
ปีที ่ 49  ฉบับที ่ 29  วนัอาทิตยท์ี ่19 กรกฎาคม 2015 
เสียงเจ้าอาวาส 

วนัอาทติย์ สัปดาห์ที ่16 เทศกาลธรรมดา 

สวสัดคีรับ พีน้่องที่รักทุกท่าน  
 “ท่านทัง้หลายจงมาพกัผ่อนกบัเราตามลาํพงัในท่ีสงดัระยะหน่ึงเถิด” 

 การพกัผ่อนหมายถงึการมาฟ้ืนฟูจติใจ หยดุจากการงานต่าง ๆ มาใชเ้วลาอยูก่บัพระองคใ์นทีส่งดั 

เป็นการมานิ่งเงยีบสกัระยะหนึ่ง ซึง่โดยปกตบิรรดาพระสงฆม์กัจะเรยีกว่า การเข้าเงียบฟ้ืนฟจิูตใจ บรรดา

ศษิยข์องพระองค ์ทาํงานจนไมม่เีวลาแมก้ระทัง่จะรบัประทานอาหาร 

 การพกัผ่อนคงมใิชเ่ป็นการหลบันอน แต่เป็นการพกัผอ่นทางดา้นจติวญิญาณ เพือ่จะไดพ้ลงั

เพิม่ขึน้ในการกระทาํพนัธกจิของพระเจา้  

 นกับุญ ฟรงัซิส แห่งอสัซีซี ใช้เวลาเงียบสงบเกือบแทบตลอดชีวิตของท่านกว่็าได้ ทา่นไดว้าง

ชวีติในออ้มพระหตัถข์องพระเยซเูจา้ ปล่อยวางชีวิตของท่านไว้ในอ้อมพระหตัถข์องพระองค์ แลว้แต่

พระองคจ์ะทรงกระทาํสิง่ใดในชวีติของทา่น ทา่นกย็นิดน้ีอมรบั ทา่นจงึยนิดน้ีอมรบัรอยแผลศกัดิส์ทิธิใ์น

รา่งกายของทา่น เพือ่เขา้ไปมสีว่นรว่มในพระมหาทรมานของพระเยซคูรสิตเจา้ ในการแบกกางเขนตดิตาม

พระองคไ์ป โดยมรีอยแผลศกัดิส์ทิธิใ์นกายของทา่น เชน่เดยีวกบัคณุพอ่ปีโอ  ซึง่อยูใ่นคณะฟรงัซสิกนั และ

ไดร้บัการสถาปนาเป็นนกับุญ โดยทา่นกม็รีอยแผลศกัดิส์ทิธิเ์ชน่เดยีวกบันกับุญฟรงัซสิ แหง่อสัซซี ีผูก้อ่ตัง้

คณะ 

 ดงันัน้  ในชวีติของการเงยีบสงบ ทีพ่ระเยซเูจา้ปรารถนาใหเ้ราแต่ละคนม ี คอืชีวิตแห่งการภาวนา  

อนัดบัแรก ชวีติของเราตอ้งเป็นการมอบให ้มอบทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่ราม ีทีเ่ราเป็น ไวต่้อหน้าพระเยซเูจา้ ซึง่

จรงิ ๆ แลว้ต่อหน้าพระองค ์สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ไรค้า่  แต่เมือ่พระองคท์รงกระทาํใหส้ิง่ต่าง ๆ  มคีณุคา่ในชวีติ

ของเราเมือ่เรามอบชวีติไวก้บัพระ และเริม่ออกจากตนเองเขา้ไปชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ดว้ยจติใจออ่นโยน ปรารถนา

จะเป็นมติร เป็นเพือ่น เป็นผูค้อยชว่ยเหลอื  มใิชส่ิง่ของทีเ่รามอบใหแ้กผู่อ้ ืน่เทา่นัน้ แต่เวลาทีเ่รามอบใหก้บั

พระในแต่ละวนั การมอบชวีติของเราใหก้บัผูท้ีอ่ยูร่อบขา้ง ผา่นทางพระเยซคูรสิตเจา้ 

 ประการท่ีสอง พระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้จากเรอื ทรงแลเหน็ประชาชนจาํนวนมาก กท็รงสงสาร และ

ตรสัว่า “เขาเหล่านัน้เป็นดงัฝงูแกะท่ีไม่มีคนเล้ียง” พีน้่องครบั เคยบอกพีน้่องบ่อย ๆ ว่า ปจัจุบนัวดัของ

เรา มพีระสงฆถ์งึ 3 องค ์แต่ต่อ ๆ ไปอกีสกั 10 - 15 ปี อาจจะเหลอืครึง่องค ์คอื ไมม่พีระสงฆท์ีจ่ะบวช หรอื



บวชน้อยลง พระสงฆก์จ็ะตอ้งดแูลหลายวดัครบั  ตรงนี้น่าเป็นหว่ง พระเยซูเจ้าทรงเป็นห่วงฝงูแกะท่ีไม่มี

คนเล้ียงด ูเพราะคนเลีย้งดไูมม่แีลว้   

 กระแสเรยีกในประเทศไทยลดลงอยา่งมาก  แต่ละสงัฆมณฑลมเีณรใหญ่จาํนวนน้อยลงไปเรือ่ย ๆ 

เราครสิตชนจะตอ้งรว่มมอืกนั ชว่ยกนัหาทางแกไ้ข โดยฆราวาสจะตอ้งเขา้มามบีทบาทในพระศาสนจกัรมาก

ยิง่ขึน้ อาจจะไมเ่หมอืนกบัต่างประเทศ ฆราวาสทาํทกุอยา่ง แมก้ระทัง่การสง่ศลีมหาสนิทในพธิบีชูา

ขอบพระคณุ ซึง่จะตอ้งเป็นทีย่อมรบัของสงัคม หมูบ่า้น ชมุชนนัน้ ๆ และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นพเิศษจาก

พระสงัฆราช สว่นพระสงฆม์หีน้าที ่คอื ถวายพธิบีชูาขอบพระคณุ เตรยีมเทศน์อยา่งด ีสว่นการจดัการวดั

เป็นเรือ่งของฆราวาสทัง้หมด กค็งจะยากแต่กน่็าจะทาํไดโ้ดยทาง สภาภิบาลของวดั ซึง่ถอืว่าเป็นบุคคลที่

ไดร้บัการเลอืกมาเป็นอยา่งด ีเป็นทีย่อมรบัของชมุชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวดัของเรา 

 ประการสดุท้าย นกับุญเปาโลกล่าวว่า พระเยซคูรสิตเจา้ทรงรบัสภาพมนุษย ์ เป็นการทาํลาย

กาํแพงระหว่างพระเจา้กบัมนุษยใ์หห้มดไป พระองคม์าทาํลายศตัร ูซึง่เป็นกาํแพงทีแ่ยกเราออกจา กพระเจา้ 

นัน่คอื บาปตวัฉกาจ ตวัรา้ย เพือ่เราจะไดก้ลบักลายเป็นมนุษยใ์หม ่ เป็นคนใหม ่ โดยอาศยัไมก้างเขน  ทาํ

ใหเ้ราคนืดกีบัพระเจา้ พระบดิา  ดว้ยพระโลหติของพระเยซคูรสิตเจา้ ทาํใหเ้ราพน้จากบาปและความตาย 

กา้วไปสูช่วีตินิรนัดร 

        ขอพระอวยพรพ่ีนอ้งทุกท่าน 
                         คุณพอ ยอหน บอสโก วิทยา คูวิรัตน 
                                                           เจา้อาวาส 

ขอขอบคณุ 

 มารอีา สภุาวด ีเยาวสงัข ์    

  บรจิาคซ่อมแซมรปูนกับุญฟรงัซสิเซเวยีร ์  25,000  บาท 

 เพือ่อทุศิแด่ มทัธวิ สมชาย หนึ่งน้ําใจ 

  บรจิาคชว่ยคา่ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศวดั  20,000  บาท 

 เอลซิาเบท พรทพิา หนึ่งน้ําใจ 

  บรจิาคชว่ยคา่ทาสวีดั    10,000  บาท 

 นายแพทย ์ไพรชั ดสีดุจติ 

  สนบัสนุนกลุ่มครสิตชนอาสาสมคัร                1,000  บาท 

 ตลาดเชา้บา้นญวน 

  บาํรงุวดั                 1,000  บาท  



 ผูไ้มอ่อกนาม 

  บรจิาคชว่ยคา่ดอกไม ้        520  บาท  

ประชาสมัพนัธ ์
1. ขอพ่ีน้องดรูายช่ือผู้มีสิทธิรบัเลือกเป็นกรรมการสภาภิบาลของวดั ทีห่น้าบอรด์ของวดั 

2. การเลือกตัง้สภาภิบาลของวดั จะจดัขึน้ในวนัเสารแ์ละอาทิตยท่ี์ 25 – 26 กรกฎาคม ศกน้ี หลงัจาก

เสรจ็พธิบีชูาขอบพระคณุ  ทัง้ 5 มสิซา โดยรบัเอกสารจากสภาภิบาล โดยเลือกจาํนวน 10 ท่าน 

3. ขอเชิญพ่ีน้องท่ีปรารถนาจะเรียนคาํสอนเป็นคริสตชน  ตดิต่อกบัพระสงฆ ์หรอืทีส่าํนกังานวดั เรยีน

วนัอาทติย ์เวลา 10.00 น. ณ หอ้งคาํสอนของโรงเรยีน 

4. ขออนุเคราะหพ่ี์น้องท่ีมีรปูภาพเก่า ๆ หรือส่ิงของโบราณมีคณุค่าทางศาสนา กรณุาตดิต่อกบัทาง

วดั เพือ่จะถ่ายภาพลงในอนุสรณ์ของวดัโอกาสฉลอง 180 ปี และขอคาํบรรยายดว้ย 

5. การแต่งตวัมาร่วมพิธีบชูาขอบพระคณุ กรณุาแต่งตวัใหส้ภุาพเรยีบรอ้ย  

 

สมโภช 180 ปีวดันักบุญฟรังซิสเซเวยีร์ 
 ในโอกาสมโภช 180 ปีของวดั หลาย ๆ คนไดเ้สนอความคดิมาใหพ้่อช่วยประชาสมัพนัธ์

ใหก้บัพีน้่องในวดัของเราเป็นพเิศษ 

1. ช่วยกนัจดัระบบระเบียบความเป็นอยู่ และความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชนของเรา  

ใครมขีองทีไ่มใ่ชแ้ลว้ เป็นเกา้อี ้โต๊ะ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กรณุานํามารวมกนั เพือ่จะมอบใหโ้คเออรร์ี

ไซเคลินะครบั 

2.  การมาวดัแต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย มาดว้ยความศรทัธารอ้นรน  

3. ขอเชิญพ่ีน้องแต่ละครอบครวัให้มีส่วนในพิธีกรรมแต่ละอาทิตย ์ไมว่่าจะเป็นผูอ้า่น  

    ผูช้ว่ยพธิ ีถวายเครือ่งบชูา ผูข้บัรอ้งเพลง ฯลฯ 
 

ร่วมทาํบญุฉลอง 180 ปี 
 1. ครอบครวั “ชลหาญ”    10,000  บาท  

 2. คณุอาํรงุ – คณุประพนิ ศรบีุญเลศิ  10,000  บาท  

ช่วยค่าไฟฟ้า 
 1. มารอีา วด ีคณุประยรูสวสัดิ ์                    500  บาท  



 2. ยอแซฟ ด.ช.เฟ่ืองวุฒ ิเฟ่ืองวุฒริาญ      500  บาท 
 

Email วดั : francischurch1834@gmail.com 

วนัอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาทรงชีวติ 

บทนํา  พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 6:30-34) 

 ท่านทั้งหลายจงมาพกัผอ่นกบัเราตามลาํพงัในท่ีสงดัระยะหน่ึงเถิด เพราะพวกเขาไม่มีเวลา

แมก้ระทัง่จะกินอาหาร 

ข้อคดิบทอ่านที ่1  (ยรม 23:1-6)  

 เราจะรวบรวมแกะท่ีรอดชีวิตของเราจากแผน่ดินทุกแห่ง เราจะนาํเขาทั้งหลายกลบัมายงัทุ่ง

หญา้อีก 

ข้อคดิบทอ่านที ่2 (อฟ 2:13-18) 

 พระเยซูคริสตเจา้ องคแ์ห่งสนัติ ทรงทาํใหท้ั้งสองฝ่ายกลบัมาเป็นมนุษยค์นใหม่ คนเดียว

ในพระองค ์โดยทางไมก้างเขน 

 
 

สวสัดคีรบัพีน้่อง 
ได้เวลาท่ีจะฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ปี 2015 แล้วครบั  

 พ่ีน้องท่ีอาย ุ65 ปีขึ้นไป  ฉีดฟรี 

ส่วนท่ีตํา่กว่านัน้   คิดค่าวคัซีน 300 บาทเหมือนเดิม  
 

สามารถแจง้ไดโ้ดยตรง โดยมาลงชื่อทีค่ลนิิกสะมารตินัไดใ้นวนัเวลาดงัน้ีครบั  

 วนัพุธที ่22, 29 กรกฎาคม 2558  เวลา 18.00 น. – 19.30 น. และ  

 วนัศุกรท์ี ่24 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น. – 19.30 น.    
 

หรอืจะแจง้ทางโทรศพัทท์ี ่นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร ์08 - 7030 - 3050  



หรอืแจง้ทางไลน์กไ็ดค้รบั ไลน์ ID vissanu243 

วนัอาทติยท์ี ่2 สงิหาคม 2558 เป็นวนัสุดทา้ยทีร่บัแจง้ลงชื่อครบั *** 
 

 จะจดัฉีดวคัซีนในวนัอาทิตยท่ี์ 9 สิงหาคม 2558  ท่ีห้องสอนคาํสอน  

 ห้องกลางท่ีใต้ถนุตึกบ้านพกัพระสงฆ ์ เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
 

หลกัเกณฑผ์ูร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการสภาภิบาล 

  

 1. ตอ้งเป็นคาทอลกิ อาย ุ25 ปีขึน้ไป 

 2. มาวดันกับุญฟรงัซสิเซเวยีรเ์ป็นประจาํ โดยอยูใ่นหมูบ่า้นหรอืนอกหมูบ่า้นกไ็ด้  

3. มคีวามศรทัธา ปฏบิตัศิาสนกจิสมํ่าเสมอ เป็นแบบอยา่งทีด่ ีแต่งงานถูกตอ้งตามกฎหมาย

ของพระศาสนจกัร 

4. มเีวลาและตัง้ใจอุทศิตน เสยีสละทาํงานเพื่อวดั โดยมหิวงัผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนอื่น

ใด และสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสนัติ 

 5. ไมม่ปีระวตัเิสื่อมเสยีทางดา้นการเงนิ 

6. มคีวามเคารพนบนอบต่อพระสงฆเ์จา้อาวาส ผูเ้ป็นประธานคณะกรรมการสภาภบิาล โดย

ไมย่ยุงส่งเสรมิใหเ้กดิความแตกแยกในหมูค่ณะ 
 

หมายเหต ุ ผูท้ ีเ่ขา้รบัการเลอืกตัง้ และผูแ้ทนจากองคก์รต่าง ๆ มสีถานภาพเท่าเทยีมกนัในการเป็น

กรรมการสภาภบิาลวดั 

ผูแ้ทนองคก์รต่าง ๆ ของวดั 

เพ่ือเป็นคณะกรรมการสภาภิบาลของวดัโดยตาํแหน่ง 

มีสิทธิและหน้าท่ีเทียบเท่ากบักรรมการท่ีรบัการเลือกตัง้ 

  1.  คณะพลมาร ี   2.  กลุ่มผูอ้าวุโส  

  3.  กลุ่มอาสาชาย   4.  เครดติยเูน่ียน 

  5.  วนิเซนตเ์ดอปอล   6.  ครูซ์ลิโล 

  7.  กลุ่มนกัขบัรอ้ง   8.  กลุ่มเยาวชน 



  9.  กลุ่มผูอ่้านพระคมัภรี์ 

  10. ผูแ้ทนโรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีซาเวยีร ์คอนแวนต์ 

  11. ผูแ้ทนโรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล 

  12. ผูแ้ทนโรงเรยีนโยนออฟอารค์ 

  13. ทีป่รกึษาแต่งตัง้โดยเจา้อาวาส 

มิสซาประจาํสปัดาห ์ 
จนัทรท่ี์ 20 
06.00 น. 

 
 
 

19.00 น. 

สปัดาหท่ี์ 16 เทศกาลธรรมดา 

อทิุศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณร์ัตน”์, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, อันตน กรงุ-มารีอา ย่าง สงัขรัตน,์ 
ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, นอ้งหนึ่ง, อากาทา เง็ก แซ่กงั, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อนุ, เทเรซา 
หล ูแซ่ตัง้, ยอแซฟ ซัง่เจ่ีย แซ่โจว, ยอแซฟ พิพฒัน ์อิศรภกัดี, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, วันเกิด เปโตร ประมาณ ฤกษปิ์ยะทรัพย,์  
เปโตร ธนกฤต รามสมภพ, ครอบครัว กรวิภา เด่ือมคัน้ (ลกูๆ) 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธ,ิ มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ 
พรายภู,่ เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกลุ, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามกัดาเลนา ศรีเมอืง 
ธปูหอม, มารีอา พิศมยั เลห่ม์งคล, นารี-ขวัญชยั เรวัต, ยอแซฟ สนัติ ยืนสกลุ, วิญญาณในไฟชาํระ 

องัคารท่ี 21 
06.00 น. 

 

 
19.00 น. 

น.ลอเรนซ ์แห่งบรนิดิซี พระสงฆแ์ละนกัปราชญ ์

อทิุศ ยอหน์ บัปติสต ์ประมวล ชลหาญ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ (ครบ 100 วัน), เฮเลนา อไุรลกัษณ ์
อิศรภกัดี, ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, นอ้งหนึ่ง, เปาโล ดาํรง-ลกูา นพรัตน,์ แอนโทนี 
ซุ่มไอ่, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, ครอบครัว กรวิภา เด่ือมคัน้ (ลกูๆ), 
ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร ์จิรวัฒนาพนัธ ์
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธ,ิ มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชตโิรจนป์ระภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ 
พรายภู,่ โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ (ครบ 100 วัน), มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกลุ, เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, นารี-ขวัญชยั เรวัต,  
ยอแซฟ สนัติ ยืนสกลุ, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา พิศมยั เลห่ม์งคล, มารธ์า มารีอา สมถวิล ยันตเ์จริญ, เทเรซา กหุลาบ  
ศิริมงคล, วิญญาณในไฟชาํระ 

พธุท่ี 22 
06.00 น. 

 
 

19.00 น. 

ระลกึถึง น.มารยี ์ชาวมกัดาลา 

อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ดอมนิิโก อไุร ศรีบญุเลิศ, จลูี่ บิลีอาท เวอรจิ์เนีย นวธรรม, มารีอา 
เกก๊ฮวย, ดอมนิิโก กา่ เหงยีนกวาง, ดอมนิิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, นอ้งหนึ่ง, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา อาํไพ สงัขรัตน,์ คณุชนกนาฏ 
ศภุนิมติลภินนัท,์ ครอบครัว กรวิภา เด่ือมคัน้ (ลกูๆ) 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธ,ิ มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ 
พรายภู่, เปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบญุ, อากาทา จาํปา ไกรบญุ, ยอแซฟ มนญู-มารีอา 
ทรัพย ์สนเจริญ, ฟรังซิสโก พ.ท.หรัง่ ดิษฐสตัยธ์รรม, มารีอา กุย๊เอ็ง กิจเจริญ, มารีอา พิศมยั เล่หม์งคล, วิญญาณในไฟชาํระ 

พฤหสัฯท่ี 23 
06.00 น. 

 
 

 
19.00 น. 

ระลึกถึง น.บรยีติ นกับวช 

สขุสําราญ  วันเกิด มารีอา ปรินดา จรไุพรวัลย ์
อทิุศ ฟรงัซีสโก สทุธ-ิมารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ ใจ-อันนา สรอ้ย-เทเรซา สว่าง, หลยุส ์ประเสริฐ, อันเดร เร-มารีอา สนอม 
ศรีประมงค,์ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ดอมินโิก ก่า เหงยีนกวาง, ดอมินโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, นอ้ง
หนึง่, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณฐัธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา ปรินดา จรไุพรวัลย,์ ครอบครัว  
กรวิภา เดื่อมคัน้ (ลกูๆ) 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, เปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท,์ เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ถี ริวัฒนา,  
เอลิซาเบท ประทมุ สิทธิ, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, ยอแซฟ ไพฑรูย ์กรรณิการ,์ มารีอา เฉลียว ดิษฐสตัยธ์รรม, 
มารีอา พิศมยั เล่หม์งคล, มารีอา เกี้ยว เหงยีน, ยอแซฟ เหงยีน วันฮัว้, วิญญาณในไฟชาํระ 



ศกุรท่ี์ 24 
06.00 น. 

 

 
19.00 น. 

น.ชารเ์บล มาคลฟุ พระสงฆ ์

อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ยาโกเบ ขนุไสย ศรจิตต,ิ อนาตาเซีย ปราศรัย ยงบรรทม, เทเรซา ศิริวรรณ, 
ยวงบัปติสตา ชนุ-มารีอา หวนุ-มารีอา ทองสขุ ธาดาประสิทธิ์, ดอมินโิก ก่า เหงยีนกวาง, ดอมินโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, 
นอ้งหนึง่, นายเซียะ แซ่เอ็ง, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณฐัธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, ครอบครัว จันทรเ์จริญสิน, วันเกิด อันนา พรรณิภา 
สจัจะวัชรสิทธิ์, ครอบครัว กรวิภา เดื่อมคัน้ (ลกูๆ) 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธิ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบญุ, อากาทา จาํปา ไกรบญุ, เปาลีนา ฉวีวรรณ 
พรายภู่, เปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอหน์ สชุา ธาราวร, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, มารีอา 
พิศมยั เล่หม์งคล, เปาโล พลตรี สงา่-อันนา วิเชียร วิลยัทอง, วิญญาณในไฟชาํระ 

เสารท่ี์ 25 
06.00 น. 

 
 

19.00 น. 
 
 

ฉลอง น.ยากอบ อคัรสาวก 

อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ดอมินโิก ก่า เหงยีนกวาง, ดอมินโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, นอ้งหนึง่,  
ลซีูอา ประภา อนงคจ์รรยา, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แยม้สะอาด, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารีอา เตือนใจ รธุิรกนก, ครอบครัว รธุิรกนก, ครอบครัว พานชิประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มารธ์า วรรณา  
บญุสถิตถาวร, มารีอา ณฐัธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด มารีอา วดี คณุประยรูสวัสดิ์, ผูบ้ริหาร คร ูและศิษยเ์ก่าโรงเรียน
พันธะศึกษา (ศิษยเ์ก่า ร.ร.พันธะศึกษา ผูข้อ) 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, มารีอามกัดาเลนา ประสพศรี พันธมุจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธิ, 
มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา , เปโตร จาํนงค-์นางมนัทนา งามศิริจิตต,์ 
ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สนุ ีเอกะสิงห,์ ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย,์ คณุพ่อ ราฟาแอล คาร โสรินทร,์ เปโตร ประมาณ ศิริกลุ, 
มารีอา พลูศรี ศิริกลุ, ยอแซฟ มาศ ศิริกลุ, ยอแซฟ ประมวล ศิริกลุ, นโิคลสั วีรวัฒน ์รธุิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณร์ัตน,์ 
มารีอา ลาํเจียก ดีเจริญ, ผูบ้ริหาร คร ูและศิษยเ์ก่าโรงเรียนพันธะศึกษาที่ล่วงลบั (ศิษยเ์ก่า ร.ร.พันธะศึกษา ผูข้อ), วิญญาณในไฟชาํระ 

อาทิตยท่ี์ 26 
06.30 น. 

 
 
 
 
 
 

 
08.30 น. 
10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาทิตยท่ี์ 17 เทศกาลธรรมดา 

สขุสําราญ ครอบครัว อาํรงุ-ประพิน ศรีบญุเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครบรอบวันเกิด มารีอามกัดาเลนา ภทัรีฎา  
กรีกลุ, โรซา รัญทม ตรีอบุล 
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, อันนา นชัรี มัน่ศิล, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิม้ , ยอแซฟ ประเสริฐ นิง่เจริญ, 
ฟรังซีสโก สมิุตร ศรจิตต,ิ ฟรังซีสโก สมพล ศรุะศรางค,์ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, โทมา ขนุพิลาศ-มารีอา สวน 
กายสตุ, เซซีลีอา ยพิุน เจ่ียจวบสิน, อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮา๊ก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมลู-เปโตร ประสาท สขุชยั,  
อันตน ปรีดา-เทเรซา ศรีลาํยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ สตับรุษุทกุครอบครัว 

สขุสําราญ คาธารีนา อโณทยั สวุรรณประดิษฐ ์และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สภุาพ และครอบครัว, ยอหน์ ปอลที่ 2 ณฐัณภทัร 
ชยัเลิศพงษา, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสตุ, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ,์ อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลกูหลาน, น.ส.มนนัญา  
ตึชวูรัชญ,์ ครอบครัว นายณฏัฐ ์หล่อวัฒนศิริกลุ, ครอบครัว ยวง พงษศ์ักดิ์ ธาราฉัตร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณนั  
สงัขรัตน,์ บญุรวย-พั้ว มะโนรัตน,์ ครอบครัว อาภามงคล, มารีอา พยงุ จันทรกานต,์ ครอบครัว จันทรกานต,์ ครอบครัว เทเรซา 
เพ็ญศรี พรพิทกัษส์ขุ, ครอบครัว เปาโล อนรุักษ ์สมพานชิ, เพ่ือสขุภาพของ อันนา อดุร เวชเนยีน, อันนา สริตา พฤกษอรณุ และ
ครอบครัว, มารีอามกัดาเลนา มะลิ จิตรานนท ์และครอบครัว, ครอบครัว อันนา เมตตา ป่ินทอง, ดอมินกิ ซาวีโอ อลงกต-ยวง 
บอสโก อติชาต ปิติสนัต,์ เทเรซา พิชญาณณี์ ตัง้ไพโรจน,์ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณฐัธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, มารีอา 
นลินา พฤกษอรณุ, มารีอา เกล็ดดาว โล่หเ์พ็ชร, ครอบครัว มารีอา สมจิตร ธาราโยชน,์ ครอบครัว นายประวัติ งามละมา้ย และ
ลกูหลาน, อันนา อนสุรณ ์คลี่เกิด, เซซีลีอา ทตัพร ชยัมทัยมผล, มารีอา ปรินดา จรไุพรวัลย,์ ยอแซฟ เลิศชาย-เปโตร ศักดิ์ระพี 
ยินดีเวท, เปโตร สพุล คริสตว์ทญั�,ู มารีอา ปราณี คริสตว์ทญั�,ู ยวงบัปติสตา วีระชยั คริสตว์ทญั�,ู พ่ีเต ๋และครอบครัว,  
ยอแซฟ นติิวฒิุ สวุรรณประดิษฐ,์ อีเรเนโอ พิเธียร สกลุทอง, คณุไพเราะ มณีสิน และครอบครัว , สมชาย มาลี และครอบครัว, 
ประสิทธิ์-มารีอา นชุนาถ-กฤต กิจวิวฒันการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เป่ียมขวัญ ปัณฑวังกรู, แม่เสาวนยี ์เลาหไทยมงคล, 
ผูบ้ริหาร คร ูเจา้หนา้ที่ นกัเรียน และผูป้กครอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในโอกาสครบรอบ 20 ปี, ครอบครัว มีคาแอล เวก-  
มารีอา วังเวง บญุลอ้ และลกูหลานทกุคน, โมทนาคณุพระโต, โมทนาคณุแม่พระ 
อทิุศ เรยม์องด ์ธาน ีลวสตุ, ครอบครัว ชื่นพฒิุ, อันนา สาํรวม ชื่นพฒิุ (สกุิจ), อันนา ถี ริวัฒนา, อันนา เฉลียว เคนแกว้ , ยอแซฟ 
เริงชยั แกว้ไกรสร, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธิ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มารีอา เพ็ญจันทร ์อารมยส์ขุ, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง,  
ซือเต็กป๋วง (สตีเฟ่น) ท่งเอ็ง แซ่เฮง้, อันนา ฮุ่ยค้ิม แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ มานติย ์รอดเสียงลํา้, พ.ท.ประสาร อิศรางกรู ณ อยธุยา, นาย
พีรนฐั ไลโพส, อันตน ดาวธุ สามารถการ, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ ์ประพิณวงศ,์ เปโตร 
เด่น เพ่ิมทวีโชค, เปโตร เทพ-มารีอา เสงีย่ม สงัขรัตน,์ อันนา ม่ิงขวัญ วิพัทนะพร, โทมสั เจริญ วิพัทนะพร, เปโตร เหลี่ยว-มตัตา 
แหว่, ลซีูอา ชบุ เพ่ิมทอง, เทเรซา สทุิรัตน ์เตชจงนาํชยั, นางสงัเวียน พลูสวัสดิ์, บริบรูณ ์จันทรกานต,์ โรซา สนัน่ จิตตเ์จริญ,  นาง
ชุม่ใจ แกว้อาภยั, ร.ท.ถาวร หม่ืนศรี, คณุบญุไท อัตตะวงษ,์ ยอหน์ เหงยีน วันดิ๊ก, มารีอา บญุมา แซ่ฮอ้, บา แซ่เล, วันชยั เทียนวัง,  



 
 
 
 
 
 
 

16.00 น. 

อันเดร สมจิตต ์มีขนัทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสริุโยธิน, โซซีโม กมล-มารีอา กิมลว้น สงัขรัตน,์ วินเซนต ์กิตติ อิทธิสมัพันธ,์ 
เทเรซา อรวรรณ อิทธิสมัพันธ,์ ยอแซฟ สนทิ-ปุลเกรีอา สิรินทร-์เซซีลีอา อาํพัน ปิติสนัต์, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพ่ิมทวีโชค, 
เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายสทุธิกลุ (หรัง่) เจียรสทุธิกลุ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบรุษุ ครอบครัว กิจวิวัฒนการ และ
เลาหไทยมงคล, อันนา พารา สงัขรัตน,์ ลซีูอา สาคร สงัขรัตน,์  นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา รัชน ีเลิศสถิตสกลุ, วิญญาณทกุ
ดวงที่ฝังในสสุานติดกบับา้นเลขที่ 98, ดอมินโิก ก่า เหงยีนกวาง, ดอมินโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, นอ้งหนึง่, เปโตร ศรีมงคล 
เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชาํระ                                                                                                                                                                                                     
สขุสําราญ มารีอา อาํไพ แซ่แต ้และครอบครัว 

อทิุศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนญู-มารีอา ทรัพย ์สนเจริญ, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท,์ เปโตร อาํนวย สงัขรัตน,์ 
เทเรซา บญุยงั สงัขรัตน,์ วิญญาณในไฟชาํระ 
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