือได้รับการตั้งไว้ใกล้ๆ พระแท่น
อันเป็นธรรมเนียมทางพิธีกรรมอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องเตือนเราสัตบุรุษให้ระลึกถึงรูปแบบของงูทองเหลืองใน
พระธรรมเก่า ที่โมเสสได้ยกตั้งขึ้นไว้ในถิ่นทุรกันดาร คือพวกฮีบรูเมื่อโดนงูกัดแล้วหันมามองดูงูทองเหลืองนี้
ก็จะรอดตาย
นักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร เวลาที่เล่าถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า ได้มีความคิดถึงรูปแบบของ
สัญลักษณ์อันมีความหมายลึกซึ้งนี้ ท่านได้เล่าว่า “พวกเขาจะจ้องดูผู้ท่ีพวกเขาได้ท่ิมแทง” (ศคย 12:10 ;
ยน 19:37)

ตลอดกระแสศตวรรษ สัญลักษณ์แห่งไม้กางเขนได้ทาให้ทุกหัวระแหงของแผ่นดินนี้ และการแห่แหน
ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลทางสังคมหรือส่วนตัวก็ตามศักดิ์สิทธิ์ไป
ทว่ามาในสมัยนี้รู้สึกว่าจะเสี่ยงต่อการถูกโยนทิ้งไปไว้ต่างหากโดยไม่มีใครเอาใจใส่เหลียวดู เป็นสิ่งที่ดี
แน่นอน ที่ไม้กางเขน จะช่วยหันความคิดของเราไปหา “ไม้กางเขน” ที่แท้จริงอยู่เสมอๆ นั่นก็คือ คนจน ผู้ท่ี
เจ็บไข้ได้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เด็กๆ ที่ผิดปกติ ฯลฯ
พวกเขานี่แหละที่สมจะได้รับความรัก ความเอาใจใส่ดูแล และความช่วยเหลือ จากพวกเราที่กินดีอยู่ดี
ต้องไม่ลืมว่าเราได้รับการช่วยเหลือให้ รอดโดยอาศัยพวกเขาด้วย เพราะว่าคาเตือนของพระเยซูเจ้า
ยังคงใช้ได้เสมอสาหรับเราทุกๆ คน
“เราหิว... เรากระหาย...พวกท่านก็ได้ให้เรากิน...ได้ให้เราดื่ม..” (มธ.25)
ที่มา : www.catholic.or.th
Sunday 20 September 2020
“25th Sunday in Ordinary Time (A), Green”
Gospel : Mt 20:1-16
Jesus told his disciples this parable: “The Kingdom of heaven is like a landowner who went out at
dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them
into his vineyard. Going out about nine o‟clock, he saw others standing idle in the marketplace, and he
said to them, „You too go into my vineyard, and I will give you what is just.‟ So they went off. And he
went out again around noon, and around three o‟clock, and did likewise. Going out about five o‟clock,
he found others standing around, and said to them, „Why do you stand here idle all day?‟ They
answered, „Because no one has hired us.‟ He said to them, „You too go into my vineyard.‟ When it was
evening the owner of the vineyard said to his foreman, „Summon the laborers and give them their pay,
beginning with the last and ending with the first.‟ When those who had started about five o‟clock came,
each received the usual daily wage. So when the first came, they thought that they would receive more,
but each of them also got the usual wage. And on receiving it they grumbled against the landowner,
saying, „These last ones worked only one hour, and you have made them equal to us, who bore the day‟s
burden and the heat.‟ He said to one of them in reply, “My friend, I am not cheating you. Did you not
agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one
the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am
generous?‟ Thus, the last will be first, and the first will be last.”

ประกาศ
1. สัปดาห์หน้า (27 ก.ย.) กลุ่มพระเมตตา จัดของถวายและเก็บถุงทาน
2. ขอเชิญพี่นอ้ งร่ วมมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับ ณ สุสานอาสนวิหารฯ จันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020 เวลา
3.
4.

5.

6.
7.

18.15 น. สวดภาษาญวน และเวลา 19.00 น. พิธีมิสซาฯ (งดมิสซาค่าวัดใหญ่)
ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาอภิ บ าลฯ ประชุ ม สมัย สามัญ ครั้ งที่ 2 วัน อาทิ ต ย์ที่ 27 กัน ยายน 2020 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารแพร่ ธรรม ห้องประชุม 7
คณะภคินีอารามคาร์ แมล จันทบุรี ขอเชิญพี่นอ้ งร่ วมฉลองนักบุญเทเรซา แห่ ง พระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์ของอาราม
ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020 เวลา 10.30 น. พระสั งฆราชซิลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี เป็ นประธาน หลังพิธี ขอเชิญ
ร่ วมรับประทานอาหาร
พระเมตตาสัง ฆมณฑลจัน ทบุ รี ขอเชิ ญ พี่ น้อ งคริ ส ตชนเข้า ร่ ว มการฟื้ นฟู จิ ต ใจประจ าปี ระดับ สัง ฆมณฑล โดย
พระคุณเจ้ าซิ ลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี , พระคุณเจ้ าโยเซฟ ประธาน ศรี ดารุ ณศีล ในวันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2020 เวลา
08.00 – 16.00 น. ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรี ราชา
หมายเหตุ พี่น้องคริ สตชนผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วม กรุ ณาติดต่อแจ้งชื่ อที่ธุรการบ้านพักพระสงฆ์ รถออกเวลา 04.30 น.
(ตีสี่ครึ่ ง) ติดต่อแจ้งชื่อภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2020
ขอเชิญพี่นอ้ งร่ วมพิธีบวชเป็ นพระสงฆ์ของ สั งฆานุกร ฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์ ตันชัย ณ วัดแม่พระรับสาร ตราด
ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. โดย พระสั งฆราช ซิลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี
ประกาศแต่งงาน
คู่ที่ 1 ระหว่าง นายกรวิชญ์ กันติยางกูร บุตรของ นายเผ่าพงษ์ และ นางวัฒนภรณ์ กันติยางกูร กับ อันนา
ปุณกิ า นามวงษ์ บุตรี ของ ยอแซฟ สมนึ ก และ นางปั ทมา นามวงษ์ ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่ พิธีสมรส ในวันเสาร์ ที่
10 ตุลาคม 2020 เวลา 10.00 น. ประกาศครั้งที่ 1
คู่ที่ 2 ระหว่าง ยอแซฟ ภาคภู มิ มีเ จริ ญ บุ ตรของ ยอแซฟ วิโรจน์ และ เวโรนี กา พเยาว์ มี เจริ ญ กับ
นางสาวณัฐสุ ดา อารยะจันทรจิตร์ บุตรี ของ นายสันติ และ นางละมัย อารยะจันทรจิตร์ ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่ พิธี
สมรส ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 เวลา 16.00 น. ประกาศครั้งที่ 1
หากพี่นอ้ งทราบว่าผูห้ นึ่งผูใ้ ดใน 2 คู่น้ ี มีขอ้ ขัดขวางที่ทาให้ไม่สามารถเข้าสู่พิธีสมรสได้ กรุ ณาแจ้งให้คุณพ่อ
เจ้าอาวาสทราบด้วย

อาทิตย์หน้า อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา


ประชาสัมพันธ์ฉลองวัด

1. ขอเชิญพี่นอ้ งร่ วมฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020 พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.



พี่น้องที่เป็นสมาชิกโครงการสวดลูกประคาแสนสวย ร่วมกันสวดลูกประคาตามบทราพึงข้อธรรมลาลึกต่างๆ ประจาวัน
ในหนังสือบทภาวนาฉบับพกพา หน้า 28 - 35 ตลอดสัปดาห์นี
“ภาวนาเพื่อสันติภาพและความเป็นนาหนึง่ ใจเดียวกัน แด่บรรดาสัตบุรุษอาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล”

มิสซาประจาสัปดาห์
เดือนกันยายน 2020
วัน/เวลา
จันทร์ที่ 21

สาหรับ
เช้ า. สุ ขสาราญครอบครั วคุณเพชรา บัณฑิตวิมล / เปโตร ทองใบ , มาร์ธา รจนา และวิญญาณในไฟชาระ
ค่า. สุ ขสาราญครอบครั วจงพันนิมิต / เปาโล อรุ ณ , เยโนเวฟา สงบ , เซซีลีอา รัตนา , มารี อา เรี ยม , มารี อา โม้ย
(ครบ 100 วัน) , อันนา ลาวัลย์ (ครบ 7 วัน) , ยอห์นบัปติสตา เห่ง , เปาโล ซ้งเฮี้ยง ,อักแนส ซ่วน ,เปโตร ย้อย ,
อันนา ยาน ,ยอแซฟ หลี ,อันนา กฤษณา ,มาร์ ธา กันยา ,เกรเมนเต ประดิษฐ์ ,อันนา พนิดา ,มีคาแอล ประเสริ ฐ,
ยวงบัปติสตา ยาง , อันนา เรี ย , สเตฟาโน ย้ง ,เวโรนีกา ประวิทย์ วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณในไฟชาระ

อังคารที่ 22

เช้ า. สุ ขสาราญวันคล้ ายวันเกิดคุณธารา ถังเงิน / คุณยายเตียว , คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซี มอน ถนอม - อันนา
ฟ้อน , อักแนส องุ่น และวิญญาณในไฟชาระ
ค่า. เซซีลีอา ลมูล , ฟรังซิสโก กรัง , ลูชีอา หน้า , ยวงบัปติสตา สุ รัตน์ , อันนา บุญพา , ยอแซฟ นิเวศน์ , อันเด
พัฒพงษ์ และวิญญาณในไฟชาระ

พุธที่ 23

เช้ า. สุ ขสาราญครอบครั วคุณศุจินธรา บัณฑิตวิมล , บ้ านจาหน่ ายผล / คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ ,ซี มอน ถนอม อันนา ฟ้ อน , อักแนส องุ่น , ยอแซฟ วิเชียร , นายสมชาย , นายชัยเจริ ญ , นายอานวย และวิญญาณในไฟชาระ
ค่า. สุ ขสาราญครอบครั วคุณสุ จิตต์ – คุณวัลลีย์ โคมินทร์ , ครอบครั วคุณสุ รีย์ - คุณชั ยวัฒน์ พงษ์ สวัสดิ์ ,
ครอบครั วคุณดวงรั ตน์ สุ ขประสิ ทธิ์ , ครอบครั วคุณกิมลี แซ่ โก / คุณพ่อยอแซฟ เศียร ,พระสังฆราชยอแซฟ
บรรจง , คุณพ่อเปาโล เทพศิริ , คุณพ่อยอแซฟ วินทร์ , คุณพ่อลอเรนซ์ วิโอลา , คุณพ่อยอแซฟ สี ลม , คุณพ่อ
สตีเฟน วิชิต , คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล , คุณพ่อยอแซฟ พยนต์ , คุณพ่อเปโตร บุญยงค์ ,คุณพ่อปั สกัลป์ ไบลอน
พิทกั ษ์ , คุณพ่อเปาโล เมธี , คุณพ่อยอแซฟ ยุทธิ ชยั , คุณพ่อเปาโล ประวิช , คุณพ่อยออากิม สง่า , คุณพ่อ
ฟรังซิส เซเวียร์ ประกอบ และวิญญาณคุณพ่อที่ล่วงลับทุกท่าน,เปาโล สังเวียน - มารี อา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ ,ยอแซฟ กุย้ – อันนา ถนอม ,อันนา วอน ,อันนา ซาง ,อันนา วิมล ,เปโตร กว๊า ,อันนา หลี,
วินเซนเต ท้ า , อันนา ไฉน , ยอแซฟ กุง้ ,อันนา บังเอิญ ,อันนา วาสนา ,อักแนส เฉลิม ,เปโตร เปี ย ,ลูชีอา จาก,
อันนา สายใจ , ดอมินิก ซาเวรี ปองธรรม , อันตน สมชาย , มารี อา เรณู , มารี อา พิศมัย และพ่อแม่ , อันนา
สังวาลย์ , ยอแซฟ ยรรยง , ยอแซฟ อานนท์ , ยอแซฟ ยงยุทธ , เอลีซาเบธ สาลี่ , ยอแซฟ เย้อ , อันนา น่า ,
โทมัส ฟัก , มารี อา ซ่อนกลิ่น , ยอแซฟ เฮี่ยน , ยอแซฟ เชื่อง , เปาโล จุ่น , มารี อา มักดาเลนา สมุทร , เปาโล
เกียรติณรงค์ , มารี อา มักดาเลนา ลัดดาวัลย์ , เปาโล ภานุวฒั น์ , ยอแซฟ สล้าง ,โรซา สะอาด ,เวโรนีกา ลาไย ,
ยากอบ สันต์ , อันนา ลาดวน , มารี อา เพลินตา , มารี อา นุสรา , มีคาแอล ยอแซฟ ประวัติ , เปโตร ประวิธ ,
นางสุ นนั ท์ ,อันนา เรี ยน ,มีคาแอล ประกอบ ,ลูซีอา ลาใย ,ไมเคิล ประวงศ์ ,ยอแซฟ ประกาศ ,เบกรี โอ อาพัน ,
เบเนดิกต์ ปิ ยวัฒน์ (นเรศ) ,นางจูเช็ง ,นางเบ็ญจา ,ยวงบัปติสตา หลอ ,โรซา แช็ด ,ยอแซฟ ถัง ,ยอแซฟ อานวย,
เวโรนีกา เสงี่ยม , ยอแซฟ สล้าง , เปโตร จตุภูมิ , เปโตร อร่ าม , เปโตร สมคิด , อันนา หวีด และวิญญาณปู่ ย่าตายาย , ยวง เหลย , อันนา ใว่ , มัทเธว ชวลิต , คาทารี นา แหม่ม , โทมัส ช๊าก , อันนา แหวน , ลูกา อ๊อน (ครบ
9 ปี ) และผูล้ ่วงลับที่สุสานวัดเตาหม้อ , อันนา อรวรรณ (ครบ 1 ปี ) และวิญญาณในไฟชาระ

มิสซาประจาสัปดาห์
เดือนกันยายน 2020
สาหรับ
วัน/เวลา
พฤหัสฯ ที่ 24 เช้ า. อันนา บุญมี (ครบ 7 วัน) , ยอแซฟ หลี , อันนา กฤษณา , เปาโล ลัก , ซี มอน ไล่ฮะ , อันนา ไอ๊ , อันนา เฮี้ยว ,
เบเนดิกต์ ติ๊ , อันนา กิจ , อันตน หลง , เปาโล ศิลารัช , เปาโล สาคร , เบเนดิกโต บุน้ ช้อง , มารี อา ลมุล และ
ญาติพี่นอ้ ง , ยอแซฟ เกียนเสี ยว , อันนา เทียมฟ้า , มารี อา จูฮวย , ยอแซฟ ไถ่หมก , ยอแซฟ มนู ครอบครัวแซ่เจา ครอบครัวสิ ทธิราพร และวิญญาณในไฟชาระ
ค่า. สุ ขสาราญคุณนิภา – คุณมณีวรรณ หอมประทุม / เปโตร สนัน่ , เปโตร ทวีป และวิญญาณในไฟชาระ
ศุกร์ที่ 25

เช้ า. สุ ขสาราญครอบครั วคุณธีรพล บัณฑิตวิมล / ยอแซฟ วิเชียร , มารี อา ฟ้า , คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซีมอน
ถนอม - อันนา ฟ้อน , มารี อา ฟิ นนา , อักแนส องุ่น ญาติพี่นอ้ ง และวิญญาณในไฟชาระ
ค่า. อันนา สาลี่ , พระสังฆราชยออากิม พเยาว์ , ยอแซฟ สนอง , เบเนดิกโต หัน , มารี อา เสงี่ยม , เปโตร ไชยา ,
อันนา วัฒนา , เปาโล คี้ , เปโตร จุก , อันนา ซุ ย , มารี อา ล้วน , เปาโล หวน , เวโร ซัน , อันนา จันทนา , มารี อา
สมใจ , ลูกา สาราญ , ลูชีอา วันเพ็ญ , มารี อา อารยา ญาติพี่นอ้ งผูล้ ่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณ
ในไฟชาระ

เสาร์ที่ 26
มิสซาสุ สาน

เช้ า. ลูกา ลูกา , โรซา แซ้มม้วย , ฟรังซิสโก สมหวัง , ยอห์น ธานี และวิญญาณในไฟชาระ
ค่า. สุ ขสาราญครอบครั วคุณสุ จิตต์ - คุณวัลลีย์ โคมินทร์ , ครอบครั วศุภนิษฐ์ ไชย / คุณพ่อยอแซฟ เศียร , คุณพ่อ
ยอแซฟ วัลลภ , เปาโล รั่ง , อันนา เฮี้ยว , ซี มอน ถนอม - อันนา ฟ้อน , มารี อา ฟิ นนา , เปาโล สงวน , มาร์ธา
นฤมล , มารี อา คอน ,โทมัส สุ วทิ ย์ , อักแนส องุ่น และญาติพี่นอ้ ง , เปาโล เม้ง ,มารี อา กิมย้ง ,เปโตร ไพลิน ,
เปโตร โกศล ,เปาโล พรเทพ , มารี อา เกษิณีย ์ และญาติพี่นอ้ ง , ยอแซฟ ฟ้ง , อันนา เถียม , ยอแซฟ เจตน์ ,
มาร์ธา แถว , เปาโล สังเวียน – มารี อา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ ,เปโตร โค้ว ,เวโรนีกา เสี ยก ,
ยอแซฟ เช็ง , มารี อา เสนอ , ยอแซฟ กษม , 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 , มาร์ ธา โล่ย , เปโตร ธัชพล , ม.บรรณา , ยอแซฟ เด๊น , ลูชีอา บอง ,อันนา นิตยา ,ฟรังซิสโก เหี่ยว ,
เปาโล เจ่า ,อากาทา เม่า , ยาโกเบ โฮ้ , มารี อา อึ้ง ,อันเดร แฟน ,เทเรซา กัน๊ ,ซี มอน กิตติพงศ์ ,เปโตร สมศักดิ์ ,
ลูชีอา บังอร , มีคาแอล ยอแซฟ ประวัติ , เปโตร ประวิธ , นางสุ นนั ท์ , อันนา เรี ยน ,มีคาแอล ประกอบ ,ลูซีอา
ลาใย ,ไมเคิล ประวงศ์ , ยอแซฟ ประกาศ , เบกรี โอ อาพัน , เบเนดิกต์ ปิ ยวัฒน์ (นเรศ) ,นางจูเช็ง ,นางเบ็ญจา ,
เปโตร เปี ย ,ลูชีอา จาก , อันนา สายใจ , ดอมินิก ซาเวรี ปองธรรม ,เปาโล ส่ วน – อันนา อรุ ณ ,วินเซนเต วินยั ,
มารี อา มาลัย , อันนา ดวงใจ , มารี อา มักดาเลนา สลด , มารี อา นิตยา , เปาโล อาจ , อันนา สังวาลย์ , ยอแซฟ
ยรรยง , ยอแซฟ อานนท์ , ยอแซฟ ยงยุทธ , เอลีซาเบธ สาลี่ , ยอแซฟ เย้อ , อันนา น่า , โทมัส ฟัก , มารี อา
ซ่อนกลิ่น ,ยอแซฟ เฮี่ยน ,เปาโล จุ่น ,มารี อา มักดาเลนา สมุทร ,ยอแซฟ สล้าง ,โรซา สะอาด ,เวโรนีกา ลาไย,
ลูชีอา พวงพันธ์ , อักแนส จินตนา , ลูชีอา ล้วน , ยอแซฟ สุ ธี , เอลี ซาเบธ บังอร , มารี อา ศรี เวียง ,คริ สโตเฟอร์
สมาน , อันนา วรรณา , ลูชีอา ผิด , มารี อา จันทร์ ,ยอแซฟ แซ ,ยอแซฟ นิมิต , วินเซนต์ พงษ์รบ , มาร์ ติน จั้น ,
อันนา มี่ , ยอแซฟ นิวฒั น์ และวิญญาณในไฟชาระ

