
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปีที ่ 49  ฉบับที ่ 27  วนัอาทิตยท์ี ่5 กรกฎาคม 2015 



เสียงเจ้าอาวาส 

วนัอาทติย์ สัปดาห์ที ่14 เทศกาลธรรมดา 

สวสัดคีรับ พีน้่องที่รักทุกท่าน  

 เรากา้วมาสูส่ปัดาหท์ี ่14 เทศกาลธรรมดา หวัใจของพระวาจาในวนัน้ี พดูถงึ  “ประกาศก

ย่อมไม่ถกูเหยียดหยามนอกจากในถ่ินกาํเนิด ท่ามกลางวงศญ์าติ และในบา้นของตน 

เพราะพระเยซูเจา้เสดจ็ไปยงันาซาเรธ็ ซึง่เป็นถิน่กําเนิด บา้นเกดิของพระองค ์

 บรรดาฟารสี ีคมัภรีาจารย ์ธรรมาจารยต์่างปฏเิสธพระเยซูเจา้ ไมย่อมรบัคาํสัง่สอนของ

พระองค ์เขาเหลา่นัน้รูส้กึสะดุดในคาํสัง่สอนของพระองค ์เพราะเขาเหล่านัน้ ไมเ่ชือ่มัน่ในพระองค ์

 ประการแรก ประกาศกคอืผูแ้ทนของพระทีม่อบใหอ้อกไปประกาศเทศน์สอน ใหช้าวโลก

รูจ้กัความจรงิ อนัเป็นหนทางนําไปสูพ่ระอาณาจกัรสวรรค ์หรอืนํากลบัไปหาพระเจา้ ผูท้รงเป็นบอ่

เกดิแหง่ชวีติ 

 ประกาศกเอเสเคียล ในบทอ่านแรกไดก้ล่าววา่ ประชากรชาวอสิราเอลไดก้บฏต่อพระเจา้ 

ดา่วา่พระเจา้ ดา่วา่โมเสสวา่ ทาํไมจงึจะตอ้งใหอ้อกมาอดตาย ทุกขย์ากลําบาก ทา่มกลาง

ทะเลทรายทีม่แีตค่วามทุกขท์รมานนานัปการ มาอยูใ่นถิน่ทุรกนัดาร ซึง่จรงิ ๆ กเ็ป็นการทดสอบ

ความเชือ่ของชาวอสิราเอล วา่เขาเหล่านัน้ เชือ่มัน่ในพระองคจ์รงิ ๆ หรอืไม ่

 ประการสอง พระเยซูเจา้กลบัมาถิน่กําเนิดของพระองคท์ีน่าซาเรธ็ ทาํไมประชาชนชาวยวิ

จงึไมต่อ้นรบัพระองค ์กลบัดถููกเหยยีดหยามพระองคว์า่ เป็นลูกชา่งไมห้าเชา้กนิคํ่า ยอ่มไมม่ี

ความรู ้ความสามารถ แต่พระเยซูเจา้นําเอาความรู ้ความสามารถต่าง ๆ มาจากไหน ตอบงา่ย ๆ 

กค็อื มาจากพระบดิาเจา้ ซึง่จรงิ ๆ แลว้กม็าจากพระองคเ์อง ในฐานะทีพ่ระองคท์รงเป็นพระเจา้

เทีย่งแท ้แต่พระองคย์นิดถี่อมพระองคล์งอยา่งสุดซึง้ จนกระทัง่ถูกจบัไปตรงึกางเขน พระองคท์รง

ยนิยอมเพราะรกัเรา และอยากจะใหเ้ราไดก้ลบัไปหาพระบดิาโดยผา่นทางพระองค ์พวกเขาไมฟ่งั

พระองค ์เพราะดถููกพระองค ์ปฏเิสธพระองค ์คดิวา่เป็นลูกชา่งไม ้ไมม่คีวามรูอ้ะไรมากมาย เขา

รูส้กึเป็นทีส่ะดุดใจ และไมย่อมรบัพระองค ์



 ประการสดุท้าย นักบุญเปาโลมคีวามเชือ่มัน่อยา่งแทจ้รงิ อยา่งมัน่คงในองคพ์ระเยซูคริ

สตเจา้ จนทา่นกล่าววา่ “พระหรรษทานของพระเยซูเจ้า พอเพียงสาํหรบัเราทุกคน เพราะ

พระอานุภาพแสดงออกเตม็ท่ีเมื่อมนุษยมี์ความอ่อนแอ” 

 ขา้พเจา้จงึพอใจยนิดน้ีอมรบัความอ่อนแอต่าง ๆ เมือ่ถูกสบประมาท ถูกดหูมิน่ใสร่า้ย ถูก

ขม่เหงรงัแก และอบัจน เพราะนักบุญเปาโลกล่าววา่ “ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้ากย็่อม

เข้มแขง็เมื่อนัน้” อาศยัพระผูท้รงรกัเรา 

 พระเจา้ทรงรกัเรา แมเ้ราจะอ่อนแอ เราจะพา่ยแพ ้แต่พระเจา้จะไมม่วีนัปล่อยใหลู้กของ

พระองคต์อ้งพนิาศไป แต่พระองคป์รารถนาใหเ้รามนุษยทุ์กคนไดพ้บกบัชวีตินิรนัดร 
  

        ขอพระอวยพรพ่ีนอ้งทุกท่าน 
                         คุณพอ ยอหน บอสโก วิทยา คูวิรัตน 
                                                           เจา้อาวาส 

 

 ขอขอบคณุ  ครอบครวั ธารีจิตต์  

    -  รว่มสมทบทุนซ่อมแซมพระรปู  5,000     บาท  

   -  ชว่ยคา่ไฟฟ้า    5,000     บาท 
 

Email วดั : francischurch1834@gmail.com 

 

 

 

 



ประชาสมัพนัธ ์
1. ขอพ่ีน้องเสนอช่ือผูจ้ะสมคัรลงเลือกตัง้ เป็นกรรมการสภาภบิาลของวดั โดยรบัเอกสารทีส่ภาภิ

บาลแจกให ้และส่งคนืภายในวนัน้ี หรอืวนัอาทติยห์น้าเป็นอยา่งชา้ 

2. การเลือกตัง้สภาภิบาลของวดั จะจดัขึ้นในวนัเสารแ์ละอาทิตยท่ี์ 25 – 26 กรกฎาคม ศกน้ี 

หลงัจากเสรจ็พธิบีชูาขอบพระคุณ  

3. พระสงฆไ์ปสมัมนาประจาํปีทัว่ถ่ินไทย ในวนัจนัทรท่ี์ 13 – วนัศกุรท่ี์ 17 กรกฎาคม ศกน้ี  จงึ

ของดมสิซาตัง้แต่คํ่าวนัจนัทร ์จนถงึคํ่าวนัศุกร ์นอกนัน้มตีามปกติ  

4. ขอเชิญพ่ีน้องท่ีปรารถนาจะเรียนคาํสอนเป็นคริสตชน ตดิต่อกบัพระสงฆ ์หรอืทีส่าํนกังานวดั 

เรยีนวนัอาทติย ์เวลา 10.00 น. ณ หอ้งคาํสอนของโรงเรยีน 

5. ขออนุเคราะหพ่ี์น้องท่ีมีรปูภาพเก่า ๆ หรือส่ิงของโบราณมีคณุค่า กรณุาตดิต่อกบัทางวดั เพื่อ

จะถ่ายภาพลงในอนุสรณ์ของวดั และขอคาํบรรยายดว้ย 

 

 

วนัอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาทรงชีวติ 

บทนํา  (มก 6:1-6) 

 ประกาศกยอ่มไม่ถูกเหยยีดหยามนอกจากในถ่ินกาํเนิด ท่ามกลางวงศญ์าติ และใน

บา้นของตน 

ข้อคดิบทอ่านที ่1  (อสค 2:2-5)  

 ประกาศกเอเสเคียล ไดก้ล่าวกบัประชาชนชาวอิสราเอล ซ่ึงพระเจา้ทรงนาํพวกเขาให้

หลุดพน้จากการเป็นทาส แต่พวกเขาไดก้ล่าวร้ายต่อพระองค ์และต่อบรรดาประกาศก 

ข้อคดิบทอ่านที ่2 (2คร 12:7-10) 



 พระหรรษทานของเราเพียงพอสาํหรับท่าน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเตม็ท่ี เม่ือ

มนุษยมี์ความอ่อนแอ ขา้พเจา้อ่อนแอเม่ือใด ขา้พเจา้กย็อ่มเขม้แขง็เม่ือนั้น 

ประกาศแต่งงาน  
(ครัง้ท่ี 2)                              

                                                                 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. 

 

                                                                เปโตร ชานนท ์ธารีจิตต ์
  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 

 

 

 

 

ขอขอบคณุ    ผูไ้มอ่อกนาม    

   ทาํบุญชว่ยคา่ดอกไม ้    2,000    บาท  
 

 



 

 
  

 

สภาภิบาลวดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์
สวสัดีค่ะพ่ีน้องท่ีรกั 

 ก่อนอื่นหมด ตอ้งขออภยัพอ่แมพ่ีน้่องครสิตชนทกุทา่นวา่ มคีวามจาํเป็นตอ้งลง

ขอ้ความต่าง ๆ อกีสกัครัง้ เพ่ือเตือนจิตใจเพ่ือน ๆ คริสตชนท่ีมาร่วมพิธีมิสซาในวนั

อาทิตยท่ี์วดัสามเสน 

 วดัสามเสนของพวกเรา ขณะน้ีภายในวดัมบีรรยากาศทีส่งบรม่เยน็ สวยงามไปดว้ยภาพ

กระจกส ีกระจกใสทีม่แีต่ภาพเตอืนจติใจ พนกังานจดัดอกไมก้ค็อยเอาใจใสต่กแต่งวดัใหด้ดูอียู่

เสมอ และเท่าท่ีสอบถามความคิดเหน็จากพ่อแม่พ่ีน้องส่วนใหญ่ รู้สึกพึงพอใจ บอกว่า 

อยากจะเข้ามานัง่ร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ในวดั เพราะสงบ เยน็สบาย ไม่อึดอดัและร้อน

เหมือนแต่ก่อนแล้ว ขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูสาํหรบัทกุ ๆ ทา่นทีเ่ขา้มารว่มพธิต่ีาง ๆ ในวดันะ

คะ 

 ภายในวดันกับุญฟรงัซสิเซเวยีร ์มทีีน่ัง่รองรบัสตับุรษุไดป้ระมาณ 600 กวา่คนคะ่ ทกุ

ทา่นสามารถเลอืกนัง่ไดต้ามใจชอบนะคะ 

 แต่เป็นท่ีน่าแปลกใจมาก ๆ ท่ียงัมีพ่ีน้องหลายท่าน ไม่ยอมเข้าไปนัง่ในวดั ทัง้ ๆ 

ทีย่งัมทีีว่า่งมากมาย กลบัเขา้ไปยกเกา้อีเ้สรมิในวดั ออกไปนัง่นอกวดั บางทา่นกย็นืรว่มพธิ ี

เมื่อถกูเช้ือเชิญให้นัง่ กไ็ม่ค่อยพอใจ บางท่านตอบว่า อยากยืน บางท่านกช้ี็ท่ีรองเท้า

แตะฟองน้ํา บางท่านช้ีท่ีกางเกงท่ีไม่สภุาพ ฯลฯ ขณะน้ีท่านท่ีกระทาํเช่นน้ี ดเูหมือนจะ

ทวีจาํนวนเพ่ิมขึน้เรื่อย ๆ ขอร้องว่า เข้าไปร่วมพิธีกรรมในวดัดีกว่ามากนะพ่ีน้อง อย่า

ไปอยู่นอกวดัเลยนะคะ เข้าวดัไปอยู่ร่วมกบัพวกเพ่ือน ๆ ร่วมถวายเกียรตินมสัการพระ

เป็นเจ้าด้วยกนัจะดีกว่าค่ะ 



 การนมสัการพระเป็นเจ้า เป็นเรื่องของความสมัพนัธข์องมนุษยก์บัพระเจ้า 

ดงันัน้ พวกเราทุกคนต้องแสดงออกภายนอกด้วย คือเข้าไปรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัในวดั 

เพือ่รว่มพธิกีรรมพรอ้มกบัพระสงฆผ์ูแ้ทนองคพ์ระครสิตเจา้ 

“โปรดทาํใหบ้รรดาประชาศกัดิส์ทิธิเ์ถดิพระองค”์ 

มิสซาประจาํสปัดาห ์ 
จนัทรท่ี์ 6 
06.00 น. 

 
 
 

19.00 น. 

น.มารยี ์กอแรตตี พรหมจาร ีและมรณสกัขี 

อทิุศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณร์ัตน”์, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ปู่ย่าตา
ยาย, ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, นอ้งหนึ่ง, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลล,ี อันตน กรงุ-มารีอา ย่าง สงัขรัตน,์ วิญญาณ
ในไฟชาํระ 
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธ,ิ เปาลีนา ฉวีวรรณ 
พรายภู,่ เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, มารีอา หมยุจ ูแซ่ลิ้ม, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกลุ, หลยุส ์กีรติ-มารีอา ปราณี-หลยุส ์วัลลพ-
ดอมนิิโก ซาวีโอ อัครเดช ดรุงคพ์นัธ ุ,์ อากสุติโน ยงยทุธ อภิชาตะพงศ,์ เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามกัดาเลนา ศรีเมอืง ธปูหอม, 
เวโรนิกา ชนุไน ้พนัธมุจินดา, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ,์ มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, มารีอา  
ซกเฮี้ย แซ่ปึง, วิญญาณในไฟชาํระ 

องัคารท่ี 7 
06.00 น. 

 
 

19.00 น. 

สปัดาหท่ี์ 14 เทศกาลธรรมดา 

อทิุศ ยอหน์ บัปติสต ์ประมวล ชลหาญ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ปู่ย่าตายาย, 
ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, นอ้งหนึ่ง, ฟรังซิสโก พนูสิน พึ่งพระจิตร,์ อันนา พวงหยก พุม่นอ้ย, เฮเลนา อไุรลกัษณ ์อิศรภกัดี, 
วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธ,ิ อันนา ถี ริวัฒนา, 
เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ เทเรซา กหุลาบ ศิริมงคล, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกลุ, เวโรนิกา ชนุไน ้
พนัธมุจินดา, เทกา สงา่ ชาวปากนํา้, ดอมนิิโก สมคิด จันทรอ์่อน, ยอแซฟ สรุพล โมระเสริฐ, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ,์  
มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ,์ เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ,่ ฟรังซิสโก บานเย็น สอนเทพ, วิญญาณในไฟชาํระ 

พธุท่ี 8 
06.00 น. 

 
19.00 น. 

สปัดาหท่ี์ 14 เทศกาลธรรมดา 

อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ ใจ-อันนา สรอ้ย-เทเรซา สว่าง, ชาตโยดม 
มเีปรม, คณุพอ่ โกโท, ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, นอ้งหนึ่ง, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร 

อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธ,ิ อันนา ถี ริวัฒนา, 
เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ ยอแซฟ มนญู-มารีอา ทรัพย ์สนเจริญ, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกลุ, มารีอา วนิดา วงษส์ดุา, 
ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบญุ, อากาทา จาํปา ไกรบญุ, เซซีลีอา ยพุิน เจ่ียจวบสิน, เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชนุไน ้
พนัธมุจินดา, มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ,์ มารีอา สมหมาย สอนเทพ, วิญญาณในไฟชาํระ 

พฤหสัฯท่ี 9 
06.00 น. 

 

 
19.00 น. 

น.ออกสัติน เซา รง และเพ่ือนมรณสกัขีชาวจีน 

สขุสําราญ มทัธิว ณัฏฐพนัธ ์ชชัวาลยพ์นัธ ์

อทิุศ ฟรังซีสโก สทุธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ปู่ย่าตา
ยาย, ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, นอ้งหนึ่ง, มารีอา บญุม ีไชยประเสริฐ, กฤตภทัร คาํโสม, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, มทัธิว ณัฏฐพนัธ ์ชชัวาลยพ์นัธ์ 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธ,ิ อันนา ถี ริวัฒนา, 
เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, คริสโตเฟอร ์เสงีย่ม โกฮวด, เวโรนิกา ชนุไน ้พนัธมุจินดา มารีอา รัชนี 
เลิศสถิตสกลุ, ซิสเตอร ์พร้ิงเพรา ลลุิตานนท,์ ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท,์ มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ,์ มารีอา เพ็ญศรี สงัขรัตน,์ 
วิญญาณในไฟชาํระ 

ศกุรท่ี์ 10 สปัดาหท่ี์ 14 เทศกาลธรรมดา 



06.00 น. 
 
 

19.00 น. 

อทิุศ ยวงบัปติสตา ชนุ-มารีอา หวนุ-มารีอา ทองสขุ ธาดาประสิทธิ,์ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, นายเซียะ 
แซ่เอ็ง, อนาตาเซีย ปราศรัย ยงบรรทม, ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, นอ้งหนึ่ง, อันนา 
บังอร สิริเธียร, วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร 

อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธ,ิ เปาโล พลตรี สงา่-
อันนา วิเชียร วิลยัทอง, เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ อันตน สาโรจน ์จลุสคุนธ,์ มารีอา เงนิ ธาราชยั, 
เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว-เปโตร ศราวธุ สขุเกษม, อักแนส นิภาพร โกฮวด, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกลุ, 
เวโรนิกา ชนุไน ้พนัธมุจินดา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบญุ, อากาทา จาํปา ไกรบญุ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงศ,์ มอนิกา สมใจ 
รอดเรืองศักดิ์, วิญญาณในไฟชาํระ 

เสารท่ี์ 11 
06.00 น. 

 
 

19.00 น. 
 
 

ระลึกถึง น.เบเนดิกต ์เจา้อธิการ 

สขุสําราญ คณุเกษม-คณุนวลละออ ทรัพยเ์จริญ 
อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, บรรพบรุษุครอบครัว หอมประทมุ และ ประทมุแกว้, ดอมินโิก ก่า เหงยีนกวาง, 
ปู่ย่าตายาย, ดอมินโิก ฮาย บ่าเหวียง, นอ้งหนึง่, นายอานนท-์นางกวี แจ่มสายพงษ,์ นาย สอน สายสิญจ,์ วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ สาํหรับทกุคนในบา้นเลขที่ 19, มารีอา เตือนใจ รธุิรกนก, ครอบครัว รธุิรกนก, ครอบครัว พานชิประไพ, ครอบครัว 
อาภามงคล, ครบรอบวันเกิด ดิฟนา มกุมินตรา อนลิกานต,์ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณฐัธิภทัร ์บญุสถิตถาวร  
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, มารีอามกัดาเลนา ประสพศรี พันธมุจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธิ, 
มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จาํนงค-์นางมนัทนา งามศิริจิตต,์ 
ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สนุ ีเอกะสิงห,์ เวโรนกิา ชนุไน ้พันธมุจินดา, มารีอา รัชน ีเลิศสถิตสกลุ, หลยุส ์สงวน ธรุะวณิชย,์ เปโตร 
เหลี่ยว-มตัตา แหว่, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย,์ นโิคลสั วีรวัฒน ์รธุิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณร์ัตน,์ เทเรซา ประภา-
เรือตรี ปรีชา-ฟรังซีสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพ่ีนอ้ง, วิญญาณในไฟชาํระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

อาทิตยท่ี์ 12 
06.30 น. 

 
 
 
 
 
 

08.30 น. 
10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาทิตยท่ี์ 15 เทศกาลธรรมดา 

สขุสําราญ ครอบครัว อาํรงุ-ประพิน ศรีบญุเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว น.พ.ไพรัช ดีสดุจิต 
อทิุศ คณุพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอหน์ บัปติสต ์พยงุ-มารีอา อทุยั เอียงผาสกุ , ยอแซฟ จาํลอง เอียงผาสกุ, มารีอา ลว้น รจิุพงศ,์  
โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มทัธิว สงา่-อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชยั-เปาโล เฉลิมชาติ 
แววเกกี, เทเรซา สวุรรณี ขาํขนัทอง, ยอแซฟ บู-๊มารีอา สมร ธนสมบรูณ,์ อันนา นชัรี มัน่ศิล , อันนา ถี ริวัฒนา, ฟรังซีสโก สมิุตร 
ศรจิตต,ิ ฟรังซีสโก สมพล ศรุะศรางค,์ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิม้, ยอแซฟ ประเสริฐ 
นิง่เจริญ, ยอแซฟ สมัฤทธิ์-ลเูซีย เอ็งวอ้ย มหคัฆพงศ,์ โทมา ขนุพิลาศ-มารีอา สวน กายสตุ, เทเรซา วิลาศ เนือ่งพล,ี วิญญาณในไฟชาํระ 

สขุสําราญ สตับรุษุทกุครอบครัว 
สขุสําราญ คาธารีนา อโณทยั สวุรรณประดิษฐ ์และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สภุาพ และครอบครัว, ยอหน์ ปอลที่ 2 ณฐัณภทัร 
ชยัเลิศพงษา, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ,์ ดอมินกิ ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสนัต์, มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, 
มารีอา ณฐัธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, มารีอา รัมณีย ์สสุงักรกาญจน,์ เปโตร สพุล คริสตว์ทญั�,ู มารีอา ปราณี คริสตว์ทญั�,ู 
ยวงบัปติสตา วีระชยั คริสตว์ทญั�,ู เทเรซา มาลา จรไุพรวัลย,์ พ่ีเต ๋และครอบครัว, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณนั สงัขรัตน,์ 
บญุรวย-พั้ว มะโนรัตน,์ ครอบครัว เทเรซา ธิดา ทบัละม่อม, ครอบครัว สมบรูณ ์เกตนุที งามละมา้ย, น.ส.ธิดา เจริญสขุใจ, อันนา 
สริตา พฤกษอรณุ, ร็อค จัตรุงค ์จินดาหาญดาํรง, มารีอา พจนา พ่ึงพระจิตร,์ นางฟูจิตต ์ณ บางชา้ง, นายพิทรู สวุรรณชยั,  
เทเรซา พิชญาณณี์ ตัง้ไพโรจน,์ ครอบครัว คณุสมพร อน้สวุรรณ และลกูหลาน, ยอแซฟ นติิวฒิุ สวุรรณประดิษฐ,์ อีเรเนโอ พิเธียร 
สกลุทอง, อันนา นภิา หอมประทมุ, ด.ช.กมลภพ ยาสาไชย, มารีอา ผาสขุ ไมป้ระเสริฐ, ชยัพร-สมุาลี-วิทยธ์วัช-ลลิตา-มณัฑนา  
จิตตอาํไพ, วันเกิด เทเรซา อังคณา บญุพิเชฐ, ครอบครัว จรไุพรวัลย,์ เพื่อสขุภาพ คณุธนวัฒน ์วลาพล, โรซา อรทยั-ยอหน์ 
สธุี ศศิประภา, ครอบครัว หอมประทมุ, มารีอามกัดาเลนา มะลิ จิตรานนท ์และครอบครัว, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา 
อรพินท ์ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลกู ๆ และนอ้ง ๆ, ครอบครัว มคีาแอล เวก-มารีอา วังเวง บญุลอ้ และลกูหลานทกุคน, 
ครอบครัว เปโตร กาํธร สาํราญชื่น, คณุไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, ผูบ้ริหาร คร ูเจา้หนา้ท่ี นกัเรียน และผูป้กครอง 
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในโอกาสครบรอบ 20 ปี, โมทนาคณุพระโต, โมทนาคณุแมพ่ระ 
อทิุศ เรยม์องด ์ธานี ลวสตุ, ยากอบ โชติวิศิษฏ ์ประพิณวงศ,์ ครอบครัว ชื่นพฒิุ, อันนา สาํรวม ชื่นพฒิุ (สกุิจ), อันนา ถี  
ริวัฒนา, อันนา เฉลียว เคนแกว้, ยอแซฟ เริงชยั แกว้ไกรสร, เอลิซาเบธ ประทมุ สิทธ,ิ มารีอา สวุรรณา ชินะผา, จอหน์ สมุน 
ชินะผา, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, โยนออฟอารค์ อรณีุ พนัธมุจินดา, ดอมนิิโก 
สมคิด จันทรอ์่อน, ยวงบัปติสตา ธนารัตน ์ผอ่งบรุษุ, เปโตร สนัน่ หอมประทมุ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สพุจน-์นางอมรา-พล.ต.ต.
ทวี ณ บางชา้ง, อันนา สมประสงค ์มตุธิกลุ, มารแ์ซล สามารถ หอมสคุนธ,์ หลยุส ์สงวน ธรุะวณิชย,์ นายรุ่งนิรันดร ์วรสาร, 
เปโตร เทพ-มารีอา เสงีย่ม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมลว้น สงัขรัตน,์ ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, โทมสั เจริญ-อันนา มิง่ขวัญ 
วิพทันะพร, เทเรซา อ๊ิด ภพูวก, เทเรซา จินรัตน ์ทวีศักด์ิ (ครบ 1 ปี), อันนา มารศรี สิทธิโชค, วินเซนต ์กิตติ อิทธิสมัพนัธ,์  
เทเรซา อรวรรณ อิทธิสมัพนัธ,์ ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร-์เซซีลีอา อาํพนั ปิติสนัต์, บิดา-มารดาของเปโตร เดน่  
เพิ่มทวีโชค, มารีอา สิริรักษ ์ศิริรัตน,์ นายสทุธิกลุ (หรัง่) เจียรสทุธิกลุ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, 



 
 
 
 
 

 

 
16.00 น. 

มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกลุ, ฟรังซิสเซเวียร ์สละ พงษเ์พิ่มมาศ, เวโรนิกา ชนุไน ้พนัธมุจินดา, วิญญาณทกุดวงที่ฝังในสสุานติด
กบับา้นเลขท่ี 98, ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, นอ้งหนึ่ง, อักแนส สภุาพ ศรีธญัญรัตน,์ 
ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอ้ีย, ยอแซฟ สมชาย สสุงักรกาญจน,์ เทเรซา สพุร สสุงักรกาญจน,์ ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอา
มกัดาเลนา สถาน-เปโตร วิมาน-เปาโล สวรรค-์มารีอา เสวย-ลซีูอา สาคร-ยวงบัปติสตา ธาน-ีอันนา พารา-มารีอา สน- 
เปโตร แมน้-ยอแซฟ สมรัก-เปโตร สมพร-ยวงบัปติสตา มานพ-หลานทกุคนท่ีตายไปแลว้, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, 
เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ ยวงบัปติสตา พินิจ อาภรณร์ัตน ์และครอบครัว 
อทิุศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนญู-มารีอา ทรัพย ์สนเจริญ, มาทิลดา มาทิลดา พานมุาตร-แดงเดช, 
ยอแซฟ ชลิต แซ่แต,้ วิญญาณในไฟชาํระ 
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