
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 34 ฉบับท่ี 38 ประจาํวันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2563/2020 

อาทิตยท่ี 25 เทศกาลธรรมดา (วันเยาวชนแหงชาติ) 



  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พี่นองครับ  เราเขาสูอาทิตยที่ 3 ของเดือนกันยายน  และเปนสัปดาหที่ 25 ในปพิธีกรรม 
และอยูในเทศกาลธรรมดาของพระศาสนจักร  เดี๋ยวอาทิตยเดี๋ยวอาทิตยนี่คือ เวลาที่ผานไปแตละวัน  
ฉะนั้นใครคิดจะทําอะไรๆดีๆ ก็จงรีบทําๆ เสียเถิด เพราะถารอชาวันเวลามิคอยใครนะครับทาน......  
 ในสัปดาหนี้ วันจันทรที่ 21 กันยายนนี้ เปนวันฉลองนักบุญมัทธิว อัครธรรมทูตและผูนิพนธ
พระวรสาร.....  “ขอสุขสันต  แดหลายๆ ทานที่มีนามนักบุญทานนี้ดวยครับ” ประวัติสั้นๆ ของเทาที่
นาจดจําคือ หลายทานเชื่อกันวา ทานมีความรูดานพระคัมภีร (พระธรรมเดิม) มาอยางดี ทานไดรับการ
อบรมมาแบบหนึ่ง เพราะ ทานเปนคนเก็บภาษีมากอนที่เมืองคาเปอรนาอุม  เปนผูที่มีพื้นเพ 
ทางวัฒนธรรมกรีก สังเกตจากชื่อของทานนั่นเอง ชื่อเกาในภาษาฮีบรู คือ เลวี หนาที่สําคัญสําหรับ
ศิษยทานนี้ของพระเยซูเจานี้ คือ การถายทอดขาวดี หรือพระวรสารนั่นเอง  เมื่อพระเยซูเจาทรง
กลับคืนพระชนมชีพแลว ทานไดรวบรวมเหตุการณบางอยางในชีวิตพระอาจารย จัดคําพูดคําจาของ
พระเยซูเจา เอามารวมๆ ไวดวยกันโดยอาศัย “คําที่เปนกุญแจสําคัญๆ” มารวมไว  ซึ่งจะชวยให
บรรดาศิษยรุนแรกๆ ไดมีความเขาใจในพระธรรมเกาไดดีและถูกตองมากยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งในชวงยุค/
เวลานั้นๆ  ยังคงติดตามฟงพระวาจากันตามศาลาธรรม.....  เรามั่นใจวา นักบุญมัทธิว ไดเขียน
พระวรสารของทานเปนภาษาอาราไมอิก (ภาษาที่พระเยซูเจาและชาวฮีบรูทั่วไปพูดกันในสมัยนั้น)  
อีกทั้งทานยังไดพยายามชี้แจง และแสดงใหเห็นวาพระเยซูเจา คือพระแมสซียาห ซึ่งบรรดา 
ผูชอบธรรมในพระธรรม ตั้งหนาตั้งตารอคอยกันนั่นเอง   นอกจากนี้ ยังไดชี้แสดงใหเห็นฐานะของ
คริสตชน คือบทบาทหนาที่ และทาทีของพระศาสนจักรที่มีตอธรรมบัญญัติ และจารีตพิธีกรรมของ
พระธรรมเดิม/เกา...... อยางไรก็ตาม พระวรสารของทานที่มีอยูในขณะนี้  เราแปลมาจากตนฉบับ
ภาษากรีก  ซึ่งไดรับอิทธิพลมากจากพระวรสารของนักบุญมาระโก และนักบุญลูกาอีกดวย เช่ือวาไดรับ
อิทธิพลจากทานทั้งสองนี้ไมมากก็นอยที่มีสวนรวมอยูดวยนั่นเอง.....  กระนั้นก็ดี พระวรสารของทานนั้น
ยังคงรักษาลักษณะทางวรรณกรรมของทานไวเองดวย เปนตนพระวรสารของทานจะเปน  “พระวรสาร
แหงพระอาณาจักรของพระเจา”  ซึ่งจุดเนนคือ พระวรสารที่ชวยทําใหพระธรรมเกาสําเร็จครบสมบูรณ
ในองคพระเยซู คริสตเจาอีกทั้งยังเปนพระวรสารแหงมหาบญุลาภทั้ง 8 ประการ......  คําเทศน/คําสอน 
และหรือสุนทรพจนที่พระเยซูเจาทรงปราศรัยกับฝูงชน/ประชาชนบนภูเขานั้น  เปนพระวรสารแหง
นิทานเปรียบเทียบ เรื่องเมืองสวรรค และการพิพากษาสุดทาย อันเปนพระวรสารของพระศาสนจักร 
ซึ่งตั้งมั่นอยูบนศิลา หรือนักบุญเปโตรนั่นเอง อีกทั้งยังเปนขาวดีแหงธรรมล้ําลึกของพระศาสนจักรอีก
ดวย....... สิ่งที่นาเสียดายย่ิง คือ ประวัตินักบุญของทานที่เกี่ยวกับเรื่องการสิ้นใจของทานเปนอยางไร 
หรือไดเปนมรณสักขีอยางไรนั้น  เราแทบจะไมทราบอะไรๆ เลย  เพราะมิไดบันทึกไวนั่นเอง...... 
 พอเห็นวา เราไดฟงพระวาจา/ขาวดีจากทานนักบุญมัทธิวนี้บอยๆ โอกาสวันฉลองทาน
นักบุญทานนี้ ที่จะมาถึง หากเราทราบประวัติของทานบางก็คงเปนสิ่งดีๆ นะครับ.... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานขาวพระมารดาฯ 
 

 
1 

 

รับศีลลางบาปเด็กเล็ก ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน   
หลังมิสซาสาย วันอาทิตยที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2020 

ติดตอขอรับเอกสารไดที่สํานักงานวัด ตามเวลาทําการ 
 

2 

 

 

 อนึ่ งกอนจบสารวัดฉบับนี้   ขอกลาวตอ เรื่ องการแตงงาน อีกสักนิด เนื่ องจาก 
ในประเทศไทยเรา  มีลักษณะตางจากที่อื่นๆ เพราะเราอยูทามกลางชนศาสนาพุทธ และสวนใหญ
ประชากรไทยก็เปนพุทธ และยังเปนศาสนาประจําชาติอีกดวย..... ในตางประเทศนั้น เราจะพบการ
แตงงานเปนแบบผสมผสาน หรือแบบตางนิกายกันมากกวา (Mix Marriage) ซึ่งในประเทศไทยเรา
การแตงงานเชนนี้ มีเหมือนกันแตไมมากนัก ซึ่งก็ตองทําหนังสือขอยกเวนการแตงงานกับประมุข
ของแตละมิสซังเชนกัน  ในชีวิตบวชของพอสี่สิบกวาปที่ผานมาเคยประกอบพิธีเชนนี้ไมเกิน 10 คู  
ซึ่งมักจะเปนวัดในกรุงเทพฯเปนสวนใหญ ตางจังหวัดเทาที่จําไดมีเพียงคูเดียวเทานั้น.......อยางไร 
ก็ตาม ในเมืองไทยเราจะเปนแบบตางคนตางถือมากสุด เพราะเราอยูในบรรยากาศของเมืองพุทธ
นั่นเอง  สวนการแตงงานระหวางคาทอลิกกับคาทอลิก ยิ่งมีนอยมาก เพราะเราคาทอลิกเปนคน 
กลุมนอย  จึงมักเปนการแตงงานแบบตางคนตางถือมากกวาครับ...... อยางไรก็ดี ในกรณีของ 
การแตงงานนั้น ถาสงสัยใหถามพระสงฆนาจะดีที่สุด  ทั้งนี้เพื่อชวยแนะนําใหแตงงานได 
อยางถูกตองครับ..........สวัสดี 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“จะกอนจะหลัง” 

 ระหวางกิจกรรมกลุมคําสอนยามเชาวันหนึ่ ง มีการพูดคุยเกี่ยวกับหลักความเชื่ อ 
ของศาสนาตาง ๆ เด็ก ๆ แตละคนระดมสมอง คิดถึงเอกลักษณของความเชื่อคาทอลิกที่แตกตาง 
จากความเชื่ออื่น บางก็บอกเรื่องเรามีชีวิตเดียว ? บางก็บอกวาหลายศาสนาก็มีความเชื่อเรื่อง 
พระหลายองคที่มารับสภาพมนุษยเชนกัน บางคนก็เสนอเรื่องการฟนคืนชีพ ? หลายศาสนาก็มีเรื่อง
ของการเปนขึ้นจากความตายดวย 

 ขณะที่กําลังระดมความคิดอยูนั้น เด็กคนหนึ่งที่กําลังคิ้วขมวดกลัวและไมสบายใจที่มาเขาเรียน
สาย ก็เขามาในหองและถามวา “พวกคุณกําลังโตเถียงกันเรื่องอะไร ?” เพื่อนที่อยูขางๆ ก็บอกวา 
พวกเรากําลังถกกันวา อะไรคือเอกลักษณของความเชื่อคริสเตียนที่แตกตางจากความเชื่ออื่นในโลก ? 
เด็กที่พึ่งมาเขาหอง ตอบวา “งายมาก มันคือพระหรรษทาน ที่ไดเปนลูกของพระเจายังไงละ” 
(ดัดแปลง:  Anonymous) 

 พระวรสารวันนี้เรื่องคนงานในสวนองุน คําอุปมาไดสะทอนภาพความเปนจริง 
ในระยะเริ่มแรกของพระศาสนจักร คนงานที่มาทํางานกอนเกิดความรูสึกไมพอใจ “ทําไม 
เจาของสวนจายคาจางแกคนงาน ที่ทํางานมาตลอดทั้งวัน (12 ชั่วโมง) กับคนที่ทํางานเพียงชั่วโมง
เดียวในจํานวนเทากัน ดูไมยุติธรรมเอาเสียเลย เพราะคนที่ทํางานมากกวาสมควรไดรับคาจาง
มากกวา” 

 สิ่งตางๆ เหลานี้เกิดจากความอิจฉาริษยาซึ่งมักสรางปญหาใหกับตัวเราและสังคมทุกยุคสมัย 
นี่เปนวิธีคิดและการตัดสินแบบมนุษยในสังคมปจจุบันที่เราคุนเคย 

 และคิดยังละถึงจะสมกับกับการเปนลูกของพระเจาของพวกเราทั้งหลาย ที่เรานาจะสัมผัสได 
คือ พระเจาทรงพระทัยเมตตา สิ่งที่พระเจาประทานแกเรานั้นไมไดขึ้นอยูกับตัวเราทํามากทํานอย 
แตเปนพระทัยเมตตาอยางลนเหลือของพระองคที่แสดงออกตอทุกคน แมคนบาป พระองค 
ทรงประทานใหทุกคนเทาเสมอกัน มากกวาที่เราสมควรไดรับดวยซ้ํา ดังนั้น เราควรตอบสนอง 
ในลักษณะเดียวกัน ดวยการยื่นมือชวยเหลือคนขัดสน   

“เราตางเปนลูกของพระเจาเชนเดียวกัน” 

ขอพระเจาอวยพระพรพ่ีนองทุกทานครับ 
 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอาทิตย 20 ก.ย. 2020 อาทิตยที่ 25 เทศกาลธรรมดา(วันเยาวชนแหงชาติ), น.อันดรูว กิม แตกอน,น.เปาโล จง ฮาซงัและเพื่อนมรณสักข ี

เวลา 07.00 น.มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย  
สวดสายประคํา - มารีอา อารยา ทรัพยสวรรค ธีรวัฒน 

มิสซา - โยเซฟ วัชระ จิรสุจริตธรรม สุรัชฎา 
 - มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย วราภรณ 
 - ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 
 - อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน ครอบครัว 
 - พอนิล+แมหนูใหญ นาคศรีสุข ธัญญพัทธ 
 - ดร.กิตติ นิวาตวงค ครอบครัวดาราพงษ 
 - เปาลีนุส วิโรจน รุจิพงศ+อันนา อําภา รุจิพงศ นฤดีวร 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ วิไลวรรณ 
 - มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเย้ียง แซเจีย+ญาติพี่นองทีล่วงลับ กรรณิกา 
 - ยอแซฟ บักเต่ีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติ+พระสงฆ+นักบวช+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - ยอแซฟ ฮกแซ+มารีอา ชงอิก+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+เปาโล มหรรณพ+วสุสิน เฮียง+สอน สุรางค 
 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง คณะซาเลเซียนท่ีลวงลับ ชลอ 

อุทิศแด - ซือโค แซอื้อ+กี เอือพงษพันธ ลูกหลาน 
 - ยอแซฟ เมง แซหลิน+สมัย ดอนสกุล+วิญญาณในไฟชําระ ลําจวน 
 - บิดา มารดา+มารีอา เสาวนีย สกุลทอง ลักษณาวด ี
 - อันเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม อําพัน 
 - ยอหน บัปติสต ศตวรรษ เจรญิสัตยสิริ+ยอหน ธันวา แยมประเสริฐ เจริญสัตยสิริ 
 - อันนา ศุทธินี อุดมสิทธิพัฒนา+Mr.Cheng Kam Leung+Mr.Cheng Lam วันทนา 

 - ยาโกเบ เลาเตก็ แซเตียว+มารีอา กิมเนย แซเฮง+เปาโล เก็งสือ แซอึ้ง+อากาทา ซุง แซโคว+
ยวงบัปติสตา สุรตัน รัตนธรรมบุตร เพ็ญพิมล,กัตติกา 

 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - ยอแซฟ วีรพงศ คําผา  
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลบั ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ค.ชินะผา 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

เวลา 09.30 น. สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห  

วันจันทร ฉลอง น.มัทธิว ผูนิพนธพระวรสาร 

วันที่ 21 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15 น. - ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ ์ วรรณภา 

 - ครอบครัว ชินทรนลัย  
 - ครอบครัว วันทนา  
 - ครอบครัว มารีอา ธัญญรตัน วงษนพินธ+ไมเคิล ศุกลทัศน วงษนิพนธ พรอนันต,รัชดาอนันต 
 - ครอบครัว วิพุธานุพงษ สรางชยั 
 - ลูกหลาน ครอบครัว เปโตร สมชัย ชินะผา  
 - มารีอา ธนิตา ปญจทรัพยและครอบครัว  
 - มารีอา วฒันาภรณ เจรญิด ี วัฒนาภรณ 
 - มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทร และครอบครัว ไพลิน 
 - ยอแซฟ พชรเดช วจระนนัท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทัง้ 3 เพ็ญวรา 
 - ครอบครัว ลิมปะพุฒิพงศ ธัญญารัตน 
 - มณีรัตน รัตนดานันท+ชาลนนัท มรรคปฏิปทา ลูกหลาน 

สุขสําราญแด - เทเรซา นนัทิน ีวงศประสทิธิ ์ นันทิน ี
 - ครอบครัว เจริญสัตยสิร ิ เจริญสัตยสิร ิ
 - แอนนา ซุนโหยง แซหลนิ+สวัสดิ์ ดอนสกุล ลําจวน 
 - ครอบครัว สุรัชฎา จิรสุจริตธรรม สุรัชฎา 

 
- เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ 
ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+ยอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพย+
ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ชูสรอยปน+ครอบครัว สวอน 

 

 - ครอบครัว ดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจบ็ปวยและผูประสบภยัทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ณัฏฐวี คําผา+เทเรซา เยาวดี ปนทอง  



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 

วันอังคาร สัปดาหที่ 25 เทศกาลธรรมดา,น.โทมัส แหงวิลลาโนวา, น.อิกญาซีโอ แหงซันเธีย 
วันที่ 22 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 06.15.00 น. - เปโตร ประวิทย วิทวัสพงศ+มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ นฤดีวร 

 - สมศักด์ิ+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  
 - โยเซฟ วัชระ จิรสจุริตธรรม สุรัชฎา 

อุทิศแด - ยอแซฟ บักเตี่ย แซบุน+ฟโลมีนา บญุรอด ผงัรักษ+ญาติ+พระสงฆ+นักบวช+ว.ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - ยอแซฟ ฮกแซ+มารีอา ชงอิก+ยวง ชวลิต ชโนทาหรณ+เปาโล มหรรณพ+วสุสิน เฮียง+สอน สุรางค 
 - ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สขุ แซแพ อรวรรณ 

วันพุธ ระลึกถึง น.ปโอแหงเปยเตรลชีนา พระสงฆ, น.เทกลา มรณสักขสีตรคีนแรก, น.ปาเด ปโอ  
วันที่ 23 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 06.15 น. - เทเรซา นนัทิน ีวงศประสทิธิ ์ นันทิน ี

 
- เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ 
ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+ยอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพย+
ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ชูสรอยปน+ครอบครัว สวอน 

 

สุขสําราญแด - ครอบครัว สุรัชฎา จิรสุจริตธรรม สุรัชฎา 
 - ครอบครัว มารีอา ธัญญรตัน วงษนพินธ+ไมเคิล ศุกลทัศน วงษนิพนธ พรอนันต,รัชดาอนันต 
 - ครอบครัว วิพุธานุพงษ สรางชยั 
. - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 25 เทศกาลธรรมดา, ฉลองแมพระไถทาส, น.ปาซิฟส พระสงฆ 

วันที่ 24 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  
เวลา 19.00 น.  - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  

 - มารีอา ลําเรียก สุขสุสินธุ วัชระ 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

อุทิศแด - ยอแซฟ วีรพงศ คําผา  
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - วิญญาณที่ไมมีใครคดิถึง+วิญญาณในไฟชําระ ไมออกนาม 

วันศุกร สัปดาหที่ 25 เทศกาลธรรมดา, น.แชรเกียส ฤาษี, น.วินเซนต สตรัมบี, น.ฟรมีน พระสังฆราช 

วันที่ 25 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 19.00 น.มิสซา - เทเรซา นนัทิน ีวงศประสทิธิ ์ นันทิน ี
 - รอกกี้+อันนา เสาวลักษณ+ครอบครัว+แบรนาแด็ต วราลักษณ+ยอแซฟ พชรเดช วราลักษณ 

สุขสําราญแด - ครอบครัว วิพุธานุพงษ สรางชยั 

 
- เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ 
ชูสรอยปน+ยอแซฟ มารี กญัจน ปญจทรัพย+ยอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย+ครอบครัว ปญจทรัพย+
ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ชูสรอยปน+ครอบครัว สวอน 

 

วันเสาร น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี 
วันที่ 26 ก.ย. 2020 - ตามประสงคผูขอ  

เวลา 17.00 น. - มารีอา ลําเรียก สุขสุสินธุ วัชระ 
นพวาร-มิสซา - โยเซฟ วัชระ จิรสุจริตธรรม สุรัชฎา 

 - มารีอา มุยเอง ปญจทรัพย วราภรณ 
อุทิศแด - ยอแซฟ เสถียร+ยอแซฟ สริ+มารีอา เสาวนีย พงษเพิ่มมาศ วรวัฒน 

 - อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน ครอบครัว 
 - พอนิล+แมหนูใหญ นาคศรีสุข ธัญญพัทธ 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ  

วันอาทิตยที่ 27 กันยายน 2020 : อาทิตยที่ 26 เทศกาลธรรมดา 


