
 
 

 
 
 
 

สรุปเหตุการณ์สําคัญรอบ 1 ปีที่ผ่านมาในอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
1. วันที่ 01 มกราคม   มิสซาสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า และขอพรพระเจ้าโอกาสปีใหม่  
2. วันที่ 15 มกราคม   ชมรมฆราวาสเขต 1 เดินการกุศล ณ สวนลุมพินี หารายได้ช่วยเหลือศูนย์เมอร์ซ่ี 
3. วันที่ 29 มกราคม   พิธีโปรดศีลกําลังเขต 1 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระสังฆราช สังวาลย์  
4. วันที่ 02 กุมภาพันธ์ เวลา19.00 น มิสซา เสกเทียน 
5. วันที่ 03 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. มิสซาตรุษจีน แจกส้มแก่พ่ีน้อง 
6. วันที่ 09 กุมภาพันธ์  วันพุธรับเถ้า 
7. วันที่ 19 มีนาคม-3 เมษายน ได้รับเงินบริจาคช่วยญี่ปุ่น ทั้งส้ินรวม 136,000 บาท 
8. วันที่ 10 เมษายน   สโมสรเยาวชน จัดพิธีรดนํ้าขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หลังมิสซารอบ 

    8.30 น. บริเวณหน้าลานเอนกประสงค์ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์  
9. วันที่ 17 เมษายน  เวลา 8.30 น มิสซาเสกใบลาน 
10. วันที่ 21 เมษายน  วันพฤหัสฯศักด์ิสิทธิ์ 
11. วันที่ 22 เมษายน  วันศุกร์ศักด์ิสิทธิ์ 
12. วันที่ 23 เมษายน  วันเสาร์ศักด์ิสิทธิ์ ล้างบาปคริสตชนใหม่ 20 คน  
13. วันที่ 24 เมษายน  สมโภชปัสกา แจกไข่ /พิธีต้อนรับคริสตชนใหม่ 
14. วันที่ 1 พฤษภาคม  วันฉลองพระเมตตา  
     วันสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 เป็นบุญราศี  
15. วันที่ 22 พฤษภาคม Happy Smile จัดกิจกรรม สอนทําสายประคํา  
16. วันที่ 29 พฤษภาคม Happy Smile จัดกิจกรรม สอนถักหมวก และเส้ือคลุม 
17. วันที่ 26 มิถุนายน  วันสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  
18. วันที่ 3 กรกฎาคม  พิธีมิสซาฉลองครบรอบปีที่ 6 แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 

    เวลา 10.00 น.โดยมี พระสมณทูตฯ โจวานนี ดานีเอลโล เป็นประธาน 
19. วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นต้นไป อาสนวิหารอัสสัมชัญ มีประกาศปิดอาสนวิหารช่ัวคราวในช่วงเวลา  
    วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 11.00 น.-16.30 น. 
    วันเสาร์   เวลา 11.00 น.-16.00 น. 
    วันอาทิตย์   เวลา 12.00 น.-16.00 น.  
    ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการกระทําอันไม่เหมาะสมต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอาสนวิหาร  



20.  วันที่ 10 กรกฎาคม แสวงบุญวัดนักบุญอันนา,วัดนักบุญยาโกเบ, วัดพระหฤทัย, วัดนักบุญอันตน  
    และอาสนวิหารแม่พระบังเกิด  

21. วันที่ 17 กรกฎาคม เริ่มเรียนคําสอนผู้ใหญ่ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.-11.30 น.  
22. วันที่ 24 กรกฎาคม Happy Smile จัดกิจกรรม  “โยคะ”  
23. วันที่ 7 สิงหาคม   Happy Smile จัดกิจกรรม ร้อยมาลัย  
24. วันที่ 14 สิงหาคม   เตรียมจิตใจฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ และร่วมยินดีโอกาสครบรอบ 25 ปีชีวิตสงฆ์ 

    ของคุณพ่ออดิศักด์ิ สมแสงสรวง และคุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์  
25. วันที่ 15 สิงหาคม  พิธีบูชาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ เวลา 10.00 น.  
     โดยพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช  
26. วันที่ 28 สิงหาคม   Happy Smile จัดกิจกรรม ราํกระบอง  
27. วันที่ 25 กันยายน  Happy smile จัดกิจกรรม  สอนตัดเย็บเส้ือ  
28. วันที่ 1 ตุลาคม   วัน“ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่ส้ินเสียงสายประคํา”เวลา 08.00-16.00 น. ณ วัดพระมหาไถ่ 

    วันเริ่มโครงการรณรงค์สวดสายประคํารวมสามแสนสายตลอดเดือนตุลาคม  
29. วันที่ 3 ตุลาคม  พิธีมิซาครบรอบ 12 ปีมรณภาพ ของพระคุณเจ้ายวง นิตโย เวลา 11.00 น.  
30. วันที่ 23 ตุลาคม   Happy smile จัดกิจกรรม“ร้อยสายประคํา”  
31. วันที่ 30 ตุลาคม   ปิดเดือนแม่พระ สวดสายประคํา  เวลา 16.30 น. พิธีมิสซา  เวลา 17.00 น. 
     หลังมิสซามีแห่พระรูปแม่พระรอบอาสนวิหาร 
32. วันที่ 1 พฤศจิกายน วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (เล่ือนฉลองวันอาทิตย์)  
     ฉลองเว็บอาสนวิหารอัสสัมชัญครบรอบ 2 ปี 
33. วันที่ 2 พฤศจิกายน  พิธีมิสซา อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  เวลา 19.00 น. 
34. วันที่ 27 พฤศจิกายน พิธีต้อนรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน เวลา 08.30 น. 
     Happy smile จัดกิจกรรม“ทําตุ๊กตาคริสต์มาส” เวลา 10.00 น. 
35. วันที่18 กันยายน- 27 พฤศจิกายน ยอดเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม รวมได้รับเงินบริจาคท้ังส้ิน

    เป็นจํานวน 402,000.25 บาท  
36. วันที่ 14–22 ธันวาคม  คณะนักขับร้องอาสนวิหารอัสสัมชัญ ร้องเพลงอวยพรส่งความสุข ตามบ้าน 

    ในเทศกาลพระคริสตสมภพ  
37. วันที่ 24 ธันวาคม   เวลา 24.00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ โดยพระอัครสังฆราช  
38. วันที่ 25 ธันวาคม  เวลา 08.30 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพโดยคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรพัีนธุ์ 
39. วันที่ 31 ธันวาคม  เวลา 21.30 น. ต้ังศีลอวยพรศีล และมิสซาส่งท้ายปีเก่า เวลา 22.00 น.  
     โดยคุณพ่อสานิจ สถะวีรวงส์ อุปสังฆราช 


