วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 33
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรั ตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 5 สิ งหาคม 2018 06.00 น. = 7,944.- / 07.30 น. = 4,033.- /
10.30 น. = 6,003.- / 19.00 น. = 3,863.- รวม 21,843 บาท เงินทานอาทิตย์น้ ีมอบให้สภา
พระสังฆราชฯ นาไปช่วย สปป.ลาว (อา.ที่ 29 ก.ค. : 17,313 บ.)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 19 สิ งหาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย นางอลิษา เชียนพลแสน
กับ ครู ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้อง
/ คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 19 สิ งหาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 19 สิ งหาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. ขอพระเจ้าได้ประทานพระพรแด่คุณแม่ทุกๆท่าน โอกาส “ วันแม่ ” ในวันนี้
6. วันอาทิตย์ หน้ า (อา. 19 สิงหาคม 2018) : จะมีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด

7. เชิญชวนพี่น้องร่ วมสมโภชแม่ พระรับเกียรติเข้ าสู่ สวรรค์ :ในวันเสาร์ที่ 18 สิ งหาคม 2018
เวลา 19.00 น. โดยตั้งขบวนแห่บริ เวณหน้าบ้านคุณยายวิริน งอยกุดจิก (ป้าริ น) มายังวัดท่าแร่
มีพธิ ีมิสซา และถวายช่อดอกไม้ พร้อมกันนี้ลูกหลานเยาวชนพวกเราจะออกจาหน่ายดอกไม้
ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 ด้วย
8. เชิญพี่น้องร่ วมฉลองศาสนนามนักบุญหลุยส์ : ศาสนนามของพระคุณเจ้าจาเนียร สันติสุข
นิรันดร์ ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. ขอการสนับสนุนโรงทานอาหารจาก
พีน่ อ้ งด้วย ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
9. คณะซิสเตอร์ อารามกลาริส กาปูชิน ท่ าแร่ : ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาภิบาลวัด และพี่
น้องชาวท่าแร่ ที่ช่วยเหลือการจัดงาน โรงทานอาหาร ปั จจัย โอกาสฉลองอารามเมื่อวันเสาร์ที่
4 สิงหาคม 2018 ที่ผา่ นมา
10. ทางวัดมีโครงการปรับปรุง : ซ่อมแซมบ้านพักพระสงฆ์ การปรับปรุ งห้องประชุมสภาภิบาล
วัด และการติดตั้งระบบไฟสารอง (เครื่ องสารองไฟ) ภายในวัด จึงขอสนับสนุน รับบริ จาค
เพือ่ การปรับปรุ งพัฒนาวัด จะได้บรรลุผลสาเร็จ
11. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,332 ตรม. ยังเหลืออีก 293 ตรม. : อุทิศให้เปโตร ลาแคน,มารี อา ยายเทียม อุปพงษ์ 1 ตรม.
/ ยายสาคร อุทิศให้เปโตร บรรชา,กลารา ภักดี อุปรี ,ยวง คอง,ยูเลียนา หลงมา พาพรมลิด,
เทเรซา บุญหลาย อาจุฬา 1 ตรม. / ครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง ลูกหลาน อุทิศให้มารี อา มักดา
เลนา คาผิน อยูแ่ ร่ 5 ตรม. / ร้านบ้านยา อุทิศให้เยโนเวฟา ทองคา เด่นไชยรัตน์ ญาติพนี่ อ้ ง
ที่ล่วงลับทั้งสองฝ่ าย วิญญาณในไฟชาระ 10 ตรม. / ลูกๆหลานๆ อุทิศให้โทมัส บัญชา
เชียรพลแสน 7 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 19 เทศกาลธรรมดา วันที่ 12 - 18 สิ งหาคม 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์

 สุขสาราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

ผู้ขอ

ทาบุญ

06.00 น.

วันแม่ แห่ งชาติ

 สุ ขสาราญครอบครัว ป้ามะลิ,ครอบครัวนายวีระเดช ,
12 ส.ค.18 ครอบครัว นายเชวงศักดิ์ ทรงเล็กสิ งห์
07.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว นายณรงค์,นายวีระศักดิ์,
นายพงษ์ศกั ดิ์,นางปราณี อุปรี และลูกหลานทั้งใกล้และไกล

 สุ ขสาราญครอบครัว นายชุมพร กาแก้ว, อุทิศให้ มารี อา
วิไล กาแก้ว,อันโตนีโอ อน,ซิลเวียน ชาลี,ยวง อารมณ์ งอยกุด
จิก,เวโรนีกา สมสนุก ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสาราญครอบครัว คุณยายบุญเรี ยน และลูกๆทุกคน,
สุ ขสาราญแด่ คุณฟตาเปรี่ ยมศักดิ์ มณีรัตน์ และลูกทุกคน,
อุทิศให้ เปาโล ทัง,อันนา เสี ยว,เปโตร ทองเคลื่อน,มารี อา
บุญล้อม,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,มารี อา แนบเนียน มณีรัตน์,ยอแซฟ
บัวทัย,เปโตร บรรชัย,มารี อา รัตชนี ยงบรรทม,คาเบรี ยล
จันทา,อันนา ปัดชา ยงบรรทม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว นางคาเคียน กิ่งโก้ และครอบครัว
ลุกๆทุกคน, อุทิศให้ พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
,ยอแซฟ ประยูร กิ่งโก้,มีคาแอล เครื อ,อันนา คาผล,โรซา
บุตรศรี เฮืองฮุง,เปโตร บุญมา,มารี อา เที่ยง,ยอแซฟ สมศักดิ์
แสนปาก วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว นางประมวล, อุทิศให้ ยอแซฟ
สมชาติ จันทร์กระจ่าง,ฟิ ลิป คาสลวน,มารี อา คาเปี่ ยง,อากาทา
ละมัย,เปโตร สมใจ,มีคาแอล วลัย ซึมเมฆ
 สุ ขสาราญครอบครัว นางดารุ ณี กงพันลาด,อุทิศให้ เปโตร
องเบียน,อันนา บุญรอง,เทเรซา จิตนา เด่นไชยรัตน์
 สุ ขสาราญแด่ มารี อา พรพิศ อินธิราช, อุทิศให้ เทเรเซา
บุญหลาย อาจุฬา
 โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญแด่ นายอนุศร ยงบรรทม,
สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายชาติชาย ยงบรรทม, อุทิศให้
ยายพะยอม,ตาควง วิญญาณในไฟชาระ

อาทิตย์

ป้ามะลิ

200

ยายสาคร

300

นายชุมพร

500

บุญเรี ยน

500

ยายคาเคียน

ประมวล

1,000

300

นางดารุ ณี

200

น.ส.รัชนี

200

นายอนุศร

300

07.30 น.


 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
 นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร บัวจันทร์
อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน และ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พาพรมลิด
ลูกๆ
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
นางจาเนียร
 อุทิศให้ จ่าสิ บเอกเปโตร ปรารถนา ชัยราช
นางบุญสู ง
 อุทิศให้ มีคาแอล วัง ศรพิมพ์
นางมณีรัตน์
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
นางสุ ภาพร
 อุทิศให้ ราฟาแอล วัชริ นทร์,เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล
นางสุ กญั ญา
อุดมเดช
 อุทิศให้ เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน,เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา นายวีระชัย
วิไล,ราฟาแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช
ญาติพี่นอ้ ง
 อุทิศให้ มีคาแอล มีชยั วงศ์ชยั
สท.ศิริพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์
,เวโรนีกา สมสนุก ทองอันตัง,มารี อา บุญเปรี ยบ คาสุ ขุม
ป้ามะลิ
 อุทิศให้ อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เชาวเลิศ,มีคาแอล ซ้าย
,มารี อา เตือนใจ ทรงเล็กสิ งห์,มีคาแอล จันเพ็ง,โรซา จันสด
อุดมเดช,เปโตร เหมือน บุดดีดว้ งวิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
ป้าเตี่ย
 อุทิศให้ มารี อา บาเกือง,เปาโล เกือง โฮถิ,มารี อา นิภาพร
สกุลจิตรารัตน์, นางเหลิน ดิ่นถิ,เปโตร เหวียน,ป้าหนูพ่วง
วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ที่ล่วงลับ
แสงจันทร์
 อุทิศให้ โทมา ดา,มารี อา ทองจันทร์,มีคาแอล บุญเรื อง,
มารี อา บุญเรี ยบ,ยอแซฟ ณรงค์,มีคาแอล ประยงค์,มารี อา
นงค์เยาว์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
อิทธิกร
 อุทิศให้ มารี อา สุ พตั รา แสนปาก
นางพิกุลทอง
 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,ยวง

200

200
200
200
200
200
200
200
200
300

200

300

300

200
500

บัปติสตา ชาสี ,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า

 อุทิศให้ กาทารี นา สาราญ อุดมเดช
 อุทิศให้ เซซีลีอา ทองสุ ข ศรี วรกุล
อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว อ.หิ รัญ ครู ลดาวัลย์ แก้วเสถียร และ
12 ส.ค.18 ลูกหลาน
10.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว นางรุ จิรา – นายสุ เวียน หลวงโกฎ
และลูกๆหลานๆ

 โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญครอบครัว รศ.ดร.เอกฉัตร –
ดร.บุษรา สิ ริสรรคานันท์
 โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญครอบครัว นางบรรจง
โพธิ์สว่าง
 โมทนาคุณแม่พระ สุ ขสาราญแด่ คุณป้าโห่
 สุ ขสาราญแด่ ผอ.เยีย่ ม – อ.ราไพวรรณ รุ จิพจน์, อุทิศให้
เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน อุดมเดช,คุณปู่
เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันตน เชิดชาย,ยวง บัปติสตา
ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร,ยอแซฟ ทนงศักดิ์,ฟรังซิสโก
ปราโมทย์ อุดมเดช,มารี อา สร้อยสุ ดา จันทร์ เพ็ญ,ยอแซฟ
ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ, ยอแซฟ เจวียน, ซิสเตอร์
อันตนนีอา ฟาม ถิ เฮือง วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มารี อา มักดาเลนา คาผิน อยูแ่ ร่ ครบ 1 สัปดาห์

นายชัยสวัสดิ์
นายชัยสวัสดิ์
อ.ลดาวัลย์

300
300
200

อาทิตย์

200

รศ.ดร.เอกฉัตร

1,000

นางบรรจง

200

ลูกๆ
อ.ราไพวรรณ

200
200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

อ.สุ นทราภรณ์

200

ยายประสาน
ป้าละออ
ญาติๆ

200
500
200

 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิ มมา อุดมเดช,เทเรซา 
จิราภรณ์,เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย, นายวิสุทธิ์ แก้วเสถียร
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลาแคน,มารี อา ยายเทียม,กาทารี นา งามนิด
อุปพงษ์,เปโตร เสวียน,ยวง วรวิทย์,เปโตร จิน,อักแนส
ทองศรี ,อันนา ภู ลือแก้วมา
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ยอแซฟ มนัส อุตพันธ์,มีคาแอล บุญมาก,เอากุสติ
นา จอมศรี ,โทมัส วิโรจน์ โน๊ตสุ ภา,ทีโมเทียว เขียน,เซซีลีอา
ยายนาง,เปาโล บัวอ่อน เพียแก้ว,โรซา นารี ภักดีสวัสดิ์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา ซูซานนา,โรซา กาแก้ว หาญริ นทร์,
เอลีซาเบ็ธ ม่อม บุญรองเรื อง วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด อุดมเดช
,ยอห์น บอสโก สุ พนั ธ์,เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช วิญญาณใน
ไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ นายบัณฑชา เนตรนพประไพ,อังแนส เฉลา
วิญญาณลูกๆที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
อาทิตย์  สุ ขสาราญแด่ นางหนูพร นาอุดม
12 ส.ค.18  สุ ขสาราญครอบครัว มามีกุล, ครอบครัวยุติธรรม, อุทิศให้
19.00 น. ลูซีอา สมจิต,เปาโล วันทา,เปาโล ศักดิ์ณรงค์ มามีกุล,เปาโล
เบ,มารี อา มักดาเลนา บุญธรรม นามละคร วิญญาณลูก ญาติพี่

น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญแด่ น.ส.ประภาพร,นายเจษฎา อุปพงษ์ และ
ครอบครัว,อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติราช
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว สว่าง,

อ.ลดาวัลย์

200

ป้าตา

300

มะลิซอ้ น
สุ ดารัตน์

200
200

ป้ามะลิ

200

กาญจนา

200

กาญจนา

200

ลูกๆหลานๆ
คพ.เอ
ศกุนตลา –
สุ ทธิศกั ดิ์

200
200
300

ประภาพร

300

นางวิไลวัลย์

200

เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล 
สุ ระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
วันจันทร์  สุ ขสาราญแด่ นางประพิศ สิ ริเวียงสกุล
13 ส.ค.18  สุ ขสาราญครอบครัว นางคาเคียน กิ่งโก้ และครอบครัว
06.00 น. ลุกๆทุกคน, อุทิศให้ พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
,ยอแซฟ ประยูร กิ่งโก้,มีคาแอล เครื อ,อันนา คาผล,โรซา
บุตรศรี เฮืองฮุง,เปโตร บุญมา,มารี อา เที่ยง,ยอแซฟ สมศักดิ์
แสนปาก วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดารงไทย
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล,เบเนดิกโต คาปาว
,อักแนส คาวอน และลูกหลานทุกคน
 อุทิศให้ ครู คาผาย สายศร, ครู เจริ ญ ไชยสุ โพธิ์,ครู ชาเรื อง
พงษ์พิศ, ครู สมรัตน์ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ เปโตร สมภาร แร่ วงคต
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์

วันพุธ
15 ส.ค.18
06.00 น.

ลูกๆ

200

นางประพิศ
ยายคาเคียน

200
300

19.00 น.

อ.ปรี ยาพร
ป้าละออ

200
200

อ.นิทศั น์

300

วันพฤหัส
16 ส.ค.18
06.00 น.

อ.วิรัตน์
นางประพิศ

200
200

วันศุกร์
17 ส.ค.18

06.00 น.

สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

10.00 น.  มิสซาปลงศพ ยอแซฟ ถาวร ชมภูจนั ทร์
14.00 น.  มิสซาปลงศพ มีคาแอล สุ ทธิชยั อินธิเสน
วันอังคาร  สุ ขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
14 ส.ค.18 ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุ ขสาราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,

06.00 น. อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คาพวน,เอลีซาเบ็ธ คาเปี่ ยง,
ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อเฒ่าจันทร์,แม่เฒ่าจันทร์
,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร วิเศษ,ยอแซฟ อุทิศ

ลูก
-

400
-

คพ.เอ

200

วันเสาร์
18 ส.ค.18

06.00 น.

 อุทิศให้ เปโตร สมภาร แร่ วงคต
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ โรซา ยายกร อุดมเดช ครบ 43 ปี ,ยอแซฟ คามี,
นิโกเลา บุญชม สกนธวัฒน์ วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งสองฝ่ าย
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 สุ ขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุ ขสาราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คาพวน,เอลีซาเบ็ธ คาเปี่ ยง,
ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อเฒ่าจันทร์,แม่เฒ่าจันทร์
,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร วิเศษ,ยอแซฟ อุทิศ
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายนพพร ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปาโล พันธ์รบ,เซซีลีอา ดาเรี ยน กัลยาบาล,
ยอแซฟ นิรุทธิ์ สุ วรรณโน
 อุทิศให้ ลูกา ประสิ ทธิ์,กาทารี นา สาราญ อุดมเดช
วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นางสุ วาที วสุ ริย ์
สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.พีรณัฐ เดชวิทยานุศกั ดิ์,โมทนา
คุณแม่พระ นางชนิตา เดชวิทยานุศกั ดิ์ และลูกๆ
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ป้าลาดวน ครบ 73 ปี ,อุทิศให้ ฟิ ลิป
คาสวน,มารี อา คาเปรี่ ยง,อากาทา ละไม ซึมเมฆ,เปโตร สมใจ
,มีคาแอล สาเนียง ทองอันตัง,พ่อเฒ่ากัณหา,แม่เฒ่าวันทา
ทองอันตัง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุ ขสาราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คาพวน,เอลีซาเบ็ธ คาเปี่ ยง,
ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อเฒ่าจันทร์,แม่เฒ่าจันทร์
,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร วิเศษ,ยอแซฟ อุทิศ และ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

อ.วิรัตน์
อ.ปรี ยาพร
ยายกรุ ณา

200
200
200

คพ.เอ

200

บุญเรี ยน
ญาติ

200
200

อ.สุ รสิ ทธิ์

300

ญาติ
ยายกรุ ณา

200
200

ป้าลาดวน

200

คพ.เอ

200

 อุทิศให้ เปาโล ประมวล บรรจงศิลป์

สิ รินธร

300

