เชรียนพลแสน / สารวกตรสมเกรียรตสิ วงศหลกาพกนธห / นายสสุวรรณ งะบสุรง

ทท่าแรท่ เมมืองศาสนา พลลังศรลัทธาในพระเจจ้า

ววันททที่ 17 - 23 พฤศจมิกายน 2019 ปทททที่ 34 ฉบวับททที่ 46
พระสงฆฆ์ถวายมมิสซาววันอาทมิตยฆ์
มมิสซา 06.00 น. คคุณพพ่อสคุรศศักดมิดิ์ พงษษ์พมิศ / 07.30 น. คคุณพพ่ออาทมิตยษ์ วพ่องไว
มมิสซา 10.30 น. คคุณพพ่อรณฤทธมิดิ์ เดพ่นไชยรศัตนษ์ / 19.00 น. คคุณพพ่อชศัยเฉลมิม สคุทธมิ
พระสงฆฆ์ถวายมมิสซาประจจาววันธรรมดา : คคณพพ่อชชัยเฉลลิม สค ทธลิ และพระสงฆฆ์ประจจาววัด

 ขข้อคมิดประจจาอาทมิตยฆ์ยฆ์
นศักบคุญเปาโลอยากจะบอกครมิสตชนวพ่า ถถ้าเราททาดดีอะไรไมพ่ไดถ้มาก อยพ่างนถ้อยกก็อยพ่าเปป็น
ภาระแกพ่ใคร เราอยพ่าเอาเปรดียบคนในบถ้านดถ้วยการอถ้างวพ่าเราเรดียนนถ้อยเลยไมพ่ททาอะไรอยยพ่บถ้านไป
วศันๆ หรรือพอเรดียนสยงแลถ้วใหถ้คนอรือื่นในบถ้านททางานสพ่งเราเรดียนเพดียงอยพ่างเดดียวโดยไมพ่ชพ่วยเหลรือพดีอื่
นถ้องคนอรือื่น วศันเวลานศันั้นแสนสศันั้นและทคุกสมิอื่งจะจบลงแนพ่ นดีอื่เปป็นโอกาสทดีอื่เราจะเปป็นพยานถถึง
พระเจถ้า เพรือื่อพระเจถ้าจะทรงยรืนยศันวพ่าเราเปป็นลยกของพระองคษ์ในเมรืองสวรรคษ์ ชดีวมิตทดีอื่ไมพ่ยรืนยาวนดีนั้
จงตศันั้งเปป้าหมายใหถ้ดดีเสดียแตพ่วนศั นดีนั้ อยพ่าเอาเปรดียบใครแตพ่จงททาทคุกวศันเหมรือนเราไดถ้ชดใชถ้สมิอื่งทดีอื่เราไดถ้
รศับมาจากพระเจถ้าและครอบครศัว

ประชาสชัมพชันธธ์จากอาสนวลิหารอชัครเทวดามมีคาแอล ทพ่าแรพ่
1. เงมินทานอาทมิตยฆ์ททที่ 10 พฤศจมิกายน 2019 : 06.00 น. =7,467.- / 07.30 น. = 4,763.- /
10.30 น. = 4,942.- / 19.00 น. = 3,658.- รวม 20,830 บาท
2. มมิสซา 06.00 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 24 พฤศจมิกายน 2019 : ออานพระวาจาโดย นางมารรี กายราช กกบ
นางอกมพร ทรงเลล็กสสิงหห พรข้อมผผข้ชช่วยพมิธทกรรม ชชดททที่ 1 กกานกนอกยการ จกาปาราช / ส.ท.ศสิรสิพงษห

3. มมิสซา 10.30 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 24 พฤศจมิกายน 2019 :ออานพระวาจาโดย ครรูชรูศรรี กายราช กกบ
ครรูสสุรภสิน ทองศสิรสิ
4. มมิสซา 19.00 น. ววันอาทมิตยฆ์ททที่ 24 พฤศจมิกายน 2019 : ออานพระวาจาโดย นางสาววสิลาสสินรี
จกกรจสิต กกบ นายเทวราช บกงเเมน
5. ววันอาทมิตยฆ์นทน (อา.17 พฤศจสิกายน 2019) : พสิธรีลล้างบาปเดล็ก เวลา 09.00 น.
6. เรทยนเชมิญประชชมเตรทยมความพรข้อมบทอทซท : วกนจกนทรหทรีที่ 18 พฤศจสิกายน 2019 เวลา 19.00 น.
ทรีที่ศาลาปรีตสิมหาการสุญ เชสิญผรูนล้ กากลสุอมยออย และผรูล้สนใจเขล้ารอ วมประชสุมอยอางพรล้อมเพรรียงกกน และ
ประชสุมบรีอรีซรีกลสุอมยออยในชสุมชน และคสุล้มของตนเอง ในวกนพสุธทรีที่ 20 วกนพฤหกสบดรีทรีที่ 21
พฤศจสิกายน 2019 เวลา 19.00 น.
7. การไปรช่วมมมิสซาของสมเดด็จพระสวันตะปาปาฟรวังซมิส : ทรีที่สนามศสุภชลาศกย กรสุงเทพฯ พรีที่นล้องทรีที่
ลงทะเบรียนไปกกบรถของสภาภสิบาลวกด ใหล้ไปรอทรีที่วกดทอาแรอ ใน ววันพชธททที่ 20 พฤศจมิกายน 2019
เวลา 19.00 น. ( รถออก เวลา 20.00 น. สองทคมพ่ ตรง ) ใหล้นกาบวัตรททที่นงวัที่ บวัตรประชาชน (ฉบวับ
จรมิง) มาดล้วยการแตองกายดล้วยชสุดสสุภาพ ไมอใสอ รองเทล้าแตะ กรณรีสสุภาพสตรรีถล้าใสอ กระโปรงตล้อง
คลสุมหกวเขอา รองเทล้าสล้นสรูงตล้องไมอเปล็นสล้นเขล็ม
8. ประชชมพลมารทยฆ์เขตกลาง : วกนอกงคารทรีที่ 19 พฤศจสิกายน 2019 เวลา 08.00 น. – 13.00 น. ณ
ศาลาปรีตสิมหาการสุญ มสิสซา เวลา 09.00 น. ทรีที่วกดทอาแรอ
9. เสกดาวลข้านดวง : โอกาสปรีพสิเศษนรีน จะมรีการเสกดาวในวชันจชันทรธ์ทมีที่ 16 ธชันวาคม 2019 เวลา
09.00 น. เปล็นตล้นไป เรสิที่มจากถนนกระจอางแจล้ง สามแยกลสุงฮาด ตรงขขนนไปตามถนนราษฎหเจรสิญ
ถขง ร.ร.เซนตหโยเซฟ ทอาแรอ และตามถนนของทสุกชสุมชน / คสุมล้ พรีที่นล้องทรีที่บล้านไมอไดล้อยรูรอ มสิ ถนน
สามารถนกาดาวบางดวงรอทรีที่ถนนกล็ไดล้ แตอถล้าไมอสามารถนกามากล็ไมอเปล็นไร กล็ไดล้รกบพระพร
เชอนเดรียวกกน
การทกาดาวลล้านดวง จะ หยคดนชับ จนถถึงวชันทมีที่ 15 ธชันวาคม 2019 และประกาศผลจกานวน
ทกนงหมด ในมสิสซาสอ งทล้ายปรีเกอา วกนทรีที่ 31 ธกนวาคม 2019 เวลา 19.00 น. และมสิสซาปรีใหมอ วกนทรีที่ 1

มกราคม 2020 เวลา 07.00 น.
* เทศกาลครมิสตฆ์มาสปท 2019 : ระหวช่างววันททที่ 19 – 25 ธวันวาคม ค.ศ.2019
วกนทรีที่ 19 - 23 ธกนวาคม 2019 : ถนนคนเดสิน
วกนทรีที่ 21 ธกนวาคม 2019 เวลา 18.00 น. : พสิธรีเปสิดถนนคนเดสิน โดยนายอกาเภอเมมืองสกลนคร
วกนทรีที่ 22 ธกนวาคม 2019 เวลา 04.00 น. : การวสิที่งสกล RUNDER ทรีที่วดก ทอาแรอ
เวลา 18.00 น. : การแของขกนทกาดาวโบราณ ดาวโมบายรสิบบสินน
( ตกตกวแทน ชชมชนละ 3 คน = 23 ชสุมชน )
วกนทรีที่ 23 ธกนวาคม 2019 เวลา 17.00 น. : แหอดาวใหญอ
วกนทรีที่ 24 ธกนวาคม 2019 เวลา 16.30 น. : แหอดาวเลล็ก ( ดาวมมือถมือ )
เวลา 19.00 น. : พสิธรีมสิสซาสมโภชพระครสิสตสมภพ
วกนทรีที่ 25 ธกนวาคม 2019 เวลา 07.00 น. : พสิธรีมสิสซาสมโภชพระครสิสตสมภพ
เวลา 17.00 น. : แหอดาวใหญอทรีที่ จ.สกลนคร
วกนทรีที่ 31 ธกนวาคม 2019 เวลา 19.00 น. : มสิสซาโมทนาคสุณพระเจล้า สอ งทล้ายปรีเกอา
วกนทรีที่ 1 มกราคม 2020 เวลา 07.00 น. : มสิสซาขอพรวกนขขนนปรีใหมอ
10. ฉลองววัดเดดือนธวันวาคม :
- วกนพฤหกสบดรีทรีที่ 5 ธกนวาคม 2019 เวลา 10.00 น. วกดแมอพระแหองภรูเขาการหแมล ปพ่าพนา
วชัลยธ์
(ขอโรงทาน)
- วกนศสุกรหทรีที่ 6 ธกนวาคม 2019 เวลา 10.00 น. วกดนกกบสุญฟรกงซสิส เซเวรียรห โชคออานวย
- วกนเสารหทรีที่ 7 ธกนวาคม 2019 เวลา 10.30 น. วกดนกกบสุญเปโตร ธาตคพนม
11. ววันพระควัมภทรฆ์ของนวักเรทยน : จกดโดยแผนกพระคกมภรีรห อกครสกงฆมณฑลทอาแรอ – หนองแสง
วกนเสารหทรีที่ 7 ธกนวาคม 2019 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ ศาลาปรีตสิมหาการสุญ วกดทอาแรอ
12. เชมิญรช่วมบรมิจาคปรวับปรช งอาคาร คชณพช่อยอแซฟ กอมบผรมิเออ : โอกาส 134 ปป การมาเปล็นเจล้า
วกดองคหแรกของวกดทอาแรอ - หลวังคา 170 แผอนๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟหข้องประชชม 30 ชสุด

ชสุดละ 1,200 บ. / - ตกแตช่งภายใน ตรม.ละ 500 บาท

13. ขอขอบคชณผผข้สมทบโครงการ ระบบไฟหห้องประชคม ชชดละ 1,200 บาท บรสิจาคแลล้ว 43 ชชด
ยกงเหลมืออรีก 109 ชชด : นายพรีรพกฒนห ทองอกนตกง อสุทสิศใหล้โจซรีอสุส อออนศรรี,โรซา ทองจกนทรห
ทองอกนตกง 1 ชชด (1,200.-)
14. ขอขอบคชณผผข้สมทบโครงการ ตกแตพ่งภายในหห้องประชคม ตารางเมตรละ 500 บาท : บรสิจาค
แลล้ว 18 ตรม. ยกงเหลมืออรีก 482 ตรม. : ลรูกหลาน อสุทสิศใหล้มารรีอา ยายเทรียม อสุปพงษห และญาตสิพรีที่
นล้องทรีที่ลอวงลกบ 5 ตรม. (2,500.-)
15. ขอขอบคชณผผข้สมทบโครงการ ปลลกหญห้ามาเลยธ์ ไมห้ประดชับ ตรม.ละ 100 บาท บรสิจาคแลล้ว
56 ตรม. ยกงเหลมืออรีก 444 ชชด : น.ส.สสุนทรรี ชกยราช เพมืที่อความสกาเรล็จในการสอน 5 ตรม.
( 500.-) / ลรูกหลาน อสุทสิศใหล้มารรีอา ทองพรูน สรีสาวกน 26 ตรม. (2,600.-)
จวัดพมิมพฆ์โดย : โยธมิน มหาโยธท แกห้ไข หรดือ เพลิที่มเตลิม ไดข้ททที่ โทร. 089-7793903 ไอดทไลนฆ์ pym.k

ปฏมิทมินมมิสซาสวัปดาหฆ์ททที่ 33 เทศกาลธรรมดา ววันททที่ 17 - 23 พฤศจมิกายน 2019
ววัน/เวลา

โอกาส / จจดประสงคค

อาททิตยค
06.00 น.
อาทมิตยฆ์
17 พ.ย.19
07.30 น.


 สช ขสจาราญแดช่พทที่นข้องชาวทช่าแรช่ทชกทช่าน 
 สสุขสการาญแดอ คสุณแมอนสิรพสิล คกาศรรี, ด.ญ.ฐสิตาพร ศรรีว
รกสุล
 สสุขสการาญแดอ นายวสิโรจนห ประจสิต, นายสมพงษห,นาย
อารกก อสิสราภรณห นสุจรสิน,น.ส.พรีชานสิกา นามโพสสุข,คสุณ
กสิกบ, อสุทสิศใหล้ มารรีอา บาแหอง,ยอหหน องแหอง,เปโตร อง
นล้อย,มารรีอา บาเอมือง,มารรีอา รกญจวน,ยากอบ ยอ,
ยอแซฟ ประสงคห

ผผผู้ขอ

ททาบจญ

นสิรพสิล

200

-

200

นางพสิสมกย
 อสุทสิศใหล้ ฟสิลสิป บสุญชรู,มารรีอา สสุพรรณ,อกนนา วสิจสิตร
เหนมือกลาง,ฟรกงซสิสโก คกามรี,มอนสิกา คกาตออน,เซซรีลรีอา
หา,โทมา สาย,คสุณแมอ โกลเดรีย ดารณรี,ยอแซฟ คกาภา, 
07.30 น. เปโตร บกวจกนทรห อกาจสุฬา,ฟรกงซสิส ลกาไย คกาศรรี,จอาสสิบเอก

แสง อล้นสรูงเนสิน ญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวงลกบ
ลรูกๆ
อสุทสิศใหล้ มรีคาแอล ประเทรียม,มารรีอา พะเยาวห,ยอแซฟ
อรสุณ บกงแมน
สามรี,ลรูกหลาน
 อสุทสิศใหล้ มารรีอา มาลรี แกล้วกสิที่ง
นางจกนมา
 อสุทสิศใหล้ มรีคาแอล ระเบรียบ รอ มโพธสิธชกย
อ.ประทกย
 อสุทสิศใหล้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
 อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ ชาญชกย,มารหธา โสภา,ยอแซฟ ถอง วสิไลวรรณ
ดาบสมเดล็จ,มรีคาแอล สมเกรียรตสิ รกตนวาร,คาเบรรียล
สรีทน,อกกแนส คกาตกน เชรียรพลแสน
มาลสินรี
 อสุทสิศใหล้ อากาทา ลกาเทรียน,ฟรกงซสิส ประดสิษฐห,เปโตร
สกาเรล็จ ยงคกาชา ญาตสิพรีที่นอล้ งทกนงสองฝอายทรีที่ลอวงลกบ
ลรูกหลาน
 อสุทสิศใหล้ ฟรกงซสิสโก โก,มอนสิกา เทรียบ โสรสินทรห,
คามสิลโล เถสิง,อกนนา นล้อย,ยอแซฟ ทองคายนห,ยออกนนา
ลกดดา,ยอแซฟ ชกยณรงคห,เทเรซา แสงจกนทรห มกงกาย
ญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวงลกบ วสิญญาณในไฟชการะ วสิญญาณทรีที่
ไมอมรีใครคสิดถขง
ลรูกทกนง 2 คน
 อสุทสิศใหล้ อกกแนส นกนทสิยา คกาเสงรีที่ยม
อสุบลรกตนห
 อสุทสิศใหล้ เปาโล สสุรศกกดสิธ อสินธสิญา
ประเทมือง
 อสุทสิศใหล้ ยวง บกปตสิสตา เกตสุ,อกนนา พาดรี,เปโตร
สสุวสิทยห,เฮเรเนอสุส ธวกช อสินธสิราช,ยอรหช จกาปา,อกกแนส
กดชา,อกนนา คกาเคมือที่ ง ชมภรูจกนทรห วสิญญาณในไฟชการะ

200

200
500
200
200
200

200
300

300
200
200

วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขงมรีใครคสิดถขง
 อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ อนสุศร มานะพล
 อสุทสิศใหล้ เทเรซา ประไพวรรณ นามละคร

 อสุทสิศใหล้ มารรีอา มกกดาเลนา สนทกย คกาสสุขสุม
07.30 น.  อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ นกฐพงศห ทองอกนตกง

 อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ นกฐพงศห ทองอกนตกง
 อสุทสิศใหล้เปาโล ยงยสุทธ คอมแพงจกนทรห ครบ 100 วกน
 อสุทสิศใหล้ ฟรกงซสิสโก คง,อกนนา ผขนง ญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวง
ลกบ วสิญญาณในไฟชการะ วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขง
 อสุทสิศใหล้ ลรูกา จวน,ยรูรรีอา วกนดรี,ยอแซฟ วาสนา,เปโตร
บรรลกย,อกนนา สมใจ,เปาโล หวน,คลารา สรล้อย
มาลา,ยอแซฟ ดล้วง,เทเรซา ขาว,คสุณแมอสสุบสินนา,องเกรีนยง
 อสุทสิศใหล้ มรีคาแอล ประวสิทยห สรูงสกนเขต ครบ 2 เดมือน
 อสุทสิศใหล้ อกงเดร เขมือง,เอลรีซาเบล็ธ คกนทรรี,เปาโล
สกาเนรียง,มารรีอา บสุญเลรียม ทองอกนตกง,เทเรซา บสุญเรรียน
ทองสสุข,มารหตสิน ธรีระวกฒนห งอยกสุดจสิก,มารรีอา พร
พสิมล,เปโตร พสิทกกษห คกาผาเยมือง
 อสุทสิศใหล้ เทเรซา บสุญหลาย อกาจสุฬา
 อสุทสิศใหล้ ยรูเรรียนา หลง,ยวง คอง พาพรมลสิด,เทเรซา
บสุญหลาย อกาจสุฬา
 อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ คกาพา,อกนนา แทน อกาจสุฬา
 อสุทสิศใหล้ เปโตร แกล้ว,มารรีอา เอสิน สสุขสงอาเจรสิญ,เปโตร
มรี,เปโตร แกอง,กาทารรีนา บาแกอง,อกนนา ประยรูร
ศรรีสสุข,อกนนา นกนทสิยา วงคหธรรม,มารรีอา มะลสิ รกชต
วสิลกย,แอนโทนรีที่ บกญชา พรหมอารกกษห วสิญญาณในไฟ
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นายคกาดรี
นางจสิราภร

200
500

ชการะ วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขง
 อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ องเยมืนอง,อกนนา บาเก,อกนนา
บาเหลสิน,องถอาย,บาถอาย,อกนนา เฉลรียว,อกนนา เขรียน 
วสิญญาณในไฟชการะ วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขง
 อสุทสิศใหล้ เทเรซา สสุภาพร,เปโตร คกาใส ดสุมรถ,
อากาทา บสุญมา,เปโตร ชาย ศรรีสสุพรรณ
อาทมิตยฆ์  สสุขสการาญแดอ น.ส.ปรรียาพร มณรีรกตนห
17 พ.ย.19  สสุขสการาญแดอ นายรกาไพ นรสาร
10.30 น.  สสุขสการาญแดอ นายพรทวรี แรอ วงคหคต

 สสุขสการาญแดอ นายวสุฒสินกนตห สาโยธา,อสุทสิศใหล้ เปโตร
รกฐพล,มรีคาแอล เพล็ง แสนโสม
 สสุขสการาญแดอ สมาชสิกพลมารรียหเปรสสิเดรียม
องคหบรรเทาผรูล้ทสุกขหยากทสุกคน, และอสุทสิศใหล้สมาชสิกทรีที่
ลอวงลกบ
 อสุทสิศใหล้ เปโตร เงรีที่ย ,มารรีอา เสงรีที่ยม,เปโตรสมศกกดสิธ,
มรีคาแอล มงคล เจรสิญพงษห,เปาโล กฤษฏา พกฒนสิบรูลยห
ญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวงลกบ
 อสุทสิศใหล้ เปาโล ชรูเกรียรตสิ,มรีคาแอล ประชกน,อกนนา บสุญ
ปลรูก กายราช,ดอมสินสิก พชรภกทร สรรคหนสิกร
 อสุทสิศใหล้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
 อสุทสิศใหล้ อกนโตนรีโอ เฉลสิมชกย ละครทล้าว
 อสุทสิศใหล้ มารรีอา บสุญชม ศรรีษาวรรณ
U อสุทสิศใหล้ วสิญญาณสมาชสิกสหกรณหเครดสิตยรูเนรีที่ยนทอา
แรอ พกฒนา จกากกด ทรีที่ลอวงลกบทสุกคน
 อสุทสิศใหล้ ยออแซฟ ไสว จาเพรียราช
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อาทมิตยฆ์
17 พ.ย.19
19.00 น.


ววันจวันทรฆ์
18 พ.ย.19
06.00 น.

ญาตสิ
 อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ แทอง,มรีคาแอล มานสิตยห พงษหพสิศ
 อสุทสิศใหล้ ยาซสินตสุตุ๊ส สมชกย,ยาซสินโต บสุญมา,มรีคาแอล
สายกณตห อสุปพงษห,มารหธา คกาหวา,มรีคาแอล จกนสอน, 
เปาลา มาลา ชกยหมมืที่น,เปาโล มรีชกย โนตุ๊ตสสุภา
 อสุทสิศใหล้ ซสิลแวนแต เมล็ง,อกนนา สรีพกน,ยอแซฟ สรีฟอง ทานตะวกน
แรอ วงคหคต,มารรีอา มกกดาเลนา สนไทย คกาสสุขสุม,เปาโล วสิ
ระชกย บสุดดรีดล้วง,อกนโตนรีโอ เสงรีที่ยม ทองอกนตกง,เทเรซา
วนสิดา ชกยหมมืนที่ ,ฟรกงซสิสโก คง,อกนนา ผขนง บสุดดรีดล้วง
ญาตสิพรีที่นล้อง
 อสุทสิศใหล้ กาทารรีนา แสงสวอาง วงศหลกาพกนธห
ลรูกๆ
 อสุทสิศใหล้ คสุณตาโทมกส สงวน, คสุณยายกาทารรีนา
ทองใส อสินธสิเสน,โรซา เสนาะ เฮมืองฮสุง ญาตสิพรีที่นล้องทรีที่
ลอวงลกบ วสิญญาณในไฟชการะ วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขง
นางชมมณรี
 อสุทสิศใหล้ เลโอ ประจกน บมือกสุศล
นางบสุญเพล็ง
 อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ วกชรพงษห แของขกน
ครอบครกว
 อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ สมชาย คกาพสุทธ
นภาพร
 อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ อกานวย อสุปรรี ครบ 1 ปรี วสิญญาณ
ในไฟชการะ
 สสุขสการาญแดอ สมาชสิกพลมารรียหเปรสสิเดรียม พรหมจารรียห สมาชสิก
ควรเคารพทสุกคน
 สสุขสการาญแดอ นายวสิโรจนห ประจสิต, นายสมพงษห,นาย
อารกก อสิสราภรณห นสุจรสิน,น.ส.พรีชานสิกา นามโพสสุข,คสุณ
กสิกบ, อสุทสิศใหล้ มารรีอา บาแหอง,ยอหหน องแหอง,เปโตร อง
นล้อย,มารรีอา บาเอมือง,มารรีอา รกญจวน,ยากอบ ยอ,
ยอแซฟ ประสงคห
อ.ประทกย
 อสุทสิศใหล้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
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ญาตสิ
 อสุทสิศใหล้ องเขรียม,บาเขรียม,องเถสิที่น,บาเถสิที่น,องซสุน,
บาซสุน

อสิสราภรณห
 อสุทสิศใหล้ ยอหหน องแหอง,มารรีอา บาแหอง,มารรีอา
รกญจวน,ยากอบ ยอ,มารรีอา บาเฮมือง,เปโตร องนล้อย,
ยอแซฟ ประสงคห,องตรีที่,บานกา,องนวย,องฮง,บาเหลสิน,
ราฟาแอล องไหล,คสุณบกงอร การสุญ วสิญญาณญาตสิพรีที่นล้อง
ทรีที่ลอวงลกบ วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขง
นางมารวม
 อสุทสิศใหล้ คสุณพออยอหหน บกปตสิสตห นรสินทรห ศสิรสิวสิรยสิ า
นกนทห, ยอหหน ทองมรี,เปโตร ปาน,อานาตาเซรีย อสินตา
ชกยวกงราช,ยวง พวง,ซาบรีนา นวล จกนทรกงษรี,องเหมือง,
บาเหมือง จกนถสิ วสิญญาณญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวงลกบ
ลรูกหลาน
 อสุทสิศใหล้ ฟรกงซสิสโก คง,อกนนา ผขนง ญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวง
ลกบ วสิญญาณในไฟชการะ วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขง
19.00 น.  ประชจมเตรรียมความพรผู้อมบรีอรีซรี
ววันอวังคาร  สสุขสการาญแดอ นายวสิโรจนห ประจสิต, นายสมพงษห,นาย
19 พ.ย.19 อารกก อสิสราภรณห นสุจรสิน,น.ส.พรีชานสิกา นามโพสสุข,คสุณ
06.00 น. กสิกบ, อสุทสิศใหล้ มารรีอา บาแหอง,ยอหหน องแหอง,เปโตร อง
นล้อย,มารรีอา บาเอมือง,มารรีอา รกญจวน,ยากอบ ยอ,
ยอแซฟ ประสงคห
อ.ประทกย
 อสุทสิศใหล้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
อสิสราภรณห
 อสุทสิศใหล้ ยอหหน องแหอง,มารรีอา บาแหอง,มารรีอา
รกญจวน,ยากอบ ยอ,มารรีอา บาเฮมือง,เปโตร องนล้อย,
ยอแซฟ ประสงคห,องตรีที่,บานกา,องนวย,องฮง,บาเหลสิน,
ราฟาแอล องไหล,คสุณบกงอร การสุญ วสิญญาณญาตสิพรีที่นล้อง
ทรีที่ลอวงลกบ วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขง
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 อสุทสิศใหล้ คสุณพออยอหหน บกปตสิสตห นรสินทรห ศสิรสิวสิรยสิ า
นกนทห, ยอหหน ทองมรี,เปโตร ปาน,อานาตาเซรีย อสินตา 
ชกยวกงราช,ยวง พวง,ซาบรีนา นวล จกนทรกงษรี,องเหมือง,
บาเหมือง จกนถสิ วสิญญาณญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวงลกบ
พงษหแกล้ว
 อสุทสิศใหล้ เบเนดสิกโต คกาปาว,อกกแนส คกาวอน,
อกนโตนรีโอ นพดล ศรรีวรกสุล,อกนนา บาดกา,คสุณพอออกนตน
คกาผง กายราช,เปโตร วสิง,ครสิสตสินา แพง วสิญญาณในไฟ
ชการะ วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขง
 อสุทสิศใหล้ ลรูกา จวน,ยรูรรีอา วกนดรี,ยอแซฟ วาสนา,เปโตร นางวสิไลพร
บรรลกย,อกนนา สมใจ,เปาโล หวน,คลารา สรล้อย
มาลา,ยอแซฟ ดล้วง,เทเรซา ขาว,คสุณแมอสสุบสินนา,องเกรีนยง
สมาชสิก
 อสุทสิศใหล้ สมาชสิกพลมารรียหเปรสสิเดรียม พรหมจารรียหควร
เคารพทรีที่ลอวงลกบทสุกคน
นางสมคสิด
 อสุทสิศใหล้ พระคสุณเจล้าลอเรนซห คายนห แสนพล
อออน,พระคสุณเจล้ามรีคาแอล เกรีนยน เสมอพสิทกกษห,พระคสุณ
เจล้า
มสิแชล มงคล ประคองจสิตร,คสุณยายบสุญ,อกนโตนรีโอ
สาลรี,อกกแนส นสิรบน,คสุณยายจกาปรี,คสุณตานวนตา,โทมา
พสิลา,อกนนา ทองอยรู,อ คสุณตาบสุบผา,คสุณตาบกบพา ชกยหมมืที่น
วสิญญาณในไฟชการะ
ววันพชธ  สสุขสการาญแดอ นายวสิโรจนห ประจสิต, นายสมพงษห,นาย
20 พ.ย.19 อารกก อสิสราภรณห นสุจรสิน,น.ส.พรีชานสิกา นามโพสสุข,คสุณ
06.00 น. กสิกบ, อสุทสิศใหล้ มารรีอา บาแหอง,ยอหหน องแหอง,เปโตร อง
นล้อย,มารรีอา บาเอมือง,มารรีอา รกญจวน,ยากอบ ยอ,
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ยอแซฟ ประสงคห
 อสุทสิศใหล้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
 อสุทสิศใหล้ คสุณพออยอหหน บกปตสิสตห นรสินทรห ศสิรสิวสิรยสิ า
นกนทห, ยอหหน ทองมรี,เปโตร ปาน,อานาตาเซรีย อสินตา 
ชกยวกงราช,ยวง พวง,ซาบรีนา นวล จกนทรกงษรี,องเหมือง,
19.00 น. บาเหมือง จกนถสิ วสิญญาณญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวงลกบ
 ประชจมบรีอรีซรี
ววันพฤหวัส  สสุขสการาญแดอ นายวสิโรจนห ประจสิต, นายสมพงษห,นาย
21 พ.ย.19 อารกก อสิสราภรณห นสุจรสิน,น.ส.พรีชานสิกา นามโพสสุข,คสุณ
06.00 น. กสิกบ, อสุทสิศใหล้ มารรีอา บาแหอง,ยอหหน องแหอง,เปโตร อง
นล้อย,มารรีอา บาเอมือง,มารรีอา รกญจวน,ยากอบ ยอ,
ยอแซฟ ประสงคห
 อสุทสิศใหล้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
 อสุทสิศใหล้ เลโอ ประไพ เกรียรตสิธาตรรี,อกงเดร พมืนน,
มารรีอา เสรสิม วสิญญาณทรีที่ไมอมรีใครคสิดถขง
 อสุทสิศใหล้ คสุณพออยอหหน บกปตสิสตห นรสินทรห ศสิรสิวสิรยสิ า
นกนทห, ยอหหน ทองมรี,เปโตร ปาน,อานาตาเซรีย อสินตา
ชกยวกงราช,ยวง พวง,ซาบรีนา นวล จกนทรกงษรี,องเหมือง,
บาเหมือง จกนถสิ วสิญญาณญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวงลกบ
19.00 น.  ประชจมบรีอรีซรี
ววันศชกรฆ์  อสุทสิศใหล้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
22 พ.ย.19  อสุทสิศใหล้ ยอแซฟ สวอาง เถาวกลยห
06.00 น.  อสุทสิศใหล้ คสุณพออยอหหน บกปตสิสตห นรสินทรห ศสิรสิวสิรยสิ า

อ.ประทกย
นางมารวม

200
200

-

-

-

200

อ.ประทกย
อ.ประมาณ

200
200

นางมารวม

200

-

-

อ.ประทกย
ลรูกๆ
นางมารวม

200
200
200

นกนทห, ยอหหน ทองมรี,เปโตร ปาน,อานาตาเซรีย อสินตา
ชกยวกงราช,ยวง พวง,ซาบรีนา นวล จกนทรกงษรี,องเหมือง,
บาเหมือง จกนถสิ วสิญญาณญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวงลกบ
ววันเสารฆ์  อสุทสิศใหล้ เปาโล ยงยสุทธ คอมแพงจกนทรห
23 พ.ย.19  อสุทสิศใหล้ เปโตร เทรีที่ยง ศสุภวสิทยาเจรสิญกสุล
06.00 น.  อสุทสิศใหล้ คสุณพออยอหหน บกปตสิสตห นรสินทรห ศสิรสิวสิรยสิ า
นกนทห, ยอหหน ทองมรี,เปโตร ปาน,อานาตาเซรีย อสินตา
ชกยวกงราช,ยวง พวง,ซาบรีนา นวล จกนทรกงษรี,องเหมือง,
บาเหมือง จกนถสิ วสิญญาณญาตสิพรีที่นล้องทรีที่ลอวงลกบ
07.30 น.  มมิสซาอสุทสิศใหล้ เปโตร ชาญ ลาดบาศรรี ครบ 1 ปรี

นกตยา
อ.ประทกย
นางมารวม

200
200
200

กจานวันประสมิทธมิธ

500

นวักบชบชญเซซทลทอา (พรหมจารท และมรณสวักขท)
ระลลึกถลึงทชกววันททที่ 22 พฤศจมิกายน ของทชกปท
เซซดีลดีอา มาจากตระกยลชศันั้นสยงในกรคุงโรม เปป็นผยถ้ทดีอื่ศรศัทธาตพ่อพระเยซยเจถ้า บมิดามารดา
บศังคศับใหถ้เธอแตพ่งงานกศับบคุรคุษผยถ้สยงศศักดมิดิ์มนดี ามวพ่า " วาเลเรดียน " ในเยก็นวศันแตพ่งงาน ขณะทดีอื่เธอ
ไดถ้ยมินดนตรดีบรรเลงอยพ่างรรือื่นรมยษ์ เซซดีรดีอาไดถ้รรืนั้นฟฟฟื้นคทาปฎมิญาณทดีอื่วพ่า ตนจะอคุทมิศถรือพรหมจรรยษ์
แดพ่พระผยถ้เปป็นเจถ้า เธอไดถ้สารภาพความในใจนดีนั้กศับวาเลเรดียนผยถ้สามดี และชศักนทาเขาจนสมศัครเปป็นค
รมิส ตชนไดถ้ และเนรือื่องจากเขาไดถ้ชพ่วยเหลรือเซซดีรดีอาในงานเมตตาเพรือื่อคนจน จถึงถยกศศัตรยฆพ่า
เซซดีลดีอา ปฏมิเสธทดีอื่กราบไวถ้พระเทก็จเทดียม เธอถยกนทาไปรนดถ้วยไอนทนั้าเดรือด แตพ่พระเปป็น
เจถ้าไดถ้ชพ่วยเหลรือชดีวมิตเธอไวถ้ จถึงถยกทางการใหถ้ทหารนทาตศัวไปตศัดศดีรษะ เพชฌฆาตลงดาบถถึงสาม

ครศันั้ง แตพ่ศดีรษะของเธอไมพ่ไดถ้หลคุดจากบพ่า เธอไดถ้รศับบาดแผลฉกรรจษ์แตพ่ยศังมดีชดีวมิตอยยตพ่ พ่อมาถถึง 3 วศัน
เธอไดถ้ยกทรศัพยษ์สมบศัตมิทศันั้งหมดของเธอแดพ่พระสศังฆราช เพรือื่อททาประโยขนษ์แกพ่พระศาสนาจศักร
และไดถ้รศับศดีลมหาสนมิทกพ่อนสมินั้นใจ
ศพของเซซดีลดีอาถยกฝฝังไวถ้ในอคุโมงคษ์ใตถ้ดมินทดีอื่เรดียกวพ่า " กาตากอมปป์ " และไดถ้รศับเชมิญไปฝฝัง
ไวถ้ในพระวมิหารนศักบคุญเซซดีรดีอา กรคุงโรม เมรือื่อเปปิดหดีบศพออกปรากฎวพ่ารพ่างกายของเธอมมิไดถ้เนพ่า
เปฟปื่อยเลย

