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สมโภชนักบุญยอหน บัปติสต บังเกิด

Sunday & June &0 /
"Nativity of John the Baptist,
Psalter Week 4"
(Reflection of the week on P. 2)
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พีน้องทีเคารพรั ก วันนี เป็ นวันสมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ บังเกิด ตามปกติ
พระศาสจักรฉลองวันตายหรื อวันเกิดใหม่ในสวรรค์ของาบรรดานักบุญ แต่วนั นี พระศาสนจักรฉลองการบังเกิด
ในโลกนีของนักบุญยอห์น บัปติสต์ดว้ ย ในฐานะทีท่านนักบุญเตรี ยมจิตใจประชาชนให้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สตเจ้า
พระผูไ้ ถ่บาปของมนุษยชาติ
จากบทอ่ านทีหนึง จากหนังสื อประกาศกอิสยาห์ (อสย. : -!) ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงกระแสเรี ยก
ของท่านว่า “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเรี ยกข้ าพเจ้ าก่ อนทีข้ าพเจ้ าเกิด ทรงขานชื อข้ าพเจ้ าตังแต่ อยู่ในครรภ์ มารดา
พระองค์ ทรงทําให้ ปากข้ าพเจ้ าเป็ นเหมือนดาบคม” (อสย. 67:9) ทรงมอบภารกิจให้ท่านนําชาวอิสราเอลให้กลับมา
หาพระเป็ นเจ้า ให้ท่านเป็ นแสงสว่างส่ องนานาชาติ เพือความรอดพ้นจนสุ ดปลายแผ่นดิน (อสย. 67:<)
จากหนังสื อกิจการอัครสาวก (กจ. %:&&-&!) นักบุญลูกาได้เล่าว่า หลังจากทีพระเป็ นเจ้าทรงปลดกษัตริ ย ์
ซาอูลออกจากตําแหน่ งแล้ว ก็ทรงแต่งตังดาวิดให้เป็ นกษัตริ ยป์ กครองประชากรอิสราเอล ดังที มีคาํ ยืนยันใน
พระคัมภีร์ว่า “เราพบดาวิดบุตรของเจสซี เขาเป็ นคนทีเราพอใจ เขาจะทําตามความประสงค์ ของเราทุกประการ”
จากเชือสายของกษัตริ ยด์ าวิดนี พระเจ้าประทานพระเยซูเจ้าเป็ นผูช้ ่วยอิสราเอลให้รอดพ้นตามพระสัญญา นักบุญ
ยอห์น บัปติสต์เตรี ยมรั บเสด็จพระองค์ ประกาศพิธีลา้ งให้ประชาชนอิสราเอลทังปวงกลับใจ และในขณะนัน
ประชาชนคิดว่า ท่านคงเป็ นพระเมสซี ยา หรื อพระเยซูเจ้าพระผูไ้ ถ่ ท่านก็บอกพวกเขาอย่างสุ ภาพว่า ท่านไม่ใช่
ผูน้ นั ซึ งมาภายหลังท่าน และท่านไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรองเท้าของเขา (กจ. 9?:25)
บทอ่ านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก. :,--!!,/0) นักบุญลูกาได้เล่ าถึ งการบังเกิดของนักบุญยอห์ น
บัปติสต์ และเมือครบแปดวัน ท่านได้รับพิธีสุหนัต เขาก็อยากตังชื อเด็กว่า เศคาริ ยาห์ตามชื อบิดา แต่นักบุ ญ
เอลีซาเบธผูม้ ารดาคัดค้านและตังชือว่า ยอห์ น และเศคาริ ยาห์ผบู ้ ิดาก็มีความคิดเช่นนันด้วย และท่านซึ งเป็ นคน
ใบ้กลับพูดได้อีก เมือได้เห็นอัศจรรย์เช่นนี เพือนบ้านก็รู้สึกกลัวและคิดกันว่า “แล้ วเด็กคนนีจะเป็ นอะไร” เพราะ
พระหัตถ์ขององค์พระเป็ นเจ้าอยูก่ บั เขา ขอให้พีน้องได้พยายามทีจะนําผูอ้ ืนให้รู้จกั พระเยซูเจ้าด้วย
ขอพระเปนเจาทรงอวยพระพรแกพีน่ องทีเ่ คารพรักเสมอ
คุณพอแอนโทนี่ สมศักดิ์ นามกร
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... โดย สภาอภิบาลฯ
"ขอให้ พน้ี อง ได้ พยายามทีจะนําผู้อนให้
ื ร้ ูจักพระเยซูเจ้ าด้ วย" ... ในช่วง ?<O วัน นับถอยหลังสู่ ?OP ปี มิสซัง
สยาม ซึ งจะเริ มขึนในวันที 6 กรกฎาคมนี เราทําอะไรกันบ้างเพือทําให้ชุมชนศิษย์พระคริ สต์เข้มแข็ง
เมือวันจันทร์ที 9R มิถุนายน ทีผ่านมา ชุมชนของเรามีการจัด "ภาวนาพระวาจาตามบ้ าน" ซึ งจะจัดเป็ นประจํา
ทุกเดือน เดือนละครัง ในวันนัน พวกเราไปกันทีบ้านคุณคําพอง บุญหล้า เขตจันทนิ มิต?
เราดีใจได้เจอน้องจากเขต 9 คนนึ ง ทีไม่เคยเข้าร่ วมมาก่อน เป็ นครังแรกทีมา ได้รับการชักชวนจาก สมาชิ กสภา
ฯ ของเรา .... จึงเข้าไปคุยเพือสอบถาม ความรู ้สึก
น้องตอบว่า .... “คนคริสต์ เค้ ามีกนั แบบนีมX านานแล้ วเหรอ? ไปตามบ้ านกันแบบนีXกไ็ ด้ เหรอ? ไปทําอะไรกัน?”
ในความรู ้สึกแว๊ปแรก ทีนังรอทีบ้านพักพระสงฆ์
แต่พอได้ ตามน้องๆ นร. และ ซิ สเตอร์ ไปทีบ้านรับพระวาจา ก็ไปก็เจอผูค้ นจํานวนหนึ งบนบ้าน ในบ้าน และ
บริ เวณริ มทางทีมาร่ วมฟั งกับเจ้าของบ้าน กลุ่มคนทีไปส่ วนใหญ่เป็ นคนทีคุน้ หน้าคุน้ ตา (เพราะตัวเองเป็ นคนหลังวัด
ด้วย) เห็ นกําลังยกมือ ทําท่าทําทางต่างๆ ทีแรกคิดว่าเป็ นการออกกําลังกายหรื อสร้างความผ่อนคลาย แต่พอถามผูท้ ีมา
บ้านพระวาจา บอกว่า เป็ นการแสดงออกหรื อ "ภาวนาโดยใช้ ท่าทาง (Biblio Drama)" ถ่ายทอดออกมาทางท่าทาง ก็เลย
เข้าใจ และรู ้สึกดีใจทีเป็ นครังแรกทีได้เห็น
คนทีไปทีนังด้านบนสนใจตังใจฟัง มีคณะซิ สเตอร์ เป็ นคนพูด มีทงการเล่
ั
าเรื อง การขับร้อง การอ่านพระวาจา
ร่ วมกัน มีการสวดแบบภาษาไทย ภาษาเวียดนาม มีการให้แลกความคิดเห็ นกัน โดยพระวาจาเป็ นเรื อง "ความรัก และ
การให้ อภัย" แต่ละกลุ่มผลัดกันตอบคําถามของซิ สเตอร์ "ว่ าศาสนาคริสต์ ของเราต่ างจากศาสนาอืนอย่ างไร"ไม่มีใครผิด
ในการตอบ "และทีสํ าคัญได้ ยนิ เสี ยงหัวเราะสนุกสนาน" ในช่วงเวลาของการตอบกันบางคนก็พยายามตอบผิดบ้าง แต่ก็
ช่วยกันคิดและตอบ สุ ดท้าย ก็คือ เรื องของ "การรักและการอภัยทีไม่ มีทสิี Xนสุ ด"
หลังจากการตอบคําถามก็เป็ นการสวด บทภาวนา หลังจากนันคุณพ่อ หัวหน้าเขต และเจ้าของบ้านก็ขอบคุณผูท้ ี
มาร่ วมและเชิญชวนส่ งพระวาจาไปยังทิศต่างๆตามทีได้มีการตกลงกันไว้ และมีการแบ่งปั นขนมให้กบั ผูท้ ีมาร่ วมบ้านพระวาจา
"เป็ นอีกหนึงประสบการณ์ ทเราไม่
ี
เคยรู้ ดีใจทีได้ มาค่ ะ
และวันนีX ก็พาเพือนต่ างศาสนามาด้ วย มาพร้ อ มลูกๆ ของเขา ลูกๆ เขาชอบ ได้ ฟัง เพลง และเข้ าไปนั งฟั ง

พระวาจาได้ เอง ไม่ ร้องกลับบ้ าน และเด็กๆ ชอบทีได้ กนิ ขนม ทีเจ้ าของบ้ านเตรียมมาแบ่ งปันให้ พวกเรา"
....... และพวกเรา ล่ะ ดีใจไหม? ทีพาเพือนของเรามาใกล้พระมากขึน .... ทุกๆ วัน พาคนมารู ้จกั พระเยซูเจ้าด้วย
ผ่านการกระทํา ตามพระวาจาของพระองค์

Sunday & June &0 /
" Nativity of John the Baptist, Psalter Week 4"
Reflection of the week
The extraordinary events surrounding the birth of John the Baptist indicate his extraordinary calling. Yet, each
of the persons in the story had to play their part correctly. Zachariah was disbelieving and therefore was struck
dumb, but now upon his and Elizabeth’s insistence the child was named “John”. This means that now Zachariah
believed and obeyed the words of the angel. John also kept a low-profile until it was time for him to be revealed
to Israel. The neighbors and kinsfolk were witnesses to the miracle of the restoration of speech and the prophetic
utterance of Zachariah. In God’s plan He has assigned a role to each of us. As His plan gets revealed, a faithful
cooperation on our part brings about great good not only for us individually, but also for the community – the
body of Christ. But the problem is that often we, like Zachariah, want proofs and confirmations. Nevertheless,
the Lord is patient with us.

ประชาสัมพันธ
ทางวัดกําลังปรับเปลียนหนังสื อเพลงทีใช้ในมิสซาใหม่ทงหมด
ั
จํานวน RPP เล่ม เนื องจากหนังสื อ
เล่มเก่ามีการซ่อมแซมบ่อยมากแล้ว ราคาเล่มละ 9RP บาท (ทําปกแข็ง ไม่รวมค่าขนส่ ง) พีน้องท่านใดปรารถนา
จะร่ วมทําบุญในส่ วนนี ติดต่อทีพระสงฆ์หรื อทีธุรการ ทางวัดต้องขอขอบคุณไว้ดว้ ยครับ
อาทิตย#หนา สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก
พี่นองที่เปนสมาชิกโครงการสวดลูกประคําแสนสวย รวมกันสวดลูกประคําตามบทรําพึงขอธรรมล้ําลึกตางๆ
ประจําวัน ในหนังสือบทภาวนาฉบับพกพา หนา 28 - 35 ตลอดสัปดาห2นี้
“ภาวนาเพื่อพอแมจะได!ตระหนักถึงหน!าที่ที่จะนําพาลูกหลานไปนมัสการพระเป(นเจ!า ในวันอาทิตย+อยางสม่ําเสมอ”

1. ขอเชิญพีน้องร่ วมฉลองวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ วันเสาร์ที z กรกฎาคม {P9R พิธีมิสซาเวลา 9P.?P น.
ก ก “
”
วันอังคารที {< มิถุนายน {P9R
วันพฤหัสฯ ที {R มิถุนายน {P9R

เวลา 9R.?P น. บ้านคุณรุ่ งรัช ซือตรง หลังวัด ซ.{ เขตจันทนิมิต ?
เวลา 9R.?P น. บ้านคุณพิลยั ดํารงธรรม (บ้านพ่อเขียว) เขตจันทนิมิต 6

ก
1. แจ้งเปลียนแปลงเส้นทางการเดินรถ จุดจอดรถบัสและรถตูส้ าํ หรับนักท่องเทียว เนื องจากการปรับปรุ งสะพาน
เข้า สู่ ชุมชนจันทนิ มิต จึ งขอแจ้งให้ท ราบว่า "ตัXงแต่ วันที ก.ค. เป็ นต้ นไป ห้ ามรถบัสและรถหกล้ อ ขึXนไป
เข้ าภายในบริ เวณอาสนวิหารฯ และได้ จัดเตรี ยมลานจอดสํ าหรั บรถบัส และรถตู้นักท่ องเทียวในบริ เวณข้ าง
อนุ บ าลสตรี มารดาพิทั ก ษ์ ตรงข้ ามสุ สานวัดคาทอลิก " โดยรถใหญ่จะสามารถใช้เ ส้นทางเดิ นรถบน ถนน
จันทนิ มิต { (เข้า ทางถนนตรี รัต น์) เท่ านัน เพื อเข้าจอด ณ จุ ด จอดรถ ที เตรี ยมไว้ โดยจะมี บริ การรถรั บ ส่ ง
นักท่ องเที ยวเข้าสู่ อาสนวิหารฯ เพื อจอดบริ เวณตลาดร้ อยปี ในโอกาสนี เพื อเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน
รวมถึ งสร้ างความน่ าสนใจรองรับการท่องเที ยว ทางอาสนวิหารฯ มี แผนงานในการฟื นฟูวฒั นธรรมท้องถิ น
รวมถึงการสร้างตลาดชุมชนบนเส้นทางเข้าสู่ อาสนวิหารฯ ซึ งต้องอาศัยความร่ วมมือและเป็ นนําหนึ งใจเดียวกัน
ของพีน้องทุกคน ความคืบหน้าจะแจ้งพีน้องทราบในโอกาสต่อไป
2. รับสมัครผู้ร่วมบริการรับส่ งนักท่ องเทียว
คุณสมบัตผิ ้ ไู ด้ สิทธิเข้ าร่ วมบริ การ
1. เป็ นครอบครัวคริ สตชนในเขตจันทนิมิต ห้ามให้เช่าสิ ทธิ
2. มีสิทธิ~ หรื อกรรมสิ ทธิ~ ในรถทีใช้บริ การ
ลักษณะรถ ราคาค่ าโดยสาร และการให้ บริการ
ลักษณะการบริ การ
รับส่ งผูโ้ ดยสาร จากลานจอดข้างสตรี มารดาฯ 2 ไป อาสนวิหารฯ
ค่าโดยสาร*
คงทีไป/กลับ 20 บาท/คน
เอกสารทีต้องใช้
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของรถ
2) สําเนาใบขับขีรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์
3) สําเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์
4) สําเนา พ.ร.บ. รถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์
5) นํารถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ทีพร้อมใช้บริ การ มาถ่ายรู ป
<) เอกสารต่างๆ ทีนํามาต้องไม่หมดอายุการใช้งาน
จักรยานยนต์พ่วงข้างมีหลังคามีเบาะนังบรรทุกผูโ้ ดยสารได้ 4 คน / คัน
ประเภทของรถร่ วม
รถมาสด้า หรื อรถสองแถว บรรทุกผูโ้ ดยสารได้ 8 คน/ คัน
ประเภทของรถอาสนวิหารฯ รถรางนําเทียว บรรทุกผูโ้ ดยสารได้ 16 -20 คน / คัน
เปิ ดรับสมัครผู้ร่วมบริการ วันที 26 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทีบ้ านพักพระสงฆ์

3. เวรจัดของถวายและเก็บถุงทานอาทิตย์หน้า เขตจันทนิมิต ?
4. ขอเชิ ญ แกนนํา และผูป้ ระสานงานวิ ถีชุ มชนวัด ทุ กเขต ประชุ ม วันพรุ่ ง นี ({O มิ . ย.{P9R) เวลา 9R.?P น.
ณ ห้องประชุม ชัน { อารามฟาติมา
5. ขอเชิญผูส้ ูงอายุทุกท่าน ร่ วมงานวันผูส้ ูงอายุประจําเดือน ในวันที {< มิถุนายน {P9R เวลา P7.PP น. เชิ ญรับฟั ง
การแบ่งปั นเรื อง “ภาวการณ์ ซึมเศร้ าและการแก้ ไข ในผู้สูงอายุ” โดย คุณดวงมณี จันทร์ ศรี นักวิชาชี พชํานาญ
การ และเวลา 9P.PP น. มิสซาบูชาขอบพระคุณ หลังมิสซาขอเชิญร่ วมรับประทานอาหาร
6. ขอเชิญพีน้องร่ วมถวายบูชามิสซาโมทนาคุณแม่พระและแห่เทิดเกียรติ วันพุธที {z มิถุนายน {P9R เวลา 97.PP น.
7. ขอเชิญพีน้องร่ วมมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับ ณ สุ สานอาสนวิหารฯ จันทบุรี ในวันเสาร์ ที ?P มิถุนายน {P9R เวลา
9R.9O น. สวดภาษาญวน และเวลา 97.PP น. พิธีมิสซาฯ (งดมิสซาคําวัดใหญ่ )
8. จะมีพิธีโปรดศี ลล้างบาปเด็กเล็ก วันอาทิ ตย์ที 9 กรกฎาคม {P9R หลังมิสซาสาย พี น้องท่ านใดประสงค์ให้
บุตรหลานรับศีลล้างบาป กรุ ณาแจ้งความจํานงได้ทีธุ รการบ้านพักพระสงฆ์ ก่อนวันศุกร์ ที {7 มิถุนายน {P9R
กรุ ณานําสําเนาทะเบียนคริ สตชนมาด้วย
2018
วัน/เวลา
จันทร์ที {O

สําหรับ
เช้ า. สุ ขสําราญครอบครั วคุณคําผา ทองกลัน , คุณทิพย์ ภา พัวระย้ า , คุณสมรั กษ์ จิตต์ ไทย , คุณศรั ญ5ู แก้กาล ,
คุณตง – คุณธูป แซ่ ตัง / เปาโล เผือง , อีซาแว แพ , มารี อา กิมเลียง , คุณศรี รัตน์ , คุณบุญรัตน์ , อันนา ชนิดา ,
คุณธนภัทร ,ยอแซฟ ดิศพล และครอบครัว ,กอลุมบา บุญนาถ ,เปโตร ประกิจ ,เปาโล กวี พ่อแม่พีน้อง ,คุณพ่อ
ยออากิม สง่า , ยอแซฟ นี , เปโตร เหงย , ยอแซฟ สมศักดิ~ ,ซิสเตอร์อนั เด เปรมจิต ,มีคาแอล ซาย ,มารี อา ตลับ ,
ยอแซฟ บัญชา , อันนา ละเอียด , ยอแซฟ มนูญ , เคลเมนท์ ศักดิ~ชยั , อันนา กนกนาถ และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. สุ ขสําราญครอบครั วจงพันนิมิต / เปาโล อรุ ณ , เยโนเวฟา สงบ , เซซีลีอา รัตนา , มารี อา เรี ยม , อันนา พนิดา ,
มีคาแอล ประเสริ ฐ , ยวงบัปติสตา ยาง , อันนา เรี ย , สเตฟาโน ย้ง , เวโรนีกา ประวิทย์ วิญญาณบรรพบุรุษ
และวิญญาณในไฟชําระ

อังคารที {< เช้ า. เปโตร ใหญ่ , เปาโล แป้ น , มารี อา ชอง , อักแนส ปุณยนุช , เปาโล บุญเลิศ , มารี อา กัณธารา , ยออากิม จิน ,
อักแนส ลมูล , มารี อา กัญญา , คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน , อักแนส องุ่น และวิญญาณ
ในไฟชําระ
คํา. สุ ขสําราญ ด.ช.ศิรกาญจน์ เจริ ญรู ป / อันนา วาสนา (ครบ 9< ปี ) ,ดอมินิก สุ เมธ (ครบ 9PP วัน) ,มารี อา นิตยา,
ยาโกเบ โฮ้ ,ยวง สุ น ,มารี อา อึง ,มารี อา ซํา ,อเล็กซิส โกวิทย์ ,อเล็กซิส ประเวศ ,ยออากิม สมบุญ ,เปาโล เกียว ,
อันนา แก้ว , มัทธีอสั บุญรอด และวิญญาณในไฟชําระ
พุธที {z เช้ า. สุ ขสําราญบ้ านจําหน่ ายผล / คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน , อักแนส องุ่น , อักแนส
ปุณยนุช และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. สุ ขสําราญครอบครั วคุณวัลลีย์ โคมินทร์ , ครอบครั วบ้ านมนูสุข , ดวงรั ตน์ สุ ขประสิทธิ; , ครอบครั วคุณสุ รีย์ คุณชัยวัฒน์ พงษ์ สวัสดิ; / คุณพ่อยอแซฟ เศียร , พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง , คุณพ่อเปาโล เทพศิริ , คุณพ่อ
ยอแซฟ วินทร์ , คุณพ่อลอเรนซ์ วิโอลา , คุณพ่อยอแซฟ สี ลม , คุณพ่อสตีเฟน วิชิต , คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล ,
คุณพ่อยอแซฟ พยนต์ , คุณพ่อเปโตร บุญยงค์ , คุณพ่อปัสกัล ไบลอน พิทกั ษ์ , คุณพ่อเปาโล เมธี , คุณพ่อยอแซฟ ยุทธิชยั , คุณพ่อเปาโล ประวิช , คุณพ่อยออากิม สง่า และวิญญาณคุณพ่อทีล่วงลับทุกท่าน , เปาโล
สังเวียน - มารี อา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ , 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 , ซิสเตอร์ มารี 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 , เปโตร เปี ย ,ลูชีอา จาก ,
เปโตร กว๊า ,อันนา หลี ,วินเซนเต ทํา ,อันนา ไฉน ,อันนา บังเอิญ ,ยอแซฟ จิว ,มารี อา กรองทอง ,เปโตร รัชพล,
อันนา ลัดดา , เปโตร วิฑูรย์ ,เปโตร คณึ ง ,ลูชีอา จินตนา ,มีคาแอล มงคล ,มารี อา เอก ,มารี อา บุญชู ,เปาโล จิต ,
คุณศิริเกียรติ , เปาโล ศิลารัช ,อันนา สังวาล ,เบเนดิกโต ฮวด ,อันนา เลียง ,ยวง เหลย ,อันนา ใว่ ,มัทเธว ชวลิต ,
คาทารี นา แหม่ม ,ยอแซฟ สํารวย ,อันนา เนาวรัตน์ ,ยอแซฟ สนัน ,อันนา สําอางค์ ,มารี อา มักดาเลนา ณัฐธยาน์,
อันตน ประพัฒน์ , เปโตร เสรี , ลูชีอา สําเหนียก , มารี อา มักดาเลนา พลอย (ครบปี ) และวิญญาณในไฟชําระ
พฤหัสฯที {R เช้ า. ยอแซฟ หลี , อันนา กฤษณา , ซีมอน ไล่ฮะ , อันนา ไอ๊ , เปาโล ลัก , อันนา เฮียว ,เบเนดิกต์ ตี‰ ,อันนา กิจ ,
อันตน หลง และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. สุ ขสําราญ ด.ญ.แป้ ง / ยอแซฟ นริ ศ (ครบปี ) , มารี อา ลําปาง , อากาทา มานิตย์ , ยวงบอสโก อําพร , ยอแซฟ
ปัญญา , หลุยส์ ปรี ชา , ยอแซฟ ซุ่น , สเตฟาโน เล้ง , อันนา แจ่ม , ยอแซฟ พิทกั ษ์ และวิญญาณในไฟชําระ
ศุกร์ที {7 เช้ า. แอนนีโก อาซี ,มารี อา ฉีงีม้อย ,ลูกา ลูกา ,โรซา แซ้มอ้ ย ,ฟรังซิสโก สมหวัง ,ยอห์น ธานี และญาติพน้ี อง, คุณพ่อ
ยอแซฟ วัลลภ ,ซีมอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน ,มารี อา ฟิ นนา , อักแนส องุ่น ญาติพน้ี อง และวิญญาณในไฟชําระ

คํา. คุณพ่อยออากิม สง่า (ครบ 9PP วัน) , อักแนส ปุณยนุช , ยอแซฟ สนอง , อันนา สังวาลย์ , 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 , มารี อา
อารยา ญาติพีน้องผูล้ ว่ งลับ วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณในไฟชําระ
เสาร์ที ?P เช้ า. ลูกา ลูกา , โรซา แซ้มม้วย , ฟรังซิ สโก สมหวัง , ยอห์น ธานี ญาติพีน้อง และวิญญาณในไฟชําระ
มิสซาสุ สาน คํา. สุ ขสําราญครอบครั วคุณวัลลีย์ โคมินทร์ / คุณพ่อยอแซฟ เศียร , พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง , คุณพ่อ
ยอแซฟ วัลลภ , เปาโล ปั น , อันนา เฮียง , เปาโล รัง , อันนา เฮียว , ซี มอน 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 วทิ ย์ , อักแนส องุ่น , อันนา สงัน
และญาติพีน้อง , 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 , ฟรังซิ สโก กรัง ,
ยวงบัปติสตา สุรัตน์ และวิญญาณเด็กทีไม่ได้เกิดมา ,เปาโล จุน่ ,มารี อา มักดาเลนา สมุทร , ยอแซฟ สล้าง ,
โรซา สะอาด , เอลีซาเบธ สนาน , ซิสเตอร์มารี อา มักดาเลนา องุ่น , ลูชีอา พวงพันธ์ , มารี อา วีณา , อันนา
นิชา , เปาโล สนม , บรี ยติ ตา ลี ,เปโตร ฮอง ,มารี อา ลี , เปโตร ประวัติ ,เปโตร ประพันธ์ , โทมัส ประเทศ ,
ฟรังซิ สโก วิรัช , อันนา ปราณีต , มารี อา ถนอม , ยอแซฟ ประกาศ , ยวงบัปติสตา ประสงค์ , มาร์ธา โล่ย ,
เปโตร ธัชพล ,ม.บรรณา ,ยอแซฟ เด๊น ,ลูชีอา บอง ,อันนา นิตยา ,ฟรังซิสโก เหี ยว ,เปาโล เจ่า ,อากาทา เม่า,
ยาโกเบ โฮ้ , เทเรซา กัน‰ , ซี มอน กิตติพงศ์ , ซิสเตอร์มารี อา จูซิน , ยวงบัปติสตา ยิวชอง , มารี อา ชินซื อ ,
มารี อา จูฮวย , นิโคลัส อมร , อันนา นาม , มารี อา เรณู ,อันตน สมชาย และพ่อแม่ , เปโตร สมศักดิ~ , ลูชีอา
บังอร , 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 , เปโตร
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