ทท่าแรท่ เมมืองศาสนา พลลังศรลัทธาในพระเจจ้า

ววันททที่ 20 - 26 ตตลาคม 2019 ปทททที่ 34 ฉบวับททที่ 42

พระสงฆฆ์ถวายมมิสซาววันอาทมิตยฆ์
มมิสซา 06.00 น. คคุณพพ่อชชัยเฉลมิม สคุทธมิ / 07.30 น. คคุณพพ่อสคุรศชักดมิดิ์ พงษษ์พมิศ
มมิสซา 10.30 น. คคุณพพ่อรณฤทธมิดิ์ เดพ่นไชยรชัตนษ์ / 19.00 น. คคุณพพ่ออาทมิตยษ์ วพ่องไว
พระสงฆฆ์ถวายมมิสซาประจจาววันธรรมดา : คคณพพ่ออาททิตยยยย วพ่องไว และพระสงฆฆ์ประจจาววัด

ประชาสสัมพสันธยจากอาสนวทิหารอสัครเทวดามมีคาแอล ทพ่าแรพ่
1. เงมินทานอาทมิตยฆ์ททที่ 13 ตตลาคม 2019 : 06.00 น. = 7,613.- / 07.30 น. = 3,166.- /
10.30 น. = 4,987.- / 19.00 น. = 4,924.- รวม 20,690 บาท
2. มมิสซา 06.00 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 27 ตตลาคม 2019 : ออานพระวาจาโดย นางนภาพร ออุปรรี กกบ
นางศศศิธร จกนทกงษรี พรร้อมผผร้ชช่วยพมิธทกรรม ชตดททที่ 1 กกานกนอกยการ จกาปาราช / ส.ท.ศศิรศิพงษษ์
เชรียนพลแสน / สารวกตรสมเกรียรตศิ วงศษ์ลกาพกนธษ์ / นายสอุวรรณ งะบอุรง
3. มมิสซา 10.30 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 27 ตตลาคม 2019 : ออานพระวาจาโดย คอุณวศิยะดา ดอนแสง กกบ
น.ส.ศศิรศินทศิพยษ์ เสมอพศิทกกษษ์
4. มมิสซา 19.00 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 27 ตตลาคม 2019 : ออานพระวาจาโดย น.ส.สลศินเกตนษ์ กกบ
น.ส.ณกฎฐธศิดา เบญจกวศินเลศิศ
5. เชมิญรช่วมพมิธทมมิสซาแรก ของคตณพช่อเปาโล ชวัยเฉลมิม สต ทธมิ : วกนอาทศิตยษ์ทรีที่ 20 ตอุลาคม 2019 เวลา
06.00 น. ณ อาสนวศิหารอกครเทวดามรีคาแอล ทอาแรอ
6. สวัมนาวมิถทชตมชนววัด ภาคตะววันออกเฉทยงเหนนือ ครวังรั้ ททที่ 8 / 2019 : ทรีที่โรงเรรียนเซนตษ์ยอแซฟ
นครพนม วกนทรีที่ 21 – 23 ตอุลาคม 2019 วกดทอาแรอ ไดด้รบก เกรียรตศิใหด้แบองปกนเรรที่องการออกเยรีที่ยม

สกตบอุรอุษ จะมรีตกวแทนฆราวาสวกดทอาแรอ 12 คน ไปรอ วมสกมมนา ออกเดศินทางวกนทรีที่ 22 ตอุลาคม
2019 เวลา 06.45 น. ทรีที่วกดทอาแรอ กลกบหลกงอาหารเทรียที่ งวกนทรีที่ 23 ตอุลาคม 2019
7. เชมิญรช่วมฉลอง 30 ปท คณะคผช่สมรสเพนืที่อพระครมิสตฆ์ระดวับชาตมิ (ซทเอฟซท) : วกนเสารษ์ทรีที่ 26 – วกน
อาทศิตยษ์ทรีที่ 27 ตอุลาคม 2019 ณ สกกการสถานพระมารดาแหองมรณสกกขรีสองคอน
8. สวดสายประคจา : ขอขอบคอุณพรีที่นด้องทรีที่ไดด้อกญเชศิญแมอพระสวดสายประคกาทรีที่บาด้ น นกาพระคอุณ
พระพรมาสสอครอบครกว ในเดรอนตอุลาคม เดรอนแมอพระแหองลสกประคกา จะมรีมศิสซาปศิดเดรอนแมอ
พระ วกนศอุกรษ์ทรีที่ 1 พฤศจศิกายน 2019 เวลา 19.00 น. ทรีที่ศาลานกกบอุญทกทงหลายสอุสานศกกดศิดสศิทธศิด และ
มรีการถวายชออดอกไมด้
9. เชมิญรช่วมมมิสซาอตทมิศแดช่ผช่ลผ ช่วงลวับ (ววันจตดเททยน) : ประจกาปรีของวกดทอาแรอ ในวกนเสารษ์ทรีที่ 2
พฤศจศิกายน 2019 เวลา 06.00 น. ณ ศาลานกกบอุญทกทงหลาย สอุสานศกกดศิดสศิทธศิดวกดทอาแรอ (เชศิญพรีที่
นด้องทกาความสะอาดบรศิเวณหลอุมศพของญาตศิพรีที่นด้องทรีที่ลอวงลกบ)
10. จจาหนช่ายเททยนโอกาสเสกสต สานศวักดมิดิ์สมิทธมิดิ์ประจจาปท : กลอุอมเยาวชนวกดทอาแรอ จะออกจกาหนอาย
เทรียน และจกาหนอายทรีที่ประธานชอุมชน / คอุด้ม และวางจกาหนอายโอกาสวกนเสกสอุสานศกกดศิดสศิทธศิด
ประจกาปรีของวกดทอาแรอ ชอวยสนกบสนอุน ลสกหลานเยาวชนของเราดด้วย โดยรายไดด้จะนกาเขด้า
กองทอุนของเยาวชนวกดทอาแรอ
11. การไปรช่วมมมิสซาของสมเดด็จพระสวันตะปาปาฟรวังซมิส : ทรีที่สนามศอุภชลาศกย กรอุงเทพฯ ขอ
ปรกบเปลรีที่ยนเวลา จากเวลา 03.00 น. ของวกนพฤหกสบดรีทรีที่ 21 พฤศจศิกายน 2019 เปป็นเวลา
20.00 น. (สองทตช่มตรง ) ของวกนพอุธทรีที่ 20 พฤศจศิกายน 2019 รถยนตษ์จอดรอทรีที่วดก ทอาแรอ พรีที่นด้องทรีที่
เดศินทางไปกกบรถของวกดตด้องไปถถึงวกดไมพ่เกทิน 19.00 น.เพราะตด้องจกดทรีที่นกงที่ (ลด้อหมอุน 20.00 น.)
ชอวงนรีทพรีที่นด้องตด้องไปชการะเงศิน 1,000 บาท ดอวนดด้วย สอ วนเรรที่องเสรทอทรีที่ระลถึกไมอไดด้บกงคกบซรทอ แตอ
หากสนใจ สามารถสกงที่ ซรทอไดด้ทรีที่ คอุณศศิรศินทศิพยษ์ เสมอพศิทกกษษ์ โทร 042-711272 , 087-2201659
12. ประกาศศทลสมรสครวังรั้ ททที่ 1
คผช่ททที่ 1 ระหวอาง นายเอกชวัย เมนืองแพน บอุตรนายเฉลศิมชกย กกบ นางยอใจ เมรองแพน เลขทรีที่

กกบ

85 หมสอ 8 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร กกบ น.ส.ลวัดดาววัลยฆ์ ทองอวันตวัง บอุตรรี นายไตรรงคษ์คษ์

นางอาวร ทองอกนตกง เลขทรีที่ 425 หมสอ 3 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร
คผช่ททที่ 2 ระหวอาง นายนตวฒ
วั นฆ์ วงศฆ์แสง บอุตรนายปรรีชา กกบ นางอรอุณรี วงศษ์แสง เลขทรีที่ 105 /
46 ต.ธาตอุเชศิงชอุม อ.เมรอง จ.สกลนคร กกบ น.ส.พงษฆ์ลดา โฉมฉมิน บอุตรรี นายสมพงษษ์ กกบ
นางเสงรีที่ยม โฉมฉศิน เลขทรีที่ 299 หมสอ 6 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร
13. ประกาศศทลสมรสครวังรั้ ททที่ 2 ระหวอาง นายภผภผมมิพวัฒนฆ์ เนนืองทอง บอุตรนายพศิชศิต กกบ นางยอุพศิน
เนรองทอง เลขทรีที่ 618 หมสอ 1 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร กกบ น.ส.สต ภาพร สทลาออน บอุตรรี
นายสมชกย กกบ นางประเทรอง สรีลาออน เลขทรีที่ 373 หมสอ 15 ต.หด้วยยาง อ.เมรอง จ.สกลนคร
14. ประกาศศทลสมรสครวังรั้ ททที่ 3 ระหวอาง นายภาสกร เอทรั้ยงทอง บอุตรนายเอนก กกบ นางฉวรีวรรณ
เอรีทยงทอง เลขทรีที่ 322 หมสอ 17 ต.ผกกปกง อ.ภสเขรียว จ.ชกยภสมศิ กกบ น.ส.ราตรท ศรทวรกตล บอุตรรี
นายบรรจง กกบ นางยวนใจ ศรรีวรกอุล เลขทรีที่ 43 หมสอ 6 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร
15. ประกาศศทลสมรสครวังรั้ ททที่ 2 ( วกดปอาพนาวกลยษ์ )
คผช่ททที่ 1 ระหวอาง นายพวันธตฆ์พมิศ ยงบรรทม บอุตรนายเกศิดศกกดศิด กกบ นางบกวไร ยงบรรทม
เลขทรีที่ 14 หมสอ 1 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร กกบ นางบรรชร เกลทรั้ยงเกลา บอุตรรี นายครอุฑ กกบ
นางอออนดรี เกลรีทยงเกลา เลขทรีที่ 14 หมสอ 1 ต.นาขาม อ.กอุฉศินารายณษ์ จ.กาฬสศินธอุษ์
คผช่ททที่ 2 ระหวอาง นายบรรดมิษฐฆ์ ลาดบาสท บอุตรนายแพง กกบ นางแกอง ลาดบาสรี เลขทรีที่ 165
หมสอ 2 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร กกบ นางมะลมิ วรรณพวันธฆ์ บอุตรรี นายอศินทรษ์รษ์ กกบ นางผกน
วรรณพกนธษ์ เลขทรีที่ 9 หมสอ 6 ต.ไผอใหญอ อ.มอวงสามสศิบ จ.ออุบลราชธานรี
คผช่ททที่ 3 ระหวอาง นายนวัฐกผล กจาวงศฆ์ บอุตรนายประสศิทธศิด กกบ นางทองไสย เลขทรีที่ 10 หมสอ 3
ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร กกบ น.ส.กวัญญธมิดา โพธมิดิ์ดจา บอุตรรี นายชาลศิกา กกบ นางสอุพรกตนษ์นษ์
โพธศิดดกา เลขทรีที่ 166 หมสอ 2 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร
คผช่ททที่ 4 ระหวอาง นายธนพล ลาดบาสท บอุตรนายบกนดศิษฐษ์ กกบ นางหนสพศิศ ลาดบาสรี เลขทรีที่
478 หมสอ 3 ต.ทอาแรอ อ.เมรอง จ.สกลนคร กกบ น.ส.วรรณจวันทรฆ์ คจาคนซนืที่อ บอุตรรี นายวรีระศกกดศิด
กกบ นางวนศิดา คกาคนซรที่อ เลขทรีที่ 105 หมสอ 3 ต.สรีชมพส อ.นาแก จ.นครพนม

16. เชมิญรช่วมบรมิจาคปรวับปรต งอาคาร คตณพช่อยอแซฟ กอมบผรมิเออ : โอกาส 134 ปป การมาเปป็นเจด้า
วกดองคษ์แรกของวกดทอาแรอ - หลวังคา 170 แผอนๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟหร้องประชตม 30 ชอุด
ชอุดละ 1,200 บ. / - ตกแตช่งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
17. ขอขอบคตณผผร้สมทบโครงการ ปลลกหญญ้ามาเลยย ไมญ้ประดสับ ตรม.ละ 100 บาท บรศิจาคแลด้ว 30
ตรม. ยกงเหลรออรีก 470 ชตด : น.ส.สอุนทรรี ชกยราช 5 ตรม. (500.-)
จวัดพมิมพฆ์โดย : โยธมิน มหาโยธท แกญ้ไข หรนือ เพทิพิ่มเตทิม ไดร้ททที่ โทร. 089-7793903 ไอดทไลนฆ์ pym.k

ปฏมิทมินมมิสซาสวัปดาหฆ์ททที่ 29 เทศกาลธรรมดา ววันททที่ 20 - 26 ตตลาคม 2019
ววัน/เวลา

โอกาส / จจดประสงคค

อาททิตยค
06.00 น.
อาทมิตยฆ์
20 ต.ค.19
07.30 น.


 สต ขสจาราญแดช่พทที่นร้องชาวทช่าแรช่ทตกทช่าน 
วชันแพรพ่ธรรมสากล

ผผผู้ขอ

อกจฉรา
 โมทนาคอุณแมอพระ สอุขสการาญครอบครกว
นางนารถอนงคษ์ พาพรมลศิด และหลานๆ
ลสกหลาน
 โมทนาคอุณพระเจด้า สอุขสการาญแดอ ยายบอุญเรรียน
มณรีรกตนษ์ และลสกหลาน,สอุขสการาญคลด้ายวกนเกศิด นาง
กรรนศิกา สมชศิด,ออุทศิศใหด้ ยอแซฟ บกวทกย,เปโตร บรร
ชกย,มารรีอา รกชนรี,คาเบรรียล จกนทา,อกนนา ปกดชา ยง
บรรทม,เปาโล ทกง,อกนนา เสรียว มณรีรกตนษ์
 สอุขสการาญแดอ สมาชศิกรด้านเกก ออโตด้ฟศิลษ์มทอาแรอ ทอุกๆคน เกก ออโตด้ฟศิลษ์ม
โอกาสครบ 5 ปรี, ออุทศิศใหด้ยอแซฟ สอุภาษศิต,มารรีอา
กอุล,ยอแซฟ อกานวย ออุปรรี,มรีคาแอล บอุญเรรอง,เทเรซา สม
นถึก กายราช วศิญญาณในไฟชการะ
ยอุทธชกย
 สอุขสการาญแดอ นายยอุทธชกย คกาผาเยรอง,ออุทศิศใหด้
เปโตร พศิทกกษษ์,มารรีอา พรพศิมล คกาผาเยรอง
นางพศิสมกย
 ออุทศิศใหด้ ฟศิลศิป บอุญชส,มารรีอา สอุพรรณ,อกนนา วศิจศิตรเ

ททาบจญ

200
300

500

200
200

หนรอกลาง,ฟรกงซศิสโก คกามรี,มอนศิกา คกาตออน,เซซรีลรีอา
หา,โทมา สาย,คอุณแมอ โกลเดรีย ดารณรี,ยอแซฟ คกาภา,เป

โตร บกวจกนทรษ์ อกาจอุฬา,ฟรกงซศิส ลกาไย คกาศรรี,จอาสศิบเอก
แสง อด้นสสงเนศิน ญาตศิพรีที่นด้องทรีที่ลอวงลกบ
 ออุทศิศใหด้ มรีคาแอล ประเทรียม,มารรีอา พะเยาวษ์,
ลสกๆ
ยอแซฟ อรอุณ บกงแมน
 ออุทศิศใหด้ มารรีอา มาลรี แกด้วกศิที่ง
สามรี,ลสกหลาน
 ออุทศิศใหด้ มรีคาแอล ระเบรียบ รอ มโพธศิดชกย
นางจกนมา
 ออุทศิศใหด้ เปโตร เทรีที่ยง ศอุภวศิทยาเจรศิญกอุล
 ออุทศิศใหด้ ยอแซฟ ชาญชกย,มารษ์ธา โสภา,ยอแซฟ ถอง อ.ประทกย
วศิไลวรรณ
ดาบสมเดป็จ,มรีคาแอล สมเกรียรตศิ รกตนวาร,คาเบรรียล
สรีทน,อกกแนส คกาตกน เชรียรพลแสน
 ออุทศิศใหด้ อากาทา ลกาเทรียน,ฟรกงซศิส ประดศิษฐษ์,เปโตร
มาลศินรี
สกาเรป็จ ยงคกาชา ญาตศิพรีที่นอด้ งทกทงสองฝอายทรีที่ลอวงลกบ
 ออุทศิศใหด้ อกนโตนรีโอ ลรี,กาทารรีนา เสงรีที่ยม,ยอแซฟ
ลสกๆหลานๆ
ไตรรงคษ์ ทองอกนตกง,ยอแซฟ วาสนา,ลสซรีอา วกนดรี,
ลสกา จวน,เทเรซา สอุรกตดาพร,ยอแซฟ วกฒนา ออุปรรี,
ยอแซฟ วศิระศกกดศิด เชรียนพลแสน
 ออุทศิศใหด้ ฟรกงซศิสโก โก,มอนศิกา เทรียบ โสรศินทรษ์,
ลสกหลาน
คามศิลโล เถศิง,อกนนา นด้อย,ยอแซฟ ทองคายนษ์,ยออกนนา
ลกดดา,ยอแซฟ ชกยณรงคษ์,เทเรซา แสงจกนทรษ์ มกงกาย
ญาตศิพรีที่นด้องทรีที่ลอวงลกบ วศิญญาณในไฟชการะ วศิญญาณทรีที่
ไมอมรีใครคศิดถถึง
 ออุทศิศใหด้ เบนาโด เครีทยม ยมบอุญ,ซสซานนา ฮาว ยม
สอุรศกกดศิด
บอุญ,เปโตร เตรีที่ยลศิม,ลสซรีอา แมอประทกย แซอลมทศิ ,ยอแซฟ
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สอุรชกย พรีรพงศษ์พศิพกฒนษ์
ลสกทกทง 2 คน
 ออุทศิศใหด้ อกกแนส นกนทศิยา คกาเสงรีที่ยม
ออุบลรกตนษ์
 ออุทศิศใหด้ เปาโล สอุรศกกดศิด อศินธศิญา

 ออุทศิศใหด้ เทเรซา สอุภาพร,เปโตร คกาใส ดอุมรถ,
นางพศิมพา
อากาทา บอุญมา,เปโตร ชาย ศรรีสอุพรรณ
 ออุทศิศใหด้ ฟรกงซศิสโก พกง,ยออกนนา หนสทกย เสมอ
ลสก
พศิทกกษษ์,อกลเบศิรษ์ด ดลใจ ศรรีครชอุม วศิญญาณในไฟชการะ
 ออุทศิศใหด้ กาทารรีนา สาร,อกนเดร อกที่า คกาศรรี,กาทารรีนา
นด้านด้อย
บอุญเยรีที่ยม,ราฟาแอล วรศศิลปษ์ ออุดมเดช,ยอแซฟ
อกานวย,ยอแซฟ เกศิด,มารรีอา แสน,ยอแซฟ อกานวย คกา
ศรรี,
เอลรีซาเบป็ธ เหรรียญ,เปโตร ถอาย ออุดมเดช,อากาทา เกษร
ศรรีวรกอุล วศิญญาณในไฟชการะ
นางจกาเนรียร
ออุทศิศใหด้ อกนนา กศิตตศิยา,ยวง ประมาณ,เปโตร โของ,
เอลรีซาเบป็ธ ละมอม บอุญรองเรรอง,ดาเรนา ดา,ยายสาลรี ออุ
ปรรียษ์
ยายละออ
 ออุทศิศใหด้ เบเนดศิกโต คกาปาว,อกกแนส คกาวอน
ศรรีวรกอุล,เปโตร ฝด้าย,สเตฟาโน พอวง,เปโตร พรด้อม,อกน
โตนรีโอ นพดล,เปโตร ประคอง,เทเรซา พวงเพชร ศรรีว
รกอุล,มอนศิกา ไพศาล กายราช
 ออุทศิศใหด้ เปโตร ใจงาม,เปาลศิโน พงษษ์เทพ,แบรษ์นาโด ยายสกาเบรียน
ไพฑสรยษ์,มารรีอา ทศิพา ซถึมเมฆ,กาทารรีนา พศิณทอง
ทองอกนตกง,เปโตร พศิทกกษษ์,มารรีอา พรพศิมล คกาผาเยรอง
ประเทรอง
 ออุทศิศใหด้ ยวง บกปตศิสตา เกตอุ,อกนนา พาดรี,เปโตร
สอุวศิทยษ์,เฮเรเนออุส ธวกช อศินธศิราช,ยอรษ์ช จกาปา,อกกแนส
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กดชา,อกนนา คกาเครอที่ ง ชมภสจกนทรษ์ วศิญญาณในไฟชการะ
วศิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคศิดถถึง
 ออุทศิศใหด้ มารรีอา วศิไล กาแกด้ว ครบ 10 ปรี,ซศิลเวรียล
ชาลรี,อกนโตนรีโอ อน,ยวง อารมณษ์ งอยกอุดจศิก,เวโรนรีกา
สมสนอุก ทองอกนตกง ญาตศิพรีที่นด้องทรีที่ลอวงลกบ วศิญญาณทรีที่
ไมอมรีใครคศิดถถึง
 ออุทศิศใหด้ เปโตร ไทย,ครศิสตศินา หนส,บาโธโลมศิว
ออุดร,ลสซรีอา แวอนศรรี,มรีคาแอล ประยสร,โทมกส ฉลาด
ยงบรรทม,เทเรซา ละมอุม จกนลรอชกย,อกนนา สอุทกศษา,ยวง
โอก,เจมสษ์ อกครเดช บอุผาชกย
 ออุทศิศใหด้ มารรีอา บอุญชม ศรรีษาวรรณ
อาทมิตยฆ์
20 ต.ค.19
10.30 น.


 สอุขสการาญครอบครกว อ.ปรรีชา นางปรศิญญา กาญจน
เกต และลสกหลาน เหลน
 สอุขสการาญแดอ นายวอุฒศินนก ตษ์ สาโยธา,ออุทศิศใหด้ เปโตร
รกฐพล,มรีคาแอล เพป็ง แสนโสม
 ออุทศิศใหด้ เปโตร เงรีที่ย ,มารรีอา เสงรีที่ยม,เปโตรสมศกกดศิด,
มรีคาแอล มงคล เจรศิญพงษษ์,เปาโล กฤษฏา พกฒนศิบสลยษ์
ญาตศิพรีที่นด้องทรีที่ลอวงลกบ
 ออุทศิศใหด้ ดอมศินศิก พชรภกทร สรรคษ์นกศิ ร,มรีคาแอล
ประชกน,อกนนา บอุญปลสก,เปาโล ชสเกรียรตศิ กายราช
 ออุทศิศใหด้ มารษ์ธา ชมชรที่น สกลธวกฒนษ์
 ออุทศิศใหด้ ยอแซฟ พนมพร ตระกสลมา
 ออุทศิศใหด้ ยอแซฟ ชกาเลรอง พงศษ์พศิษณอุ
 ออุทศิศใหด้ เปโตร เทรีที่ยง ศอุภวศิทยาเจรศิญกอุล
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อ.ปรรีชา
 ออุทศิศใหด้ อกนโตนรีโอ เฉลศิมชกย ละครทด้าว
 ออุทศิศใหด้ บศิดา มารดา ปสอ ยอา ตา ยาย ครส อาจารยษ์ ผสด้มรี
อ.ปรรีชา
พระคอุณ

 ออุทศิศใหด้ พระคอุณเจด้ามรีคาแอล เกรีทยน เสมอพศิทกกษษ์,
คอุณพออยอแซฟ อศินทรษ์ นารศินรกกษษ์,คอุณพออเปาโล พศิชศิต
ศรรีอออน,คอุณพออมาระโก ถวศิล แสวงนาม,ซศิสเตอรษ์
กอแรตตรี กองศรรี ชมภสจกนทรษ์
นายจเร
 ออุทศิศใหด้ เปาโล นศิรนก ดรษ์,ฟศิลศิป ชาญณรงคษ์
เชรียนพลแสน
รกชนรี
 ออุทศิศใหด้ มรีคาแอล ชอวง,อากาทา ตอุลา,เยโรม พกฒนา
เสมอพศิทกกษษ์
ปด้าโหอ
 ออุทศิศใหด้ เปโตร บศิง,อกนนา ฮาย,องโหอ,บาเทรอง,ยวง
เกวรียน,มารรีอา บอุปผา,ยอแซฟ กองเพชร,ฟรกงซศิสเซเวรียรษ์
บอุญรกกษษ์ พกนนาคกา,มรีคาแอล สกมฤทธศิด ฤกษษ์ดรี,เปโตร
ณรงคษ์จศิตร นามละคร,มารรีอา จศิจว,องซอุน,บาาซอุน
วศิญญาณญาตศิพรีที่นด้องทรีที่ลอวงลกบ
อดอุมลกกษณษ์
 ออุทศิศใหด้ ยวง พศิชกย กกลยาบาล ครบ 1 ปรี
ลสกๆ
อาทมิตยฆ์  ออุทศิศใหด้ คอุณตาโทมกส สงวน, คอุณยายกาทารรีนา
20 ต.ค.19 ทองใส อศินธศิเสน,โรซา เสนาะ เฮรองฮอุง ญาตศิพรีที่นด้องทรีที่
19.00 น. ลอวงลกบ วศิญญาณในไฟชการะ วศิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคศิดถถึง
นางชมมณรี
 ออุทศิศใหด้ เลโอ ประจกน บรอกอุศล

นางบอุญเพป็ง
 ออุทศิศใหด้ ยอแซฟ วกชรพงษษ์ แของขกน
ครอบครกว
 ออุทศิศใหด้ ยอแซฟ สมชาย คกาพอุทธ
 ออุทศิศใหด้ เปโตร กอุลศิ,มอนศิกา ใบ,เปโตร เพรียร,มารรีอา อ.สมศกกดศิด
พอ,เปโตร ประชกน,เปโตร คกาเขรียน,โจเซฟรีนา บกว
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เรรียน,ฟรีโลมรีนา เจวรียน,เปโตร จกาเนรียร,ฟรีโลมรีนา จกานงคษ์
ออุดมเดช,ยอแซฟ ลอง เหงรียนวกน,ยอแซฟ เลด้ง,อกนนา
มารรี บอุญเพรียง ทศิศแดง,มารรีอา บอุญปกน ศรรีษาวรรณ,เป
โตร หงง๊อก โดอวนก ,เปาโล พกนธอุรษ์ บ,เซซรีลรีอา ดาเรรียน
วศิญญาณญาตศิพรีที่นอด้ งทกทงสองฝอายทรีที่ลอวงลกบ วศิญญาณใน
ไฟชการะ
 ออุทศิศใหด้ อากอุสตศิโน องเชรที่อม,มารรีอา จกนทรา,เทเรซา
วศิไล,มารรีอา พรเพป็ญ ธรีระนอุกสล,คอุณแมอเทเรซา โกลเดรีย
ตรงกะพงษษ์,มารรีอา วศิเชรียร,โทมกส คการด้อง วอามปด้อม
วศิญญาณในไฟชการะ
ววันจวันทรฆ์  สอุขสการาญคลด้ายวกนเกศิด น.ส.ชลศิศรา อด้นสสงเนศิน
21 ต.ค.19  ออุทศิศใหด้ เปโตร เทรีที่ยง ศอุภวศิทยาเจรศิญกอุล
06.00 น.  ออุทศิศใหด้ มรีคาแอล คกาพอุธ ฤทธศิปะ,เปโตร บกวจกนทรษ์
บอุญกกนตษ์,อกงแนส สกมมา,อกนนา ราตรรี,เปโตร สอุพรรณ ฤ
ทธศิปะ,ลสกา โนราหษ์ มรดก,โรซา พกบ มรดก ,เบเนดศิก
พรด้อม มรดก,อกงกอุสตศิโน สรีกา มรดก,อกงแนส แหด้ว
มรดก,โรซา ฝด้าย เสมอพศิทกกษษ์,มารรีอา ศศิรศิพร เสมอ
พศิทกกษษ์,เบเนดศิกโต นรศินทรษ์ เสมอพศิทกกษษ์,คอุณตา บกงที่
เสมอพศิทกกษษ์,เอลรีซาเบป็ธ ไผอ เสมอพศิทกกษษ์ ,โรซา
ทองจกนทรษ์ วศิมลจกนทรษ์,ลสซรีอา สกอุณา แดงลรีทอา
 ออุทศิศใหด้ เบนาโด เครีทยม ยมบอุญ,ซสซานนา ฮาว ยม
บอุญ,เปโตร เตรีที่ยลศิม,ลสซรีอา แมอประทกย แซอลทมศิ ,ยอแซฟ
สอุรชกย
พรีรพงศษ์พศิพกฒนษ์
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 ออุทศิศใหด้ คามศิลโล ซอวน,โรซา ชกาเรรอง,ฟศิลศิปเป สกงขษ์,
มารรีอา จศินดา,ยอแซฟ พนม,ยอแซฟ พศิชศิต ตระกสล
มา,เปโตร หวา,โรซา สอุลศิมา แดงลรีทอา,อกนนา อกมพร
วรรณภา
เชรียนพลแสน
 ออุทศิศใหด้ โทมา พสก,อากาทา สอุภาพ,เปโตร พรชกย,เป
โตร พาลกก,ยากอบ พอง,มารรีอา ชาลรี
นางนศิรมล
ววันอวังคาร  สอุขสการาญแดอ น.ส.สอุนทรรี ชกยราช
อ.ประทกย
22 ต.ค.19  ออุทศิศใหด้ เปโตร เทรีที่ยง ศอุภวศิทยา เจรศิญกอุล
มาลศินรี
06.00 น.  ออุทศิศใหด้ กาทารรีนา มกณฑนา จศินะโกฎ
สอุรศกกดศิด
 ออุทศิศใหด้ เบนาโด เครีทยม ยมบอุญ,ซสซานนา ฮาว ยม
บอุญ,เปโตร เตรีที่ยลศิม,ลสซรีอา แมอประทกย แซอลทมศิ ,ยอแซฟ สอุร
ชกย
พรีรพงศษ์พศิพกฒนษ์
ววันพตธ  สอุขสการาญคลด้ายวกนเกศิด ครสปศิยะดา พรหมอารกกษษ์
23 ต.ค.19  ออุทศิศใหด้ กาทารรีนา มกณฑนา จศินะโกฎ
06.00 น.  ออุทศิศใหด้ เปโตร เทรีที่ยง ศอุภวศิทยาเจรศิญกอุล
 ออุทศิศใหด้ เบนาโด เครีทยม ยมบอุญ,ซสซานนา ฮาว ยม
บอุญ,เปโตร เตรีที่ยลศิม,ลสซรีอา แมอประทกย แซอลมทศิ ,ยอแซฟ
สอุรชกย พรีรพงศษ์พศิพกฒนษ์
 ออุทศิศใหด้ มรีคาแอล จกนทรษ์เพป็ง,โรซา จกนทรษ์สด,
ยอแซฟ ประทศิน,มรีคาแอล บอุญเรรอง,ยออากศิม ทวรี,อกนนา
อกาภา,มารรีอา บอุญเรรียบ,อกนนา สมปอง ออุดมเดช,แอนโท
นรีที่ บกญชา พรหมอารกกษษ์,กาทารรีนา ดารศินทรษ์,คามศิลโล
แทป็ง กายราช,เซซรีลรีอา ยอุพศิน,มรีคาแอล เชาวเลศิศ,อกนตน
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200

ครสผออ งศรรี

400

อภศิเชษฐษ์ ทรงเลป็กสศิงหษ์,มรีคาแอล วรีระพล ชาญเชาวษ์,
เทเรซา ซออนกลศิที่น,ยอหษ์น บอสโก สอุพกนธษ์ นวานอุช,วศิก
ตอรษ์ ยศินดรี พลากอุล วศิญญาณญาตศิพรีที่นด้องทรีที่ลอวงลกบ
 ออุทศิศใหด้ บารษ์ซศิล นารรี,มารรีอา ถกก,มรีคาแอล บอุญมา ชกย พรเพชร
วกงราช,มรีคาแอล วศิรกตนษ์,โทมกส ขาน,มารรีอา คองมา
,เปาโล สมเกรียรตศิ,มารรีอา วศิลกยพร ทรงถกทา,มารรีอา ฝด้าย
ตงกงนาม
อ.ประมาณ
ววันพฤหวัส  ออุทศิศใหด้ เลโอ ประไพ เกรียรตศิธาตรรี,พระคอุณเจด้า
24 ต.ค.19 มรีคาแอล เกรีทยน เสมอพศิทกกษษ์,พระคอุณเจด้าลอเรนซษ์ คายนษ์
06.00 น. แสนพลอออน,คอุณพออเปาโล พศิชศิต ศรรีอออน,คอุณพออยอหษ์
นบกปตศิสตษ์ นรศินทรษ์ ศศิรศิวรศิ ศิยานกนทษ์,คอุณพออยอแซฟ ตรรก
วศิทยษ์ เวรียรชกย
อ.ประทกย
 ออุทศิศใหด้ เปโตร เทรีที่ยง ศอุภวศิทยาเจรศิญกอุล
คณศิต
 ออุทศิศใหด้ เปโตร องขาย,อกนนา บาขาย,เปโตร วศิง โง
วกน,นายเจรียม,ยอแซฟ สอุนลา,เปโตร คกาไพ,มาการษ์รรีตา
แพงมา หลาบโพธศิด
 ออุทศิศใหด้ เบนาโด เครีทยม ยมบอุญ,ซสซานนา ฮาว ยม สอุรศกกดศิด
บอุญ,เปโตร เตรีที่ยลศิม,ลสซรีอา แมอประทกย แซอลทมศิ ,ยอแซฟ
สอุรชกย พรีรพงศษ์พศิพกฒนษ์
ววันศตกรฆ์  สอุขสการาญครอบครกว พกนโท มานะ,นางพศิสมกย
25 ต.ค.19 อด้นสสงเนศิน
06.00 น.  สอุขสการาญครอบครกว ยายเพรียร,น.ส.สรด้อยทอง
ชกยวกงราช,นายแสงดาว,นายธนกร คลกงเงศิน, ออุทศิศใหด้
เปโตร ปาน,อานาสตาเซรีย อศินตา,ยอหษ์น ทองมรี

ชกยวกงราช,ยวง พวง,ซาบรีนา นวล จกนทรกงษรี,นาย
สงวน,นางสาย คลกงเงศิน วศิญญาณญาตศิพรีที่นด้องทกทงสอง
ฝอายทรีที่ลอวงลกบ วศิญญาณในไฟชการะ
ลสกๆ
 ออุทศิศใหด้ ยอแซฟ สวอาง เถาวกลยษ์
อ.ประทกย
 ออุทศิศใหด้ เปโตร เทรีที่ยง ศอุภวศิทยาเจรศิญกอุล
ยายพกด
 ออุทศิศใหด้ มรีคาแอล คกาพอุธ ฤทธศิปะ,เปโตร บกวจกนทรษ์
บอุญกกนตษ์,อกงแนส สกมมา,อกนนา ราตรรี,เปโตร สอุพรรณ ฤ

ทธศิปะ,ลสกา โนราหษ์ มรดก,โรซา พกบ มรดก ,เบเนดศิก
พรด้อม มรดก,อกงกอุสตศิโน สรีกา มรดก,อกงแนส แหด้ว
มรดก,โรซา ฝด้าย เสมอพศิทกกษษ์,มารรีอา ศศิรศิพร เสมอ
พศิทกกษษ์,เบเนดศิกโต นรศินทรษ์ เสมอพศิทกกษษ์,คอุณตา บกงที่
เสมอพศิทกกษษ์,เอลรีซาเบป็ธ ไผอ เสมอพศิทกกษษ์ ,โรซา
ทองจกนทรษ์ วศิมลจกนทรษ์,ลสซรีอา สกอุณา แดงลรีทอา
 ออุทศิศใหด้ เบนาโด เครีทยม ยมบอุญ,ซสซานนา ฮาว ยม
สอุรศกกดศิด
บอุญ,เปโตร เตรีที่ยลศิม,ลสซรีอา แมอประทกย แซอลทมศิ ,ยอแซฟ
สอุรชกย
พรีรพงศษ์พศิพกฒนษ์
ปด้านาง
 ออุทศิศใหด้ ยอแซฟ สมชาย คกาพอุทธ
สศิรศินธร
 ออุทศิศใหด้ เปาโล เรรองฤทธศิด,ยอแซฟ ขวกญชกย,ครศิสตศินา
พรทศิพยษ์,ยอแซฟ ประดศิษฐษ์,ยอแซฟ ภสเบศรษ์,เปโตร
บอุญสอ ง โพธศิดสวอาง
อ.รกชนรี ออุทศิศใหด้ เปาโล ประมวล,เทเรซา คกาเปรีที่ยง,เทเรซา
รต.ปราโมท
ประยวล,เบดา ทะศรรี โสรศินทรษ์
ยษ์

300

200

200
200

200

พศิสมกย

200

สรด้อยทอง

500
ววันเสารฆ์

 ออุทศิศใหด้ เปาโล ยงยอุทธ คอมแพงจกนทรษ์

นกตยา

200
200
200

200

200
200

200

200

26 ต.ค.19  ออุทศิศใหด้ เปโตร เทรีที่ยง ศอุภวศิทยาเจรศิญกอุล
06.00 น.  ออุทศิศใหด้ เบนาโด เครีทยม ยมบอุญ,ซสซานนา ฮาว ยม
บอุญ,เปโตร เตรีที่ยลศิม,ลสซรีอา แมอประทกย แซอลทมศิ ,ยอแซฟ
สอุรชกย
พรีรพงศษ์พศิพกฒนษ์
ออุทศิศใหด้ เปโตร ทอง (แจอง),เอลรีซาเบป็ธแพง โสรศินทรษ์
 ออุทศิศใหด้ เปาโล ประมวล,เทเรซา คกาเปรีที่ยง,เทเรซา
10.30 น. ประยวล,เบดา ทะศรรี โสรศินทรษ์
 มศิสซาศรีลสมรส ภาสกร เอรีทยงทอง * ราตรรี ศรรีวรกอุล

อ.ประทกย
สอุรศกกดศิด

200
200

นพ.ยอุทธพงษษ์

200
200

อ.รกชนรี

