
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปีที ่ 49  ฉบับที ่ 26  วนัอาทิตยท์ี ่28 มิถนุายน 2015 



เสียงเจ้าอาวาส 

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อคัรสาวก 

สวสัดคีรับ พีน้่องที่รักทุกท่าน  
 วนันี้ สมโภชนกับุญเปโตรและนกับุญเปาโล อคัรสาวก ซึง่ตรงกบัวนัที ่29 มถุินายนของทกุ ๆ ปี ใน

ปีนี้ พระศาสนจกัรในประเทศไทย ใหเ้ราสมโภชทา่นนกับุญทัง้สองในวนัอาทติยท์ี ่28 มถุินายน ศกนี้ 

 พระศาสนจกัรให้เราร่วมใจกนัสมโภชนักบญุเปโตรและนักบญุเปาโล อคัรสาวก ซึง่พระศาสน

จกัรถอืว่า ทา่นทัง้สองมคีวามเทา่เทยีมกนัในพนัธกจิทีพ่ระเยซคูรสิตเจา้ทรงมอบให ้แมว้่าจะแตกต่างกนั แต่

ทา่นทัง้สองไดก้ระทาํหน้าทีข่องตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ ในการประกาศเผยแพรพ่ระนามพระเยซคูริ

สตเจา้ไปยงัเพือ่นพีน้่องทัง้หลาย ทัง้ทีเ่ป็นชาวยวิและผูท้ีเ่ป็นคนต่างชาตต่ิางศาสนา 

 ถา้จะพดูถงึ ชีวิตของนักบญุเปโตร ซึง่เป็นเสาหลกัของพระศาสนจกัร สบืต่อพนัธกจิของพระเยซคู

รสิตเจา้ ทา่นไดร้บัตาํแหน่งเป็นประมขุองคแ์รกของพระศาสนจกัร ชวีติของนกับุญเปโตรเป็นชวีติทีเ่รยีบงา่ย  

ธรรมดา ๆ เชน่เราทัง้หลาย มอีาชพีเป็นชาวประมง หาเชา้กนิคํ่า มคีวามชาํนาญในการหาปลา พระเยซเูจา้

ตรสักบัเปโตรว่า “ตัง้แต่น้ีไป เราจะให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย”์ ซึง่มคีวามหมายสาํหรบัเราครสิต

ชนทกุคน ทา่นจะตอ้งเป็นชาวประมงหามนุษยแ์ทนหาปลา นัน่คอื การเปลีย่นแปลงชวีติของทา่น 

 แน่นอนทเีดยีว เปโตรยอ่มไมท่ราบถงึแผนการของพระเจา้ในอนาคต แต่เปโตร เมือ่ตอบรบัพระ

เยซคูรสิตเจา้ว่า “พระองคท์รงเป็นพระคริสตเจ้า พระบตุรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซเูจา้ทรงตัง้

ชือ่ใหซ้โีมนว่า “เปโตร” หรอื “เคฟาส” แปลว่า ศลิา และบนศลิานี้ “เราจะตัง้พระศาสนจกัร และประตู

นรกจะไม่มีวนัเอาชนะพระศาสนจกัรได้” 

 พระเยซคูรสิตเจา้ทรงตัง้นกับุญเปโตรใหเ้ป็นประมขุของพระศาสนจกัร สบืต่อจากพระองค ์และ

ประตนูรกจะไมม่วีนัมชียัชนะต่อพระศาสนจกัรได ้เพราะพระศาสนจกัรไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากองค์

พระจติเจา้เป็นพเิศษ และทีส่าํคญั พระเยซเูจา้ไดม้อบกญุแจพระอาณาจกัรสวรรคใ์หแ้กเ่ปโตร จะไดท้าํ

หน้าทีช่ว่ยใหม้นุษยซ์ึง่ดาํเนินชวีติอยา่งดใีนโลกนี้ จะไดพ้บกบัสนัตสิขุทีแ่ทจ้รงิในพระอาณาจกัรสวรรค ์

 เราหนัมามองดู ชีวิตของนักบญุเปาโล ซึง่พระศาสนจกัรถอืว่า  ท่านเป็นธรรมทูตท่ีย่ิงใหญ่ และ

เป็นนักเทววิทยาองคแ์รกของพระศาสนจกัรกว็่าได ้และชวีติของนกับุญเปาโลกส็ามารถกล่าวไดอ้ยา่ง

เตม็ปากว่า ทา่นไดซ้มึซบัชวีติทัง้หมดของพระเยซคูรสิตเจา้ไวอ้ยา่งครบถว้นในชวีติของทา่น รองจากแม่

พระกว็่าได ้



 นกับุญเปาโลไดส้มัผสัชวีติของพระเยซคูรสิตเจา้  ตัง้แต่ตอนทีท่า่นเริม่เบยีดเบยีนบรรดาครสิตชน 

จบัครสิตชนไปทรมาน ไปขงัคกุ และจบัไปฆา่ แต่เมือ่พระเยซคูรสิตเจา้ทรงเรยีกทา่น “เซาโล เซาโล เจ้า

เบียดเบียนเราทาํไม” เปาโลเร่ิมสาํนึกผิด กลบัใจ และเปล่ียนแปลงชีวิตใหม่ นกับุญเปาโลไดใ้หข้อ้คดิ

กบัเราหลายประการ เกีย่วกบัคาํสอนของพระเยซคูรสิตเจา้ ทา่นไดส้รปุแนวทางการปฏบิตัติามบญัญตัแิหง่

ความรกัทีพ่ระเยซคูรสิตเจา้ทรงสอนไวส้ามระดบัคอื รกันัน้ไม่ทาํร้ายผู้อ่ืน รกันัน้ให้อภยัเสมอ และท่ีสดุ 

รกันัน้ย่อมสละอทิุศชีวิตให้ ซึง่ถอืว่าเป็นรกัขัน้สงูสดุ 

 เมือ่พดูถงึเรือ่ง กางเขน นกับุญเปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถโอ้อวดส่ิงใด นอกจากไม้

กางเขนของพระเยซูคริสตเจ้า” แมว้่าคนอืน่จะกล่าวว่าเป็นเรือ่งโงเ่ขลา เป็นเรือ่งไรส้าระ แต่นกับุญเปาโล

เขา้ใจอยา่งลกึซึง้ถงึพระอานุภาพแหง่ไมก้างเขนอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซคูรสิตเจา้ และสดุทา้ย  ท่าน

ปรารถนาจะมีชีวิตเป็นหน่ึงเดียวกบัพระเยซูคริสตเจ้า และปรารถนาใหช้วีติของพระครสิตเจา้ดาํรงอยูใ่น

ตวัทา่น โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าถกูตรึงกางเขนกบัพระคริสตเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตวัข้าพเจ้า

อีกต่อไป แต่พระคริสตเจ้าทรงดาํรงชีวิตอยู่ในตวัข้าพเจ้า” (กท 2:20) 

 ชวีติของนกับุญเปาโล ในฐานะทีเ่ป็นธรรมทตูทีย่ ิง่ใหญ่ ทา่นไดอ้อกไปแพรธ่รรมในดนิแดนต่าง ๆ 

มากมาย เป็นธรรมทตูทีนํ่าพระเยซคูรสิตเจา้ไปยงัประชากรของพระองค ์และมผีูเ้ชือ่ถงึพระเยซคูรสิตเจา้

เป็นจาํนวนมาก  อาศยัแบบอยา่งและชวีติของทา่น ทา่นไดต้ัง้ปณิธานหรอืคตพิจน์ในชวีติของทา่น คอื “เป็น

ทุกอย่างสาํหรบัทุกคน เพ่ือช่วยบางคนให้ได้รบัความรอดพ้น” สว่นพระเยซคูรสิตเจา้ทรงเป็นทกุอยา่ง

สาํหรบัเรามนุษยท์กุคน เพือ่ชว่ยมนุษยท์กุคนใหไ้ดร้บัความรอดพน้ โดยอาศยัความตายบนไมก้างเขน และ

พระองคไ์ดเ้รยีกนกับุญเปาโลใหม้าทาํงานเคยีงขา้งกบันกับุญเปโตร อคัรสาวก พระศาสนจกัรจงึเฉลมิฉลอง

ทา่นทัง้สอง ใหเ้ป็นอคัรสาวกทีย่ ิง่ใหญ่ และเป็นเสาหลกัของพระศาสนจกัร ใหเ้รารว่มใจกนัวงิวอน 

 ขอทา่นนกับุญเปโตรและนกับุญเปาโล อคัรสาวก ชว่ยใหเ้ราแต่ละคนสามารถเลยีนแบบอยา่งการ

ดาํเนินชวีติของทา่น ในการตดิตามพระเยซคูรสิตเจา้ ประกาศขา่วดขีองพระองคไ์ปจนตลอดชวีติ 
  

        ขอพระอวยพรพ่ีนอ้งทุกท่าน 
                         คุณพอ ยอหน บอสโก วิทยา คูวิรัตน 
                                                           เจา้อาวาส 

Email ของวดั 



 Francischurch 1834@gmail.com 

ประชาสมัพนัธ ์
1. ประกาศรบัสมคัร ผูจ้ะมาเป็นกรรมการสภาภิบาลของวดั กรณุาเขยีน ชื่อ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์

ตดิต่อใหช้ดัเจน และมอบใหก้บัพระสงฆ ์หรอืทีส่าํนกังานวดั 

2. ขอเชิญผูส้นใจเรียนคาํสอนผูใ้หญ่ เพื่อรบัศลีลา้งบาป กรณุาตดิต่อทางวดั 

3. พิธีโปรดศีลล้างบาปเดก็ทารก วนัอาทิตยท่ี์ 5 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น. กรณุาตดิต่อกบั

ทางวดัใหเ้รยีบรอ้ยก่อน 

4. ขอเชิญสมคัรเป็นเจ้าหน้าท่ีวดัช่วงเสาร ์ – อาทิตย์  เพื่อจดัทาํเอกสารต่าง ๆ ของวดั โดยใช้

ระบบคอมพวิเตอร ์ติดต่อสมคัรด่วน 

5.  วนัศกุรต้์นเดือน 3 กรกฎาคม พระสงฆไ์ปส่งศลีตามปกติ 

 

 

สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อคัรสาวก 

พระวาจาทรงชีวติ 

บทนํา   

 ในวนัน้ี พระศาสนาจกัรใหเ้ราสมโภชนกับุญเปโตรและเปาโล เสาหลกัของพระศาสน

จกัร ผูน้าํพระศาสนจกัรในดา้นงานอภิบาลและแพร่ธรรม 

ข้อคดิบทอ่านที ่1 

 เปโตรถูกจบักมุในคุก แต่ทูตสวรรคข์องพระเจา้ ไดน้าํเปโตรออกจากคุก แลว้เขา้ไป

ในเมืองเพื่อประกาศเทศนส์อน 

ข้อคดิบทอ่านที ่2 



 ชีวติของขา้พเจา้กาํลงัจะถูกถวายเป็นเคร่ืองบูชาอยูแ่ลว้ ขา้พเจา้ไดว้ิง่มาถึงเส้นชยั และ

รักษาความเช่ือไวแ้ลว้ 

 

 

ประกาศแต่งงาน 
                        ครัง้ท่ี 3                     ยอแซฟ สรุเดช ศิลปวิจิตรการ 
  บุตร              ยอแซฟ สุนิมติร ศลิปวจิติรการ – นาง ปราณี มัง่ล ี

  กบั                                 นางสาว วณิชยา ษมากร 

  บุตร ี               นาย ณฐัพงษ์ ษมากร – นาง ลดัดา สบัมาก 

พิธีแต่งงานท่ีวดัราชินีแห่งสนัติสขุ (ซอย 101) 

วนัเสารท่ี์ 4 กรกฎาคม 2015 เวลา 14.00 น. 

 

                        ครัง้ท่ี 1                             ยออากิม นฤพล ยัง่ยืน 
  บุตร                         เปาโล ณรงค ์– ลเูซยี ดารณี ย ัง่ยนื 

  กบั                             นางสาว เกศนที หอมละม้าย 

  บุตร ี                   นาย สมาน – นาง จาํเนียร หอมละมา้ย 

พิธีแต่งงานท่ีวดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์

วนัเสารท่ี์ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น. 

 

                        ครัง้ท่ี 1                           เปโตร ชานนท ์ธารีจิตต์ 
  บุตร                 ยวงบปัตสิตา ชชูพี – มารอีา วรรณา ธารจีติต์ 

  กบั                         นางสาว ฐิติมาภรณ์ ไพศาลเรืองรุ่ง 

  บุตร ี                 นาย ศุภสทิธิ ์– นาง กลัยา ไพศาลเรอืงรุง่ 

พิธีแต่งงานท่ีวดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์

วนัเสารท่ี์ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 14.00 น. 
 

ขอคาํภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสขุในชีวิต และท่านใดทีท่ราบข้อขดัขวาง กรณุาแจ้งให้พระสงฆท์ราบ 

 



  

ขอขอบคณุผูร่้วมสมทบทนุซ่อมแซมพระรปูนักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์
     1. เทเรซา ทพิพาพนัธ ์– ฟรงัซสีกา สคุนธท์พิย ์- เบเนดกิโต พริยิะ โพธสิทิธพิร     1,000    บาท 

     2. ยอแซฟ เฟ่ืองวุฒ ิ– ฟรงัซสิโก เธยีรธรีช ์- เทเรซา สภุดิา เฟ่ืองวุฒริาญ    500    บาท 

     3. คณุเลก็ แสนสขุโยธนิ                                  300    บาท 

สภาภิบาลวดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์
สวสัดีค่ะพ่ีน้องท่ีรกั 

 เมือ่วนัเสารท์ีผ่า่นมา วดัสามเสนของเราไดจ้ดัพธิรี ือ้ฟ้ืนคาํสญัญาแห่งศลีสมรส ครบรอบ 25 

ปี และ 50 ปี มคีู่แต่งงานที่ เขา้รว่ม 23 คู่ วดัสามเสน 9 คู่ วดัคอนเซป็ชญั 6 คู่ วดันกับุญมารโ์ก 3 คู่ 

วดัพระชนนีของพระเป็นเจา้ วดัพระแมม่หาการณุย ์วดัพระมารดานิจจานุเคราะห ์วดัมารยีส์วรรค ์

และวดัอคัรเทวดามคีาแอล วดัละ 1 คู่ พธิต่ีาง ๆ รวมทัง้บรรยากาศแห่งความรกั ความอบอุ่นของลกู 

ๆ หลาน ๆ ญาตพิีน้่อง และผูร้ว่มแสดงความยนิดจีากวดัต่าง ๆ ในเขต 2 ของเรา กไ็ดผ้่านพน้ไปได้

ดว้ยด ี ขอขอบคณุพระจิตเจ้า ท่ีทรงประทานความเข้าใจ ความคิดอ่าน และความเข้มแขง็ 

ใหก้บัคุณพ่อเจา้วดั และคุณพ่อปลดัทัง้สององค ์รวมทัง้สภาภบิาลฯ ใหเ้ขา้ใจถงึความหมายของชวีติ 

เลอืกเสน้ทางในการดาํเนินการ และยนืหยดัต่อสูจ้นงานต่าง ๆ สาํเรจ็ลุล่วงไปไดอ้ยา่งดี 

บทภาวนาตามคาํขอของพ่อแม่พ่ีน้อง จดัใหแ้ลว้คะ่ 

   บทภาวนาเพ่ือผู้ใกล้จะส้ินใจ  

 ขา้แต่พระเยซเูจา้ นายแพทยจ์ากสวรรค ์ลกูกราบวงิวอนพระองค ์โปรดทรงพระเมตตา (เอ่ย

ชื่อคนเจบ็) ผูซ้ึง่กําลงัจะจบชวีติลงในเวลาอนัใกลน้ี้  

 ลกูขอวงิวอนพระองค ์โปรดทรงบรรเทาใจเขา อยา่ใหเ้ขาตอ้งทุกขท์รมานต่อไป ขอโปรด

ปลอบโยนเขาโดยผ่านทางความรกัของลกูทีม่ต่ีอเขา โปรดประทบัอยูก่บัเขา โดยอาศยัความเชื่อทีเ่ขา

มต่ีอพระองค ์ 

 โปรดทรงช่วยใหค้วามกระวนกระวายใจ ความทุกขท์รมานใจ ความเงยีบเหงา ตลอดจน

ความผดิหวงั และสภาพจติใจทีห่ดหู่ของเขานัน้จงหมดสิน้ไป กลายเป็นการยอมรบัสภาพธรรมชาติ

แห่งความตาย ซึง่มนุษยทุ์กคนตอ้งไดพ้บเจอ  



 ลกูขอวงิวอนพระองค ์โปรดเสดจ็มารบัวญิญาณผูท้ีเ่ป็นทีร่กัของพวกลกู ในวาระทีเ่ขากําลงั

เขา้ตรทีตูก่อนตายดว้ยเทอญ อาแมน  

 (อยา่ลมื นําใส่กระเป๋าตดิตวัไปเสมอนะคะ) 

“จงรว่มจติรว่มใจสวดภาวนา  ตามวาจาทีเ่ราสอน 

จงรบัใชซ้ึง่กนัดว้ยใจอาทร  ดงัทีเ่รารบัใชท่้าน”  

มิสซาประจาํสปัดาห ์ 
จนัทรท่ี์ 29 
06.00 น. 

 
 
 

19.00 น. 

สปัดาหท่ี์ 13 เทศกาลธรรมดา 

สขุสําราญ ครอบครัว ยวงบัปติสตา พลัลภ กรีกลุ 

อทิุศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณร์ัตน”์, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ปู่ย่าตา
ยาย, ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, นอ้งหนึ่ง, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลล,ี มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบรอบ 11 ปี),
วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, วันเกิด เปโตร จักรกฤษณ ์วัชรมยั, ครบรอบวันเกิด โยนออฟอารค์ ศันสนีย์ 
อนิลกานต ์
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธ,ิ เปาลีนา ฉวีวรรณ 
พรายภู,่ มารีอา สนุีย ์ธนสมบรูณ,์ ฟรังซีสโก ธนชั ธนสมบรูณ,์ เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, มารีอา หมยุจ ูแซ่ลิ้ม, มารีอา รัชนี 
เลิศสถิตสกลุ, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามกัดาเลนา ศรีเมอืง ธปูหอม, เวโรนิกา ชนุไน ้พนัธมุจินดา, อันนา ถี ริวัฒนา, โทมา  
พยนต-์มารีอา โสน กายสตุ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบรอบ 11 ปี), ยอแซฟ เชาวน ์ชีรานนท,์ ยอแซฟ 
ดิลก ชีรานนท,์ วิญญาณในไฟชาํระ 

องัคารท่ี 30 
06.00 น. 

 
 

19.00 น. 

น.ปฐมมรณสกัขี แห่งพระศาสนจกัรกรงุโรม 

อทิุศ ยอหน์ บัปติสต ์ประมวล ชลหาญ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, นายอานนท-์นางกวี แจ่มสายพงษ,์ นายสอน 
สายสิญจ,์ ดอมินโิก ก่า เหงยีนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินโิก ฮาย บ่าเหวียง, นอ้งหนึง่, อันเดร หยงเคียง แซ่โงว้ (ครบ 2 ปี), 
วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร 

อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธิ, มารีอา หมยุจ ูแซ่ลิ้ม,  
อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซีสโก ธนชั ธนสมบรูณ,์ มารีอา สนุยี ์ธนสมบรูณ์,  
เทเรซา กหุลาบ ศิริมงคล, มารีอา รัชน ีเลิศสถิตสกลุ, เวโรนกิา ชนุไน ้พันธมุจินดา, อันนา สงัเวียน ชมจินดา, หลยุส ์ยอแซฟ สชุาติ 
เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), ยอแซฟ เชาวน ์ชีรานนท,์ ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท,์ เปาโล สดุใจ กายสตุ, วิญญาณในไฟชาํระ 

พธุท่ี 1 
06.00 น. 

 
19.00 น. 

สปัดาหท่ี์ 13 เทศกาลธรรมดา 

อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, แม่สนธยาศรี ไกรสมทุร, ดอมินโิก ก่า เหงยีนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินโิก ฮาย 
บ่าเหวียง, นอ้งหนึง่, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ เทเรซา พรธิดา สนเจริญ, มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร 

อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธิ, มารีอา หมยุจ ูแซ่ลิ้ม,  
อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา รัชน ีเลิศสถิตสกลุ, ยอแซฟ มนญู-มารีอา ทรัพย ์ 
สนเจริญ, เวโรนกิา ชนุไน ้พันธมุจินดา, มารีอา สนุยี ์ธนสมบรูณ,์ มารีอา เฟ่ือง แซ่เร, โทมสั พยอม ชมจินดา, ยอแซฟ เชาวน ์  
ชีรานนท,์ ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท,์ เปาโล สดุใจ กายสตุ, วิญญาณในไฟชาํระ 

พฤหสัฯท่ี 2 
06.00 น. 

 
19.00 น. 

สปัดาหท่ี์ 13 เทศกาลธรรมดา 

อทิุศ ฟรังซีสโก สทุธ-ิมารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, มอนกิา ทบัทิม ปานฟัก, ยอแซฟ 
สาํอางค ์ปานฟัก, น.ส.ธราภรณ ์บาํรงุตา, ด.ช.อธิป บญุชิต, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธิ, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา 
ฉวีวรรณ พรายภู่, นายคารล์โอลฟู คารล์ซ่อน, อันเดร ฟา-มารธ์า แจง บญุครอง, เปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, คริสโตเฟอร ์เสงีย่ม 
โกฮวด, มารีอา หมยุจ ูแซ่ลิ้ม, เวโรนกิา ชนุไน ้พันธมุจินดา, อันโตนโีอ สวัสดิ์ ชมจินดา, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภกัดีวงศ,์ ยอแซฟ 
เชาวน ์ชีรานนท,์ ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท,์ มารีอา รัชน ีเลิศสถิตสกลุ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, วิญญาณในไฟชาํระ  



ศกุรท่ี์ 3 
06.00 น. 

 
19.00 น. 

ฉลอง น.โทมสั อคัรสาวก 

อทิุศ ยวงบัปติสตา ชนุ-มารีอา หวนุ-มารีอา ทองสขุ ธาดาประสิทธิ์, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, 
อนาตาเซีย ปราศรัย ยงบรรทม, วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ วันเกิด ฟรังซีสกา สคุนธท์ิพย ์โพธิสิทธิพร, เทเรซา ทิพพาพันธ ์โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกลุ ทองอ่อน, มารธ์า 
วรรณา บญุสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด เปโตร สิทธิพร แกว้ไกรสร 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธิ, เปาโล พลตรี สงา่-อันนา 
วิเชียร วิลยัทอง, เปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมยุจ ูแซ่ลิ้ม, อักแนส นภิาพร โกฮวด, มารีอา หนนุ 
สาราจิตต,์ เปโตร ป๋อง สภุาจักร, มารีอา เฮื้อ สภุาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต,์ มารีอา สมาน สาราจิตต,์ ลกูา สมยศ สาราจิตต,์  
ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต,์ มารีอา รัชน ีเลิศสถิตสกลุ, เวโรนกิา ชนุไน ้พันธมุจินดา, อักแนส สภุาพ ศรีธญัญรัตน,์ ยอแซฟ เซียวจือ 
แซ่เอ้ีย, อันนา ถี ริวัฒนา , ยอแซฟ เชาวน ์ชีรานนท,์ ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท,์ วิญญาณในไฟชาํระ 

เสารท่ี์ 4 
06.00 น. 

 

 
19.00 น. 

 
 

น.เอลซีาเบธ ราชินีแห่งโปรตเุกส 

สขุสําราญ คณุพอ่ ประยทุธ ชลหาญ, คณุเกษม-คณุนวลละออ ทรัพยเ์จริญ 
อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ยอแซฟ สาํราญ เลิศโสภา, อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา 
งามสงวน, วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ สาํหรับทกุคนในบา้นเลขท่ี 19, มารีอา รตาภา อาวะจินดา, มารีอา เตือนใจ รธุิรกนก, ครอบครัว รธุิรกนก, 
ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, วันเกิด เซซีลีอา จาํเนียร เจริญทรัพย,์ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี มารีอามกัดาเลนา ประสพศรี พนัธมุจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ เอลิซาเบธ ประทมุ 
สิทธ,ิ มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปาโล พยงค ์กิจนิจชีวะ, มคีาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปโตร พงษศ์ักดิ์ สิทธิ, 
เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, มารีอา หมยุจ ูแซ่ลิ้ม, อนันา ถี ริวัฒนา, เปโตร จาํนงค-์นางมนัทนา งามศิริจิตต,์ ยอแซฟ ประสิทธิ์-
มารีอา สนุี เอกะสิงห,์ เวโรนิกา ชนุไน ้พนัธมุจินดา, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกลุ, หลยุส ์สงวน ธรุะวณิชย,์ ยอแซฟ ลิ้มเฮียบ-
นางจ ูแซ่ลิ้ม, ยอแซฟ เฮงเสง่-เทเรซา กิมซอ้น กิจเจริญ, อันตน เอ็กอาง พฤกษปิยรัตน ์(ครบรอบ 22 ปี), Conrado Alcasid, 
นิโคลสั วีรวัฒน ์รธุิรกนก, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซีสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่นอ้ง, วิญญาณในไฟ
ชาํระและวิญญาณท่ีไมม่ใีครคิดถึง 

อาทิตยท่ี์ 5 
06.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

08.30 น. 
10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาทิตยท่ี์ 14 เทศกาลธรรมดา 

สขุสําราญ ครอบครัว อาํรงุ-ประพิน ศรีบญุเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว น.พ.ไพรัช ดีสดุจิต, ครอบครัว  
ธนสมบรูณ,์ ครอบครัว สิริมาตร ์
อทิุศ คณุพอ่ เรอเน บริสซอง, ยอหน์ บัปติสต ์พยงุ-มารีอา อทุยั เอียงผาสกุ, ยอแซฟ จาํลอง เอียงผาสกุ, อันนา ถี ริวัฒนา, 
มารีอา ลว้น รจิุพงศ,์ โทมา พกั-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มทัธิว สงา่-อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี ฟรังซีสโก เฉลิมพล- 
ยอแซฟ เฉลิมชยั-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกก,ี เทเรซา สวุรรณี ขาํขนัทอง, เปาโล ปอลทอง-มารีอา ทองคาํ เชื้อชมบญุ, อันนา 
นชัรี มัน่ศิล, ฟรังซีสโก สมุติร ศรจิตต,ิ ฟรังซีสโก สมพล ศรุะศรางค,์ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ยอแซฟ 
เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ สมัฤทธิ์-ลเูซีย เอ็งวอ้ย มหัคฆพงศ,์ ร็อค เมอืง-มารีอา กหุลาบ  
ดีสดุจิต, วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ สตับรุษุทกุครอบครัว 

สขุสําราญ คาธารีนา อโณทยั สวุรรณประดิษฐ ์และครอบครัว, อานาตาซีอา พยรู-โรซา เพี้ยน ผงัรักษ,์ ยอหน์ ปอลที่ 2 
ณัฐณภทัร ชยัเลิศพงษา, ดอมนิิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสนัต์, มคีาแอล พรพล พธันพนัธุ,์ ยาโกเบ วิเชียร 
สภุาพ และครอบครัว, ฟรังซิสเซเวียร ์ชนะ ธนสมบรูณ,์ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, เปโตร สพุล คริสตว์ทญั�,ู มารีอา 
ปราณี คริสตว์ทญั�,ู ยวงบัปติสตา วีระชยั คริสตว์ทญั�,ู เทเรซา มาลา จรไุพรวัลย,์ มารีอา ผาสขุ ไมป้ระเสริฐ, ครอบครัว น.ส.
สมพร ธงสวัสดิ์วัฒนา, มารีอา ชนญัญา กณัฑณาพิพัฒน,์ พ่ีเต ๋และครอบครัว, ครอบครัว นายประวัติ งามละมา้ย, อักแนส ดารี 
วิธีธรรม และครอบครัว, เปโตร สพุจน ์บญุสถิตถาวร, ครอบครัว คณุสมพร อน้สวุรรณ และลกูหลาน, ครอบครัว นางอรนชุ 
ทิวากรศศิธร, มาเชลลา ศิวดี สขุเสวต, ครอบครัว คณุวรพจน ์อาวะจินดา, ครอบครัว เต็มศิริ สนัตะวานนท,์ วิรัตน ์แกว้นวล,  
ยอแซฟ นติิวฒิุ สวุรรณประดิษฐ,์ อีเรเนโอ พิเธียร สกลุทอง, คลา้ยวันเกิดของ เยราห ์ไชยศิริ ไชยเรืองศิริกลุ, ครอบครัว เปโตร 
กาํธร สาํราญชื่น, คณุไพเราะ มณีสิน และครอบครัว , ครอบครัว เปาโล อนรุักษ ์สมพานชิ, โมทนาคณุพระโต, โมทนาคณุแม่พระ 

อทิุศ เรยม์องด ์ธานี ลวสตุ, ยากอบ โชติวิศิษฏ ์ประพิณวงศ,์ ครอบครัว ชื่นพฒิุ, มารีอา ปิยะสทุธิ์ ใจสวัสด์ิ (ชื่นพฒิุ), อันนา 
สาํรวม ชื่นพฒิุ (สกุิจ), มารีอา สวุรรณา ชินะผา, จอหน์ สมุน ชินะผา, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, อันนา 
เฉลียว เคนแกว้, ยอแซฟ เริงชยั แกว้ไกรสร, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธ,ิ เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, ดอมนิิโก สมคิด จันทรอ์่อน,  
อันตน ดาวธุ สามารถการ, วินเซนต ์กิตติ อิทธิสมัพันธ,์ เทเรซา อรวรรณ อิทธิสมัพันธ,์ ยอแซฟ สนทิ-ปุลเกรีอา สิรินทร-์เซซีลีอา 
อาํพัน ปิติสนัต,์ บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, นางยพุา ศรีอังกรู, นายสทุธิกลุ (หรัง่) เจียรสทุธิกลุ, อันนา ถี ริวัฒนา, 
ยอแซฟ อนนัต ์ฉันทท์นเุกียรติ , มารีอา หมยุจ ูแซ่ลิ้ม, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา อ๊ิด ภพูวก, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา 
เสงีย่ม-คริสตินา สรุัตน ์ย่ิงภกัดี, นายดาํรงค ์แซ่ลิ้ม, นางชญาดา ดาํรงสรุัตนวงศ,์  ยอแซฟ ใจ-อันนา สรอ้ย-เทเรซา สว่าง, นาย 



 
 
 
 
 
 
 

16.00 น. 

TIBARIO VILAT VANZO, มารีอา รัชน ีเลิศสถิตสกลุ, ฟรังซิสเซเวียร ์สละ พงษเ์พ่ิมมาศ, มารีอา ธนดิา พันธมุจินดา, ภราดา ซิลวีโน 
ศักดา กิจเจริญ, นายวรัตตพ์งศ ์ตัง้สมบรูณ,์ อักแนส สภุาพ ศรีธญัญรัตน,์ ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอ้ีย, ยอแซฟ ประนมิ ตรีมานคา, 
ญาติพ่ีนอ้งที่ล่วงลบั, เปโตร สมทรง พลูสวัสดิ์, อันตน กรงุ-มารีอา ย่าง, เวโรนกิา ชนุไน ้พันธมุจินดา, วิญญาณทกุดวงที่ฝังใน
สสุานติดกบับา้นเลขที่ 98, อันตน เสถียร-ลซีูอา ลมยั ชมไพศาล, วิญญาณสกลุ ชมไพศาล และกรีกลุ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, เปาโล 
หลวงวิจารณ ์ปัสตรุะกิจ, อันนา ละมยั วิลกัษณานนท,์ อิกญาซิโอ วิชิต ทรัพยเ์จริญ, มารีอา ละเมียด ทรัพยเ์จริญ, เปโตร โสภา 
ทรัพยเ์จริญ, เทเรซา มะลิ ทรัพยเ์จริญ, เปาโล ประยรู หอมวิไล, มารก์าริตา ละม่อม หอมวิไล, เทเรซา ปราณี หอมวิไล, ฟรังซีสกา 
ลมลู พันธมุจินดา, เอลิซาเบธ ลาํพนู โรจนสธุ,ี เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชาํระ 

สขุสําราญ คณุแม ่มารีอา พนั ทิพยว์รรณ และลกูหลานของแมท่กุคน, มารีอา จาํนงค ์ชมจินดา 

อทิุศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนญู-มารีอา ทรัพย ์สนเจริญ, เปโตร อาํนวย-เทเรซา บญุยัง สงัขรัตน,์  
มาทิลดา มาทิลดา พานมุาตร-แดงเดช, คาโรลสู สภุวัฒน ์ธปูเทียน, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ,์ วิญญาณในไฟชาํระ 
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