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พระหฤทัยฯ สาร   

11/2 ถ.สุขมุวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 : โทร. 0-3831-1031, 08-6143-9248  

ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 วันอาทิตยท์ี่ 21 มีนาคม 2564/2021 

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา 

วิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย 
ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า 
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สนทนาภาษาพ่อลูก 
ประจ าวันอาทิตยท์ี่  21 มีนาคม 2021 
พี่น้องที่รักและเคารพ 

สวัสดีครับพี่น้องทีร่ัก ในชีวติของเราได้รบัความสขุ ความยินดีใน        
หลายหนทาง หลายเวลา แต่ก่อนที่เราจะรับความชืน่ชมยินดีและความสุขต่างๆ 
เหล่านั้น เราต้องผา่นอุปสรรค ปญัหาและสถานการณ์ที่ยากลาํบากก่อนเสมอ 
ในช่วงเวลาแห่งมหาพรตนีน้ําเราใหพ้ยายามดําเนินชีวติอย่างจรงิจงั  เพื่อผ่าน
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ โดยมีองค์พระเจ้าทรงนําทาง ดําเนินชีวติให้เข้มข้นด้วย
พระวาจา ปรารถนาดีกบัพี่น้องเพื่อนมนุษยท์ุกคน ดังทีพ่ระเจ้าทรงมพีระทยั
เช่นนั้น 

ในปีนี้องค์สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศตัง้แต่ วันที่ 8 
ธันวาคม 2020 ถึง 8 ธนัวาคม 2021ให้เป็นปแีหง่ความศรทัธาภกัดีต่อทา่น
นักบญุยอแซฟ เปน็พิเศษ เพื่อรําลกึการครบรอบ 150 ปี แห่งการประกาศว่า 
“นักบญุยอแซฟ     เป็นองคอ์ุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล” 

พระองค์ทรงเขียนสมณลขิิต “ด้วยหัวใจของบิดา” Patris Corde คือ 
การที่นกับญุยอแซฟรกัพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระเยซูครสิต์ถูกกลา่วถึงในพระวรสาร
ทั้ง 4 ฉบบัว่า “ท่านเป็นบุตรของยอแซฟ” ขอใหพ้วกเราทุกคนชื่นชมยินดทีีม่ี
แบบอย่างของผู้ที่รกัพระครสิต์อย่างมาก และให้เรารว่มพันธกิจแห่งความรักต่อ
พระคริสต์ของท่านนี้ต่อไป 

จงปฏบิัตติามพระประสงคข์องพระเจ้า เย่ียงทา่นนักบญุยอแซฟมี แล้วเรา
จะไดช้ื่อว่า “ผู้ชอบธรรม” (มธ 1 : 19) เยี่ยงท่าน 

จงสวดเสนอวิงวอนทา่นอย่างเร่าร้อนในปีนี้เป็นพิเศษนะครับ 

 
ด้วยความปรารถนาดี 

 คุณพ่อเอกภพ  ผลมูล 
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พระวาจาประจ าวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021 
 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

 ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักข ี
 บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮบีรู (ฮบ 7:25-8:6) 
  ด้วยเหตุน้ี พระเยซูเจ้าจึงทรงช่วยคนท้ังปวงซึง่เข้ามาหาพระเจ้าโดยทางพระองค์ให้ได้รับ
ความรอดพ้นได้อย่างดียิง่ เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เปน็นิจเพื่อทูลขอพระกรุณาให้คน
เหล่าน้ัน 
  มหาสมณะเช่นน้ีเหมาะสมกับเรา คือเป็นผู้ศักดิ์สิทธ์ิ ไร้ความผดิ ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
ท้ังปวง ประทับอยู่เหนือสวรรค์ช้ันฟ้า ไม่จําเป็นท่ีพระองค์จะต้องทรงนําเครื่องบูชามาถวาย    
พระเจา้ทุกวัน ดังเช่นมหาสมณะองค์อื่น ๆ เพื่อถวายชดเชยบาปของตนก่อน แล้วจึงถวายชดเชย
บาปของประชากร ส่วนพระเยซเูจ้าเมื่อทรงถวายพระองค์ได้ทรงกระทําเช่นน้ีเพียงครัง้เดียวโดย
มีผลตลอดไป ความจรงิ ธรรมบญัญัติได้แต่งตั้งมนุษย์ที่มีความออ่นแอให้เป็นมหาสมณะ แตค่ํา
ปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งมาภายหลังธรรมบัญญัติน้ัน แต่งตั้งพระบุตรผู้ทรงบรรลุถงึความสมบรูณ์
แล้วตลอดไปให้เป็นมหาสมณะ 
  ประเด็นสําคัญของเรื่องท่ีเรากําลงัพูดถึงคือ เรามีมหาสมณะที่ประทับอยู่เบื้องขวา         
พระบัลลงัก์ของพระผู้ทรงศักดานุภาพในสวรรค์ เป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจในสถานศักดิ์สิทธ์ิใน
กระโจมแท้จรงิท่ีพระเจ้าทรงตัง้ขึน้ มิใช่กระโจมท่ีมนุษย์ตั้งขึ้น มหาสมณะทุกองค์ย่อมรับ       
การแต่งตั้งเพื่อถวายบรรณาการและเครื่องบูชา ดงัน้ัน จําเป็นท่ีพระคริสตเจ้าจะต้องทรงมีสิง่ใด      
สิ่งหน่ึงถวายด้วย ถ้าพระองค์ประทับในโลกน้ี พระองค์ก็คงไม่ทรงเป็นสมณะแต่อย่างใด เพราะมี
ผู้อื่นถวายบรรณาการตามธรรมบัญญัติอยู่แล้ว เขาเหล่าน้ีปฏิบตัิศาสนกิจที่เป็นรูปแบบและเงา
แห่งของจริงในสวรรค์ ตามที่โมเสสได้รับพระบัญชาเมื่อกําลังจะตั้งกระโจมขึ้น พระเจ้าตรสัว่า 
“จงระวงั      ทําทุกอย่างตามแบบท่ีเราแสดงให้ท่านเห็นบนภูเขา” 
  บัดนี้ พระครสิตเจา้ทรงไดร้ับศาสนบริการที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสนบรกิารของสมณะตระกลูเลว ี
เช่นเดียวกับท่ีพันธสัญญาซึง่มีพระองค์ทรงเป็นคนกลางน้ัน ดีกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะตั้งอยู่
บนพระสัญญาท่ีดีกวา่  

 บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก  ( มก 3:7-12 ) 
  เวลาน้ัน พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปยังทะเลสาบกับบรรดาศิษย์ ผูค้นหมู่ใหญจ่ากแคว้นกาลลิี
ติดตามพระองค์ ผูค้นจากแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรซูาเล็ม จากแคว้นอิดูเมอา จากอีกฟากหน่ึงของ
แม่นํ้าจอร์แดน และจากบริเวณเมืองไทระและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่ ได้ยินสิ่งท่ีทรงทําก็มาเฝ้า
พระองค์ พระเยซเูจ้าจึงตรัสสัง่บรรดาศิษย์ให้จัดเรือไว้ลําหน่ึง      เพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียด 
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พระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจํานวนมาก จนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคตา่ง ๆ 
เบียดเสียดกันเขา้มาเพื่อสัมผัสพระองค์ เม่ือปีศาจทั้งหลายเห็นพระองค ์ ก็กราบลง       
พลางตะโกนว่า “ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า” แต่พระองค์ทรงกําชับอย่างแข็งขันมิให้มัน
แพร่งพรายวา่พระองค์เป็นใคร 
 

 
ร าพึงพระวาจา 

 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 
  จดหมายถึงชาวฮีบรซูึ่งเราอ่านในวันนี้ เสนอนัยสําคัญของความตายของพระเยซูเจ้า
ว่า  เกิดจากความนบนอบของพระองค์ (ฮบ 5 : 7-9) 
           พระเยซเูจ้าตรัสว่า “เวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพรพระสิริรุ่งโรจน์มาถึง
แล้ว”  การเผยแสดง  “เวลาของพระเยซูเจ้า”  คือ เวลาแห่งกางเขนของพระองค์และเปน็
เวลาแห่งพระสิรริุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วย  ถูกแล้ว  เวลาของพระเยซเูจ้าก็คือเวลาของ   
ความตายของพระองค ์  พระองค์ทรงแบ่งปันความเชื่อม่ันของพระองค์กับเราด้วยคาํพดู
เพียงไม่ก่ีคํา  พระองค์ไม่ไดท้รงอ้างเหตุผลยืดยาว  เพียงแต่บอกเราว่าพระองค์ทรงมอง
ความตายของพระองคเ์หมือนกับการหว่านพืช...  ระหว่างฤดูหนาวอันยาวนาน  เมล็ดขา้ว
ฝังอยู่ในดินดูเหมือนว่าตายแล้ว  แต่เม่ือถึงฤดูใบไม้ผล ิ  มันก็งอกขึ้นจากดิน  และไม่ก่ี
สัปดาห์  มันจะเต็มไปด้วยรวงข้าวพร้อมสําหรับเก็บเก่ียว 
  ผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะเสียชีวิตน้ัน ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี ้        
ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้  สาํหรับชีวิตนริันดร 
  ดังนั้น  สําหรับพระเยซูเจ้า  ชีวิตแท้คือการตาย  แม้จะทรงตรัสข้อความที่เหมือน
ขัดแย้ง  แต่พระองค์แย้มความจริงที่ไม่อาจมองเห็น  แต่เด่นชัดสําหรับทุกดวงใจที่มีความรัก
ความจริงนั้นคือ “ความตายแท้” ไม่ใช่ความตายทางกายภาพ  แต่เป็นการปฏเิสธที่จะสละ
ตนเอง  เป็นการถอยเข้าไปอยู่ในตัวเองโดยไม่ยอมบังเกิดผล 
  เพื่อเข้าสูช่ีวิตแท้  เราต้องตายก่อน  นี่คือส่ิงที่พระเจ้ากําลงัทาํเพื่อเรา  เพราะพระองค์
ทรงเป็นความรักสมบูรณ์ พระเยซูเจ้าทรงยอมสละชวีิตของพระองค์เพื่อเรา 
   กฎของชีวิตคือความรัก  ขา้วเมล็ดเล็กๆนี้จึงเตือนใจเราให้พ้นจากความเห็นแก่ตัว     
ที่ไร้ผล  สอนเราให้สละชวีิตของเราเหมือนท่ีพระเยซูเจ้าทรงเคยกระทําเพื่อเรา 
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สัปดาห์ศักดิ์สิทธ์ิ 
 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 

เวลา 08.30 น.   - เสกใบลาน     
    - แห่ใบลาน และพิธีบูชาขอบพระคุณ 

 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021   
เวลา 19.30 น.  - พิธีเสกน้าํมันศักดิ์สิทธิ์ / การรื้อฟื้นศีลบรรพชา  

                             - หลังพิธีมีเลี้ยงสงัสรรค์สัตบุรุษที่ศาลา         
                - สําหรับพระสงฆ์ เชิญด้านบน 
 วันพฤหสับดีที่ 1 เมษายน 2021 

เวลา 19.30 น.    - พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงต้ังศลีฯ 
                             - พิธลี้างเท้าสาวก 12 คน 
                             - หลังพิธฯี มีการแจกขนมปัง/มีเฝ้าศีลมหาสนิทถงึ 24.00 น. 

 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2021 
เวลา 19.00 น.    - เดินทางกางแขน (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) 
เวลา 19.30 น.    - พิธีระลกึถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บน 
                               ไม้กางเขน  
                             - นมัสการกางเขน 

     - เชิญชวนทุกคน ถือศลีอดอาหาร / พลีกรรม / ใช้โทษบาป 
 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2021 

เวลา 19.30 น.   - พิธีเสกน้ํา / เสกไฟ / พธิตีื่นเฝ้า / ล้างบาปคริสตชนใหม่                                
                             - มีการแจกไข่ปัสกา 

   - มีการแจกน้ําเสก 
 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021 (วันสมโภชปสักา) 

เวลา 08.30 น.    - พิธีสมโภชปัสกา               
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 1. เวรถวายเครื่องบชูาสัปดาหห์น้าเป็นของ     เขต 7  เขตอ่าวอุดม   แหลมฉบัง     สหพัฒน ์
      คุณสมนึก เป็นผู้ประสาน โทร.08-1762-1428  
 2. ช่วงเทศกาลมหาพรต ทุกวันอาทิตย์ก่อนมิสซาสายเวลา 08.15 น. จะมีเดินรูป  14 ภาค   
      และขอพี่น้องรับกระปุกออมมหาพรตได้จากด้านหลังวัด    ทางวัดจะรับคืนโอกาสปัสกา      
      ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2021  

3.วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 เป็นอาทิตย์ใบลาน ขอเชิญพี่น้องมารับใบลาน ได้ตั้งแต่
วันนี้และนํากลับมาส่งคืนทางวดัในวันเสาร์ที ่27 มีนาคม 2021 ขอบคุณครับ  

4.ใกล้จะถึงช่วงสัปดาห์ศักดิ์สทิธ์ิ พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์จะมีส่วนรว่ม โดยการ
สนับสนุนปัจจัยหรือบริจาคขนมปัง (วันพฤหัสฯ ศักดิสิทธ์ิ 1 เม.ย.) และ        ไขเ่บอร ์0 
(วันเสาร์ที่ 3 เม.ย.) สําหรบัใช้ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ติดต่อได้ที่คุณนนท์วัฒน์ หรือที่
ธุรการของวัด  ไข่ไก่ขอรับภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2021 ก่อนเที่ยงวัน  เพื่อเตรียม
สําหรับการบรรจุจํานวน 1,000 ชุด ขอเชญิพี่น้องที่พอมีเวลามาช่วยบรรจุไข่ ในเชา้วัน
เสาร์ที ่3 เมษายน 2021 เวลา 8.45 น. 

5. ขอเชิญสัตบรุุษทุกท่านร่วมสนับสนุน   สร้างวัดคาทอลิก        บ้านปางริมกรณ์    หมู่ 10         
    ต.แม่กรณ์  อ.เมือง จ.เชียงราย  (ชุมชนเผ่าอาข่า)          เพือ่เป็นศูนย์รวมสัตบุรุษในการ 
    ประกอบพิธีกรรมสรรเสริญพระเจ้า        ทางวัดจะรวบรวมปัจจัยส่งสังฆมณฑลเชียงราย 
    วันที่ 1 เมษายน 2021 

  6. คําสอนผู้ใหญ่รุ่นที ่7 จะเริม่เรียนเดือนมิถุนายน 2021    ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร    
      ได้ที่ธรุการของวัดและพี่เลีย้ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   
   
    

 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ ์
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วัน/เวลา ส าหรับ 
วันอาทิตย์ที่   
21 มี.ค.64 
วันจันทร์ที่ 
22 มี.ค.64 

 
 
   
 
 
 

วันอังคารที่  
23 มี.ค.64 

 
 
 
 
 
 

วันพุธที่  
24 มี.ค.64 

 
 
 
 

สําหรับสัตบุรุษทุกท่าน 
 
สุขสําราญ ครอบครัว ยอแซฟ สนิท  
อุทิศ          มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออ๋ิว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี 
                  ซีมอน สนั่น, อันนา ง้วย, ยอห์น เป๋งบุ้น, เปาโล สงัด, คุณสุมาลี  
                  แปรเ์ปตูอาร์ อรุณี, เปโตร แมรี่ สงวน, โทมัส ขัวะ, คุณสํานียง  
                  คุณทองอยู่, เปาโล วิรัตน์ชัย, เทเรซา รุจี, โทมัส ศุภชัย  
                  ลูกา วีรพล, มารีอา แบร์นาแด๊ต อารีย,์ เทเรซา วิไล  
                  ยอแซฟ ประสิทธิ์  
                  วิญญาณในไฟชาํระและวญิญาณที่ไม่มีใครนึกถึง 
สุขสําราญ  ซีสเตอร์สุภาวด,ี ครอบครัว นิศามณีวงศ์, ฟรังซีสโก อร่าม(สุขภาพ) 
อุทิศ          โทมัส  เซี่ยงเหา่, มารีอา ปุ่นหม่วย, เทเรซา น้อย, วอลเตอร์  ดูโค่  
                 เทเรซา วิลาวัณย์, ยออันนาดาร์ก อุไร, ลูชีอา ชุน, ยวง ลิ่มกัง  
                  ยอแซฟ ชัยโรจน์, คุณฮิลเดอบรานด์, เปโตร เผือก, เปโตร ค้าง 
                  เปโตร เหวื่อง, มารธ์า คัน, มาร์ธา แลน, มาร์ธา เทือง  
                  มาร์ธา เฟื้อง, คุณเรืองชัย, มารีอา จํา, อามาโต อนันต์  
                  คุณบุญมา, คุณพรหมมา, เปโตร ทองเจือ, เซซลีีอา ทองม้วน  
                  วิญญาณในไฟชาํระและวญิญาณที่ไม่มีใครนึกถึง 
สุขสําราญ คุณเหมือนฝัน, มากาเร็ต ฐิติยาห์, มารีอา ณัฐชยา      
                  ครอบครัว เปาโล ชมพล, ครอบครัว มารีอา นิตยา             
อุทิศ          อันตน เจียวไล้, มารีอา เซี่ยมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอ้ึงสี   
                  มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออ๋ิว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี  
                  เบเนดิกโต ฉ่าง, ยอแซฟ วิชิต, ยเูรียนนา ชิน, มารอีา เสงี่ยม 
                  ยอแซฟ วิชิต, เปาโล สุชาต,ิ คุณประครอง, คุณไพโรจน์ 
                  มารีอา มักดาเลนา วลัยลักษณ์, ยอแซฟ ใช้, อนาตาเซีย สุจิตต์  
                 ยอห์น จรญู, วิญญาณในไฟชําระและวญิญาณที่ไม่มีใครนึกถึง   

ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา 
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 / 2021 
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา 
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 / 2021 

วันพฤหัสที
25 มี.ค.64 

 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 
26 มี.ค.64 

 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ที ่
 27 มี.ค.64 

สุขสําราญ ครอบครัว วรรณรุ่งฤดี, อัลเจโร ยุพชาติ(วันเกิด), คุณณรงค์เดช  
                  มารีอา นัฐทวรรณ, ฟรังซีสเซเวียร ์พลากร  
อุทิศ          อันตน เจียวไล้, มารีอา เซี่ยมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอ้ึงสี       
                  เบเนดิกโต อนันต์, คุณกิมเฮียง, มารีอา ชมพูนุช  
                  ออกัสติน เทียนย้ิน, อันนา เพญ็ศร,ี ลอเรนซ์ สรรเพชญ             
                  วิญญาณในไฟชาํระและวญิญาณที่ไม่มีใครนึกถึง 
สุขสําราญ เทเรซา นิตยา(วันเกิด), ครอบครัว วรรณรุ่งฤดี 
อุทิศ          เปาโล เกียรติศักดิ์, อันตน เจียวไล้, มารีอา เซี่ยมเจ็ง  
                  คุณหมุยโจ่ย,คุณอ้ึงสี, แปรเ์ปตูอาร ์อรุณี, คุณสุมาลี, คุณทองอยู่  
                  คุณสําเนียง, ซีมอน สนั่น, อันนา ง้วย, เปาโล สงดั  
                  ยอห์น เป๋งบุ้น, เทเรซา รุจี, มารีอา จํานงค,์ ลอเรนซ์ สรรเพชญ  

                ยอแซฟ จุ้งฮวด, มารีอา สมบูรณ์, ยอแซฟ เฮียงเม้ง, อากาทา มั้ง 
                  อากาทา อุทัยรัตน์, ยวงบัปติสตา เล็ก, มารีอา โซวม่วย  
                  วิญญาณในไฟชาํระและวญิญาณที่ไม่มีใครนึกถึง 
สุขสําราญ ครอบครัว วูวงศ์, ฟรังซีสกา กนิษฐา, ครอบครัว อนัตน บุญชัย 
                  ครอบครัว โจสรรคน์ุสนธิ์, น้องสุณัฎฐิกา(วันเกิด)  
                  ครอบครัว คุณณัฐพันธ์, คุณณัฎฐา, คุณประวิทร์ 
อุทิศ          ยวง ยรรยง, ฟรงัซิสโก ศิริ, อันนา ดา่นตี้, ยาโกเบ ธวัช  
                  เปโตร บุญเลิศ, มารีอา บญุสืบ, ยอแซฟ ไพบูลย์   
                  เปาโล เกียรติศักดิ,์ ยออากิม  ชัชชัย, อันตน เจียวไล้  
                  มารีอา เซี่ยมเจ็ง, คณุหมุยโจ่ย, คุณอ้ึงสี, มารีอา รัง้, เปโตร ใช้  
                  อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยด,ี โทมัส  เซี่ยงเห่า  
                  มารีอา ปุ่นหม่วย, เทเรซา น้อย,ลูกา วีระพล,ลอเรนซ์ สรรเพชญ  
                    แซมมูแอล ดิเรก, โรซา อุทุมพร, โจอันนา สมบุญ, เฮเลนนา ลีนา  
                    ซีซีเรีย วัตต์, เทเรซา มารี ตัน, หลุยส์ ตัน, แอนโทน่ี อนันต์  
                    ยูเรียน ยูเรีย, ยอแซฟ เซี้ยง, มารีอา พัชรี, ยอแซฟ ก๊กง้วน 
                    เบเนเด็ท เอ็งไฮ้, เทเรซา แววฉัตร, เทเรซา ดุษฎี, คุณฮงจี, คุณดา่นตี้  
                    วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถงึ 


