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"Fourth Sunday of Advent (C), Violete" 

(Gospel : Lk 1:45 on P.5) 
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สนทนาภาษาพ่อ–ลกู 
 

 

สุขสันต์วันพระเจ้าพี่น้องที่รัก เราเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และเทียนเล่มที่ 
4 ที่จุดในสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ คือ เทียนแห่งทูตสวรรค์ เทียนเล่มนี้หมายถึง “สันติสุข” 
และในวันอาทิตย์นี้พระวรสารนักบุญลูกกา 1:39-45 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ 

เมื่อทราบว่านางเอลีซาเบธต้ังครรภ์ แม่พระซึ่งอาศัยอยู่ท่ีเมืองนาซาเรธในแคว้ นกาลิลีซึ่งอยู่ทางเหนือ  
จึงเดินทางมาเยี่ยมนางเอลีซาเบธท่ีเมืองเฮโบรน (เทียบโยชูวา 21:11) ในแคว้นยูเดียซึ่งอยู่ทางใต้ 

พระวรสารนักบุญลูกาเล่าว่า แม่พระทราบว่านางเอลีซาเบธต้ังครรภ์ได้หกเดือนแล้ว แต่ไม่มีตอนใดท่ีแสดงว่า
นางเอลีซาเบธรู้ว่าแม่พระก าลังจะต้ังครรภ์ เพราะฉะน้ันการท่ีนางพูดกับแม่พระว่า “ท าไมเหตุการณ์ส าคัญน้ี 
จึงเกิดขึ้นแก่ฉันนะ ที่พระมารดาของพระผู้เป็นเจ้ามาเยี่ยมเยียนฉัน” จึงตีความเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากว่าเป็นการ
ไขแสดงโดยพระจิตเจ้า 

น่ีเท่ากับว่า พระจิตเจ้าทรงยืนยันข่าวสารที่เทวดากาเบรียลแจ้งแก่เม่พระโดยผ่านทางปากของนาง  
เอลีซาเบธและการดิ้นของยอห์น ว่าแม่พระจะตั้งครรภ์ด้วยฤทธิ์อ านาจของพระจิตเจ้า และบุตรที่จะเกิดมานั้น 
จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่น่ังของกษัตริย์
ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลย 

แม่พระโชคดีและมีบุญกว่าหญิงใดๆ เพราะแม่พระเป็นผู้ท่ีพระเป็นเจ้าโปรดปรานและทรงเลือกสรร แต่เป็น
แม่พระเช่นกันท่ียืนตรอมใจสุดซึ้งอยู่เชิงไม้กางเขน ดูบุตรของพระนางถูกทรมาน จนสิ้นพระชนม์ในท่ีสุด 

เป็นความจริงท่ีว่า พระเป็นเจ้าทรงเรียกและเลือกเรามาไม่ใช่เพื่อให้เราสะดวกสบาย แต่เพื่อให้เรายิ่งใหญ่ 
และหนทางสู่ความยิ่งใหญ่คือหนทางท่ีพระเยซูเจ้าทรงเลือก น่ันคือหนทางของไม้กางเขน หากปราศจากกางเขน 
เราจะโชคดีและมีบุญได้อย่างไร? ปราศจากกางเขนก็ปราศจากมงกุฎ (No Cross, No Crown) 

พี่น้องที่รัก ไม่ใช่เฉพาะแม่พระเท่าน้ันท่ีสุขใจ แต่ทุกคนที่เชื่อในพระวาจาของพระเป็นเจ้าล้วนเป็นสุขและ 
มีบุญด้วยกันท้ังน้ัน เพราะพระวาจาของพระเป็นเจ้าไม่เคยหลอกลวง แต่ส าเร็จเป็นจริงทุกถ้อยค า และเป็นหน้าที่
ของเราทุกคนที่เคยมีประสบการณ์สัมผัสความจริงของพระวาจาแล้ว จะต้องยืนยันความจริงและแบ่งปัน
ความสุขนี้แก่ทุกคน เฉกเช่นเดียวกับนางเอลีซาเบธท่ีได้สัมผัสความจริงด้วยการต้ังครรภ์และได้ยืนยันและให้ก าลังใจ
แก่พระแม่มารีย์ พระมารดาของพระกุมาร และมาดาของชาวเราทุกคน 

 
 

รกัในพระครสิตเจา้ 
คณุพอ่โสภณ  ลอืดงั 
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 แวดวงวัดจันท์ "ชุมชนแห่งความเชื่อ" 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม ที่วาติกันได้จัดพิธีเปิดไฟประดับพระกุมารและต้นคริสต์มาส 2021 อย่างเป็น

ทางการ ณ หอประชุมเปาโลที่ 6  

สมเด็จพระสันตะปาปา ได้ให้พระโอวาทเมื่อตอนเที่ยงของวันน้ัน กับผู้แทนของกลุ่มที่มอบถ้้าพระกุมาร

และต้นคริสต์มาสให้  ในปีน้ีสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนให้หลีกเล่ียงคริสต์มาสจอมปลอมในเชิงพาณิชย์  

ที่เต็มไปด้วยบริโภคนิยมและความเมินเฉย 

ทรงพิจารณาความหมายของคริสต์มาส ว่าตัวละครในถ้้าพระกุมารที่ท้ากับวัสดุและเสื้อผ้าที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของภูมิภาคน้ัน เป็นเสมือนตัวแทนของผู้คนในเทือกเขาแอนดีสและเป็นสัญลักษณ์ของกระแสเรียก

สากลสู่ความรอด อันที่จริงพระเยซูเจ้า เสด็จมาในโลกอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะประชาชนคนหน่ึงเพื่อช่วยชาย

และหญิงทุกคนทุกวัฒนธรรมและทุกเชือ้ชาติให้รอด 

ต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์ เป็นต้นไม้แห่งชีวิต ต้นไม้ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะบาป  

แต่ด้วยการประสูติของพระคริสต์ พระชนม์ชีพอันศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์จึงรวมเข้ากับชีวิตมนุษย์ ดังน้ัน 

ต้นคริสต์มาสจงึกระตุ้นการเกิดใหม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า พระผู้ส่งมอบพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อเรา 

แสงสว่างจากต้นคริสต์มาสจงึท้าให้นึกถงึพระเยซูเจา้แสงสว่างแห่งความรักที่ยังคงส่องสว่างในยามค่้าคืน  

พระองค์ทรงเชื้อเชิญคริสตชนให้เก็บรักษาจิตวิญญาณที่แท้จริงของคริสต์มาสไว้  ทรงตรัสว่า “ขอเรา

อย่าปล่อยให้มันต้องเป็นมลทินด้วยบริโภคนิยมและความเมินเฉย”  “เครื่องหมายของถ้้าพระกุมารและ

ต้นคริสต์มาสจะคืนความเชื่อม่ันที่เติมเต็มจิตใจของเราด้วยสันติสุข และความชื่นชมยนิดีท่ีอยู่กับเราและ

ให้ความหวังแก่เรา …. ต้นคริสต์มาสและถ้้าพระกุมารท้าให้เรารู้จักบรรยากาศคริสต์มาสตามแบบฉบับ

ของความอ่อนโยนการแบ่งปันและในอารมณ์ของความใกล้ชิดกันในครอบครัว”  

“ขอเราอย่าได้สัมผัสกับคริสต์มาสจอมปลอมในเชิงพาณิชย์ ขอให้เราได้รับการโอบล้อมด้ว ย

ความเมตตาและความใกล้ชิดอันอ่อนโยนของพระเจ้าและด้วยบรรยากาศของคริสต์มาส ท่ีดนตรี  

บทเพลงและประเพณีน้ามาสู่จิตใจของเรา” คริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองความวางใจและความหวังการที่

พระเจา้สถติอยู่กับเรา ทรงไว้วางพระทัยและไม่เคยเบื่อที่จะให้อภัยเรา น่ันคือเหตุผลแห่งความหวัง พระองค์ทรง

เลือกที่จะสร้างที่ประทับอยู่กับเรา พระองค์มิใช่ผูสู้งส่งที่คิดจะครอบครอง หากแต่ทรงองค์ลงให้ต้่าต้อยอย่างไร

เพื่อรับใช้ ดังน้ันเพื่อให้เหมือนกับพระองค์เราจงึต้องถอ่มตัวลงเพื่อรับใช้ 

ในโอกาสพระคริสตสมภพนี ้พระเจา้เสด็จมาประทับอยู่กับเรา และทรงขอเราให้ดูแลใส่ใจพี่น้องชายหญิง

ของเราโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ยากไร้ที่สุด ผู้คนที่อ่อนแอที่สุดและผู้ที่เปราะบางมากที่สุด ผู้ซึ่งโรคระบาดย่ิงท้าให้

พวกเขาห่างไกลมากข้ึนไปอีก 
 

... โดย สภาอภิบาลฯ  
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 ประกาศ 

1. สปัดาห์หนา้ (26 ธ.ค.)  เขตจนัทนิมิต  4  จดัของถวาย 
2. ก าหนดการสมโภชพระคริสตสมภพ 

วนัศุกร์ที่  24  ธันวาคม  ค.ศ. 2021  

  เวลา  06.00  น.  มิสซาเชา้ (ตามปกติ) 
เวลา  18.00  น.  ละครคริสตม์าส 
เวลา  18.30  น.  โปรดศีลอภยับาป 
เวลา  19.00  น.  สหบูชามิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ  

วนัเสาร์ที่  25  ธันวาคม  ค.ศ. 2021 

 เวลา  08.30  น.  -  พธีิบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ (งดมิสซาค า่) 

3. จะมีพธีิเสกสุสานประจ าปี ของอาสนวหิารฯ ดังนี้ 

- วนัศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565  มิสซา ที่สุสานเวลา 19.00 น. 

- วนัเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565  มิสซา ที่สุสานเวลา 07.00 น. 

4. สตับุรุษท่ีตอ้งการ 

- ท าบุญบ ารุงอาสนวหิารฯ ผา่นทาง บญัชีธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ช่ือบญัชี “วดัคาทอลิก จนัทบุรี 

(อาสนวิหารฯ จนัทบุรี)” เลขที่บัญชี 729-2-02032-3 

- ขอมิสซา ผ่านทาง บญัชีธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ช่ือบญัชี “วดัคาทอลิกจนัทบุรี (มิสซา)” เลขที่

บัญชี 729-2-00785-8  

กรุณาส่ง สลิปโอนเงิน ช่ือผูท้  าบุญบ ารุงวดั และ สลิปโอนเงิน ช่ือผูข้อมิสซา 

พร้อมช่ือนกับุญ-ช่ือ-นามสกุล ของบุคคลท่ีท่านขอมิสซาอุทิศให้ ทางคิวอาร์โคด้

ดา้นขา้งน้ี 

5. พ่ีนอ้งสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของอาสนวิหารฯ ทางเพจ Facebook ของอาสนวิหารฯ 

หรือสแกนคิวอาร์โคด้ทางดา้นขา้งน้ี 

 
 

6. ขอให้สมาชิกสภาอภิบาลฯ ทุกท่าน มารับไบเบิล ไดอาร่ี ไดท่ี้ธุรการบา้นพกัพระสงฆ ์

7. ไบเบิล ไดอาร่ี  ปี  2022  มีจ าหน่ายแลว้ท่ีศาสนภณัฑข์องวดั  ราคาเล่มละ  100  บาท 

8. ทางวดัไดป้รับปรุงห้องน ้าในสุสาน  ผูท่ี้ตั้งใจว่าจะร่วมบุญดว้ย โปรดติดต่อกบัทางวดัได ้
 

อาทติยห์นา้  ฉลองครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์
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 พี่น้องที่เป็นสมาชิกโครงการสวดลูกประค าแสนสวย ร่วมกันสวดลูกประค าตามบทร าพึงข้อธรรมล  าลึกต่างๆ 
ประจ าวัน ในหนังสือบทภาวนาฉบับพกพา หน้า  28 - 35  ตลอดสัปดาห์นี  

“ภาวนาเพือ่บรรดาผูป้่วยและผู้สูงอายุ” 




 
 

Sunday  19  December  2021  

“Fourth Sunday of Advent (C), Violete” / Gospel : Lk 1:45 

“Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” 
 

ขอขอบคุณผู้บริจาคพานพุ่มงานฉลองวดั  11  ธ.ค. 2021 
1.  คุณบณัฑิต  ตรัยศิริเจริญ     5,000 บาท 2.  คุณวิลาวลัย ์ โกศาคาร     5,000 บาท 
3. ทนัตแพทยสุ์นทร  สมหมาย   10,000 บาท 4.  ครอบครัวสินสุวรรณ   10,000 บาท 
5.  คุณวิโรจน์ – คุณประภา  โชคช่วยพฒันากิจ 10,000 บาท 6. คุณประดิษฐ ์– คุณสุภาณี  พนาราม   5,000 บาท 
7.  คุณประสงค ์– คุณยพุิน  สุวจสุวรรณ    5,000 บาท 8.  คุณวิชิต  ประสมผล     2,000 บาท 
9.  คุณวนัดี  หลิมเจริญ      5,000 บาท 10. คุณไพรวลัย ์ ยนพตัร์     2,000 บาท 
11. คุณอ าไพ  ยนพตัร์      2,000 บาท 12. คุณอ าพร  กิจมงคล     2,000 บาท 
13. 5 สาวสุขพฒัน์      2,000 บาท 14. คุณวนัเพญ็  นาวารัตน์    2,000 บาท 
15. คุณผอ่งศรี  ฐาปนาชยั (ร้านรุ่งโรจน์)    2,000 บาท 16. คุณอรริตา  ประดิษฐศิลป์    2,000 บาท 
17. คุณพรรณิภา  จ  าหน่ายผล     2,000 บาท 18. คุณยาใจ  ศรีวิศาลศกัด์ิ    2,000 บาท 
19. คุณไพรวลัย ์ ประจ าเรือ     2,000 บาท 20. คุณจนัทนา  เหล่ามณีพิทกัษก์ุล   2,000 บาท 
21. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมารดานิรมล จนัทบุรี   3,000 บาท 22. คุณหอม – คุณตุ๊กตา  ศุภศรี    2,000 บาท 
23. คุณสวสัด์ิ – คุณวนัเพญ็  อานามนารถ    2,000 บาท 24. คุณสมศรี  พฒันภิรมย ์    2,000 บาท 
25. คุณพงษพ์นัธ ์– คุณวิมล  สถิตธ ามรงค ์    2,000 บาท 26. คุณบวัศรี  ประสมผล     2,000 บาท 
27. คุณบรรจง – คุณนภาพร  เจริญนารถ    2,000 บาท 28. ครอบครัววฒันพงศ ์(โอเอซีส)    2,000 บาท 
29. คุณสุนนัทา  เรือนจรัสศรี – คุณวนัทนี  รัศมีมณีกลา้ 2,000  บาท 30. คุณวิวฒัน์ – คุณจนัทนา  ภานุพนัธ ์   2,000 บาท 
31. คุณรัตนศกัด์ิ – คุณจินตนา  วงษม์ณีชูโชติ   2,000 บาท 32. คุณอารมณ์ – คุณอนงค ์ ศรีพงศ ์   2,000 บาท 
33. คุณเทวญั (ฉนัท)์ – คุณมาลี  คุณประภากร   2,000 บาท 34. คุณนนัทนา  สุธางคก์ูล    2,000 บาท 
35. คุณสมคิด (เรแกน) – คุณอจัฉราภรณ์  ลือวงษ ์   2,000 บาท 36. คุณนนัทิดา  นิธิวงศ ์     2,000 บาท 
37. คุณสกุณา  เศรษฐเวคิน  และครอบครัว    2,000 บาท 38. คุณณัฐปภสัร์  นิธิวงศ ์    2,000 บาท 
39. คุณวิชยั – คุณรัศมี  อานามนารถ    4,000 บาท 40. กลุ่มสวดญวน     2,000 บาท 
41. คุณอนุรักษ ์– คุณปราณีต  สุขกิจ    2,000 บาท 42. คุณศรีนอ้ย  ตนัติพฒัน์    5,000 บาท 
43. คุณธณภชัร์ – คุณเสาวลกัษณ์  ยนพตัร์    3,000 บาท 44. คุณวาริดา  เทรโจ     5,000 บาท 
45. คุณชุมพร – คุณพรรณษา  วิทพนัธ ์    2,000 บาท 46. โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ ์  10,000 บาท 
47. คุณธวชัชยั  อนามพงษ ์ และครอบครัว    3,000 บาท 48. คุณอรอุมา  สิทธิกรณ์     2,000 บาท 
49. ครอบครัวคุณวนัเพญ็  ศิริโชติ     2,000 บาท 50. ครอบครัวคุณสมโภชน์  ศิริโชติ   2,000 บาท 
51. คุณเสาวภา  ตระการสาธิต     2,000 บาท 52. คุณพรทิพย ์ ศรัทธาบุญ    2,000 บาท 
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53. คุณนิธิโรจน์ – คุณนวลจนัทร์  วิเชียรสมสกุล   2,000 บาท 54. คุณกานตนา  เทพจนัดา    2,000 บาท 
55. ครอบครัวคุณสาม  แซ่เจา     2,000 บาท 56. คุณอติพร  ทองใหม่     2,000 บาท 
57. คุณวราภรณ์ – คุณวราลกัษณ์  กระทอง    5,000 บาท 58. คุณเสริมสุข      2,000 บาท 
59. คุณนิตยา  ขนัติลาภาพนัธ ์     2,000 บาท 60. ร้านมาลีโกเซอร่ี     2,000 บาท 
61. คุณรัดดาว  ส าเภายนต ์     2,000 บาท 62. คุณมาลิน  สกุลอ่อน     2,000 บาท 
63. คุณไพเพญ็  อานามนารถ     3,000 บาท 64. คุณรัตนา  นกัเสียง     2,000 บาท 
65. คุณอารีย ์– คุณพิชยา – คุณวารินทร์  เจียไพบูลย ์  1,500 บาท 66. คุณนิตยา  จนัทร     2,000 บาท 
67. คุณรัตนา  บ าเพญ็ผล      2,000 บาท 68. คุณสารภี  บุตรลพ (วดัขลุง)    5,000 บาท 
69. คุณอภิญญา  แซ่โก      2,000 บาท 70. คุณพิลยั  ด  ารงธรรม     5,000 บาท 
71. คุณพสักร  ธนาหลวงคลงั     2,000 บาท 72. ครอบครัวเจริญงาม   10,000 บาท 
73. คุณองัคณา  วิสยังาม      2,000 บาท 74. บา้นนิรมล  กาแฟสด     5,000 บาท 
75. คุณศรีเพญ็  โกศาคาร อุทิศให ้นายแพทยส์นอง  โกศาคาร      20,000 บาท 
76. คุณอ าภา  ศรนรินทร์ อุทิศให ้อนันา ทอง  นมัคณิสรณ์         2,000 บาท 
77. คุณอภิชาต – คุณกนกวรรณ  ฉนัทกุลจนัทร์ (ร้านตรีรัตน์ผา้เบรก)       2,000 บาท 
78. คุณสุภาพร  พฒันภิรมย ์ อุทิศให ้อนันา สุมาลี  สุขพฒัน์         2,000 บาท 
79. คุณบุศรินทร์  สุขพฒัน์ อุทิศให ้ยอแซฟ กุง้ – อนันา บงัเอิญ  สุขพฒัน์     10,000 บาท 
80. คุณภทัราวนั  เลิศล  ้า อุทิศให ้เปโตร จ  ารูญ – มารีอา มณี  สุขส าราญ     10,000 บาท 
81. คุณจนัทิมา  สุขส าราญ อุทิศให ้เปโตร จ  ารูญ – มารีอา มณี  สุขส าราญ       5,000 บาท 
82. คุณวลัลา  ลออสิทธิภิรมย ์อุทิศให ้เปาโล เมง้ – มารีอา กิมยง้ – เปโตร ไพลิน – เปโตร โกศล  10,000 บาท 
83. คุณสามารถ – คุณอรพิน  ร่วมสุข (ร้านลูกช้ินหนา้ไปรษณีย)์        2,000 บาท 
84. คุณกรวิทย ์– คุณรังสิมา  ฉนัทกุลจนัทร์ (ร้านออฟฟิตมาร์ต)        2,000 บาท 
85. คุณนพรัตน์ – คุณวชันินทร์  จ  าหน่ายผล อุทิศให ้คุณพ่อยอแซฟ วลัลภ – ซีมอน ถนอม – อนันา ฟ้อน –  

 อกัแนส องุ่น  จ  าหน่ายผล 
   5,000  บาท 

 

ขอขอบคุณผู้บริจาคช่วยงานฉลองวดั  11  ธ.ค. 2021 
1.  คุณวิชชา  เทียมทอง         300 บาท 2.  คุณวุฒิชยั  สถิตวิภารวงศ ์       500 บาท 
3.  อุทิศให ้อนันา แลว้ – มารีอา รอด  สามิภกัด์ิ   5,000 บาท 4.  คุณสุธา  ภานุพนัธ ์     2,000 บาท 
5.  อุทิศให ้ยอแซฟ เจริญ  ประสมผล       500 บาท 6.  คุณวิลาวรรณ  สมหมาย    2,000 บาท 
7.  คุณภกัวดี  ขนัติลาภาพนัธ ์   12,000 บาท 8.  คุณวารี  อานามนารถ        500 บาท 
9.  คุณสุมาตร – คุณพรรณภา  พนัธุม์ณี    5,000 บาท 10. คุณบุญสุข  สินทรัพย ์       500 บาท 

 

ขอขอบคุณ 
1.  คุณไพรัช – คุณวิภา  อานามวฒัน ์  ใบไมต้กแต่งวดั 2.  คุณสกุณา  นิโรจน์   ใบไมต้กแต่งวดั 
3.  คุณจินทา  พานุพนัธ ์    ใบไมต้กแต่งวดั 4.  คุณวลัลา  ลออสิทธิภิรมย ์  ใบไมต้กแต่งวดั 
5.  คุณนพรัตน์ – คุณวชันินทร์  จ  าหน่ายผล ดอกไมบุ้ษบก 6.  คุณสมศรี  พฒันภิรมย ์  ดอกไมฉ้ลองวดั 
7.  ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม    ดอกไมฉ้ลองวดั 
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มสิซาประจ าสปัดาห ์    
เดอืนธนัวาคม 2021 

วนั/เวลา ส าหรับ 

จนัทร์ท่ี  20 เช้า. สุขส าราญคณุเกยีว  แซ่ฉ่ัว  และครอบครัวเวชปรีชา /  เปาโล จ้ือ , อนันา เพ่ิมฮวา , ยอแซฟ สมศกัด์ิ ,  
     ยอแซฟ จ านงค ์, เปโตร เหงย , ยอแซฟ สมศกัด์ิ , ซิสเตอร์อนันา เปรมจิต  และวิญญาณในไฟช าระ 
ค า่. มารีอา ล  าไย (ครบ 1 ปี) , ยอห์นบปัติสตา เห่ง , เปาโล ซง้เฮ้ียง , อกัแนส ซ่วน , เปโตร ยอ้ย , อนันา ยาน ,  
     ยอแซฟ หลี , อนันา กฤษณา , มาร์ธา กนัยา , ลูชีอา ดา้ย , อนันา เชียงใหม่ , อนันา ลอ , ยวงบปัติสตา นาถ   
     และวิญญาณในไฟช าระ 

องัคารท่ี  21 เช้า. คุณพ่อยอแซฟ วลัลภ , ซีมอน ถนอม – อนันา ฟ้อน , อกัแนส องุ่น , ยอห์นบปัติสตา เห่ง , เปาโล ซง้เฮ้ียง ,  
     อกัแนส ซ่วน , เปโตร ยอ้ย , อนันา ยาน , ยอแซฟ หลี , อนันา กฤษณา , มาร์ธา กนัยา , เกรเมนเต ประดิษฐ ์,  
     มารีอา วรัญญา , อนันา ประไพ  และวิญญาณในไฟช าระ 
ค า่. เปโตร บุญมี (ครบ 30 วนั) , มารีอา มกัดาเลนา สลด , มารีอา นิตยา  และวิญญาณในไฟช าระ 

พุธท่ี  22 เช้า. สุขส าราญคณุศรีเพญ็  โกศาคาร , บ้านจ าหน่ายผล / คุณพ่อยอแซฟ วลัลภ , ซีมอน ถนอม – อนันา ฟ้อน ,  
     อกัแนส องุ่น , ยอแซฟ สนอง , มารีอา มกัดาเลนา ชิด , ยอแซฟ กุง้ , อนันา บงัเอิญ ,เปาโล เมง้ ,มารีอา กิมยง้ ,  
     เปโตร ไพลิน , เปโตร โกศล  และวิญญาณในไฟช าระ 

ค า่. สุขส าราญครอบครัวคณุสุจติต์ - คณุวลัลีย์  โคมินทร์ , ครอบครัวคณุสุรีย์ - คณุชัยวฒัน์  พงษ์สวสัดิ์ ,  

     วนัคล้ายวนัเกดิคณุโปแลท็ ทัศนย์ี  สาทรกจิ , วนัคล้ายวนัเกดิคณุพุฒิพงษ์  ธรรมวชัิย , วนัคล้ายวนัเกดิ  

     ด.ช.ภัคพงษ์  ก่อพงศ์เจริญชัย , ครอบครัวสาทรกจิ , ครอบครัวนิตยานุภาพ , ครอบครัวพลอยพานิชเจริญ /   
     คุณพ่อยอแซฟ เศียร , พระสงัฆราชยอแซฟ บรรจง , คุณพ่อเปาโล เทพศิริ , คุณพ่อยอแซฟ วินทร์ , คุณพ่อ 
     ลอเรนซ ์วิโอลา , คุณพ่อยอแซฟ สีลม , คุณพ่อสตีเฟน วิชิต , คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล , คุณพ่อยอแซฟ พยนต ์,  
     คุณพ่อเปโตร บุญยงค ์, คุณพ่อปัสกลัป์ ไบลอน พิทกัษ ์, คุณพ่อเปาโล เมธี , คุณพ่อยอแซฟ ยทุธิชยั , คุณพ่อ 
     เปาโล ประวิช , คุณพ่อยออากิม สง่า , คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ ประกอบ  และวิญญาณคุณพ่อท่ีล่วงลบัทุกท่าน ,  
     เปาโล สงัเวียน - มารีอา สมใจ บรรพบุรุษ และพี่นอ้งครอบครัวโชติพงษ ์, ยอแซฟ กุย้ – อนันา ถนอม , อนันา  
     วอน ,อนันา ซาง ,อนันา วิมล ,เปโตร กวา๊ ,อนันา หลี ,วนิเซนเต ท ้า ,อนันา ไฉน ,ยอแซฟ กุง้ , อนันา บงัเอิญ ,  
     เปโตร เปีย , ลูชีอา จาก , อนันา สายใจ , ดอมินิก ซาเวรี ปองธรรม , เปาโล เจ่า , อากาทา เม่า , ยาโกเบ โฮ ้,  
     มารีอา อ้ึง , อนัเดร แฟน , เทเรซา กัน๊ , ซีมอน กิตติพงศ ์, มารีนา กรองทอง , ยอแซฟ จิว , เปโตร นฐัพล ,  
     ยอแซฟ วิทยา , ยอแซฟ รินทร์ , เปาโล ธีรยทุธ , มารีอา เกษมศรี , ยอแซฟ ยรรยง , ยอแซฟ อานนท ์, ยอแซฟ  
     ยงยทุธ , เอลีซาเบธ สาล่ี , ยอแซฟ เยอ้ , อนันา น่า , โทมสั ฟัก , มารีอา ซ่อนกล่ิน , ยอแซฟ เฮ่ียน , เปาโล จุ่น ,  
     มารีอา มกัดาเลนา สมุทร ,เปาโล เกียรติณรงค ์,มารีอา มกัดาเลนา ลดัดาวลัย ์,เปาโล ภานุวฒัน์ ,ยอแซฟ สลา้ง,  
     โรซา สะอาด ,เวโรนีกา ล  าไย , ยอแซฟ ธนกร , มารีอา ศศิธร , อนันา สงัวาลย ์, เบเนดิกโต ฮวด ,อนันา เล้ียง ,  
     บรียติตา ลี , เปโตร ฮอง , มารีอา ลี , เปโตร ประวติั , เปโตร ประพนัธ ์,โทมสั ประเทศ , ฟรังซิสโก วิรัช ,  
     อนันา ปราณีต , มารีอา ถนอม , ยอแซฟ ประกาศ , ยวงบปัติสตา ประสงค ์, มาร์ธา โล่ย , เปโตร ธชัพล ,  
     ม.บรรณา , ยอแซฟ เด๊น , ลูชีอา บอง , อนันา นิตยา , ฟรังซิสโก เห่ียว , อนันา ประไพ , อนันา บุญพา ,  
     เซซีลีอา ลมูล , อนันา ซอย , ลูชีอา หนา้ , ฟรังซิสโก กรัง , ยวงบปัติสตา สุรัตน์ , มคีาแอล กรุด , มารีอา วอน ,  
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     มีคาแอล ประกอบ , ลูซีอา ล  าใย , อนันา เรียน , เปโตร ประวิธ , นางสุนนัท ์, มีคาแอล ยอแซฟ ประวติั , 
     ไมเคิล ประวงศ ์, ยอแซฟ ประกาศ , เบกรีโอ อ  าพนั , นางจูเช็ง , เบเนดิกต ์ปิยวฒัน์ (นเรศ) , นางเบ็ญจา ,  
     อนันา วิลาศ (ครบ 15 วนั)  และวิญญาณในไฟช าระ 

พฤหสัฯ ท่ี  23 เช้า. ยอแซฟ หลี , อนันา กฤษณา , ซีมอน ไล่ฮะ , อนันา ไอ๊ , เปาโล ลกั , อนันา เฮ๊ียว , เบเนดิกโต ต๊ิ , อนันา กิจ ,  
     อนัตน หลง , มารีอา จ  าหน่าย (ครบ 1 ปี) , เปาโล เมง้ , มารีอา กิมยง้ , เปโตร ไพลิน , เปโตร โกศล , เปาโล  
     พรเทพ , มารีอา เกษิณีย ์ ญาติพีน่อ้ง  และวิญญาณในไฟช าระ 
ค า่. สุขส าราญคณุแน่งน้อย – คณุเกศรา  โกสัลล์ประไพ , สุขส าราญครอบครัวคณุสุจติต์ - คณุวลัลีย์  โคมินทร์ /   
     ยวงบปัติสตา หอม , มารีอา มกัดาเลนา กลบั , มารีอา มกัดาเลนา ซ่อนกล่ิน , มารีอา บุหงา (ครบ 100 วนั) ,  
     คุณพ่อยอแซฟ เศียร , คุณพ่อยอแซฟ วลัลภ , เปาโล ร่ัง , อนันา เฮ้ียว , ซีมอน ถนอม - อนันา ฟ้อน , มารีอา  
     ฟินนา , เปาโล สงวน , มาร์ธา นฤมล , มารีอา คอน , โทมสั สุวิทย ์, อกัแนส องุ่น  และญาติพี่นอ้ง , เปาโล  
     สงัเวียน – มารีอา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ ์,เปโตร โคว้ ,เวโรนีกา เสียก , บรียติตา ลี , เปโตร  
     ฮอง , มารีอา ลี , เปโตร ประวติั ,เปโตร ประพนัธ ์, โทมสั ประเทศ , ฟรังซิสโก วิรัช , อนันา ปราณีต , มารีอา  
     ถนอม , ยอแซฟ ประกาศ , ยวงบปัติสตา ประสงค ์, มาร์ธา โล่ย , เปโตร ธชัพล , ม.บรรณา , ยอแซฟ เด๊น ,  
     ลูชีอา บอง , อนันา นิตยา , ฟรังซิสโก เห่ียว , อนันา ประไพ , เปโตร สมศกัด์ิ ,ลูชีอา บงัอร , มีคาแอล ยอแซฟ  
     ประวติั , เปโตร เปีย , ลูชีอา จาก , อนันา สายใจ , ดอมินิก ซาเวรี ปองธรรม , เปาโล ส่วน – อนันา อรุณ ,  
     มารีอา มกัดาเลนา สลด , เปาโล อาจ , ยอแซฟ  ยรรยง , ยอแซฟ อานนท ์, ยอแซฟ ยงยทุธ , เอลีซาเบธ สาล่ี , 
     ยอแซฟ เยอ้ , อนันา น่า , โทมสั ฟัก ,มารีอา ซ่อนกล่ิน ,ยอแซฟ เฮ่ียน , เปาโล จุ่น ,มารีอา  มกัดาเลนา สมุทร ,  
     ยอแซฟ สลา้ง , โรซา สะอาด , เวโรนีกา ล  าไย , ลูชีอา พวงพนัธ ์, มารีอา นงลกัษณ์ , มารีอา สุด ,มารีอา อุทยั ,  
     ยวงบปัติสตา พยงุ , ยอแซฟ สุธี , เปาโล เจ่า , อากาทา เม่า , ยาโกเบ โฮ ้,มารีอา อ้ึง ,อนัเดร แฟน ,เทเรซา กัน๊ ,  
     ซีมอน กิตติพงศ ์, ยาโกเบ ธนิต , มารีอา สมศรี , เคลเมน อมัพร , เปโตร บรรยงค ์, อกัแนส ยู ้, ยอแซฟ แยค็ ,  
     ลูชีอา เยาวป์ระภา , ยอแซฟ บุญเลิศ , อนันา วินยั , เซบาสเตียน เกียรติศกัด์ิ , ยอแซฟ ต้ิน , เซซีลีอา ลมูล ,  
     อนันา ซอย , ลูชีอา หนา้ , ฟรังซิสโก กรัง , ยวงบปัติสตา สุรัตน์ , อนันา วนิยั , เปาโล สวสัด์ิ ,มารีอา สุพตัรา ,  
     อนันา มาลี , เปาโล วรเทพ , อนัตน อุดม  ปู่ยา่ตายาย  ญาติพี่นอ้ง  และวิญญาณในไฟช าระ 

ศุกร์ท่ี  24 
 

เช้า. สุขส าราญคณุสมทรง – คณุสมศิริ – คณุสันติ  ศิริโชติ  / คุณพ่อยอแซฟ วลัลภ ,ซีมอน ถนอม – อนันา ฟ้อน ,  
     มารีอา ฟินนา , อกัแนส องุ่น  และญาติพีน่อ้ง , เปโตร จดั , อนันา เฉลียว , วินเซนเต อรุณ , อนันา ผวิ , อนันา  
     สงวน , อนันา ทอง , อนันา สุมาลี , เปโตร จ  ารูญ , มารีอา มณี , พระสงัฆราชยออากิม พเยาว ์,ยอแซฟ สนอง ,  
     มารีอา สุกญัญา , มารีอา แถ่ว , เบเนดิกโต หนั , มารีอา เสง่ียม , เปโตร ไชยา , อนันา วฒันา , เปาโล ค้ี , 
     เปโตร จุก , อนันา ซุย , มารีอา ลว้น , เปาโล หวน , เวโร ซนั , อนันา จนัทนา , มารีอา สมใจ , ลูกา ส าราญ , 
     ลูชีอา วนัเพญ็ , มารีอา อารยา  ญาติพี่นอ้งผูล่้วงลบั วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง  และวิญญาณในไฟช าระ 
ค า่. มสิซาสุขส าราญส าหรับสัตบุรุษทุกท่าน (ย้ายมสิซาไปเช้าวนัศุกร์) 

เสาร์ท่ี  25 
 

เช้า. มสิซาสุขส าราญส าหรับสัตบุรุษทุกท่าน (ย้ายมสิซาไปเช้าวนัพฤหัสฯ) 
ค า่. มสิซาสุขส าราญส าหรับสัตบุรุษทุกท่าน (ย้ายมสิซาไปค า่วนัพฤหัสฯ) 

 
 




