
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 35 ฉบับที่ 2 ประจําวันอาทิตยที่ 10 มกราคม 2564/2021 

ฉลองพระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง  



  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักบุญโยเซฟเปนบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจา เปนผูมีบุคลิกที่นาสนใจที่สุด 

คนหนึ่งในชีวิตของพระเยซูเจา พระองคคงไดรับผล  จากนั กบุญโยซฟ  พระนางมารีย   
และเด็กอื่นๆ 

     ทานเปนคนมีความเชื่อมั่นสูง รักพระนางมารีย  มารดาของพระเยซูเจา เรื่องราวของทาน 
มีอยูในพระวรสารเพียง 4 บทเทานั้น และคงสิ้นชีวิตกอนพระเยซูเจาทรงเริ่มพันธกิจสาธารณะ...
เรารูเรื่องราวของทานเพียงเล็กนอยในพระคัมภีร แตจากภูมิหลังในประวัติศาสตรอิสราเอล 
ทําใหเราเห็นภาพถักทอที่สวยงามของพระผูไถโลกในชีวิตของทาน 
 

     โยเซฟมาจากเผายูดาห   และสืบเชื้อสายกษัตรดาวิด หมายความวา ... พระเยซูเจา 

จึงมีฐานะเดียวกันในพระคัมภีรบอกวา  ทานเปนชางไม หรือ ชางแกะสลัก แตประเทศอิสราเอล
มีตนไมจํากัด และมีหินมากมาย โยเซฟจึงนาเปนชางแกะสลักหินเปนสวนใหญ ตามธรรม
ประเพณีชาวยิว โยเซฟยังหนุมมาก 
 

      ประมาณ 17-20 ป  เวลาหมั้นกับมารีย  เรารูดวยวาในวัยรุน โยเซฟไดรับการอบรม 
ในศาลาธรรม จึงเขาใจพระคัมภีรลึกซึ้ง จึงซื่อสัตย และนบนอบตามธรรมบัญญัติ  เพื่อใหเขาใจ
ชีวิตของโยเซฟ และมารียดีขึ้น เราควรเขาใจพิธีแตงงานในสมัยพันธสัญญาใหม 
 

     การแตงงานของชาวยิว แบงเปน 3 ขั้นตอน  คือ การหมั้น ชวงการเตรียม และ งานฉลอง
การแตงงาน 
 

     การหมั้น เจาสาว อายุประมาณ  13 ป จะหมั้นกับเจาบาวที่อายุประมาณ 17 -20 ป  

เมื่อเปรียบเทียบการหมั้นในปจจุบัน สมัยกอนจะมีการใหคํามั่นสัญญาจริงจังกวามาก
ปจจุบัน เจาบาวและเจาสาวจะเขาพิธีแตงงานตามกฎหมาย หลังจากการหมั้นแลว  มีการใหคํา
สัญญาตอกัน  แตกตางกันตรงท่ียังไมเขารวมหอ  หรือครองชีวิตอยูดวยกัน 
 

        ชวงการเตรียม เจาบาวเรียนรูจักการคาขาย ในกรณีของโยเซฟ เปนชางไม จึงสรางบาน 

เตรียมใหเจาสาวในอนาคต  สมาชิกในครอบครัวก็เตรียมงานแตง ไมเหมือนสมัยปจจุบัน 
มีรานคามากมาย แตสมัยกอนตองเตรียมดวยมือ คาขายในตลาด รวมทั้งเตรียมอาหาร เชือกขาว
สําหรับผูรวมงาน เปนสิ่งจําเปน บางทีตองรอถึง 4 ปกวาจะถึงพิธีแตงงาน ขบวนเจาบาวแหไปที่
บานเจาสาว  มือถือคบไฟ  หรือตะเกียงน้ํามัน  แลวไปพาเจาสาวกลับมาที่บานบิดาของเจาบาว 
จัดพิธีแตงงาน แลวจึงครองชีวิตรวมกัน 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         งานฉลองการแตงงานยิ่งใหญมาก นานถึง 7 วัน  เพราะใชเวลาเตรียมงานเปนป  
เมื่อเขาใจพิธีแตงงานแลว ใหเรามาดูพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว 1:18  “เรื่องราวการประสูติ 
ของพระเยซูคริสตเจาเปนดังนี้ พระนางมารีย พระมารดาของพระองคหมั้นกับโยเซฟ แตกอนที่
ทานทั้งสองจะครองชีวิตรวมกัน ปรากฏวาพระนางตั้งครรภแลว  เดชะพระจิตเจา” 

         ตามกฎของโมเสส  ถาชายหนุมพบวาเจาสาวตั้งครรภแลวกอนงานฉลองแตงงาน จะมี 2 
ทางเลือก  คือ   

        1. ฟองหยาอยางเปดเผย จึงมีศาลไตสวนคดี หากพบวาทําผิด เธอจะถูกทุมหิน จนเสียชีวิต         

        2. เจาบาวถอนหมั้นอยางเงียบๆ   คือไมฟองเอาความผิดเธอ เพียงยกเลิกการแตงงาน  
ในกรณีนี้ ชีวิตทั้งแม และเด็กจะไดรับการคุมครอง ทั้งสองทางเลือก มีกฎหมายคุมครอง 
นักบุญมัทธิวกลาววา โยเซฟไดเลือกแบบมีเมตตา คือ “คิดถอนหมั้นอยางเงียบๆ” (มธ 1:19) 
ขณะที่โยเซฟกําลังคิดถึงเรื่องนี้อยู  ทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจาก็มาเขาฝน... กลาววา  
อยากลัวที่จะรับมารียมาเปนภรรยา ... ทูตสวรรคยังบอกใหตั้งชื่อบุตรนั้นวา เยซู การตั้งชื่อเด็ก 
ตามธรรมเนียมของชาวยิว โยเซฟรับพระเยซูมาเปนลูกบุญธรรมของตน ..... 

        เมื่อเรามองเรื่องนี้ในดานของชาวบานชาวเมือง เรื่องนี้สําคัญตอโยเซฟมาก  ทุกคนรูวา 
มารียตั้งครรภกอนพิธีแตงงาน  การยอมรับมาเปนภรรยา อาจหมายความวาโยเซฟมี
ความสัมพันธกับเธอกอนแตงงาน หรือโยเซฟยอมรับลูกนอกกฎหมาย  ไมวาเลือกแบบใด 
มีภูมิหลังที่นาสงสัย.... 

        โยเซฟยอมรับผลที่ตามมา เมื่อตื่นขึ้นมา  ทานทําตามท่ีทูตสวรรคไดสั่ง โยเซฟรักมารียมาก 
ยอมรับพระผูไถที่จะเกิด จึงเรื่อนาทึ่งมาก โยเซฟยกเลิกพิธีแตงงานตามประเพณี  ซึ่งเจาสาว 
ทุกคนตางรอคอย ทานยอมรับพระผูไถเปนลูกของตน 

       พระเจาทรงเลือกบุรุษชอบธรรมผูนี้ ใหเปนบิดาเลี้ยงของพระผูไถ ผูเปนชางไม ใจสุภาพ  
แมไมมีบันทึกคําพูดของทานในพระวรสาร แตกิจการของทาน เปยมดวยความนบนอบ เมตตา  
ใจดี  และความรัก ประจักษพยานชีวิตมีคามากกวาคําพูด ทานเปนพยานถึงพระผู ไถ   
และเปนผูติดตามพระเยซูคริสตเจา เราสามารถเรียนรูมากมาย จากโยเซฟ  ชางไม คนนี ้

 

ฟ.วีระ อาภรณรัตน  แปลจาก The Remarkable Story of Joseph the Carpenter 

โดย  Heather Pack www.LightTheWorld.org (13 ธันวาคม 2019 แปลวันที่ 31 ธันวาคม 2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“อยากเปนผูถูกเลือก...เปนที่รัก...ที่โปรดปราน” 

 ถาตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลปลายทางของชีวิต จึงตองเริ่มจาก 
การเปลี่ยนแปลงที่จิตใจกอน “ถาใจเราเปลี่ยน ทัศนคติของเราก็จะเปลี่ยน”  
หลายๆ ครั้งเวลาที่เรามาวัด เราจะไดเตรียมใจ ขอโทษเพราะที่หันเหไปจากพระประสงค
ของพระองค วิงวอนขอความเมตตาชวยใหเราอยูในหนทางของพระองค หลังจากนั้น 
เราก็เปดใจตั้งใจฟงเสียงของพระองค แถมมีพระสงฆมาอธิบายบาง ยกตัวอยางบาง 
ใหคิด ใหสัมผัสและมีประสบการณกับพระ เทานั้นยังไมพอ รับศีลมหาสนิทใกลชิดกับ
พระเยซูอีกดวยและในทายสุดตอนมิสซา จะบอกวาจงไปประกาศพระวาจาของพระเจา 
หลายครั้งเราใจเราเปลี่ยนแลว มีความตั้งใจใหมๆ อยากทํามากมาย แตสุดทายกายเรา
ไมตอบสนองตาม เพราะเราอาจคิดวาไมมีประสบการณ ในการเปนประจักษพยาน 
ไมรูวาตองทําอะไร? ทําอยางไง ? 

 มีชายหนุมคนหนึ่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพอยางนี้ไววา “การขาดประสบการณ

เปนสิ่งที่มีคาที่สุดที่คนๆ หนึ่งพึงจะนํามาใชในงานใหมของเขาได คุณรูไหมวาคนที่

ขาดประสบการณถูกบังคับใหพึ่งพาจินตนาการใหมๆ แทนที่จะพึ่งพากฎและสูตรที่

คนอื่นทําตอกันมาอยางซ้ําซาก ดังนั้นถาคุณกําลังอยูในธุรกิจที่ทนทํางานแบบ

ซ้ําซากจนทําใหธุรกิจเสียผลประโยชน  ผมอยากจะทํางานใหคุณ การไมมี

ประสบการณนั้นเปนจุดเดนของผม ผมอายุ 25 ป เปนคนกระตือรือรน มีศักยภาพ 

และเปนคนเอาจริงเอาจังในการทํางาน โปรดโทรมาหาผม” (ที่มา Anonymous) 

 วันนี้โอกาสฉลองพระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง พอเชื่อวาหลายๆ ครั้งเราอยากเปนที่
โปรดปรานของพระ เปนที่โปรดปรานในครอบครัวและเพื่อนๆ ลองทําตามดู ไมตองมี
ประสบการณ เริ่มจากรับพระจิตนําไปสองสวางคนขางๆ ที่พบเจอ รองตะโกนหรือเปลง
เสียงอันดังดวยการกระทํา ดวยการคนที่ตองการความชวยเหลือเราจะไมเหยียบย้ํา
ซ้ําเติม หรือดับความหวังซึ่งอาจเปนความหวังดวงสุดทายของเขา ดังแบบอยาง 
พระเยซูเจาของพวกเราทั้งหลาย  

“เปลี่ยนใจ...สูเปลีย่นกาย...เปลี่ยนเปนรกัทีโ่ปรดปรานของพระองค” 

ขอพระเจาอวยพระพรพี่นองทุกทานครับ 

 



วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอาทิตย 10 ม.ค. 2021 ฉลองพระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง, น.เปโตร ออรเซโอโล, น.วิลเลี่ยม 

เวลา 07.00 น. มิสซา - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทัง้หลาย สมนึก, จันทรเพ็ญ 
 - เซอร จิลแบรตา บุญทองมาก  
 - คุณแมวาสนา พัฒนมงคล ครอบครัวชยัฉัตร 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรพัย ครอบครัว 
 - เทเรซา เชงจวง+ฟรังซสิโก พูน สมพานชิ+บรรพบุรุษทุกคนที่ลวงลบั วิไลวรรณ 
 - วินเซนต วันชัย ประทุมราช+วิญญาณในไฟชําระ พิทชวัน 
 - เปาโล ศิริ แตงออน ดนุเดช 
 - ยอแซฟ บักเตีย แซบุน+ฟโลมีนา บุญรอด ผังรักษ+ญาติๆ พระสงฆ นักบวช+ว.ที่ไมมีใครคิดถึง วราลักษณ 
 - เซซีลีอา สงวน+เซซีลีอา ละมาย สมนึก 
 - ผูที่เสียชีวติจากการระบาดโควดิ-19 และวญิญาณในไฟชําระ  
 - คุณพอ ไมเคิ้ล ชาโดฟสก ี  
 - มารีอา เฮียงเอ็ง แซเลา+ยอแซฟ ตงยุน แซเลา+มาธา ซิม แซอุย  
 - ยวงบัปตสิตา ทองหยง ศรีสมพงษ+มารีอา บุญหนุน ศรีสมพงษ ดรุณี 
 - จิระ จิระธรรม+วิญญาณในไฟชําระ ค.ดาราพงษ 
 - บรรพบุรุษทุกทานและวิญญาณในไฟชําระ สุนทว ี
 - เทเรซา บรรจบ เฮงรัศม ี บุญรัตน 
 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปาโล ขนัธ พรพรรณ 
 - มารีอา เทเรซา ประภาศรี นิปกากร ชุติมา 
 - อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขยีน สุวรรณสาร+ยอแซฟ ลอง+ยอหน บัปตสิต ทวี+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลียว+ปู ยา 

ตา ยาย+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ เกษร 
อุทิศแด - ยอแซฟ โภชน+อันนา จิ๊ด บุญรัตน 

 - โรซา ตั้งสี แซตั้ง+คิมหยุน แซหวอง ลูกหลาน 
 - ยอแซฟ สันทดั วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ อรวรรณ 
 - เปาโล ซั้ง+แบนนา พยอม+เปโตร สมมิตร สมนึก 
 - พ.ต.อ.วิทุร+อํานวย โพธิปสสา+ทิวธรรม หรรษกุล วิชชา 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+ตอง+เติรก จิตติมา 
 - เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปดตร อภสิิทธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ อุดม 
 - มารีอา ฮั้ยลั้ง+เซี่ยม ลัง้+เซี่ยมเช็ง+เซีย่มเตียง+ยวง ฮุยเช็ง แซโงว+โยเซฟ สํารวย แซคู+ซุกคิน แซค ู สําราญ 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - ประสิทธิท์ร+สุเทพและญาติพี่นองที่ลวงลบั เมชญา 
 - ยอแซฟ ฮกแซ แซอั้ง+มารีอา ชงอิ๊ด แซแพ+ยวง ชวลิต ชโนยทาทรณ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน วีณา 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช จุมพล  
 - บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ ตูทาน 
 - บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญงิ ผูลวงลับ ตูทาน 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ไมออกนาม 
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ ภัทราพร,สมนึก 

เวลา 09.30 น. มิสซา สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห - เพื่อความสงบสันติสุขในประเทศชาติ 
วันจันทร สัปดาหที่ 1 เทศกาลธรรมดา, น.เทโอโดส พระสงฆ, น.ฟรังซสิกา เซเลเซีย 

วันที่ 11 ม.ค. 2021 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทัง้หลาย สมนึก,เกษร 
เวลา 19.00 น. มิสซา - เทเรซา วิไล วิไล 

 - สุกานดา หรรษกุล+พ.ต.ท.กัญจรตัน+วิยะดา โพธิปสสา+เปาโล วิชชา โพธิปสสา วิชชา 
 - โรซา วิไลวรรณ สมพานิช วิไลวรรณ 
 - ลูกหลาน ครอบครัว เปโตร สมชยั ชินะผา  
 - ครอบครัว เปาโล สรศิลป ศรีเคน+เทเรซา ธีราภรณ แซโคว+ลูกๆ ญาติๆ ดนุเดช 
 - เปโตร ณภัทร ศรีเคน ณภัทร 
 - รอกกี้+ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+อันนา เสาวลักษณ+สามี+บตุรทั้ง 2+แบรนาแดต็ วราลักษณ ผังรักษ วราลักษณ 
 - ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน ปญจทรัพย 
 - ครอบครัว ชยัฉตัร รุงอรุณไทยกุล ครอบครัวชยัฉัตร 
 - มารีอา มักดาเลนา วิสาขา เทพานนท นริศร 
 - สิปาง วสุสิน สิปาง 
 - ยอหน ตองชนะ ชินะผาและครอบครัว+เซซีลีอา ชนุตพร ชินะผาและครอบครัว  
 - ครอบครัว ยอแซฟ วิรสุทธิ์ นิลเขต+และบุตรธิดา  
 - ตามประสงคผูขอ เกษร 
 - ครูสา+ครูปุย+คณะครู และพนักงานโรงเรียนพระมารดานจิจานเุคราะห  

สุขสําราญแด - ยอแซฟ จอม ภูมติระกูล+เทเรซา เจมสิา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - ครอบครัว มารีอา สรัญญา ทัตตวร สรัญ 
 - ครอบครัว พรพิบูลย+ครอบครัว นิธิอนันตภร เมชญา 
 - นิพนธ บูหนาด ดรุณี 
 - มารีอา ปรีดา พี่ๆ หลานๆ ทุกคน ปรีดา 
 - ครอบครัว โชตพิงศ ทุกครอบครัว จันทรเพ็ญ 
 - วลัยพร แซอั๊ง จิตติมา 
 - ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว พวงพุฒ+ครอบครัว ชโนทาหรณ+ครอบครัว ลายสุวรรณ+ครอบครัวพรวัฒนา วลัยพร 
 - ครอบครัว อุดม เจริญพงศ อุดม 
 - โยเซฟ สัมฤทธิ์ แซคู+โยเซฟ สมหมาย แซคู+โยเซฟ สมศักดิ ์คุณนิธิกุล+หลยุมารี ปภพ+หาญ+ปรีชา ชุณหชัชวาล+

อักแนส ปภาวรินทร+อักแนส ปพิชญา+อักแนส สุภาพร สําราญ 

 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ 
ยอแซฟ มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 
 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  



 

วัน / เวลา ตารางมิสซา ผูขอ 
วันอังคาร บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง พระสงฆและมรณสักขี,น.เบอรนารด แหงคอรเลออน, น.มาการติ บัวกอยส, น.อัลเฟรด 

วันที่ 12 ม.ค. 2021 - ประสิทธิท์ร+สุเทพและญาติพี่นองที่ลวงลบั เมชญา 
เวลา 19.00 น. มิสซา - มารีอา เฮียงเอ็ง แซเลา+ยอแซฟ ตงยุน แซเลา+มาธา ซิม แซอุย  

 - เซอร จิลแบรตา บุญทองมาก  
 - ยอแซฟ ฮกแซ แซอั้ง+มารีอา ชงอิ๊ด แซแพ+ยวง ชวลิต ชโนยทาทรณ+เปาโล มหรรณพ วสุสิน วีณา 
 - มารีอา วันดี ชมเชงิแพทย+เปโตร พทิชา ชมเชิงแพทย โอก เอฟ ปุก 
 - ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรพัย ครอบครัว 
 - คุณพอ ไมเคิ้ล ชาโฟสก ี  

อุทิศแด - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮยีง แซจัง+สอน สุวรรณี+ฮกแซ แซอั้ง+ชงอิ๊ด แซแพ+ชวลิต ชโนทาหรณ+ธเนศ แซจงั+
ญาติพี่นองที่ลวงลบั+วิญญาณในไฟชําระ จิตติมา 

 - พรศรี วรรณนะชัยและวิญญาณในไฟชําระ ค.ดาราพงษ 
 - อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขยีน สุวรรณสาร+ยอแซฟ ลอง+ยอหน บัปตสิต ทวี+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลียว+ปู ยา 

ตา ยาย+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ เกษร 
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - อันนา อาเน็ต อาเนซ ี ชุติมา 
 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชาํระ สมนึก 

วันพุธ น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ, น.เวโรนิกา ณ บีนาสโก 
วันที่ 13 ม.ค. 2021 - โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทัง้หลาย วรรณรุณี 

เวลา 19.00 น. มิสซา - ครอบครัว นรินทร ศิริวงศและลูกหลาน พรพรรณ 
 - ครอบครัว วสุสิน+ครอบครัว พวงพุฒ+ครอบครัว ชโนทาหรณ+ครอบครัว ลายสุวรรณ+ครอบครัวพรวัฒนา วลัยพร 
 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  
 - มารีอา วีนัส อมรินทร จุมพล 
 - ครอบครัว ลูซีอา สมนึก สมนึก 

สุขสําราญแด - ยอแซฟ จอม ภูมติระกูล+เทเรซา เจมสิา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - ตามประสงคผูขอ เกษร 
 - ครอบครัว มารีอา สรัญญา ทัตตวร สรัญญา 
 - ครอบครัว พรพิบูลย+ครอบครัว นิธิอนันตภร เมชญา 
 - มารีอา ไพลิน จิตเจริญสมุทรและครอบครัว ไพลิน 
 - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ  

มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันพฤหัสบด ี สัปดาหที่ 1 เทศกาลธรรมดา, น.ฮีแลร, บุญราศีปเตอร ดอนเดอรส, น.เฟลกิซ แหงโนลา, น.มาครินา 

วันที่ 14 ม.ค. 2021 - มารีอา หลิว+มารีอา แจมใส+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ พรพรรณ 
เวลา 19.00 น. มิสซา - ประสิทธิท์ร+สุเทพและญาติพี่นองที่ลวงลบั เมชญา 

 - เปโตร ภักดิ์+เทเรซา รัชนี+อันนา เหรียญเชง สมนึก 
 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮยีง แซจัง+สอน สุวรรณี+ฮกแซ แซอั้ง+ชงอิ๊ด แซแพ+ชวลิต ชโนทาหรณ+ธเนศ แซจงั+

ญาติพี่นองที่ลวงลบั+วิญญาณในไฟชําระ จิตติมา 

 - อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขยีน สุวรรณสาร+ยอแซฟ ลอง+ยอหน บัปตสิต ทวี+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลียว+ปู ยา 
ตา ยาย+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ เกษร 

อุทิศแด - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
 - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 
 - มารีอา เฮียงเอ็ง แซเลา+ยอแซฟ ตงยุน แซเลา+มาธา ซิม แซอุย  

วันศุกร สัปดาหที่ 1 เทศกาลธรรมดา, น.เปาโล ฤาษ ี

วันที่ 15 ม.ค. 2021 - ครอบครัว อองนาวา+ครอบครัว กิจมั่น+ครอบครัว พลอยล้ําฟา  
เวลา 19.00 น. มิสซา - ยอแซฟ สมศักดิ์ วจิิตรวงศ สมนึก 

 - ยอแซฟ จอม ภูมติระกูล+เทเรซา เจมสิา ภูมิตระกูลและครอบครัว  
 - ครอบครัว พรพิบูลย+ครอบครัว นิธิอนันตภร เมชญา 

สุขสําราญแด - อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+จุฬาภรณ ชูสรอยปน+เปาโล ธีรชัย+เทเรซา ประทิน ปญทรัพย+ยอแซฟ  
มารี กัญจน ปญจทรัพย+จอหน มารี กรวิชญ ปญจทรัพย  

 - ครอบครัว มารีอา สรัญญา ทัตตวร สรัญญา 
 - ตามประสงคผูขอ เกษร 
 - ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย ครอบครัวดาราพงษ 

วันเสาร สัปดาหที่ 1 เทศกาลธรรมดา, น.เบรารด และเพื่อนมรณสักข,ี น.ฮอนอราต, น.เฟอรซี แหงเปโรนน 

วันที่ 16 ม.ค. 2021 - สมศักดิ์+โชติมา ชสูรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง-ในไฟชําระ  
เวลา 17.00 น. - ประสิทธิท์ร+สุเทพและญาติพี่นองที่ลวงลบั เมชญา 
นพวาร-มิสซา - เปาโล ซั้ง+แบนนา พยอม+เปโตร สมมิตร สมนึก 

 - มารีอา แจมใส+มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปาโล ขนัธ พรพรรณ 
 - อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขยีน สุวรรณสาร+ยอแซฟ ลอง+ยอหน บัปตสิต ทวี+ยอแซฟ กง+อันนา เฉลียว+ปู ยา 

ตา ยาย+ญาตพิี่นองที่ลวงลับ+ในไฟชําระ เกษร 
อุทิศแด - เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยพุา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ ครอบครัวดาราพงษ 

 - เปาโล มหรรณพ วสุสิน+เฮยีง แซจัง+สอน สุวรรณี+ฮกแซ แซอั้ง+ชงอิ๊ด แซแพ+ชวลิต ชโนทาหรณ+ธเนศ แซจงั+
ญาติพี่นองที่ลวงลบั+วิญญาณในไฟชําระ จิตติมา 

วันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2021 : อาทิตยที่ 2 เทศกาลธรรมดา 


