
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปีที ่ 49  ฉบับที ่ 30  วนัอาทิตยท์ี ่26 กรกฎาคม 2015 



เสียงเจ้าอาวาส 

วนัอาทติย์ สัปดาห์ที ่17 เทศกาลธรรมดา 

สวสัดคีรับ พีน้่องที่รักทุกท่าน  
 ในสปัดาหท์ีแ่ลว้ พระเยซูเจา้ไดเ้ชือ้เชญิใหบ้รรดาศษิยข์องพระองคม์าพกัผอ่นกบัพระองคส์กัระยะหนึ่ง 

เพราะบรรดาศษิยม์งีานและกจิการตา่ง ๆ มากมายจนไมม่เีวลาทีจ่ะรบัประทานอาหาร ซึง่เป็นบทสอนใจเราวา่

สองปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรบัชีวิตคริสตชนทุกคน คอื  การสวดภาวนา และการดาํเนินชีวิตตามพระวาจา  

ทัง้สองประการนี้เป็นสิง่จาํเป็นและสาํคญัทีสุ่ดในชวีติของครสิตชนทุกคนกว็า่ได ้

 สว่นในพระวรสารวนันี้ของนกับุญยอหน์ บทที ่6 ขอ้ 1-15 กลา่ววา่ พระเยซูเจา้ทรงเหน็วา่มปีระชาชน

มากมายทีต่ดิตามพระองค ์ฟงัพระองคเ์ทศน์สอน การแบ่งปนัประสบการณ์ความรกัของพระเจา้จากพระองค ์

พอดเีป็นเวลาเยน็พวกเขายงัไมไ่ดร้บัประทานอาหาร พระเยซูเจา้จงึตรสักบัฟิลปิวา่ “พวกเราจะซ้ือขนมปังท่ี

ไหนให้คนเหล่าน้ีกิน” ฟิลปิจงึทูลตอบวา่ “ขนมปังสองร้อยเหรียญแจกให้คนละนิดกไ็ม่พอ” ขณะนัน้เดก็

คนหน่ึงมีขนมปังห้าก้อนกบัปลาสองตวั เขาไดม้อบใหก้บัพระเยซูเจา้ พระเยซูเจา้ทรงหยบิขนมปงัขึน้ ทรง

ขอบพระคุณพระเจา้ แลว้ทรงแจกจา่ยใหแ้ก่ผูท้ีน่ัง่อยูต่ามทีเ่ขาตอ้งการ พวกเขารบัประทานจนอิม่หนํา แลว้ยงั

เกบ็เศษขนมปงัทีเ่หลอืไดอ้กีสบิสองกระบุง 

 เรือ่งการทวขีนมปงัเพือ่เลีย้งประชาชน มขีอ้คดิและบทสอนใจเราอยา่งไรบา้ง  

 อนัดรวูท์ูลวา่  “เดก็คนหน่ึงมีขนมปังห้าก้อนกบัปลาสองตวั”  นกับุญยอหน์ผูน้ิพนธพ์ระวรสาร

ตอ้งการจะบอกวา่ บคุคลท่ีได้ยินได้ฟังพระวาจาของพระเยซูคริสตเจ้าแล้วเร่ิมเปล่ียนแปลงชีวิตของ

ตนเอง โดยเร่ิมจากเดก็ท่ีไร้เดียงสา  เดก็ทีร่บัฟงัพระวาจาของพระเจา้เขา้มาสูช่วีติแลว้เริม่ปฏบิตัติามพระ

วาจาทนัท ีโดยเริม่ดว้ยการแบ่งปนัสิง่ทีต่นมอียูม่อบใหก้บัผูอ้ื่นทีไ่มม่หีรอืทีข่าดแคลน 

 เมื่อพดูถึงความเป็นเดก็ คือ ซ่ือ สดใส บริสทุธ์ิ ปราศจากมารยา เล่หเ์หล่ียม ตรงไปตรงมา เดก็

มีใจสภุาพ อ่อนหวาน และมีใจเมตตากรณุา พระเยซูเจา้จงึทรงอวยพระพรแก่เดก็ ๆ ทีเ่ขา้มาหอ้มลอ้ม

พระองค ์ผูใ้ดท่ีมีจิตใจเหมือนเดก็ ๆ เหล่าน้ี ผูนั้น้จะสามารถเข้าสู่พระอาณาจกัรสวรรค ์

 การทวีขนมปังของพระเยซูคริสตเจ้า  เพือ่เลีย้งคนเป็นจาํนวนมาก นบัจาํนวนผูช้ายไดถ้งึหา้พนัคน 

ซึง่มผีูค้นมากมายทีม่าฟงัและตดิตามคาํสัง่สอนของพระเยซูเจา้ พวกเขาเริม่ตน้เปลีย่นแปลงชวีติของตนโดยเริม่

จากเดก็ ๆ แลว้กบุ็คคลอื่น ๆ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัคาํเทศน์สอนของพระเยซูเจา้ เร่ิมต้นกลบัใจเปล่ียนแปลงชีวิต

ใหม่ เร่ิมท่ีจะนําข้าวของต่าง ๆ ท่ีตนนําติดตวัมาด้วย ในชว่งระหวา่งการมาฟงัคาํเทศน์สอนของพระเยซูเจา้ 

เขาเริม่แบง่ปนัอาหาร ขนมปงั และสิง่ตา่ง ๆ ทีนํ่าตดิตวัมาออกมาแบ่งปนัซึง่กนัและกนั 



 ดงันัน้ การทวขีนมปงัถอืวา่เป็นอศัจรรยท์ีพ่ระเยซูเจา้ทรงกระทํา นกัพระคมัภรีบ์างท่านกลา่ววา่ “พระ

เยซูเจ้าทรงกระทาํอศัจรรย ์โดยการทวีขนมปังอย่างแน่นอน”  แตน่กัพระคมัภรีบ์างท่านกก็ลา่ววา่ 

“หลงัจากท่ีประชาชนได้ฟังคาํเทศน์สอน พวกเขาเร่ิมเปล่ียนแปลงชีวิตใหม่ของตนเอง โดยการรู้จกั

แบง่ปันในส่ิงท่ีตนเองมีอยู่ให้แก่บคุคลรอบข้าง” แสดงวา่พระเยซูครสิตเจา้ทรงทําอศัจรรยเ์ชน่กนั แตม่ใิช่

ทรงทวขีนมปงัโดยตรง แตท่รงทาํอศัจรรยโ์ดยการเปลีย่นแปลงจติใจของประชาชนใหเ้ขารูจ้กัแบ่งปนั ใหรู้จ้กัมี

ใจเมตตากรุณาโอบออ้มอารตีอ่บุคคลรอบขา้ง พวกเขาจงึนําอาหาร สิง่ของตา่ง ๆ ทีต่ดิตวัมาออกมาแบ่งปนักนั 

 พีน้่องทีร่กัครบั วนันี้พระเยซูครสิตเจา้ทรงสอนอะไรเราบา้ง พอ่คดิวา่พีน้่องคงจะไดข้อ้คดิทีจ่ะสามารถ

นําไปปฏบิตัใิหเ้ป็นจรงิเป็นจงัในชวีติของพีน้่องไดอ้ยา่งแน่นอน เพือ่ใหพ้ระวาจาเป็นพระวาจาทรงชวีติ 

 ประการแรก คาํเทศน์สอนของพระเยซูเจ้ากินใจประชาชน  ทําใหพ้วกเขาเริม่หนัมามองดตูนเอง 

สาํนึกตน และกลบัใจ เริม่ตน้เปลีย่นแปลงการดาํรงชวีติใหม ่ การหนักลบัมามองตนเอง และเร่ิมต้นชีวิตใหม่ 

เป็นท่าทีท่ีสาํคญัในชีวิตของคริสตชน 

 ประการท่ีสอง  เดก็ ๆ ทีม่ใีจสุภาพ อ่อนหวาน และรูจ้กัแบ่งปนั โดยเริม่ตน้ออกจากตนเองและหนัไป

มองดคูวามตอ้งการของผูอ้ื่น ความทุกขย์ากของผูอ้ื่น แลว้ชว่ยเหลอืบุคคลเหลา่นัน้ทนัท ี

 ประการท่ีสาม  การรูจ้กัแบ่งปนั การมใีจเมตตากรุณา เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นฤทธิกุ์ศลสาํคญัประการหนึ่ง

ในชวีติครสิตชนทุกคน 

 พระเยซูเจา้ตรสัโดยผา่นทางนกับุญเปาโล ในกจิการอคัรสาวกวา่ “การให้บนัดาลความสขุมากกว่า

การรบั” ชวีติของพระเยซูเจา้ทีท่รงมอบอุทศิใหก้บัเราแตล่ะคนโดยเฉพาะเจาะจง เป็นการมอบอุทศิชวีติให้

ทัง้หมด โดยมไิดห้วงแหนสิง่ใดไวเ้ป็นของพระองคเ์อง เป็นการตดัสละอุทศิชวีติของพระเยซูครสิตเจา้อยา่ง

แทจ้รงิ  

 จดหมายของนักบญุเปาโลถึงชาวเอเฟซสั บทท่ี 4 ข้อ 1 – 6  ในวนันี้กส็อดคลอ้งกบัพระวรสารโดย

นกับุญเปาโล ปรารถนาใหเ้ราดาํเนินชวีติถ่อมตน อ่อนโยน เพยีรทน ดงัทีพ่ระเจา้ทรงเรยีกท่านใหม้คีวามเชือ่ใน

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หนึ่งเดยีว ความเชือ่หนึ่งเดยีว ศลีลา้งบาปหนึ่งเดยีว พระเจา้หนึ่งเดยีวทรงเป็นพระบดิาของ

เราทุกคน 

        ขอพระอวยพรพ่ีนอ้งทุกท่าน 
                         คุณพอ ยอหน บอสโก วิทยา คูวิรัตน 
                                                           เจา้อาวาส 

ทาํบญุสมทบทุนซ่อมแซมรปูนักบญุฟรงัซิสเซเวียร์ 

 คณุพวงลดัดา ภมูพิานิช     10,000  บาท 



 อทุศิแด่ อนัตน ดาวุธ สามารถการ (ครบรอบ 1 ปี)      500  บาท 

ประชาสมัพนัธ ์
1. ทางวดัได้เลือกคณะกรรมการสภาภิบาลชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอเชญิกรรมการทัง้ชุดเก่าและ

ชุดใหมป่ระชุมรว่มกนั ในวนัอาทติยท์ี ่2 สงิหาคม ศกน้ี เวลา 10.00 น. ทีห่อ้งประชุมธาราฉตัร  

2. พิธีล้างบาปเดก็ทารก วนัอาทติยท์ี ่2 สงิหาคม ศกน้ี ในพธิบีชูาขอบพระคุณ 10.00 น.   

3. ศกุรต้์นเดือน พระสงฆจ์ะไปเยีย่มและส่งศลี ผูส้งูอาย ุผูป้ว่ย ในวนัศุกรท์ี ่7 สงิหาคม ศกน้ี  

4. ขอเชิญพ่ีน้องท่ีปรารถนาจะเรียนคาํสอนเพ่ือเป็นคริสตชน กรณุาตดิต่อไดท้ีคุ่ณพ่อ หรอืที่

สาํนกังานวดั เรยีนทุกวนัอาทติย ์เวลา 10.00 น. ทีห่อ้งคาํสอนของโรงเรยีน 

5. ขอความอนุเคราะหร์ปูภาพ หรือรปูพระ ทีม่อีายเุก่าแก่ เพื่อนําภาพลงในอนุสรณ์ของวดั ขอให้

พีน้่องตดิต่อกบัพระสงฆ ์หรอืทีส่าํนกังานวดั 

6. ขอเชิญพ่ีน้องมีส่วนร่วมสมทบทุนสาํหรบังานสมโภช 180 ปีของวดั โดยผ่านทางพระสงฆ ์

สาํนกังานวดั หรอืทีตู่ท้านในวดั  
 

 
 

ขอเชญิพีน้่องทุกท่านฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ปี 2015  

ผูท่ี้อาย ุ65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี 

ผูท่ี้อายตุํา่กว่า 65 ปี คิดค่ายา 300 บาท 

 สามารถแจง้ชื่อไดท้ีค่ลนิิกสะมารตินั  

 วนัพุธที ่ 29  กรกฎาคม 2556  เวลา 18.00 น. – 19.30 น. 

หรอืแจง้ทางโทรศพัทท์ี ่นพ.วษิณุ ธาราฉตัร  เบอร ์08-7030-3050  

หรอืแจง้ทางไลน์ ID vissanu243 

วนัอาทติยท์ี ่2 สงิหาคม 2558 เป็นวนัสุดทา้ยทีร่บัลงชื่อ  

จดัฉีดวคัซีนในวนัอาทิตยท่ี์ 9 สิงหาคม 2558  ท่ีห้องสอนคาํสอน  

 ห้องกลางท่ีใต้ถนุตึกบ้านพกัพระสงฆ ์ เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. 

 



 

วนัอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาทรงชีวติ 

บทนํา  (พระวรสารนักบุญยอห์น บทที ่6 ข้อ 1-15) 

 พระเยซูเจา้ทรงกระทาํอศัจรรย ์ทวขีนมปัง เล้ียงประชาชนจาํนวนมาก ท่ีนัน่มีเดก็คน

หน่ึงมีขนมปัง 5 กอ้นและปลา 2 ตวั ไดม้อบถวายแด่พระเยซูเจา้ 

ข้อคดิบทอ่านที ่1  (2 พกษ 4:42-44)  

 ประกาศกเอลีชา ไดส้ั่งใหน้าํขนมปังท่ีทาํข้ึนใหม่จากขา้วท่ีเกบ็เก่ียวได ้แจกจ่ายใหก้บั

ทุกคน เพราะพระเจา้ตรัสวา่ ท่านทั้งหลายจะได้กนิ แล้วจะยงัเหลอือกี 

ข้อคดิบทอ่านที ่2 (อฟ 4:1-6) 

 นกับุญเปาโลวอนขอบรรดาคริสตชน ใหด้าํเนินชีวติสมกบัการท่ีไดรั้บการเรียกจาก

พระเจา้ โดยใหมี้จิตใจสุภาพ ถ่อมตน อ่อนโยน 

 

 

สมโภช 180 ปีวดันักบุญฟรังซิสเซเวยีร์ 
 ในโอกาสมโภช 180 ปีของวดั ขอใหพ้ีน้่องโดยเฉพาะในหมูบ่า้นทุกท่าน 

1. ช่วยกนัจดัระบบระเบียบความเป็นอยู่ และความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชนของเรา  

ใครมขีองทีไ่มใ่ชแ้ลว้ เป็นเกา้อี ้โต๊ะ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กรณุานํามารวมกนั เพือ่จะมอบใหโ้คเออรร์ี

ไซเคลินะครบั 

2.  ขอเชิญพ่ีน้องแต่ละครอบครวัให้มีส่วนในพิธีกรรมแต่ละอาทิตย ์ไมว่่าจะเป็นผูอ้า่น  

     ผูช้ว่ยพธิ ีถวายเครือ่งบชูา ผูข้บัรอ้งเพลง ฯลฯ 

3.  การมาวดัขอให้แต่งกายสภุาพเรียบร้อย มาดว้ยความศรทัธารอ้นรน  



 

ทาํบญุฉลอง 180 ปีวดั 

 ครอบครวั ปิตสินัต ์  2,000  บาท 

 มารอีา มยรุ ีสว่างเนตร              500  บาท  

สภาภิบาลวดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร ์
สวสัดีค่ะพ่ีน้องท่ีรกั 

 ในหนงัสอืปฐมกาล พระเจา้ทรงสรา้งสรรพสิง่ทัง้หลายในกาํหนด 6 วาระ และระบไุว้ชดัเจนใน

วาระท่ี 7 พระองคท์รงหยดุพกัผอ่น กาํหนดใหเ้ป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์โดยสัง่ว่า 

 เจ้าจงจาํไว้ว่า จงทาํวนัของพระเจ้าให้เป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิ วนันัน้เจ้าและคนในบา้นจะไม่

ทาํงานใด ๆ (ปฐก 2: 2-3)  

 ดงันัน้เองทีม่าของวนัพระเจา้จงึถอืกนัว่า วนัที ่7 วนัสดุทา้ยของสปัดาห ์เป็นวนัทีต่อ้งทาํให้

ศกัดิส์ทิธิ ์ปัจจบุนั เราถือว่าวนันัน้คือ วนัอาทิตย์  และถอืว่าเป็นคาํสัง่ของพระเจา้ทีค่รสิตชนทกุคนจะตอ้ง

ปฏบิตัติาม โดยการไปร่วมกนัถวายบชูามิสซาท่ีวดั เพ่ือไปร่วมเฉลิมฉลองความรกั และพระเมตตา

ของพระเจ้าด้วย ต่อไปนี้หากมใีครมาถามพีน้่องว่า ทาํไมจึงต้องไปวดัทุกวนัอาทิตย ์ พีน้่องคงจะตอบได้

แลว้นะคะ 

 ถา้มคีนถามพีน้่องอกีว่า อา้ว ! วนัอาทติยก์ท็าํงานอะไร ๆ ไมไ่ดเ้ลยหรอื ทาํไมตอ้งหา้มดว้ย พีน้่อง

ตอ้งไมจ่นมมุตอบเขาใหไ้ดว้่า  

 การห้ามทาํงานในวนัอาทิตย ์หมายถงึ งานทีต่อ้งใชแ้รงงาน รวมไปถงึงานประจาํทกุชนิดดว้ย  

การห้ามน้ี มีจดุประสงคใ์ห้คริสตชนยกถวายวนั เวลา แด่พระเจ้า ให้เหน็ความสาํคญัของการอยู่

เฉพาะพระพกัตรข์องพระองค ์และสวดภาวนา กราบนมสัการ โมทนาคณุและสรรเสริญพระองค์

ร่วมกนั 

 ความจรงิแลว้ เราใชเ้วลาเพยีง 2 – 3 ชัว่โมง เพือ่พระเป็นเจา้ ใน 1 สปัดาหม์ ี168 ชัว่โมง (7 x24) 

ซึง่ไมเ่หลอืบ่ากว่าแรงแน่ ๆ  

 อยา่งไรกด็ ีมกีรณียกเวน้ใหท้าํงานบางอยา่งไดเ้หมอืนกนั เชน่ การซกัผา้ ทาํความสะอาดบา้น จดั

บา้น ปลกูตน้ไม ้ แต่ถ้าไปรบัจ้างเขาทาํเพ่ือหารายได้อย่างน้ี กเ็ข้าข่ายงานต้องห้ามเหมือนกนั  อกี

ประการหนึ่ง บางคนตอ้งอยูเ่วร เขา้เวร เชน่ นายแพทย ์พยาบาล ทหาร ตาํรวจ ... ถอืว่าทาํได ้ แต่ต้องหา

โอกาสชดเชยคือ ไปรว่มมสิซาตามเวลาทีว่่าง ซึง่ปจัจุบนันี้ตามวดัคาทอลกิของเรากม็พีธิมีสิซาหลายรอบ 

เชน่ วดัสามเสนของเรา มถีงึ 4 รอบมสิซา และยงัมวีนัเสารเ์พิม่อกี 1 มสิซา เวลา 19.00 น. อกีดว้ย 



“อยา่ลมืนะคะ กางเกงขาสัน้ กระโปรงสัน้ ๆ ไมค่วรใสม่าวดัคะ่” 
 

Email วดั : francischurch1834@gmail.com 
  

มิสซาประจาํสปัดาห ์ 
จนัทรท่ี์ 27 
06.00 น. 

 
 

19.00 น. 

สปัดาหท่ี์ 17 เทศกาลธรรมดา 

อทิุศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณรั์ตน”์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮ่ียงล่ี แซ่อนุ, เทเรซา หล ูแซ่ตัง้, ยอแซฟ ซัง่เจ่ีย 
แซ่โจว, ดอมินโิก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, นอ้งหนึง่, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ  
ศรีบญุเลิศ, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสาํราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, คลา้ยวันเกิด มารีอา ดจุเดือน ทิวไผง่าม 
อทิุศ อากาทา สังวาลย ์แววเกกี, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธิ, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปโตร เดน่ 
เพ่ิมทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามกัดาเลนา ศรีเมือง ธปูหอม, มารีอา 
แดง แซ่ล้ิม, เปาโล ทนงศักด ์โนนใหญ่, วิญญาณในไฟชาํระ 

องัคารท่ี 28 
06.00 น. 

 
 

 
19.00 น. 

สปัดาหท่ี์ 17 เทศกาลธรรมดา 

สขุสาํราญ ครบรอบวันเกิด ฟรังซีสโก รณภพ กรีกลุ 
อทิุศ ยอหน์ บัปติสต ์ประมวล ชลหาญ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, เฮเลนา อไุรลกัษณ ์อิศรภกัดี,  
ดอมินโิก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, นอ้งหนึง่, วินเซนต ์วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนสุ 
วิมล เตง่ตระกลู, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสาํราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร 
อทิุศ อากาทา สังวาลย ์แววเกกี, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธิ, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปาลีนา 
ฉวีวรรณ พรายภู,่ เปโตร เดน่ เพ่ิมทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เทเรซา กหุลาบ ศิริมงคล, ร.ท.ถาวร หม่ีนศรี, ยวง 
ประยรู จิตตอาํไพ, วิญญาณในไฟชาํระ 

พธุท่ี 29 
06.00 น. 

 
 
 

19.00 น. 

ระลึกถึง น.มารธ์า 

สขุสาํราญ วันเกิด ยอแซฟ นติิวฒิุ สวุรรณประดษิฐ ์
อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, ดอมินโิก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินโิก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, 
นอ้งหนึง่, เทเรซา บญุเรือน ร ุ่งอรณุ, ยอแซฟ เพลิน ร ุ่งอรณุ, อังเดร อนชุา กรีกลุ (ครบรอบวันตาย 22 ปี), มารีอา 
สภุทัรา ศรทัตต,์  วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสาํราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, วันเกิด ยอแซฟ นติิวฒิุ  
สวุรรณประดิษฐ ์
อทิุศ อากาทา สังวาลย ์แววเกกี, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธิ, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปาลีนา 
ฉวีวรรณ พรายภู,่ เปโตร เดน่ เพ่ิมทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ มนญู-มารีอา ทรัพย ์สนเจริญ,  ยวงบัปติสตา 
พึงใจ ไกรบญุ, อากาทา จาํปา ไกรบญุ, โทมา พยนต-์มารีอา โสน กายสตุ, มารีอา ก ุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, วิญญาณในไฟชาํระ 

พฤหสัฯท่ี 30 
06.00 น. 

 

 
19.00 น. 

น.เปโตร คริโซโลโก พระสงัฆราชและนกัปราชญ ์

อทิุศ ฟรังซีสโก สทุธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, คณุพ่อ ฟรังซิสเซเวียร ์ 
คมกฤช อานามนารถ, เปโตร วิชยั-อักแนส จริยา-วินเซนต ์ถาวร พรพิทักษส์ขุ, เปาโล ซุ่นเล้ียง-ลกูา ซุ่นตง แซ่ล้ิม, นาง
ออโรร่า ศรทัตต,์ วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสาํราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร 
อทิุศ อากาทา สังวาลย ์แววเกกี, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธิ, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปาลีนา 
ฉวีวรรณ พรายภู,่ เปโตร เดน่ เพ่ิมทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบญุ, อากาทา จาํปา ไกรบญุ,  
มารีอา ชัน้ จิตตอาํไพ, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท,์ มารีอามกัดาเลนา เจริญ กรรณิการ,์ วิญญาณในไฟชาํระ 

ศกุรท่ี์ 31 
06.00 น. 

ระลกึถึง น.อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ ์

สขุสําราญ วันเกิด มารีอา จฑุามาศ เจริญทรัพย ์



 
 

19.00 น. 

อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อนาตาเซีย ปราศรัย ยงบรรทม, ยวงบัปติสตา ชนุ- 
มารีอา หวนุ-มารีอา ทองสขุ ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชาํระ  
สขุสําราญ มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา จฑุามาศ เจริญทรัพย,์ วันเกิด 
คาทารีนา แห่งซีเอนา เปมกิา อาภามงคล, ครอบครัว อาภามงคล  
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกกี, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธ,ิ มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ 
พรายภู,่ เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ฟรังซีสโก น.พ.อนนัต ์เลาหศิริ, เปาโล พลตรี สงา่-อันนา วิเชียร วิลยัทอง, 
ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบญุ, อากาทา จาํปา ไกรบญุ, วิญญาณในไฟชาํระ 

เสารท่ี์ 1 
06.00 น. 

 

 
19.00 น. 

 
 

ระลกึถึง น.อลัฟอนโซ มารยี ์เด ลกิวอร ีพระสงัฆราชและนกัปราชญแ์ห่งพระศาสนจกัร 

สขุสําราญ คณุเกษม-คณุนวลละออ ทรัพยเ์จริญ 
อทิุศ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, นายบญุสง่ ภ ูม่ะล,ิ นายบญุสง่ มทัมบงกฤช, ลซีูอา ประภา อนงคจ์รรยา, 
วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ วันเกิด มารีอา ด.ญ.ขวัญดารินทร ์พรหมเดชะ, มารีอา เตือนใจ รธุิรกนก, ครอบครัว รธุิรกนก, ครอบครัว 
พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์บญุสถิตถาวร 
อทิุศ อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี มารีอามกัดาเลนา ประสพศรี พนัธมุจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ มคีาแอล ประสิทธิ์ 
สิทธิ, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธ,ิ เปโตร พงษศ์ักดิ์ สิทธิ, มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, 
อนันา ถี ริวัฒนา, เปโตร จาํนงค-์นางมนัทนา งามศิริจิตต,์ ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สนุี เอกะสิงห,์ เปาโล พยงค ์กิจนิจชีวะ, 
ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย,์ นิโคลสั วีรวัฒน ์รธุิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณร์ัตน,์ วิญญาณในไฟชาํระ 

อาทิตยท่ี์ 2 
06.30 น. 

 
 
 
 

 
 

08.30 น. 
10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาทิตยท่ี์ 18 เทศกาลธรรมดา (วนัสื่อมวลชนสากล) 

สขุสําราญ ครอบครัว อาํรงุ-ประพิน ศรีบญุเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim 

อทิุศ คณุพอ่ เรอเน บริสซอง, ยอหน์ บัปติสต ์พยงุ-มารีอา อทุยั เอียงผาสกุ, ยอแซฟ จาํลอง เอียงผาสกุ, มารีอา ลว้น  
รจิุพงศ,์ โทมา พกั-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มทัธิว สงา่-อากาทา สงัวาลย ์แววเกก,ี ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชยั-
เปาโล เฉลิมชาติ แววเกก,ี อันนา นชัรี มัน่ศิล, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ,  
ฟรังซีสโก สมุติร ศรจิตต,ิ ฟรังซีสโก สมพล ศรุะศรางค,์ เปาโล สดุใจ กายสตุ, โรซา เสนอ ศรีบญุเลิศ, มารีอา ลาํใย มาลีวงษ,์ 
สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อาํพนัขาว, ฟรังซีสโก โกสมุภ ์โกมทุผล, อันนา พรรณพยอม โกมทุผล, มารีอา สมยั วาสิกคตุต,์  
เปโตร สนิท วาสิกคตุต,์ ร็อค เมอืง-มารีอา กหุลาบ ดีสดุจิต, เปาโล ไพศาล ดีสดุจิต, วิญญาณในไฟชาํระ 
สขุสําราญ สตับรุษุทกุครอบครัว 

สขุสําราญ คาธารีนา อโณทยั สวุรรณประดิษฐ ์และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สภุาพ และครอบครัว, ยอหน์ ปอลที่ 2 
ณัฐณภทัร ชยัเลิศพงษา, มคีาแอล พรพล พธันพนัธุ,์ ครอบครัว มารีอามกัดาเลนา มะลิ จิตรานนท,์ ครอบครัว อันนา 
เมตตา ป่ินทอง, ดอมนิิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสนัต์, มารธ์า วรรณา บญุสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภทัร ์
บญุสถิตถาวร, อันนา อนสุรณ ์คลี่เกิด, ยอแซฟ นิติวฒิุ สวุรรณประดิษฐ,์ มารีอา พยงุ จันทรกานต,์ ครอบครัว จันทรกานต,์ 
แมผ่อ่งศรี พนมอปุถัมภ ์และลกูหลาน, ครอบครัว นายณัฎฐ ์หลอ่วัฒนศิริกลุ, จรัญ ไชยเผอืก และครอบครัว, ครอบครัว 
แมนซาโน, ครอบครัว เหลืองจินดารัตน,์ อีเรเนโอ พิเธียร สกลุทอง, คลอใจ พิศมยั และครอบครัว, ครอบครัว จรไุพรวัลย,์ 
ครอบครัว อนนัตวนา, ครอบครัว เจริญสขุ, ครอบครัว มคีาแอล เวก-มารีอา วังเวง บญุลอ้ และลกูหลานทกุคน, คณุไพเราะ 
มณีสิน และครอบครัว, ผูบ้ริหาร คร ูเจา้หนา้ท่ี นกัเรียน และผูป้กครอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในโอกาสครบรอบ 20 ปี, 
ประสิทธิ์-มารีอา นชุนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เป่ียมขวัญ ปัณฑวังกรู, แมเ่สาวนีย ์เลาหไทยมงคล, 
ครอบครัว มารีอา นิตยา แซ่ตัง้ และลกู ๆ, ครอบครัว มารีอา สมพงษ ์พุม่ร่มบตุร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน  
สงัขรัตน,์ บญุรวย-พัว้ มะโนรัตน,์ ครอบครัว ศรทตัต-์ครอบครัว ธารีจิตต,์ ครอบครัว เปาโล อนรุักษ ์สมพานิช, ครอบครัว 
เทพพิทกัษ,์ ชีวิตคูแ่ละกิจการงานของ ณัชชกาภรณ ์และวงศว์ริศ จารพุชัไวทยะ, อันนา สริตา พฤกษอรณุ และครอบครัว, 
นายสมภาพ-นางเวียงงาม ศรีวรขาน, ศภุสิริ ปิยชาติวงศ ์และครอบครัว, โมทนาคณุพระโต, โมทนาคณุแมพ่ระ 
อทิุศ เรยม์องด ์ธานี ลวสตุ, ครอบครัว ชื่นพฒิุ, อันนา สาํรวม ชื่นพฒิุ (สกุิจ), อันนา ถี ริวัฒนา, อันนา เฉลียว เคนแกว้,  
ยอแซฟ เริงชยั แกว้ไกรสร, เอลิซาเบท ประทมุ สิทธ,ิ มารีอา จิราพร นอ้ยไกรไพร โชติโรจนป์ระภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ ์
ประพิณวงศ,์ เปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, มารแ์ซล สามารถ หอมสคุนธ,์ นางช ุม่ใจ แกว้อาภยั, อันเดา ฟา-มารธ์า แจง บญุครอง, 
มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสด์ิ, อันนา ซอย รอดเสียงลํา้, เทเรซา สวุรรณี ขาํขนัทอง, ยอหน์ บัปติสต ์ชีวิต ทาระพนัธ ุ,์ เปโตร 
ลึก พนมอปุถัมภ,์ เปโตร เหลี่ยว-มตัตา แหว,่ ยอแซฟ สี-มารีอา มาล-ีเปาโล อดุม พึ่งจิตต,์ เปาโล วราห ์ปานวิลยั, ดอมนิิโก 
สมคิด จันทรอ์่อน, Lassare Gibert Morice Cabriel, เทเรซา วนิดา วงศส์ภุา, บริบรูณ ์จันทรกานต,์ ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา 
ฉลวย เกียรติอาํไพ, ยอหน์ เหงยีน วันด๊ิก, มารีอา บญุมา แซ่ฮอ้, บา แซ่เล, ยอแซฟ วันชยั เทียนวัง, ฟรังซิสเซเวียร ์วิรัช 
อินทรสขุสนัติ, เปโตร เทพ-มารีอา เสงีย่ม สงัขรัตน,์ โซซีโม กมล-มารีอา กิมลว้น สงัขรัตน,์ โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอา
มกัดาเลนา ทศันีย ์จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย ์เจริญทศัน ์จินตนเสรี, โทมสั ประสงค ์ลิมปิชยั, นายสมใจ แซ่ตัง้,  



 

 
 
 

16.00 น. 

วินเซนต ์กิตติ อิทธิสมัพนัธ,์ เทเรซา อรวรรณ อิทธิสมัพนัธ,์ ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร-์เซซีลีอา อาํพนั ปิติสนัต์, 
บิดา-มารดาของเปโตร เดน่ เพิ่มทวีโชค, นายสทุธิกลุ (หรัง่) เจียรสทุธิกลุ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู,่ นายทวีศักดิ์  
ศรีวรขาน, พอ่ธง เลาหไทยมงคล, บรรพบรุษุ ครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, 
เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชาํระ                                                                                                                                                                                                     
อทิุศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนญู-มารีอา ทรัพย ์สนเจริญ, เปโตร อาํนวย สงัขรัตน,์ เทเรซา บญุยัง 
สงัขรัตน,์ ยอแซฟ อนนัต ์ฉันทท์นเุกียรติ, คาโรลสู สภุวัฒน ์ธปูเทียน, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ,์ วิญญาณในไฟชาํระ 
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