พระจะใช้ 3 โครงการ คือ 1. ซ่อมแซมบ้านพักพระสงฆ์ 2. ซื้อเครื่ องสารองไฟฟ้า 3. จัดทา
ห้องประชุมสภาภิบาลวัด และทุกวันอาทิตย์ มิสซาที่ 4 (19.00 น.) จะถวายมิสซาที่ถ้ าแม่พระ
8. สั งฆมณฑลจันทบุรี : เป็ นเจ้าภาพค่ายผูน้ าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 วันที่ 13 – 20

วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 41
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2018 : 06.00 น. = 6,523.- / 07.30 น. = 4,736.- /
10.30 น. = 4,492.- / 19.00 น. = 4,569.- รวม 20,320 บาท (อา.ที่ 23 ก.ย. : 20,142 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย นายอดุลย์ ตระกูลมา กับ
อ.ปองปรี ดา เหล่าบุญมา พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร
ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. เชิญคณะพระหฤทัยประชุม : วันอาทิตย์น้ ี 7 ตุลาคม 2018 เวลา 12.00 น. ที่วดั ท่าแร่
6. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 9 - วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018 ทางวัดขอ งด พิธีมิสซา +
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตลอดทั้งเดือนตุลาคม
7. เชิญพี่น้องร่ วมสวดสายประคา : ในชุมชน คุม้ บ้าน โอกาสเดือนแม่พระ โดยปี นี้เงินสวดแม่

ตุลาคม 2018 วัดของเราส่ง พรชนก ยงบรรทม และวิลาสิ นี จักรจิต เข้าร่ วมค่ายผูน้ าเยาวชนในครั้งนี้
9. เชิญร่ วมฉลองบ้ านเณรฟาติมา ท่ าแร่ : วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. โดยมีมิสซาตรีวาร
วันที่ 10 – 11 ตุลาคม เวลา 19.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 19.00 น.แห่พระรู ปแม่พระจากวัดท่าแร่
ไปยังบ้านเณรฟาติมา เวลา 19.30 น. มิสซา + ถวายช่อดอกไม้ และเผาจดหมายแด่แม่พระ และมีค่าย
สั มผัสกระแสเรียก วันที่ 15 -19 ตุลาคม 2018 ที่บา้ นเณรฟาติมา ท่าแร่ (สอบถามรายละเอียดที่
คุณพ่อเจ้าวัด)
10. ค่ายกระแสเรียก Follow Me" : สัมผัสชีวิตนักบวชแพร่ ธรรมโดยการให้การศึกษา และการรักษา
พยาบาล ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร ในวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2018 ณ โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ
ท่าแร่ เยาวชนหญิง โสด ที่สนใจ ตั้งแต่ช้ นั ประถมศึษาปี ที่ 6 ถึงระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 30 ปี
โปรดติดต่อขอรายละเอียดเซอร์ สแตลลา นิลเขต โทร. 089-9271779
11. เชิญร่ วมฉลองบุญราศีสองคอนประจาปี : วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2018 มิสซาเวลา 10.00 น.
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน ต.ป่ งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายสุ ธิศักดิ์ ยุติธรรม บุตรนายสงกรานต์ นางสุรินดา ยุติธรรม
ที่อยู่ 424 หมู่ 1 อ.เมือง จ.สกลนคร กับ มารีอา ศกุนตลา มามีกุล บุตรี นายธวัฒชัย มามีกุล นางพัชรี
ยิ่งยง ที่อยู่ 965 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
13. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง เปาโล สุ รศักดิ์ สุ ขสง่ าเจริญ บุตรนายสุภาพ นางละออ
สุขสง่าเจริ ญ ที่อยู่ 975 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ อันนา วชิราภรณ์ พงษ์พิศ บุตรี
นายปรี ชา นางคานาง พงษ์พิศ ที่อยู่ 368 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
14. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพืน้ ถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 1,398
ตรม. ยังเหลืออีก 227 ตรม. : โมทนาคุณแม่พระน.ส.ลลินธร ยงดี 1 ตรม. / อุทิศให้เปาโล เฉลิมพล
มานะโพน 1 ตรม. / อุทิศให้มารี อา ฉลาด,เปโตร ราศรี ,อันนา ชไมพร เชียนพลแสน 21 ตรม.
15. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : พ่อ – แม่ อุทิศให้เปโตร
ปารเมศ ชมภูจนั ทร์ 1,100 บาท / ญาติพี่นอ้ ง อุทิศให้มีคาแอล อ่อนหวาน,อันนา ปันทะ,ซ.อัมพร,

เปโตร ปารเมศ,พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,ลอเรนซ์ สันทะ,ยูรีอาอรทัย ,เอากุสติโน
สนธิยา,มารี อา วรรณพร,มารี อา วรรณิ ภา 500 บาท

จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่ 7 – 13 ตุลาคม 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์  โมทนาคุณพระเป็ นเจ้า โอกาสครบรอบวันบวช
06.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม,สุขสาราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นิภาภรณ์ ดาลุนพันธ์
7 ต.ค.18  อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
07.30 น. เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซี ลีอา หา
 ,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิ ส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง
อ้นสูงเนิน และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล วัง ศรพิมพ์
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล ณรงค์ อุดมเดช
 อุทิศให้ มอนิกา สมจิตร คาศรี
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก
 อุทิศให้ คามิลโล เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทองคายน์
,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ ชัยณรงค์,เทเรซา แสงจันทร์
มังกาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล นิ ชชัย,ซี มอน เฮือง,มารี อา จันดี

ผู้ขอ

นิภาภรณ์
นางพิสมัย

นางสุภาพร
นางมณี รัตน์
ผช.ทวีศกั ดิ์
ลูก – ภรรยา
เทียนทอง
อิทธิกร
ลูก-ภรรยา
ลูกหลาน

นางบุญถม

ทาบุญ

200
200

200
200
200
200
200
200
200
300

200

ทองอันตัง,เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ เชียรพลแสน,
อากาทา ยุพา มานะพล วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ 
 อุทิศให้ ยอชจ์ จาปา,อังแนส กดชา,คามิลโล โสภา,
นางวิจิตรา
อันนา คาเครื่ อง ชมภูจนั ทร์ ,ยวง บัปติสตา เกต,อันนา พาดี
,เปโตร สุวิทย์,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช,อังแซม ประยัง,
เปโตร สุวรรณ แดงลีท่า วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,ฟรังซิ สโก เพลิง,
คุณเพชรี
มารี อา หยุง่ ,เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน,ราฟาแอล
วรศิลป์ ,เปาโล อิศวร,ราฟาแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช,
แคททรี ยา อารี คาเมือง
 อุทิศให้ เปโตร ไสว,อันนา เหี ยน ใจเสรี ,เปโตร ดิ้ง,
คุณมณี รัตน์
กาทารี นา วิไล อุดมเดช,มีคาแอล ทวี,กาทารี นา พันมหา
,เปาโล สมศักดิ์ เดชศิริอุดม,ราฟาแอล วรศิลป์ ,ราฟาแอล
วัชริ นทร์ ,เซซี ลีอา พิมพา อุดมเดช
 อุทิศให้ จ่าสิ บเอก เปโตร ปรารถนา ชัยราช
นางบุญสูง
ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ เปโตร ไท,คริ สตินา หนู,บาร์ โทโลมิว อุดร,
ศิริญากรณ์
ลูซีอา แว่นศรี ,มีคาแอล ประยูร,อันนา สุทศั ศา,โทมัส
ฉลาด,เทเรซา ละมุน
 อุทิศให้ มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เปาโล
พรพนา
เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,เปโตร วิทวัธ คะพันธ์
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันโตนีโอ เข็ม,ยอเซปิ นา ปัดชา,เทเรซา
นางคาม้วน
ริ วาน,ยอแซฟ แช่ม,ยุสติโน ทรงสิ ทธิ์,ยออากิม มงคล
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ ธา หนูเพียง,มารี อา บุญมาก
ญาติ

200

200

200

500
500

200

500

200

,เทเรซา วิไลลักษณ์ เดชาเลิศ,เปโตร ยุย้ ,มารี อา อรดี,
คุณแม่เอลีซาเบ็ธ สุดใจ,มอนิกา ด้วง เดชาเลิศ

 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ชาศรี ,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า
ญาติ
,ออกุสติน ศราวุธ เจนเกษม,คุณพ่อยอห์น บัปติสต์
นริ นทร์ ศิริวิริยานันท์,มอนิกา เตียง มังกาย
 อุทิศให้ เยโนเวฟา ทองคา เด่นไชยรัตน์,เยโนเวฟา
ลูกหลาน
เกสร,อันนา จันทร์ ,ยอแซฟ ขาน,ยวง บุญกอง,เปโตร
สมพงษ์,เปโตร บุญล้อม,มารี อา วิลาวัลย์ เด่นไชยรัตน์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา บุญเรี ยบ,มีคาแอล บุญเรื อง,ยอแซฟ
อ.แสงจันทร์
ณรงค์,มีคาแอล ประยงค์,มารี อา นงค์เยาว์,เปโตร องลุด
,มารี อา บาหลิด,อันนา ปัทมา
ครู ผอ่ งศรี
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ครู ผอ่ งศรี พรหมอารักษ์,ครอบ
7 ต.ค.18 ครัวนางราณี ,อ.พัชริ นทร์ สุขสง่าเจริ ญ และลูก,ครอบครัว
10.30 น. อ.ปิ ยะดา พรหมอารักษ์,
คุณภูวดล
  โมทนาคุณพระเจ้า คุณภูวดล ทองศิริ, สุขสาราญ
ครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพนั ธ์ วิจิตรจันทร์
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.อัครพล หลวงโกฎิ
อาทิตย์
ครบ 2 ปี
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครู ชูศรี
ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ อ.สุ นทราภรณ์
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คาสุขุม
นางโสมธิฏา

200

200

500

200

300
300
200

200
200
200

 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
ยายประสาน
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล

ป้าละออ
 อุทิศให้ มารี อา มักดาเลนา คาผิน อยูแ่ ร่
ญาติๆ
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
ญาติ
สุริยะจันทร์ ,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
นางบุญศรี
 อุทิศให้ คุณพ่ออันตน คาผง กายราช,เปโตร วิง,
ป้าละออ
คริ สตินา แพง,คุณยายดา,มอนิกา ไพศาล กายราช,
โดโรโธ องเฮียน,บาฝ้าย,อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
กรกฤษณ์
อ.ราไพวรรณ
 อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช,กาทารี นา เหลี่ยน,เซซี ลีอา ทองจีน โสริ นทร์ ,
มาร์ ธา สุนเทียน มนตรี สา,ฟรังซิ สโก ปราโมทย์,มี คาแอล
วิจิตร,ยอแซฟ ทนงศักดิ์ อุดมเดช,มารี อา ประสาน ทองคา
,เทเรซา รัตนาภรณ์ ศรี แก้ว,คุณพ่อยอห์น บัปติสต์
นริ นทร์ ศิริวิริยานันท์
คุณภูวดล
 อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ,อันนา บุญปลูก,
เปาโล ชูเกียรติ กายราช,ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร
ครู ผอ่ งศรี
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด อุดมเดช,
มีคาแอล มาลา,มารี อา แก้ว,แอนโทนี่ บัญชา พรหมอารักษ์,
เปโตร เหมือน,ยออากิม ทวี,มีคาแอล บุญเรื อง,มารี อา
บุญเรี ยบ,กาทารี นา ดาริ นทร์,คามิลโล บุญแท็ง,ยวง บอสโก
สุ พนั ธ์,เทเรซา ซ่อนกลิ่น,ยอแซฟ ประทิน,อันนา อาภา,มารี อา
สมปอง,เซซีลีอา ยุพิน,วิกตอร์ ยินดี,มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน
อภิเชษฐ์,มีคาแอล วีระพล,นายประพจน์ คาระวะ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร องเที่ยว,อันนา บาเจ่า,มาเซอร์องั รี่ ,อันนา

ยายมาลี

200
500
200
300
300
500

500
200

200
300

200

สกุณา แดงลีท่า,โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ

เสงี่ยม,อันนา แขน เจริ ญพงษ์,ยอแซฟ พิชยั ,เปโตร ไพโรจน์
นรศาสตร์ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

 สุขสาราญครอบครัว นางกัลลิกา เสมอพิทกั ษ์
7 ต.ค.18  สุขสาราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ
19.00 น. ราชคา,สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.กฤติเดช ราชคา,
 อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์ จิรา
อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิ ว
สว่าง, เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์
,เปาโล สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,
เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ เปโตร สมบูรณ์ ศรี สกลวงศ์ ครบ 9 ปี ,ยวง
บัปติสตา องเกิ่น,มารี อา บาเผ เลวัล, ยอห์น คมดี ชัยหมื่น
,มีคาแอล ศราวุธ ศรี สกลวงศ์,มีคาแอล เพ็ง แสนโสม,
พลตารวจตรี อุดมเดช กปิ ตถา ณ อยุธยา ญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ถาวร ชมภูจนั ทร์ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง

อาทิตย์

วันจันทร์  สุขสาราญครอบครัว นายคาพุด นางสุพดั นายภูจิวตั ร
8 ต.ค.18 ฤทธิปะ, อุทิศให้ ลูกา โนรา,โรซา พับ,เบเนดิกโต พร้อม
06.00 น. ,เอากุสติโน สี กา,อังแนส แห้ว มรดก,โรซา ฝ้าย,มารี อา
ศิริพร,เอลีซาเบ็ธ ไผ่,คุณตา ปั่ง,เบเนดิกโต นริ นทร์
เสมอพิทกั ษ์,เปโตร บุญกัน,อังแนส สามา,อันนา ราตรี ,
เปโตร สุพนั ,อังแนส เพง,อังแนส พัง ฤทธิปะ,ลูซีอา

นางกัลลิกา
คุณอบุลวรรณ

500
200

นางวิไลวัลย์

200

ลูกๆ

200

วุฒินนั ท์

300

วันอังคาร  อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ

9 ต.ค.18  อุทิศให้ ยอแซฟ สุ มิตร โสริ นทร์
06.00 น.  อุทิศให้ มารี อา วันคา กรมแสง,ยอแซฟ ไกรวิทย์ ประกิ่ง

 อุทิศให้ ยอแซฟ องเด,อักแนส บาพวง,กาทารี นา บากอง
,มาร์ธา บาสมพงศ์,เซอร์เซเลสติน พาที,มารี อา วิมาน,เฮเลนา
ลาใย,เปโตร สมใจ อุดมเดช,มีคาแอล คาเพชร,เทเรซา
ยายสาราญ,อันตน บัณฑิต,สามเณรเบเนดิกโต สนิท,มารี อา
ศิริพร กายราช,เทเรซา ยายมยุรี,อันตน นิธิ กุลพันธ์,ฟรังซิสโก
เฉลิมพล เวทย์ศิริยานันท์,ยาโกเบ ประสงค์,ยอแซฟ ธีระ,
เปโตร นิวตั ิ ธีรานุวตั ิ วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

วันพุธ

300

ป้าพัด

200

300

ญาติ
ลูกๆ
พ่อ (อภัย)
ลูกหลาน

200
200
1,000
300

นางมารวม

300

ดารุ ณี

200

คุณครู ปรี ยาพร

200
300

 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 

10 ต.ค.18
วันพฤหัส  สุ ขสาราญครอบครัว ลุงเป๋ – นางมารวม ชัยวังราช,
11 ต.ค.18 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ศศิธร ชัยวังราช, อุทิศให้ คุณพ่อ
แม่เซื่ อน

ญาติ

06.00 น. ยอห์น บัปติสต์ นริ นทร์ ศิริวิริยานันท์,ยอห์ น ทองมี,เปโตร

ปาน,อันนาตาเซีย อินตา ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล,
อันนา เลียมพันธ์,เปาโล สมรัตน์ จันทรังษี,องเหื อง,บาเหื อง
จันถิ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

วันศุกร์

 อุทิศให้ เทเรซา จิตนา,อันนา บุญลอง เด่นไชยรัตน์

12 ต.ค.18

06.00 น.
วันเสาร์  อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดารงไทย

13 ต.ค.18  อุทิศให้ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นริ นทร์ ศิริวิริยา นันท์,

06.00 น. พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน,เปโตร คาแผ่น,อันนา บุญเพียง,

นางอาพร

ยอแซฟ ดาเกิง เสมอพิทกั ษ์,ฟรังซิสโก ขอด,อันนา ศรี จนั ทร์
,มารี อา ไพรศรี ,นางลาพูน คาพุทธ

