ปที่ 34 ฉบับที่ 51 ประจําวันอาทิตยที่ 27 ธันวาคม 2563/2020

ฉลองครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซูเจา

สุขสันตวันคริสตมาสแดพี่นองทุกๆ ทาน คงมิชาเกิน ไปที่จะกลาวคํานี้อี กครั้งหนึ่ ง และ
สัปดาหนี้เราเขาสูอาทิตยสุดทายของเดือนธันวาคม 2020 แลว ยิ่งไปกวานั้นในสถานการณของโควิด19 ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี้ เปนเหตุใหเราตองรวมมิสซากันผานทางเว็ปไซต หรือชองทางตางๆ ที่เรา
ตองสงสัญญาณสดๆ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อสุขอนามัยและเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการแพรกระจาย
ตางๆ ของโรคนี้ เรามิไดหมายความวา พี่นองชาวพระมารดาฯ หรือหลายๆ ทานที่ไดมารวมมิสซา
โมทนาคุณ+ขอบคุณพระเจาที่วัดเรา มีอาการเชนนั้น หรือถึงจะมี/เปนเชนนั้นก็คงรูกันไดยาก
เหมือนกัน แตกระนั้นก็ตาม การหลีกเลี่ยง หรือการปลอดภัยไวกอนยอมดีกวา ฉะนั้น จึงเห็นวา
ทั้งโรงเรียน หรือแมกระทั่งศาสนบริการตางๆ ก็พยายามหาทางเลี่ยงเรื่องนี้ใหมากสุด เราก็ตองปฏิบัติ
เชนนั้นดวย
ใครจะคิดวา ในชวงอายุของพวกเราจะมีเรื่องเชนนี้เกิดขึ้น แตมันก็เปนความจริงที่เราตอง
ยอมรับและตองรวมมือกันใหผานวิกฤตนี้ไปดวยกัน ฉะนั้นการปองกันการระมัดระวังจึงเปนสิ่งดี
อยางยิ่ง ดังที่เขาบอกวา “การดอยาตก” จึงเปนเรื่องที่เรามองขามกันมิได ไดเคยบอกไววา “ปที่
กําลังจะผานไปนี้ อะไรๆ ก็ไมเหมือนเดิม” พี่นองเองก็คงไมคิดวา ปสกาปนี้ เราตองรวมสมโภช/
ฉลอง หรือรวมมิสซากันที่บานแบบออนไลน หรือเว็ปไซต เพราะดูเหมือนวา ใกลๆ ปลายป โรคนี้คง
ทุเลาหายไปได ยิ่งมีขาววา มียาชนิดนั้นชนิดนี้ จากประเทศนั้น/นี้พัฒนามากขึ้น ถึงขนาดลองใชกันไป
บางแลว ทําใหชาวโลกมีความหวังมากขึ้น แตวันดีคืนดีมันกระจายไปมากขึ้น เอาแคประเทศเราก็เลน
เอาหัวหมุนกันตามๆ กัน เราก็ไดแตหวังวา วันหนาคงดีขึ้นกวาวันนี้นะครับ
ดวยสถานการณตางๆนี้ การสมโภชคริสตมาสปนี้เลยดูจะกรอยๆ ไปเหมือนกัน เพราะเราตอง
งดกิจกรรมตางๆ ไปดวย แนนอนบรรดาเด็กๆ ทั้งหลายคงมิชอบเชนนั้น แตก็ตองยอมรับความเปน
จริงดวยกัน ที่วัดเราการสมโภชคริสตมาสก็ผานพนไปอีกวาระหนึ่ง เราขอขอบคุณหลายๆ ฝายที่มี
สวนรวมและชวยๆ กันใหงานนี้ผานไป ที่ปฏิเสธไมไดคือ กลุมงาน และผูรวมงานของมาเซอร
ซึ่งไดชวยสนับสนุนงานตางๆ และทําใหทุกๆ อยางสําเร็จลุลวงไปอยางดี เราขอขอบคุณทุกๆ ทาน
สวนฝมือการออกแบบ และจัดทําถ้ําก็มาจากมาสเตอรสําเร็จ ครูพระมารดาฯ โรงเรียนของเรานี่เอง
ซึ่งพอไดใหมาสเตอร และทีมงานไดชวยจัดทํา สวนฝ มือการจั ดดอกไม ก็เป นของครูวัล ภา และ
เพื่ อนๆ ครูรวมกับทีมงานเด็กนักเรีย นในๆ ของเรา เชน กั นการตบแตงบริ เวณรอบๆ วัด ก็ ไ ด
คณะครูและผูรวมงานของโรงเรียนเรา ที่ผานๆ มาเราก็ไดบุคลากรเหลานี้ชวยงานนี้เสมอมา แพคกิ้ง
อาหารวางคืนคริสตมาสนั้นก็จากมาเซอรอธิการ มาเซอรและทีมงานเราครับ สวนบรรดาเยาวชน
ก็มารวมนําเสียงขับรองในวัดโอกาสมโภชคริสตมาสอีกดวย..... ขอบคุณทุกๆ ทาน ทุกๆ ฝายที่มี
สวนรวมกันในงานครั้งนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อชวยใหพวกเราไดนมัสการถวายเกียรติแดพระเจาใหดี
ที่สุด ในเทศกาลคริสตมาสปนี้ จึง วอนขอพระกุมารเจ า และแมพระไดอวยพรในน้ําใจดีของ
ทุกๆ ทาน ณ โอกาสนี้พิเศษนี้ดวย
ยังมีกรณีอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งคงตองแจงและทําความเขาใจกับหลายๆ ทาน ที่ไดมีสวนรวมใน
การบริจาค ไมวาจะเปนของขวัญพระกุมาร (ซึ่งไดรับมาแลวแตมีไมมากนัก) และยังมีผูรวมถวายปจจัย

ในงานนี้ อี ก ส ว นหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ เป น ของขวั ญ พระกุ มาร ในคื น 24 ธั น วาคมที่ผ า นมา แตเ ราต อ ง
งดกิจกรรมนี้ไปดวยเหตุผลของโควิดดังกลาว กรณีนี้ทางวัดจะทําอยางไรก็เรื่องนี้ ??? ถาจะจัดสงคืน
ผูที่บริจาคมาก็คงไมงายนัก เนื่องจากมีหลายๆ ทาน บริจาคในนามผูมิประสงคออกนาม ดังนั้น พอจึง
ขอยกยอดไปในโอกาสอวยพรวันเด็ก ซึ่งในทุกๆ ป เราจะจัดในโอกาสวันอาทิตยใกลๆ กับวันเด็ก
นั่ น เอง พ อ จึ ง แจ ง ให พี่ น อ งทราบ และจะบอกวั น เวลาอี ก ครั้ ง อนึ่ ง สํ า หรั บ วั น ศุ ก ร ต น เดื อ น
เรามีพระสงฆจะออกไปสงศีลแดผูเจ็บปวยผูอาวุโส ซึ่งมิสะดวกที่จะมาวัดได แตเดือนมกราคมปใหม
นี้ตรงกับวันศุกรตนเดือนดวย เราจึงขอเลื่อนการสงศีลมาเปนวันพุธที่ 30 ธันวาคมนี้แทนครับ
นอกนั้ น ในวั น พฤหั ส ที่ 31 ธั น วาคมนี้ เราจะมี มิ ส ซาส ง ท า ยป เ ก า และเตรี ย มรั บ ป ใ หม เวลา
19.00 น. หลังมิสซา มีเฝาศีล+อวยพรศีล เพื่อขอบคุณพระเจา และวันที่ 1 ปใหมเวลา 09.30 น.
จะมี มิส ซา ขอพรพระสํ า หรั บ ป ใ หม และสมโภชแม พ ระฯ เชิ ญ พี่ นอ งติ ดตามการถา ยทอดทาง
เว็ปไซตของวัด ในชวงโรคภัยไขเจ็บนี้......
จากนั้น คงตองติดตามดูสถานการณตอไป ซึ่งเราจะแจงใหพี่นองทราบในหนาเว็ปไซต
ของวัดโอกาสหนาครับ............สวัสดี

กระดานขาวพระมารดาฯ
1

การสงศีลแดคนเจ็บปวย และผูอาวุโสของเดือนมกราคม
ขอเลื่อนมาเปนวันพุธที่ 30 ธันวาคมนี้แทนวันศุกรที่ 1 มกราคม 2021
2

มิสซาของวันเสารที่ 26 และอาทิตยที่ 27 ธันวาคมนี้เปนไปตามเวลาปกติ
เชนกันมิสซาสงทายปเกาที่ 31 ธันวาคมนี้ เวลา 19.00 น. และ
มิสซาวันปใหม 1 มกราคม สมโภชพระนางมารีย พระชนนีพระเจา เวลา 09.30 น.
ขอพี่นองติดตามเว็ปไซตของวัด และรวมรับศีลดวยความปรารถนา

“เพราะความเชื่อ”
พระเจาตรัสกับอับรามในนิมิตวา “อับรามเอย อยากลัวเลย เราเปนโลปองกันทาน
บํ า เหน็ จ รางวั ล ของท า นจะยิ่ ง ใหญ ม าก... จงมองดู ท อ งฟ า นั บ จํ า นวนดวงดาวเถิ ด
ถาทานนับได ลูกหลานของทานจะมีจํานวนมากมายเชนนี้” บทอานทั้งสามบทในอาทิตยนี้
เนนย้ําเรื่องความเชื่อชีวิตคริตชน
เพราะความเชื่ อ “อั บ ราฮั ม เชื่ อ ฟ ง เมื่ อ พระเจาทรงเรี ย กให อ อกเดิ น ทางแม ไ ม รู ว า
จะไปที่ไหน
เพราะความเชื่อ นางซาราหเชื่อวาพระเจาทรงซื่อสัตยตอคําสัญญา แมพนวัยใหกําเนิด
แลว พระเจายังทรงบันดาลใหนางตั้งครรภได
เพราะความเชื่ อ เมื่ อ พระเจ า ทรงทดลองใจ อั บ ราฮั ม จึ ง ถวายอิ ส อั ค แม มี เ พี ย งลู ก
คนเดียว
เพราะความเชื่อ สิเมโอน เขาจะไมตายกอนไดเห็นพระคริสตเจา เขาไดรับอุมพระกุมาร
ไว
เพราะความเชื่อ ประกาศกหญิงอันนา นางอยูรับใชพระเจาทั้งกลางวันกลางคืนโดยจําศีล
อดอาหารและอธิษฐานภาวนา และก็นางไดพบกับพระเยซูเจา
เพราะความเชื่อ นักบุญโยเซฟและแมพระปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจาสําเร็จ
ทุ ก ประการ พร อ มกั บ ไปบ า นที่ น าซาเร็ ธ เมื อ งของตนในแคว น กาลิ ลี ดู แ ลพระกุ ม าร
ทรงเจริญวัย ทรงปรีชาศาณอยางสมบูรณ และพระหรรษทานของพระเจาสถิตกับพระองค
ดังนั้น วันโอกาสฉลองความครัวศักดิ์สิทธิ์ เรามาฉลองความเชื่อของครอบครัวคริสตชน
กันและกัน และการฉลองที่ดีที่สุด พอเชื่อความคือการใหเวลากันและกัน วันนี้หลังจากที่เรา
ไดภาวนาในบานของพระบิดาแลว เราลองหาเวลารวมกัน ภาวนาดวยกันพรอม ๆ กันทั้งบาน
เพื่อเราจะไดเชื่อวา ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ครอบครัวแหงการภาวนา แลวจะไดพบรางวัลที่ใหญ
ยิ่งที่พระเจาทรงมอบใหกับครอบครัวเราคริสตชน

“อยากลัวเลย เราเปนโลปองกันทาน บําเหน็จรางวัลของทานจะยิ่งใหญมาก”
ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ

วัน / เวลา
วันอาทิตย 27 ธ.ค. 2020

เวลา 07.00 น. มิสซา

อุทิศแด

ตารางมิสซา

ผูขอ

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจา, น.ยอหน อัครสาวกและผูนพิ นธพระวรสาร
- โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย
- มารีอา ไพศรี หิรัญภักดี+ณรงคเกียรติ์ หิรัญภักดีและวิญญาณในไฟชําระ
- โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา
- มารีอา สําลี+ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน) มหามณีรัตน
- ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย
- อันนา นันทนา+ลูกา เจียกเจียง+มารีอา พลอยฉัตร+บุญชัย+ประภาศรี+กัญญรัตน+อากง อามา
- อันตน มนัส ศรีสมพงษ+นิพนธ บุหนาด
- เทเรซา เชงจวง+ฟรังซิสโก พูน สมพานิช+บรรพบุรุษที่ลวงลับ
- เปาโล จําป,กาทารีนา ตาก ฟลิป ประทิน+เทกา ลําจวน+ดวงใจ+เปโตร อัครเดช
- ราฟาแอล สุนทร ชาวนาแกว
- มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลวงลับ
- อันนา อัณณา รักษสมบูรณ+เปโตร สมชาย รักษสมบูรณ+มารตินา สมจิตร
- เปโตร สิงห ปนทอง+มารีอามักดาเลนา จี ปนทอง+อักแนส เหงา ปนทอง
- อันนา สงา มั่นศิลป+ดอมินิค ชาตรี เหรียญสกุล
- ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่คว ง แซแพ+อันนา สุข แซแพ
- เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ณรงค วงศไพบูลย
- เปโตร ทง ลําพันธุ+มารีอา ทวิล ลําพันธุ
- โยนออฟอารค หนุง-หนิง โรจนอําไพ+ฟรังซิส ยงยุทธ โรจนอําไพ+อันนา อันนา จิรวัลชัยกุล
- วิกตอเรีย ถมลักษณ สรกุล+ว.พ.จ.อ.ธนู กุสุมา ณ อยุธยา
- เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิรัตน และญาติพี่นองที่ลวงลับ
- วิรัตน เทพแพง
- มาเรีย เชย แซเล็ก+อันนา เฮียะ แซเล็ก+โยเซฟ หมกเส็ง แซเล็ก+ยออันนา ไม(เกษร) แซลิ่ว
- เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ
- สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ
- เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช
- บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ
- บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ
- วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ
- วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ

พรรณนภา
ลูกหลาน
มาลี
ครอบครัว
ครอบครัว
วิไลวรรณ
วรรณภา
สมเดช
เดือนเต็ม
ลัดดา
อรวรรณ
จิตติมา
วีรยุทธ
ณัฏฐิณี
ลักษณาวดี
อุดม
เพ็ญศรี
ครอบครัวดาราพงษ

จุมพล
ตูทาน
ตูทาน
ไมออกนาม
เพ็ญวรา,เขมณัฏฐ

เวลา 09.30 น. มิสซา

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสันติสุขในประเทศชาติ

วันจันทร

ฉลองนักบุญทารกผูวิมล, น.โรกาเซียง มรณสักขีชาวอัฟริกัน

วันที่ 28 ธ.ค. 2020
เวลา 06.15 น. มิสซา

สุขสําราญแด

- ครอบครัว ชินทรนลัย
- เทเรซา บุญอยู กูทรัพย
- ครอบครัว เทเรซา ลักษณาวดี กุสุมา ณ อยุธยา
- วรพร มงคล
- เปาโล สุนทร มหามณีรัตนและลูกๆ หลานๆ ทุกคน
- เปาโล คมสัน หิรัญภักดี+โรซา พรรณนภา สายะสนธิ
- ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน
- โรซา พรทิพย สายะสนธิ+โรซา พนิดา สายะสนธิ+โรซา พรรณนภา สายะสนธิ
- เปโตร ดนัย+เปาโล เดนพงษ
- ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์
- รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 2+แบรนาแด็ต วราลักษณ
- ครอบครัว รักษสมบูรณ
- ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา
- อันนา มารีอา เขมณัฏฐ รัศมีธีรธรรม
- ครอบครัว มหามณีรัตน

วีรยุทธ
ลักษณาวดี
วรวุฒิ
วรรณรุณี
พรรณนภา
พรรณนภา
สดใส
วรรณภา
วราลักษณ
สมเดช
เขมณัฏฐ
มหามณีรัตน

วัน / เวลา
วันจันทร
วันที่ 28 ธ.ค. 2020
เวลา 06.15 น. มิสซา

สุขสําราญแด

วันอังคาร
วันที่ 29 ธ.ค. 2020
เวลา 06.15 น. มิสซา

อุทิศแด
วันพุธ
วันที่ 30 ธ.ค. 2020
เวลา 06.15 น. มิสซา

สุขสําราญแด

.

วันพฤหัสบดี
วันที่ 31 ธ.ค. 2020
เวลา 19.00 น. มิสซา

อุทิศแด
วันศุกร

วันที่ 1 ม.ค. 2021
เวลา 09.30 น. มิสซา

สุขสําราญแด
วันเสาร

วันที่ 2 ม.ค. 2021
เวลา 17.00 น. มิสซา

อุทิศแด

ตารางมิสซา

ผูขอ

ฉลองนักบุญทารกผูวิมล, น.โรกาเซียง มรณสักขีชาวอัฟริกัน
- ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา
- บุญธรรม+บุญลอง พงศชีวะกุล
- ครอบครัว อุดม เจริญพงศ
- เปาโล ภควัต สมพานิช+ครอบครัว สมพานิช
- ครอบครัว จารุวรรณ รมไพรินทร
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ มา
รี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย
- ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย

พิชัย
อุดม
ภูสิทธิ์,สุภาพร
จารุวรรณ
ครอบครัวดาราพงษ

น.โทมัส เบ็คเค็ต พระสังฆราชและมรณสักขี
- มงคล สายะสนธิ+นองนอย พิศาลเสนา+วิญญาณในไฟชําระ
- เปาโล มหรรณพ วสุสิน
- สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ
- ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ+พระสงฆ นักบวช+ว.ไมมีใครคิดถึง
- เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ

พรรณนภา
เอม
วราลักษณ

ครอบครัวดาราพงษ

อัฐมวารพระคริสตสมภพ, น.อานีซีอา พรหมจารี,ฉลองแมพระแหงเมืองเบ็ธเลเฮ็ม, บุญราศีเซบัสเตียน วาล เฟร
- เปาโล ภควัต สมพานิช+ครอบครัว สมพานิช
ภูสิทธิ์,สุภาพร
เพ็ญวรา
- ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บุตรทั้ง 3
- พิชัย เจริญพงศ
พิชัย
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ มา
รี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย
ลักขณา
- ครูเปล อัลิปรียา ปานแดง
- ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ มา
รี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย
จิตติมา
- ครอบครัว วสุสิน
- อันนา มารีอา เขมณัฏฐ รัศมีธีรธรรม
วีรกิตติ์
- เอลีซาเบธ กัลยรัตน ทิพมอม
กัลยรัตน
- ครอบครัว เพ็ญศรี แซอึ้ง
เพ็ญศรี
- ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย
ครอบครัวดาราพงษ
- มารีอา วีนัส อมรินทร
จุมพล

น.ซิลเวสเตอร ที่ 1 พระสันตะปาปา (วันสิ้นป)
- สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ
- เปาโล มหรรณพ วสุสิน
- คุณตา พูล สุขศรี
- เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ

อิง
ลักขณา
ครอบครัวดาราพงษ

สมโภชพระนางมารียพระชนนีพระเจา
- อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ
มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย
- ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย
- ครอบครัว อุดม เจริญพงศ

ครอบครัวดาราพงษ

อุดม

ระลึกถึง น.บาซิลและน.เกรโกรี แหงนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ
- สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ
- เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ
- วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ

วันอาทิตยที่ 3 มกราคม 2021 : สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค

ครอบครัวดาราพงษ

ไมออกนาม

