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"จงอย่าคิดว่าเรามาเพ่ือลบล้างธรรมบญัญติั 

หรือค าสอนของบรรดาประกาศก 

เรามิได้มาเพ่ือลบล้าง 

แต่มาเพ่ือปรบัปรงุให้สมบูรณ์" 

(มทัธิว 5:17) 

 
 

 



 

 
 

ปลดั...อยากเล่า 
 

สวสัดีพี่นอ้งสัตบุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ท่ีรักทุกท่าน แลว้เราก็เดินทางเขา้สู่สัปดาห์ท่ี 6 
ในเทศกาลธรรมดา อนัมีความหมายว่าเหลือเวลาอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆ ก็จะเขา้สู่
เทศกาลมหาพรตแลว้นะครับ หวงัว่าพี่นอ้งท่ีรักทุกท่านจะไดเ้ร่ิมตน้เตรียมตวัเตรียมใจให้
ดีเพื่อด าเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรตปีน้ีอย่างจริงใจและจริงจงันะครับ 
แต่ก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นขออนุญาตกล่าวค าสุขสันตว์นัวาเลนไทน์แก่พี่นอ้งท่ีรักทุกท่าน
ล่วงหนา้นะครับ และดว้ยเหตุน้ี สารวดัฉบบัน้ีจึงจะขอเล่าถึงท่ีมาของวนัแห่งความรักตาม
กระแสของโลกในยคุปัจจุบนัน้ีสักหน่อยนะครับ 

ดูเหมือนว่าท่ีมาของการฉลองวนัน้ีมีตน้ก าเนิดมาจากชาวโรมนัครับ ซ่ึงมีช่ือว่า 

Lupercalia ซ่ึงมกัจะจดัข้ึนในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองฤดูใบไม้
ผลิท่ีก าลงัจะมาถึงนัน่เองครับ การฉลองของเทศกาลน้ีก็จะมีพิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวยัของ



หนุ่มสาวท่ีเขา้สู่ภาวะความเป็นหนุ่มสาวแลว้ ซ่ึงระหว่างพิธีนั้นก็จะมีการจบัคู่หนุ่มสาว
กนัโดยการจบัฉลากครับ 

บางแหล่งก็อธิบายวา่ร่ืองราวของวนัวาเลนไทน์นั้นมาจากพระสงฆท่ี์ช่ือวา่ “วาเลน
ไทน์” ผูซ่ึ้งไดก้ลายเป็นมรณสักขีในปีค.ศ. 270 โดยจกัรพรรดิท่ีช่ือว่า คลอดิอุส โกธิคุส ท่ี
สอง เน่ืองจากต านานเร่ืองน้ีเล่าว่าพระสงฆ์ท่านน้ีได้เซ็นในจดหมายท่ีท่านเขียนข้ึนว่า 
“จากวาเลนไทน์ของคณุ” 

นอกจากนั้นยงัมีท่ีมาของช่ือน้ีอีกสายหน่ึงคือ แทท่ี้จริงท่านคือนกับุญวาเลนไทน์
แห่ง     เทอร์นีผูเ้ป็นพระสังฆราช ซ่ึงท่ีมาของวนัวาเลนไทน์ก็มาจากช่ือของท่านนัน่เอง 
โดยท่ีท่านนั้นไดท้า้ทายค าส่ังของพระจกัรพรรดิโดยการท าการแต่งงานอยา่งลบัๆ ใหแ้ก่คู่
หนุ่มสาวเพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งให้ผูท่ี้กลายเป็นสามีนั้นไม่ตอ้งถูกเกณฑ์ไปรบในสงคราม
นั่นเอง (เป็นไปได้ว่าในขณะนั้นต้องการเกณฑ์ชายหนุ่มท่ีไม่มีครอบครัวไปท าหน้าท่ี
ทหาร) และดว้ยเหตุน้ีเองการฉลองวนัน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัความรักครับ 

และยงัมีบางแหล่งท่ีมาอธิบายว่าในช่วงทา้ยของศตวรรษท่ี 5 นั้นพระสันตะปาปา
กาเลซีอุสท่ี 1ไดแ้ทนท่ีเทศกาลดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ให้กลายเป็นวนัฉลองนักบุญวาเลน
ไทน์ ซ่ึงไดก้ลายมาเป็นวนัฉลองความรักโรแมนติกในศตวรรษท่ี 14 อย่างไรก็ตาม ดว้ย
เหตุท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกับท่านนักบุญองค์น้ีน้อยมากๆ เม่ือพระศาสนจกัรได้ท าการแก้ไข
ปรับปรุงปีพิธีกรรมในปี ค.ศ. 1969 แลว้นั้น จึงไม่มีการประกาศวนัฉลองของนกับุญองค์
น้ีตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา แต่พระศาสนจกัรก็ยงัคงถือวา่ท่านเป็นนกับุญอยูน่ะครับ 

ทา้ยท่ีสุด ส่ิงท่ีผมตอ้งการจะเนน้ย  ้ากบัพี่นอ้งท่ีรักก็คือ เราไม่ตอ้งรอใหถึ้งวนัไหนๆ 
ถึงจะแสดงความรักต่อกนัและกนัหรอกนะครับ แต่ควรท าให้ทุกวนัเป็นวนัแห่งความรัก 
รักครอบครัว รักเพื่อนฝงู รักประเทศ รักเพื่อนร่วมโลก และรักโลกของเรากนัดีกวา่ครับ 

สุขสันต์วันพระเจ้าที่ทรงรักและห่วงใยเรามนุษย์เสมอครับ!    
           พ่อยุย่ 



ใจร้อนกนัจัง 

<<< ชนะก็มีคนรัก แพก้็มีคนไล่ >> 

แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในตุรกีและซีเรียท ำใหมี้ผูเ้สียชีวิตไปเป็นจ ำนวนมำก ขอเรำร่วมกนัภำวนำส่งใจไป
ใหเ้พื่อนร่วมโลกของเรำผำ่นพน้ควำมทุกขย์ำกเหล่ำน้ีไปโดยเร็ววนั…. ในวนัท่ีเรำมีพฒันำกำรอยำ่งรวดเร็ว มี
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีท ำใหเ้รำด ำเนินชีวิตไดอ้ยำ่งสะดวกสบำย สำมำรถจะติดต่อส่ือสำรกบัคนทั้งโลก ยอ่โลกให้
แคบลง ลดขั้นตอนกำรส่ือสำรสั้นลง แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเกิดขึ้น คือ เรำต่ำงใจร้อนใจเร็วกนัมำกขึ้น เอำแต่ใจ เตม็ไป
ดว้ยค ำด่ำทอ ควำมคิดเห็นและกำรวิจำรณ์ท่ีไม่ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำดว้ยวิจำรณญำณ ลำมไปถึงวงกำรกีฬำ จอ้งแต่
จะใหที้มท่ีตนรักท่ีตนเชียร์ตอ้งชนะตลอดเวลำ เร่ืองกำรบริหำรบำ้นเมือง หำกไม่ไดด้งัใจเป็นตอ้งไล่ออก เรำไม่
ค่อยใหโ้อกำสกนั ควำมสวยงำมก็เลยหำยไปจำกหวัจิตหวัใจของเรำ บางทีความงามไม่ได้อยู่ในส่ิงท่ีเห็น แต่มัน
อยู่ท่ีการให้โอกาสและความพยายามของเราต่างหาก  

นกัเดินทำงคนหน่ึง ขึ้นเขำมำเพื่อดูสวนดอกไม ้ แต่สวนนั้น
กลบัไม่ไดส้วยงำมอยำ่งท่ีคำดหวงัไว ้ ใกล ้ ๆ มีเด็กชำยนัง่พกัเหน่ือย
อยู ่นกัเดินทำงจึงระบำยใหเ้ด็กเด็กชำยฟังไปวำ่ “พี่ขอบ่นอะไรหน่อย
นะ เดินมำก็เหน่ือย กระเป๋ำก็หนกั แลว้ยงัไง ขึ้นมำกลบัไม่ไดส้วยงำม
ขนำดท่ีหวงัไว ้น่ำผิดหวงัจริง ๆ  วนัน้ีถือเป็นวนัแย ่แลว้รู้ไหม กวำ่ท่ีพี่
จะมำ กวำ่จะลำงำน ทะเลำะกบัแฟน ไหนเงินท่ีจะไม่พอใชส้ิ้นเดือน 

แลว้ไงควำมสบำยใจกบัสวนดอกไมไ้ม่มีเลย เซ็งจริง ๆ นอ้งวำ่ไหม” นกัเดินทำงพูดอย่ำงอำรมณ์เสีย 

เด็กชำยยิม้แลว้ถำมกลบัวำ่ “สวนดอกไมไ้ม่สวยขนำดนั้นเลยเหรอครับ แต่ผมวำ่กล่ินมนัหอมมำก ๆ เลย
นะครับ และผมก็แสนจะภูมิใจท่ีผมเดินทำงขึ้นมำถึงท่ีน่ีจนได”้ นกัเดินทำงงงในค ำพูดของเด็กชำย เม่ือมองใกล ้
ๆ จึงพบวำ่ เด็กชำยตำมองไม่เห็น และขำขำ้งซำ้ยของเด็กชำยก็เป็นขำเทียม นกัเดินทำงพูดอะไรไม่ออก เด็กชำย
จึงพูดต่อไปวำ่ “คนทั้งหลำยต่ำงพร ่ำท่ีจะเล่ำเร่ืองควำมทุกขข์องตวัเอง จนลืมไปวำ่ หำกเรำเลือกท่ีจะเป็นผูฟั้ง ฟัง
เร่ืองของคนอ่ืนสักนิด ปัญหำชีวิตท่ีเรำเผชิญอยู ่ อำจกลำยเป็นแค่เร่ืองเศษผงเลยก็ไดน้ะครับ พี่โชคดีกวำ่ผมนะ
ครับ แต่ผมไม่ใช่คนโชคร้ำยหรอก แค่ผมตอ้งพยำยำมมำกกวำ่ปกติแค่น้ันเอง ทุกคร้ังเม่ือความพยายามมันส าเร็จ 
ผมจึงมีความสุขมาก ๆ ครับ” เด็กชำยตอบพร้อมสูดกล่ินดอกไมห้อม ๆ อยำ่งช่ืนใจ นกัเดินทำงไม่ตอบอะไร ได้
แต่นัง่ลงขำ้ง ๆ  หลบัตำแลว้สูดกล่ินดอกไมห้อมพร้อมกบัพูดวำ่ “พี่วำ่พี่คุม้แลว้ล่ะ ขอบคุณนะไอน้อ้งชำย” เครดิต  
:  นิทำนยิม้หวำน 

การให้ท่ีส าคัญคือการให้โอกาส ทั้งต่อตวัเองและคนอ่ืน ลดกำรต่อวำ่ต่อขำนทุกส่ิง หยดุมองหยดุ
ไตร่ตรองในทุกเหตุกำรณ์ ในวันนีม้ันอาจจะยากสักหน่อย แต่พยายามท ากันเถอะ เพื่อเรำจะพบสันติสุขในชีวิต
มำกขึ้น 

คนข้างวัด 

ติดตำมอ่ำนบทควำมไดท่ี้ https://konkhangwat. blogspot.com 



ตารางมิสซาประจ าสัปดาห์ 
 12 อาทิตย์  สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา-คุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ-์พระสงฆท์ุกท่านท่ีล่วงลบั  สัตบุรุษ  

 สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  สุข.เทเรซา นุชนารี-ยอห์นบปัติส สมานมิตร-นอ้งๆ-หลานๆ-ผูม้ีพระคุณทุกท่าน  นุชนารี 
  อุทิศ อนัตนทองลว้น-มารีอาจนัทร์-อนันาเดือน-ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ผูม้ีพระคุณ-ไฟช าระ  นุชนารี 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน ครอบครัว 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อาคาทา แดง แซ่โลว้ / มาลิน 
  อุทิศ ยอห์น พิศาล ตั้งพิทกัษม์งคล / อุทิศ ยอแซฟ พจรินทร์-มารีอา นนัทนา โสธนาสมบูรณ์ เพชรดา/พชัรี 
  อุทิศ เอากุสติน เอกมล อาณานุการ-บรรพบุรุษ / อุทิศ อกัแนส มาเรีย นฤมล ไชยจนัทร์ รวี/ฤดีมล 
  สุข.มารีอา ธญัญพทัธ์ โชติวิไลรัตน์ / สุข.ครอบครัวคุณฑิฆมัพร-คุณมานิดา เปล่งศรีสุข ธญัญพทัธ์ / 
08.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-เทเรซา เทพิน สายเสวีกุล+สุข.ฉนัทนาพร วฒันาย่ิงสมสุข นงลกัษณ์  

 อุทิศ มารีอา ประภสัสร เพช็โรทยั–คุณนา้ธวชั วชัรวิโรจน์+สุข.แม่ครูพูลสุข ณัฏฐการณิก-อนันา นงลกัษณ์ อานามนารถ นงลกัษณ์  
 อุทิศ โรซา อนงค-์ลูกา ประเสริฐ-มารีอา สร้อย-ลูซีอา อ าไพ-อนันา อ าภา อานามนารถ+สุข.อนันา นุชรี อานามนารถ นงลกัษณ์ 

  อุทิศ พ่อเช้ือ-แม่ผวน-พ่ีทองชุบ-คุณนงลกัษณ์-คุณชนากานต ์มีภาค+สุข.นส.อบเชย มีภาค อบเชย 
  อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-ญาติพ่ีนอ้ง-ผูม้ีพระคุณทุกท่าน+ส าหรับคนบาปทั้งหลาย  
  สุข.คุณแม่วาสนา-อาม่าจ า-คุณเฉลิมชยั-ญาติพ่ีนอ้ง-ผูม้ีพระคุณทุกท่าน / ส าหรับผูย้ากไร้  
  อุทิศ เปโตร อนนัต ์จนัทร์อ่อน-คุณปู่ -คุณยา่-คุณตา-คุณยาย / อุทิศ ญาติผูใ้หญ่-พ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั อรรถสิทธ์ิ/จุฬา 
  อุทิศ ยอแซฟ เกียงซือ แซ่น๋ิม-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ครอบครัวสุขส าราญ ศรีอุทยั นวลจนัทร์ 
  สุข.คุณกุลยธิ์ดา อรรถมานะ / สุข.ครอบครัวเอ้ือวนาปักษา-ครอบครัวตีระวนิชพงศ ์ ประภสัสร/พนิดา 
  อุทิศ อนันา พลอย-บรูโน สมเกียรต์ิ ตั้งถาวร-เวโรนีกา เพชร พรรณศิริ สิทธิพงศ์ 
10.00 น. คพ.อนุสรณ์ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ อนันา พรทิพย ์สกุลสงวนพนัธ์-ไฟช าระ นิรมล/กานตช์นิต 
  อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธ์ิ อศัวมงัคละ / อุทิศ มาร์โก สมบูรณ์ ลีอมรสิริ พิมสิริ / 
  อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ ธวชั-อนันา กชพร-ญาติพ่ีนอ้ง-ผูม้ีพระคุณทุกท่าน / อุทิศ เปโตร เชิด ภู่ทอง  
  สุข.เยราร์ด เสนชยั-ยอแซฟ ศกัด์ิสิริ-หลุยส์ กิตติกร-ครอบครัว-เด็กก าพร้า-คนชราท่ีถูกทอดทิ้ง  
  โมทนาคุณพระเป็นเจา้-แม่พระ+อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง-ญาติพ่ีนอ้ง-ผูม้ีพระคุณทุกท่าน  
  ส าหรับคนบาปทั้งหลาย / อุทิศ ยอเซฟ หมิ่นทิต-มารีอา สุนีย-์ยอเซฟ นารุ / อุทิศ วิญญาณไฟช าระ / ดิเรก/ดลสรวง 
  อุทิศ อนันา ลมยั-อนัตน ส าเนียง-อนันา วรรณา-อิกญาซิโอ สุนทร แสนทวี-นตัตาเซีย ปรานี กลา้หาญ ปรีชา 
  อุทิศ ไฟช าระ-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ กาทารีนา พยง แซ่โลว้ ปรีชา/เตือนฤทยั 
  โมทนาคุณพระ+สุข.ครอบครัวมารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ สุข.เปโตร เดชขจร-มารีอา ปราณี ธีรวิจารณญาณกุล มาลินี/ดุษฎี 
  อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ+สุข.มารีอา สิริรัตน์ กณัหะสิริ / อุทิศ มารีอา วิภาพรรณ หล่าวศิริมงคล สิริรัตน์ / 
  อุทิศ อนันา นวรัตน์ ศิริเลิศโกมล-นายธีระ จินตโ์ชติกุล-มารีอา เง็ก แซ่ฉัว่  ครอบครัว 
  สุข.ยออากิม สุชิน ลดัลอย / สุข.มารีอา เอลินดา สิงหราช / สุข.มารีอา ดาราณี สุภาวีระกุล-ครอบครัว สุชิน/เอลินดา/ดุษฎี 
  สุข.คุณสมฤทยั ทวีกุล / สุข.ยอแซฟ นพวุฒิ ธีรวิจารณญาณกุล-ครอบครัว ชาลี/ดุษฎี 
  สุข.หลุยส์ ดุษฎี-สิรัชชา-มารีอา กนัยชิ์สา-เปโตร ภูมิพฒัน์ ธีรวิจารณญาณกุล ภูมิพฒัน์ 
  สุข.เกตุนภสั-รวีวรรณ วีระธ ารงศกัด์ิ-ครอบครัว-วิชฆส์รุฐ ฉตัรภทัรสิริ / ส าหรับผูย้ากไร้ กนัยชิ์สา / 
  อุทิศ มารีอา สมพร สนธิรัตน์วศิน-โยเซฟ หลิมมงั แซ่โงว้ / อุทิศ เปาโล วิโรจน์ ลคันาวงศา มาลี/ครอบครัว 
  สุข.ครอบครัวตนัตินราศกัด์ิ-ขวญัตา สมใจ / สุข.มารีอา นงลกัษณ์ จินดามณี-ครอบครัว ภานุวฒัน์ / 
12.00 น. คพ.อนุชา สุข.ส าหรับพ่ีนอ้งสัตบุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ทุกท่าน-แพทย-์พยาบาล-จิตอาสา-ผูป่้วยโควิด 19 ทุกท่าน วดั  
  สุข.คุณอจัฉรา ขนุเท่ียงธรรม-รัชชานนท-์ธารา ฉนัทนานุวฒัน์ / สุข.คุณรัตนา ผอ่งสกุล อจัฉรา / 
  สุข.คุณวิรัช สินทวีวงศ-์ครอบครัว / สุข.มารีอา ปีวณา สินทวีวงศ-์ตามประสงคผ์ูข้อ วิรัช/ปีวณา 
  สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ครอบครัวคุณผดุงทอง ศิยะพงษ ์/ สุข.มารีอากอแรตตี กนัยา-ตามประสงคผ์ูข้อ ยพุาพร/กนัยา 
  อุทิศ เปาโล ชาญชยั-มารีอา ประภาศรี-อลัเยลา นิด ชาญนิตย-์เซซีลีอา ชุนเอง แซ่แต-้ไฟช าระ อรชุดา 
  อุทิศ ยอแซฟ กิมเซ้ียม แซ่ลิ้ม / อุทิศ ยอแซฟ บุง้สุย แซ่เอ้ีย-ยอแซฟ นนัทพงษ ์เอมทรัพย ์ ลูกหลาน/ศิริวรรณ 
  อุทิศ มารีอา วรรณา-มาเซลีนา มาราศรี XAVIER-อนัโตนีโอ จ ารูญ พรสัจจา-เอลิซาเบธ ไสว จนัฑิวงศ ์  
  สุข.มารีอา ผอ่งรัตน์ ผอ่งสกุล-นิโคลสั พีร์รัช พรสัจจา / สุข.ครอบครัวเกวลกุล-ลูกหลาน / นพมาศ 
  อุทิศ มารีอา เซ่ียมเฮียง แซ่ฮอ้ / อุทิศ เปโตร วีระยทุธ์ สัจจวโรดม+สุข.ครอบครัวคุณสายเพรช สัจจวโรดม  บุตรหลาน / ภูฟ้า 
    



    
17.30 น. คพ.สานิจ อุทิศ ไฟช าระ-สัตบุรุษวดัเซนตห์ลุยส์ท่ีล่วงลบั-ผูล้่วงลบัจากโควิด 19  ทุกท่าน ตูท้านวดั 
  อุทิศ ยอแซฟ อติพงศ-์มาร์โก เป๋งอุย้-มารีอกัแนส ซุง้ลว้ง-มารีอา อุไรวรรณ-คพ.เอากุสติน สวสัด์ิ 

-เซอร์มารี คาเบรียล-อบัราฮมั สุธี-ฟรังซิสโก นรินทร์-ญาติ-เพื่อน-ครูอาจารย-์ผูม้ีพระคุณ-ไฟช าระ 
สงวน 

  สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวศิริพร วิจิตรเจริญ-ครอบครัวผูม้ีพระคุณ วุฒิพร / 
  อุทิศ โรซา บุญรอด ประเสริฐสุข-มารีอา บุญศรี วิจิตรเจริญ+สุข.เทเรซา อคัรยา ประเสริฐสุข  
  โมทนาคุณแม่พระ / อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / อุทิศ โทมสั-ลูซีอา-เปาโล-เทเรซา-มารีอา   
  อุทิศ ฟรังซิสโก-มารีอา-มารีอา-มารีอา / อุทิศ แบรนเดน้ ยงสิน ติรชยัมงคล-แอกแนส ปุญญนุช อ้ึงชูศกัด์ิ  
  อุทิศ ยอแซฟ เทียนชยั-แอกแนส สุดา อ้ึงชูศกัด์ิ / อุทิศ ยอแซฟ ยินควง แซ่ตั้ง-ยอแซฟ ราชยั ฤทธิบุญไชย / คาจือ 
  สุข.นางกญัวรรณ สังขวิ์เชียร-นางจารุภรณ์ ทวาโรจน์-ครอบครัว / สุข.ผูม้ีพระคุณทุกท่าน-ตามประสงคผ์ูข้อ สรศกัด์ิ/อาทิมา 
  สุข.ฟิลลิกซ์ มานิตย-์เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ+อุทิศ ไฟช าระ  
  อุทิศ แอนโทนีตนับุญยงั-เบเนดิกโตตนับุญกวง-มารีอามกัดาเลนาประยงค-์มากาเร็ตมณี-โยอนันาโกมุยเกียวตงั  
  อุทิศ มากาเร็ตโกมุยเตียง-อาลิซาเบธโกว-์ยอแซฟบุญทวี-มารีอาโยเซฟฟินยพุดี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน  
  อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกสัติน อานุเทพ-สตีเฟน / สุข.ญาติพ่ีนอ้ง-มิตรสหาย-ตามประสงคผ์ูข้อ / ครอบครัว 
  อุทิศ บรรพบุรุษ-ญาติพ่ีนอ้ง-เปโตร-วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+สุข.ค.กุลสันตีพงศ์-เมฆโต-ลูกหลาน-ผูม้ีพระคุณ ครอบครัว 
13 จันทร์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สานิจ สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน ครอบครัว 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อาคาทา แดง แซ่โลว้ / มาลิน 
  อุทิศ ยอห์น พิศาล ตั้งพิทกัษม์งคล / อุทิศ นางกุลจิรา เจิดจรรยาพงศ-์บรรพบุรุษ เพชรดา/วีณา 
  สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / สุข.ยออากิม สุชิน ลดัลอย / ส าหรับผูย้ากไร้ วุฒิพร/สุชิน / 
  โมทนาคุณแม่พระ / สุข.คุณอจัฉรา ขนุเท่ียงธรรม-รัชชานนท-์ธารา ฉนัทนานุวฒัน์ / อจัฉรา 
  อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ+สุข.มารีอา สิริรัตน์ กณัหะสิริ / อุทิศ เปโตร เชิด ภู่ทอง สิริรัตน์ / 
  โมทนาคุณพระเจา้-แม่พระ-นกับุญทั้งหลาย / อุทิศ ญาติผูใ้หญ่-พ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั มณีรัตน์/จุฬา 
  อุทิศ มารีอามกัดาเลนา สุวรรณา แซ่เฮง้-มารีอา ชุดาพร เอมทรัพย ์/ อุทิศ วิญญาณในไฟช าระ ศิริวรรณ/กิตติเชษฐ์ 
  สุข.มารีอา นงลกัษณ์ จินดามณี-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวคุณฑิฆมัพร-คุณมานิดา เปล่งศรีสุข  
14 อังคาร ระลึกถึง น.ซีริล นักบวช และเมโทดีโอ พระสังฆราช เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน  ครอบครัว 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อาคาทา แดง แซ่โลว้ / มาลิน 
  อุทิศ ยอห์น พิศาล ตั้งพิทกัษม์งคล / อุทิศ ไฟช าระ / อุทิศ มารีอา วิภาพรรณ หล่าวศิริมงคล เพชรดา / / 
  สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / สุข.ยออากิม สุชิน ลดัลอย / ส าหรับผูย้ากไร้ วุฒิพร/สุชิน / 
  อุทิศ ยอแซฟ วิชยั-มารีอา วิไล เพชรธรรมชาติ / อุทิศ วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง ปิยะรัตน์/จรัสศรี 
  อุทิศ ฟรังซิสเดอซาน ทองมี-ฟีโลมีนา ยอด พรมบุตร-พ่อโสภา-แม่ลา-นส.ศรีสวาท หมูศรี-ไฟช าระ จรัสศรี 
  สุข.ครอบครัวมารีอา มาลี สนธิรัตน์วศิน-เซซีลีอา อาทิมา-นายดุสดี สีลายงค ์ อาทิมา 
  สุข.มารีอา นงลกัษณ์ จินดามณี-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวคุณฑิฆมัพร-คุณมานิดา เปล่งศรีสุข  
15 พุธ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน ครอบครัว 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.อาคาทา แดง แซ่โลว้ / มาลิน 
  อุทิศ ยอห์น พิศาล ตั้งพิทกัษม์งคล / อุทิศ แมร่ี ปทุมรัตน์-ผูล้่วงลบั ค.มินประพาฬ เพชรดา/อภิรัตน ์
  สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / สุข.ยออากิม สุชิน ลดัลอย / ส าหรับผูย้ากไร้ วุฒิพร/สุชิน / 
  อุทิศ ยอแซฟ วิชยั-มารีอา วิไล เพชรธรรมชาติ / อุทิศ วิญญาณในไฟช าระ ปิยะรัตน์/กญัญก์ณัยา 
  อุทิศ มารีอา สมพิศ กงแกว้-เปาโล วิโรจน์ เกตุรัตนมาลี-ยวง จงวุ่ย แซ่โก / อุทิศ วิญญาณในไฟช าระ / นาฎวรางค ์
  อุทิศ มารีอา มุย้หงษ ์แซ่กงั-เปโตร วีระยทุธ์ สัจจวโรดม-ลอเรนซ์ ชาตรี บณัฑิตสกุลพร สายเพชร 
  สุข.มารีอา นงลกัษณ์ จินดามณี-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวคุณฑิฆมัพร-คุณมานิดา เปล่งศรีสุข  
    



    
16 พฤหัสฯ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน ครอบครัว 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.มารีอา สุภาวดี วิวฒัน์วานิชวงศ์  
  อุทิศ ยอห์น พิศาล ตั้งพิทกัษม์งคล / อุทิศ เปโตร สมาน มารีศรีสวสัด์ิ-วิญญาณในไฟช าระ เพชรดา/ครอบครัว 
  สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / สุข.ยออากิม สุชิน ลดัลอย / ส าหรับผูย้ากไร้ วุฒิพร/สุชิน / 
  อุทิศ เปาโล บุน้ช้ิน แซ่อ้ึง-ยอแซฟ ป้อฮ้ิน-ยอแซฟ ฮอ้นฟุ้ย-ยอแซฟ ซ ้าฮ้ิน แซ่โจว-ไฟช าระทุกดวง แซ่หมุ่ย 
  อุทิศ สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากุณฑลทิพยวดี / อุทิศ วิญญาณในไฟช าระ สัญชยั/กฤศณัฏฐ ์
  อุทิศ เปโตร วีระยทุธ สัจจวโรดม-มารีอา มุย้หงษ ์แซ่กงั+สุข.ครอบครัวสัจจวโรดม วิยะดา 
  สุข.มารีอา นงลกัษณ์ จินดามณี-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวคุณฑิฆมัพร-คุณมานิดา เปล่งศรีสุข  
17 ศุกร์ น.เจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์ เจ้าภาพ 
06.00 น. คพ.สานิจ สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน ครอบครัว 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.มารีอา นงลกัษณ์ จินดามณี-ครอบครัว  
  อุทิศ ยอห์น พิศาล ตั้งพิทกัษม์งคล / อุทิศ ลูซีอา สมบติั ช่ืนอารมย-์ยอแซฟ บุญชู ช่ืนโยธิน เพชรดา / 
  สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / สุข.ยออากิม สุชิน ลดัลอย / สุข.เทเรซา สุภาวดี ตนัติพงศว์ศิน วุฒิพร/สุชิน/แซ่หมุ่ย 
  โมทนาคุณพระเป็นเจา้-แม่พระ+สุข.มารีอา อรพิณ-ยอแซฟ อนุชา อารีศรีสกุล-ยอแซฟ โชติพงศ ์ตนัติพงศว์ศิน แซ่หมุ่ย 
  อุทิศ มารีอากอแรตตี สมฤดี หมูศรี+สุข.ครอบครัวเปโตร ศิริชยั มีชยั-ศวภสัร์ คนัระมาลย ์ จรัสศรี 
  อุทิศ เปโตร วีระยทุธ สัจจวโรดม-มารีอา มุย้หงษ ์แซ่กงั+สุข.ครอบครัวสัจจวโรดม วิยะดา 
  อุทิศ มารีอา สุชาดา กณัหะสิริ+สุข.มารีอา สิริรัตน์ กณัหะสิริ / สุข.ครอบครัวคุณฑิฆมัพร-คุณมานิดา เปล่งศรีสุข สิริรัตน์ / 
18 เสาร์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา หรือ วันเสาร์ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี เจ้าภาพ 

06.00 น. คพ.สานิจ อุทิศ วิญญาณมิชชนันารีทุกท่านท่ีเคยปฎิบติัหนา้ท่ีใน รร.เซนตห์ลุยส์ศึกษา+ผูม้ีพระคุณต่อโรงเรียน  รร.ซ.ล.  
  สุข.คพ.สานิจ-คพ.อนุสรณ์-คพ.สักรินทร์-เซอร์ลูซีลา-คณะครู-นกัเรียน-ผูป้กครอง-พนกังาน  ร.ร.ซ.ล. 
  อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั-ไฟช าระ+สุข.ครอบครัวเชาวพฒันพงศ-์นายภิภทัร-มารีอาพรชนก-ลูก-หลาน พรชนก 
  อุทิศ เปโตร วิชยั ตั้งสุริยาไพศาล+สุข.ครอบครัวตั้งสุริยาไพศาล-ลูกหลานทุกคน ครอบครัว 
  สุข.MABEL VERA CHANG YEE-ANTHONY CHANG / สุข.นายอนัเอง-เวโรณิกา สุดใจ โกศล  
  อุทิศ ยอห์น พิศาล ตั้งพิทกัษม์งคล / อุทิศ ลูซีอา สมบติั ช่ืนอารมย-์ยอแซฟ บุญชู ช่ืนโยธิน เพชรดา / 
  อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธ์ิ เฟ่ืองอารมย-์เซซีลีอา มาลี อรรถมานะ-ตระกูลเฟ่ืองอารมย-์บุญรอด-อรรถมานะ-กิจรักษา ปัญฐ์ณิธิ 
  สุข.มารีอา นงลกัษณ์ จินดามณี-ครอบครัว / สุข.ครอบครัวคุณฑิฆมัพร-คุณมานิดา เปล่งศรีสุข  
17.30 น. คพ.สักรินทร์ อุทิศ ลูซีอา จ าเนียร-ยอแซฟ สัณห์-มารีอา เนย-เปาโล ซุน้-ยอแซฟ เกรียงศกัด์ิ-ฟรังซิสโก โกสินทร์ 

-ดร.ถาวร-อุษา-ดญ.พรทิพย-์ไฉนฉวีวรรณ+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ ชนะพนัธ์ุ  
สมชาติ 

  
อุทิศ ปีเตอร์ ปึง-เทเรซา ไชกี-แคทลีน ซ้ิวเตียน-ยาก๊อบ ฉัว่-ลอแรนช์ ฉัว่-แคทลีน มาลินี-แคทลีน เพญ็พรรณ 
-ยเูรีย เยาวลกัษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ ชนะพนัธ์ุ-ปีเตอร์ ธนภูมิ 

สมชาติ 
 

  อุทิศ ยอแซฟ อติพงศ-์มาร์โก เป๋งอุย้-มารีอกัแนส ซุง้ลว้ง-มารีอา อุไรวรรณ-คพ.เอากุสติน สวสัด์ิ 
-เซอร์มารี คาเบรียล-อบัราฮมั สุธี-ฟรังซิสโก นรินทร์-ญาติ-เพื่อน-ครูอาจารย-์ผูม้ีพระคุณ-ไฟช าระ 

สงวน 

  อุทิศ ไฟช าระทุกดวง / อุทิศ โทมสั-ลูซีอา-เปาโล-เทเรซา-มารีอา / อุทิศ ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั  
  อุทิศ ฟรังซิสโก-มารีอา-มารีอา-มารีอา / อุทิศ แบรนเดน้ ยงสิน ติรชยัมงคล-แอกแนส ปุญญนุช อ้ึงชูศกัด์ิ  
  อุทิศ ยอแซฟ เทียนชยั-แอกแนส สุดา อ้ึงชูศกัด์ิ / อุทิศ มารีอา นาถฤดี จตุทิพยคนัธา-ไฟช าระ / ปราณี 
  อุทิศ เทเรซา อรุณี วิชชุประภา-เทเรซา จินตนา-เซบาสเตียน สุมิต จนัทรสันติ-ไฟช าระ ปราณี 
  โมทนาคุณแม่พระมารีย-์ทารกผูวิ้มล+อุทิศ ไฟช าระ / อุทิศ ไฟช าระท่ีไม่มีใครคิดถึง ค.วรปัญญา/ปราณี 
  อุทิศ แอนโทนี สุวฒัน์-นางจุไร ธีระชยักุลพานิช-แอกแนส วรรณิภา ธีระจกัร-ไฟช าระ ยถูิกา 
  อุทิศ ยวง เชาว-์นางบงัอร จงมัน่คง-มารีอา กานดา กีรติกมล-นส.วนัทนา เทสวงนนท-์ไฟช าระ ปิยะ 
  โมทนาคุณพระ+สุข.ครอบครัวมารีอา มาลินี ชูวิทย ์/ สุข.นางจุฬา เอี่ยมเกรียงไกร มาลินี/จุฬา 
  อุทิศ มารีอากอแรตตี สมฤดี หมูศรี+สุข.ครอบครัวเปโตร ศิริชยั มีชยั-ศวภสัร์ คนัระมาลย ์ จรัสศรี 
  สุข.อนันามารี วุฒิพร ลิ้มประสูตร-ครอบครัว / สุข.ยออากิม สุชิน ลดัลอย  วุฒิพร/สุชิน 

ขอมิสซาและท าบุญได้ที่ ช่ือบัญชี “วัดเซนต์หลุยส์”  
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เลขที่ 002-700945-5 



 

ประกาศของวดัเซนต์หลุยส์ 

ประจ าอาทิตย์ที่ 12 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2023 
 

1. วันพุธรับเถ้า เร่ิมเทศกาลมหาพรต ปีน้ีตรงกบัวนัพุธท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2023 มีมิสซารอบ 06.00 น.

,17.30 น. และ 19.00 น.(เสกและโรยเถา้ทั้งสามมิสซา) คริสตชนทุกคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์

ข้ึนไป ต้องอดเน้ือ และคริสตชนทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปต้องอดอาหาร การอด

อาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอิม่เพยีงมื้อเดียว 

2. ขอเชิญพี่นอ้งน าใบลานเก่ามาคืนท่ีวดั เพื่อทางวดัจะไดน้ าไปเผาเตรียมใชใ้นวนัพุธรับเถา้ 

3. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เขา้ร่วมประชุมในวนัอาทิตยท่ี์ 19 กุมภาพนัธ์น้ี เวลา 13.45 

น. ณ หอ้งประชุมบา้นพกัพระสงฆ ์

4. ขอเชิญสมาชิกผูสู้งอายวุดัเซนตห์ลุยส์ ร่วมมิสซาผูสู้งอายใุนวนัพฤหสัฯท่ี 16 กุมภาพนัธ์น้ี  
ท่ีวดัเซนตห์ลุยส์  เวลา 10.00 น.  ลงทะเบียน , ศีลอภยับา 

เวลา 10.30 น.  พิธีมิสซา  

5. อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนตเ์ดอปอลขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูย้ากจน ขอ

เชิญพี่นอ้งผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคไดท่ี้บริเวณประตูเขา้-ออกวดัหลงัมิสซา 

6. ขอเชิญพี่น้องร่วมสนับสนุน “กองทุนแสงธรรม” หรือ เขา้ร่วมกิจกรรม  “แรลล่ีแสวงบุญเพื่อ

กองทุนแสงธรรมคร้ังท่ี 2” หรือ ร่วมซ้ือเส้ือโอกาส 50 ปีแสงธรรม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน

ของสถาบนัแสงธรรม รายละเอียดพี่นอ้งสามารถดูไดท่ี้บอร์ดดา้นหนา้และขา้งวดั 

7. ขอเชิญ  สมาชิกกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรมและผูส้นใจ   เขา้ร่วมฟังการบรรยาย           โดยคุณพ่อ ปิยะ

ชาติ มะกรครรภ์ ในหัวขอ้ “พระจิตภาค2” ในวนัอาทิตยท่ี์ 19 กุมภาพนัธ์น้ี เวลา 13.30 น.   ณ ห้อง

ประชุมโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา 

8. พธีิสมรส 

นาย ภากร เอีย่มสกุลรัตน์  กบั มารีอา นิศารัตน์ แซ่เตีย 

ทั้งสองก าหนดพิธีแต่งงานในวนัเสาร์ท่ี 25 กุมภาพนัธ์น้ี เวลา 13.00 น. ท่ีวดัเซนตห์ลุยส์ 

พี่นอ้งท่านใดพบขอ้ขดัขวางมิใหท้ั้งสองแต่งงานกนัตามจารีตพระศาสนจกัรคาทอลิก 

โปรดแจง้ใหพ้ระสงฆท์ราบดว้ย 

    
    


