1

พระหฤทัยฯ สาร
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
ปีท่ี 11 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2562/2019
11/2 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 : โทร. 038-311-031, 086-143-9248

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

“โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป”
เพราะเขาและคนอื่นๆ ที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมาก
ที่จับปลาได้มากเช่นนั้น ยากอบและยอห์น บุตรของเศเบดี
ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกัน
พระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตัง้ แต่น้ไี ป
ท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์” เมื่อพวกเขานาเรือกลับถึงฝั่งแล้ว
ก็ละทิง้ ทุกสิ่งและติดตามพระองค์ไป ( ลก 5:10-11 )

วิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย

ชุมชนศิษย์พระคริสต์
เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่
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อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์
ในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่บน
พระบัลลังก์สูงและตั้งอยู่บนที่สูง ชายฉลองพระองค์แผ่เต็มพระวิหาร เสราฟหลายตนยืน
อยู่เหนือพระองค์โดยรอบ เสราฟแต่ละตนต่างร้องรับกันว่า“ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลแผ่นดินทั้งหมดเต็มไปด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์”เสา
ประตูทั้งหลายสั่นสะเทือนเพราะเสียงของผู้ร้อง และพระวิหารก็มีควันเต็มไปหมดข้าพเจ้า
พูดว่า “วิบัติจงเกิดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากมีมลทิน
อาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติริมฝีปากมีมลทิน ถึงกระนั้น นัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือ
องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล”
แล้วเสราฟตนหนึ่งบินมาหาข้าพเจ้า ถือคีมคีบถ่านที่ลุกอยู่มาจากพระแท่นบูชา
เสราฟตนนั้นสัมผัสปากข้าพเจ้า พูดว่า “ดูซิ สิ่งนี้สัมผัสริมฝีปากของท่านแล้ว ความผิดของ
ท่านก็ถูกลบล้างแล้ว บาปของท่านก็ได้รับการอภัยแล้ว” แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงขององค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะส่งใคร ใครจะไปแทนเรา”ข้าพเจ้าทูลตอบว่า
“ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” ( อสย 6:1-2ก,3-8 )
********************
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คานึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่าน
ท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ ท่านกาลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้
ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศ แต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่น ความเชื่อของท่านก็ไร้
ประโยชน์ ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสาคัญที่สุดให้ท่าน เป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้า
ได้รับมาอีกทอดหนึ่ง คือพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่มีเขียนไว้ใน
พระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ พระองค์ทรงกลับคืนพระ ชนมชีพในวันที่สามตามความใน
พระคัมภีร์ และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาส แล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกสิบสอง
คน หลังจากนั้นทรงแสดงพระองค์แก่พี่น้องมากกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว คนส่วนมาก
ในจานวนนี้ยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าบางคนล่วงหลับไปแล้ว ต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่
ยากอบ แล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกทุกคน ในที่สุด ทรงแสดงพระองค์แก่
ข้าพเจ้า ผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกาหนดด้วย
ข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวก และไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็น อัครสาวก
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เพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้า แต่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้
ด้วยเดชะพระหรรษทานของพระเจ้า และพระหรรษทานของพระองค์ที่ประทานแก่
ข้าพเจ้าไม่ไร้ประโยชน์ ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าทางานหนักกว่าคนอื่น แต่มิใช่ข้าพเจ้า
เป็นเพราะพระหรรษทานของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทางาน ดังนั้น ทั้งข้าพเจ้าและเขา
เหล่านั้นเทศน์สอนเช่นนี้ ท่านทั้งหลายก็เชื่อเช่นนี้ด้วย
********************
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา
วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยนเนซาเรท ขณะที่ประชาชน
เบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสอง
ลาจอดอยู่ริมฝั่ง ชาวประมงกาลังซักอวนอยู่นอกเรือ พระองค์จึงเสด็จลงเรือลาหนึ่งซึ่งเป็น
ของซีโมน ทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อย แล้วประทับสั่งสอนประชาชนจาก
เรือนั้น
เมื่อตรัสสอนเสร็จแล้ว พระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่า “จงแล่นเรือออกไปที่ลึกและลง
อวนจับปลาเถิด” ซีโมนทูลตอบว่า “พระอาจารย์ พวกเราทางานหนักมาทั้งคืนแล้ว
จับปลาไม่ได้เลย แต่เมื่อพระองค์มีพระดารัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน” เมื่อทาดังนี้แล้ว พวก
เขาจับปลาได้จานวนมากจนอวนเกือบขาด เขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลาหนึ่ง
ให้มาช่วย พวกนั้นก็มาและนาปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลา จนเรือเกือบจม
เมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้ จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้า ทูลว่า
“โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป” เพราะเขาและคน
อื่นๆ ที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้น ยากอบและยอห์น บุตรของ
เศเบดี ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่า
“อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไป ท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์” เมื่อพวกเขานาเรือกลับถึงฝั่ง
แล้ว ก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์ไป ( ลก 5:1-11 )..........พระวาจาพระเจ้า
ข้อคิดจากบทอ่าน
พระหรรษทานแห่งการเรียก การประกาศข่าวดีเป็นพันธกิจหนึ่งที่เริ่มจากพระเจ้า
ทรงเรียกเรา บทอ่านแรก เป็นการเรียกอิสยาห์ ท่านบอกว่า ริมฝีปากมีมลทิน (อสย 6:4)
นักบุญเปาโลเมื่อมีประสบการณ์พบกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระเจ้าก็
ประทานพระหรรษทาน
นักบุญเปโตรก็เช่นกัน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียก ก็ตระหนักว่า “เป็นคนบาป”
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พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย” ทุกคนรู้ว่าตนไม่สมควร แต่ในการรับใช้ผู้อื่น พระเจ้า
ประทานพระหรรษทานให้
********************
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเรียบร้อยทางวัดจึงขอแจ้งระเบียบเรื่องการเตรียมตัว
เพื่อการสมรสไว้ให้ทราบดังนี้
1.ให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาติดต่อ แจ้งความประสงค์โดยตรงกับคุณพ่อเจ้าอาวาสก่อน
ตัดสินใจเรื่องวันสมรส ปกติจะอนุญาตให้เป็นวันเสาร์เวลา 10.00 น. หรือเวลา
16.00 น.
2.เอกสารที่ต้องเตรียมคือใบรับรองศีลล้างบาป ถ้าล้างบาปมาจากที่อื่นเพื่อแสดงว่า
เป็นคาทอลิกเพราะคู่สมรสต้องเป็นคาทอลิกอย่างน้อย 1 คน
3.ไม่มีข้อขัดขวางเรื่องการสมรส คือไม่มีการสมรสมาก่อนทั้งสองคนหรือแม้สมรสแล้ว
หย่าแล้วแต่ก็ยังถือว่าเคยสมรสมาแล้ว ตามกฎหมายของศาสนาคาทอลิก
4.ต้องมีเวลาเพื่อเตรียมการอบรม ขออนุญาตและประกาศ 4 เดือน และการอบรม
ปกติจะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเวลา 15.00 น. ที่บ้านพักพระสงฆ์
5.ค่าใช้จ่ายในการสมรสของวัดคือ วัดใหญ่ 6,000 บาท วัดเล็กด้านหลัง 3,000 บาท
มีการจัดของ ถวาย ขอมิสซาพระสงฆ์
6.สาหรับเรื่องดอกไม้ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของวัดเพื่อเตรียมการ ไม่อนุญาตให้
บุคคลภายนอกมาจัดดอกไม้ในวัดเพราะจะมีปัญหาเรื่องการเก็บและความสะอาด
และเรื่องราคาให้ตกลงกันก่อนล่วงหน้า เพราะมีหลายประเภท หลายราคาขึ้นอยู่กับ
ประเภทและปริมาณของดอกไม้
7.เรื่องการขับร้อง และเด็กช่วยพิธีกรรมขอให้ใช้ของวัดที่ต้องแจ้งล่วงหน้า
วัดพระหฤทัย ศรีราชา
1 พ.ย. 2018
สรุปประเด็นสาคัญต่างๆจากการประชุมสภาแขวงและสภาวัด ศรีราชา
1.เกี่ยวกับการเตรียมฉลอง 75 ปีมิสซังจันทบุรี ให้เผยแพร่ประวัติวัดเป็นต้นบรรดา
ผู้ริเริ่มงานประกาศข่าวดีและสืบทอดต่อมายังปัจจุบัน
2.ให้มีทีมออกเทศน์ให้ข้อคิดเรื่องการเตรียมฉลองทางด้านจิตใจตามวัดต่างๆในแขวง
ศรีราชา อาจจะหาพระสงฆ์จากวัดอื่นๆมาเทศน์ด้วยก็ได้
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3.ให้มีการรณรงค์เตรียมและจัดการเลือกตั้งสภาอภิบาลชุดใหม่ สาหรับวัดศรีราชา
จะเลือกในเดือนมิถุนายนหลังฉลองวัด โดยจะเลือกมาจากเขตต่างๆ จึงขอให้มีการ
สารวจสมาชิกในแต่ละเขตเพื่อเตรียมการได้
4.สาหรับจุดเน้นของงานแพร่ธรรมและประกาศข่าวดีคือเรื่อง
4.1 งานวิถีชุมชนวัด คือมีผู้นาตามเขตต่างๆชัดเจน สามารถนาภาวนาจากพระ
คัมภีร์ได้
4.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของวัด
และสืบทอดงานต่างๆของสภาฯได้
4.3 งานธรรมฑูติ แพร่ธรรม ศาสนสัมพันธ์กับศาสนาอื่น
4.4 งานส่งเสริมชีวิตครอบครัวให้เข้มแข็งเพื่อความรัก ความอบอุ่นใน
ครอบครัวเพื่อป้องกันและเยียวยาปัญหาสังคมในเขตอภิบาลของเราเช่น ยาเสพติด
อบายมุข ความรุนแรง สถานเริงรมย์เป็นต้น

ธารน้าใจ
* ค่าไฟ
คุณนลมล ดูโค่

1,000

บาท
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ประชาสัมพันธ์

1.เวรถวายเครื่องบูชาสัปดาห์หน้าเป็นของเขต 4 เขตไร่กล้วย หนองขาม คุณทัศนีย์ เป็นผู้ระสานงาน
โทร. 06-2529-9841
2.ขอบคุณพี่น้องที่ได้สนับสนุนกิจกรรมวันตรุษจีนที่ผา่ นมา ยอดเงินบริจาคในซองที่ส่งคืนมาเป็นเงิน
69,050 จ่ายค่าส้มไปเป็นเงิน 13,000 แลกแบงค์มาแจกอังเปา 32,000 ขอมิสซาพระสังฆราช องค์ละ
3,000 บาท พระสงฆ์องค์ละ 1,000 บาท สภาอภิบาลใช้งบประมาณช่วยค่าอาหารวัด 10,000 บาท
3.วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 ขอเชิญร่วมงานวันกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทฯ เริ่มลงทะเบียน
เวลา 8.30 น. ณ อาคารศูนย์สรรพปัญญา ร.ร.ดาราสมุทร เป็นกิจกรรมของเด็กและเยาวชน สาหรับ
ผู้ใหญ่เริ่มเวลา 10.45 น. ฟังการเสวนาเรื่อง “การอภิบาลส่งเสริมกระแสเรียกในยุคปัจจุบัน” มีมสิ ซา
อาหารเที่ยง / การแสดง ไม่มีค่าลงทะเบียน หลังพิธีมีจับสลากการกุศล โอกาส 84 ปี บ้านเณร
4.โอกาส 75 ปี มิสซังจันทบุรี และ 350 ปี มิสซังสยาม ฝ่ายสังคมชวนแต่งไทยไปเยือนละโว้ พาไหว้
พระ เยี่ยมวัดวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2019 รับจานวนจากัด ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,200 บาท
ติดต่อได้ที่ คุณสุวิทย์ โทร. 089-242-2662
5.คาสอนภาคฤดูร้อนปี 2019 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019 ผู้ที่สนใจ
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ธุรการของวัด ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป
6.ในปีนี้วันพุธรับเถ้า ตรงกับวันพุธที่ 6 มีนาคม 2019 ขอพี่น้องที่มีใบลานเก่าของปีที่แล้ว ได้นามาให้
ทางวัด เพื่อที่จะเผาทาเป็นเถ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
********************
ประกาศฉลองวัด
1.วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 ฉลองวัดธรรมาสน์ นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.
ฝ่ายสังคมมี บริการรถตู้ ติดต่อได้ที่คุณอรจิรา/คุณรัชนก มุมนักขับร้อง
2.วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 ฉลองวัด นักบุญวินเซนต์เดอปอล เขาขาด พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.
ประกาศแต่งงาน ครั้งที่ 2
คู่ที่1 ระหว่าง มารีอา วันดี จันทรา บุตรีของ นายเสงี่ยม และนางหนู จันทรา กับ เปโตร สมบัติ ประถม
บุตรของนาย มานพ และ นางระเบียบ ประถม
คู่ที่ 2 ระหว่าง ลูกา อโณเชาว์ กรศิลป์ชัยชาญ บุตรของ นายณรงค์ และ นางประเชิญ กับนางสาว
ปาณัสสมัชนา กล้าแข็ง บุตรีของ นายเชาว์ และ นางนภัสกรณ์ กล้าแข็ง
คู่ที่3 ระหว่าง ฟรังซีส สุกฤฎิ์ ศันสนยุทธ บุตรของ นายสาธิต นางกิตติมา ศันสนยุทธ
กับนางสาววนิดา ห่อคา บุตรีของ นายนิคม และ นางสง่า ห่อคา
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 / 2019
สาหรับ
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ สาหรับสัตบุรุษทุกท่าน
10 ก.พ.62
วันจันทร์ที่ อุทิศ
มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
11 ก.พ.62
มารีอา ชิวบ๊วย, ลูชีอา บูรณี, ซีมอน สนั่น, เปโตร แมรี่ สงวน
เปาโล สงัด, คุณสุมาลี, คุณสาเนียง, คุณทองอยู่, โทมัส ขัวะ
ยอห์น เป๋งบุ้น, เทเรซา รุจี, เปาโล วิรัตน์ชัย, อันนา ง้วย
แปร์เปตูอาร์ อรุณี, ยอแซฟ ชั่นปิน, คุณพุฒิพงษ์
สุขสาราญ ครอบครัว อัศวมังคละ, ครอบครัว โทมัส ไชยา,ลูชีอา อุษณีญา
ด.ช.พีรวิชญ์(ครบ 7 ปี)
วันอังคารที่ อุทิศ
โทมัส เซี่ยงเห่า, มารีอา ปุ่นหม่วย, เทเรซา น้อย
12 ก.พ.62
มารีอา ชิวบ๊วย, ลูชีอา บูรณี, วอลเตอร์ ดูโค่, ยอแซฟ สันติ
เปาโล สุชาติ(ครบ 22 ปี), คุณวัชระ, ยอแซฟ จรัญ, คุณสุทัศน์
เปโตร สมศักดิ์, เปโตร เรียน, มาร์ธา เยียว, เปโตร รัน
เปโตร อัน, มาร์ธา แอน, เปโตร กู
สุขสาราญ ครอบครัว ทับดวง, มารีอา ปุ่น, ครอบครัว คุณนพฤทธิ์
มารีอา นิตยา(สุขภาพ), ฟรังซีสโก อร่าม(สุขภาพ), คุณขัน
อันตน ทองอู่, ครอบครัว คุณวิรัตน์, ครอบครัว คุณเหล่ย
วันพุธที่ อุทิศ
ภราดา ซัลวีโน ศักดิ์ดา, ลูกา กฤษฎา, ลูกา เล็ก, อันนา น้าค้าง
13 ก.พ.62
เปโตร เอกพล, ยอแซฟ ไพบูลย์, ยอแซฟ ปู่ซา, มารีอา ย่าดา
ยอแซฟ สมศักดิ์, ฟอเรนซีอา หวัด, เทเรซา สมใจ
อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี
มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
มารีอา ชิวบ๊วย, ลูชีอา บูรณี, หลุยส์ ตัน, เปโตร ถ่าย
มาร์ธา แมด, อากาทา สมศรี(ครบ 3 ปี), เบเนดิกต์ ประยุทธ
เซซีลีอา เอื้อง, เปโตร แต๊ะ, อันนา ซกฮั้ว
สุขสาราญ ครอบครัว มีศรี, ครอบครัว คุณเกวลิน
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 / 2019
วันพฤหัสฯที่ อุทิศ
จูเลียนา ยูเรีย, อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย
14 ก.พ.62
คุณอึ้งสี, มารีอา ชิวบ๊วย, ลูชีอา บูรณี, เปโตร เรียน, เปโตร รัน
มาร์ธา เยียว, เปโตร อัน, เปโตร ทองเจือ, มารีอา ทองม้วน
เทเรซา วิลาวัณย์, คุณฮิลเดอบรานด์, ลูชีอา ชุน, ยวง ลิ่มกัง
ยอแซฟ ชัยโรจน์, มารีอา ทัศนา, ยอแซฟ รัชชานนท์
มารีอา อุบลวรรณ, เบเนดิกโต อนันต์, คุณกิมเฮียง
เปาโล สุชาติ, เปาโล สุริยล, แบร์นาแด๊ต จารัส, เปโตร ถ่าย
มาร์ธา แมด
สุขสาราญ คุณสุรเกียรติ (วันเกิด)
วันศุกร์ที่ อุทิศ
เปาโล เกียรติศักดิ์, อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง
15 ก.พ.62
คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี, ลอเรนซ์ สรรเพชร, มารีอา ชิวบ๊วย
เอ็ดมันท์ ศิริศักดิ์, ปอล สุรพงษ์, ลูชีอา บูรณี, ยอแซฟ มนู
เทเรซา ศิริพันธ์, ด.ช.ฟลุค, เด็กที่ไม่มีโอกาสเกิด
มารีอา ฉะอ้อน, ยอห์นบัปติสตา ชุ้น, มารีอา อุบลวรรณ
มารีอา ทัศนา, ยอแซฟ รัชชานนท์, ฟิลิป ทรงศักดิ์
ญาติผู้ล่วงลับ ครอบครัว มาดี, เปโตร เรียน, มาร์ธา เลียน
เปตร กู๋, เปโตร อัน๋ , เปโตร อุดมศักดิ์, มาร์ธา แอ๋น
สุขสาราญ ครอบครัว คงกิจภากรณ์, โรซา นิรเภรว, คุณBrown
วันเสาร์ที่ อุทิศ
ยวง ยรรยง, ฟรังซิสโก ศิริ, อันนา ด่านตี้, ยอแซฟ ไพบูลย์
16 ก.พ.62
อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี
มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
โทมัส เซี่ยงเห่า, มารีอา ปุ่นหม่วย, เทเรซา น้อย
ลอเรนซ์ สรรเพชร, โทมัส เกรียงไกร, มารีอา ชิวบ๊วย
ลูชีอา บูรณี, เปาโล ซุ่นหลี, มารีอา ซิงไอ่, มารีอา หงุย
ยอห์นบัปติสตา เซ้ง, มารีอา มักดาเลนา สี, เปโตร สยามรัฐ
เปโตร ถ่าย, มาร์ธา แมด
สุขสาราญ ครอบครัว วูวงศ์, ครอบครัว อันตน บุญชัย
สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

