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20 – 26 พฤศจิกายน 16

พระสงฆ์ประจาบ้านพักสงฆ์ท่าแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

 ข้อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้น

อาณาจักรของพระเยซูเจ้ามิใช่ของโลกนี้

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 2 ช่วยเราให้คิดถึงการเจิมกษัตริย์ดาวิด แทนกษัตริย์ซาอูล ของ
อาณาจักรอิสราเอล เกือบ 1000 ปีก่อนการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้รับเจิม ในภาษากรีกใช้คํา
ว่า คริสตอส ในภาษาฮีบรูใช้คําว่า เมสสิยาห์ โดยอาศัยนักบุญยอแซฟ บิดาเลี้ยงของพระเยซู
เจ้า พระองค์เสด็จจากสวรรค์ลงมาสู่โลก เป็นต้นตระกูลของราชวงศ์ดาวิด ดาวิดเป็นคนเลี้ยง
แกะ ได้กลายเป็นกษัตริย์ พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ ได้กลายเป็นผู้เลี้ยงแกะ
บทที่ 1 ของจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี เรารู้ว่าในประวัติศาสตร์พระ
คัมภีร์ ถือเป็นบทเพลงด้านจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล นักบุญเปาโลใช้คําพูดอย่าง
งดงาม บรรยายอํานาจกษัตริย์ของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นอยู่ กับพระบิดา และพระจิต ก่อน
ทรงสร้างโลก พระเทวภาพภายในพระตรีเอกภาพเป็นแหล่งกําเนิดของ พลัง อํานาจ และความ
เป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า

เวลาถูกทดลอง พระเยซูเจ้าได้บอกปอนทิอัสปิลาตว่า อาณาจักรของพระองค์มิใช่เป็น
ของโลกนี้ อันที่จริง อาณาจักรของพระองค์มาจากสวรรค์ ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปก็เป็น
พลเมืองของนครเยรูซาเล็มใหม่แห่งสวรรค์ ไม่วา่ เราจงรักภักดีต่อกษัตริย์หรือไม่ เรายังคงไม่
สามารถเห็นอาณาจักรของพระองค์ แต่เราไม่สงสัยในพระเมตตาของพระองค์เลย
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 ได้ตั้งวันสมโภชพระคริสต์เป็นกษัตริย์ ใน ค.ศ. 1925
ยุโรปยังคงได้รับการรักษาจากผลของสงครามโลกครั้งแรก ฟาสซิสต์ สังคมนิยม และคอมมิว
นิสต์ ได้เข้ามาแทนกษัตริย์คาทอลิกในยุโรป การปกครองรูปแบบต่างๆ ขัดแย้งต่อการปฏิบัติ
ด้านศาสนา ยุโรปเริ่มหันเหออกจากพระเจ้าและพระศาสนจักร วัตถุประสงค์ของการสมโภช
วันนี้ก็เพื่อช่วยให้ชาวบ้านทุกคนรู้ว่า บรรดากษัตริย์ของมนุษย์ไม่สอดคล้องกับความเป็น
กษัตริย์ทรงอํานาจ เมตตา ยิ่งใหญ่ และมีเกียรติของพระเยซูคริสตเจ้า พระศาสนจักร เป็นเสา
หลักพร้อมกับอํานาจสวรรค์
ในพระวรสาร บรรดาผู้นําเยาะเย้ยพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน แม้จากโจรผู้ร้ายคนหนึ่งที่
ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ ผู้ร้ายอีกคนที่ดีรู้ว่า พวกเขาได้ตัดสิน ช่วยผู้บริสุทธิ์ ไม่สมควรต้องถูก
โทษโหดร้าย เช่นนี้ ผู้ร้ายคนหนึ่งชื่อ ดีสมาส ก็รู้ว่าเขาอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พระผู้ไถ่ และกษัตริย์
เขาปรารถนาขณะกําลังสิ้นใจและพูดว่า ข้าแต่พระเยซูโปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย เมื่อพระองค์
จะเสด็จเข้าสู่พระอาณาจักรของพระองค์ บนเขากัลวาริโอ ความมืดเข้าปกคลุมแผ่นดิน และดู
เหมือนไร้ความหวัง ผู้ร้ายคนหนึ่งได้ยืนยันความเชื่อ ว่าพระเยซูเจริญชีวิตอีก และตลอดไป
พระองค์มีอํานาจให้อภัยบาป และประทานชีวิตใหม่ แต่ที่สําคัญที่สุด พระองค์ทรงปกครองโลก
นี้ และโลกหน้าด้วย
ให้เราภาวนาในเวลาพบความมืดที่สุดในชีวิต ขอให้เราพบตนเองเหมือนผู้ร้ายที่ดี บน
ไม้กางเขน แม้ถูกเบียดเบียน ถูกทอดทิ้ง ขอให้เป็นเหมือนพระองค์ ไว้วางใจในพระเจ้า ผู้ทรง
เป็นเพื่อน ผู้ที่เราวางใจ และกษัตริย์ของเรา พระองค์จะช่วยเราให้เป็นอิสระ และเตือนเราว่า สัก
วันหนึ่งด้วย เราจะไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์
พระสังฆราชฟรังซิส เซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 16 จํานวน 15,851 บาท ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 16 : อ่านพระวาจาโดย นายอดุลย์ ตระกูลมา กับ
อ.ปองปรีดา เหล่าบุญมา พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม / ผญ.เกรียงไกร / จ.ส.อ.
สมชาติ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 16 : อ่านพระวาจาโดย ครูชูศรี กายราช กับ
ครูสุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 16 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.รัตนา จําปา กับ
น.ส.อรอุมา ผลเกษ
5. วันอาทิตย์นี้ (อา. 20 พ.ย.16 พิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. กิจกรรมโครงการ “ ท่าแร่...ที่รักษ์ ” : ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์อาทิตย์ที่แล้ววา กลุ่มนิสิตจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดกิจกรรมโครงการ “ ท่าแร่...ที่รักษ์ ” เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชนท่าแร่ ที่ศาลามาร์ติโน วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. (วันนี้) เวลา 11.30 น. เป็น
ต้นไป จึงขอเชิญพี่น้องชาวท่าแร่ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
7. ประชุมเตรียมความพร้อมบีอซี ี : วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 16 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปีติ
มหาการุญ ขอเชิญผู้นํากลุ่มย่อย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
8. ประชุมกลุม่ ย่อยบีอีซี : ขอเชิญพี่น้องทุกคน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุ้ม
ของตนเอง ในวันพุธที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 16 เวลา 19.00 น.
9. วันศุกร์ที่ 18 ที่ผ่านมา : เราชาวท่าแร่ก็ได้ต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร ท่านได้มาเยี่ยมชมวัดของพวกเรา ท่านประทับใจชมว่าวัดสวยงาม สถานที่
สะอาด ซุ้มประตูที่ใช้ศิลปะแบบไทยๆ ท่านชอบ และประทับใจในความสามัคคีของชาว
บ้านที่ช่วยกันบริจาคเงินบูรณะปรับปรุงพัฒนาวัด โดยไม่มีเงินรัฐมาอุดหนุน ก่อนกลับท่าน
ได้ร่วมทําบุญกับวัดด้วย 10,000 บาท

10. ไบเบิลไดอารี่ ปี 2017 : มีจําหน่ายแล้วที่ร้านศาสนภัณฑ์ พี่น้องที่อยากมีไว้อ่านเชิญไปซื้อได้
11. อาทิตย์ที่แล้วคุณพ่อได้แนะนาว่า : ควรอฐิษฐานภาวนาในใจส่วนตัวก่อนและหลังรับศีล
มหาสนิท อาทิตย์นี้ขอแนะนําการเลือกเวลามิสซาปลงศพ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเวลาบ่าย 2
โมงเสมอไป จะเป็นช่วงเช้าก็ได้ อาจจะสะดวกกว่า แดดก็ไม่รอ้ นเกินไป เช่น 08.00 น.
09.00 น. หรือ 10.00 น.
12. ขอขอบคุณ : ช่างยุทธนา อุดมเดช หรือช่างจ้อน ที่อนุเคราะห์ทาสีหอมีคาแอล ฟรีโดยไม่คิด
ค่าสีและค่าแรง ทําให้หอมีคาแอลเวลานี้สวยงามสําหรับผู้คนที่ผ่านไปมา
13. ขอขอบคุณผู้บูรณะตึกคาสอน : เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า และสุขสําราญครอบครัวบาหมี่ลูกหลาน และอุทิศให้ดวงวิญญาณยอแซฟ องโตน ตรั่นวัน,มารีอา ประไพ ศรีเรไร,ยอแซฟ
ศุภรัตน์ ศรีเรไร วิญญาณปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องทั้งสองฝ่าย 50,000 บาท
14. ขอขอบคุณ : นายแพทย์วีระวัฒน์ คุณศศิณา สุขสง่าเจริญ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน
60,000 บาท เพื่อซื้อชุดกาลิกส์ ชุดใส่แผ่นปังและเหล้าองุ่น ถวายวัดของเรา
15. โครงการปูกระเบื้องและทาสีตึกคาสอนทั้งสองตึก : เวลานี้สีรวมแล้วได้ 250 ถัง ยังขาดอีก
150 ถัง (ถังละ 500 บาท) : ครอบครัวคุณสมฤทธิ์ กายราช อุทิศให้คุณครูเทเรซา ดาราวรรณ
กายราช 5 ถัง / นายนําสมัย ยงบรรทม 1 ถัง / ครอบครัวนางอาทิตยา จําปาราช และลูกๆ
3 ถัง / อุทิศให้ลูกา โนรา,โรซา พับ,เบเนดิก พร้อม มรดก,เปโตร บุญกัน,อังแนส สํามา,
อันนา ราตรี ฤทธิปะ,โรซา ฝ้าย,มารีอา ศิริพร เสมอพิทักษ์ 2 ถัง / ครอบครัวประภาพร –
Vance Neison 5 ถัง / อุทิศให้เปาโล ชูเกียรติ กายราช 5 ถัง / คุณอร่าม - คุณอรชร
เอี่ยมสุรีย์ 1 ถัง / คุณเด่น - คุณอรชร แดงลีท่า 1 ถัง / คุณอริษา – คุณนิพนธ์ แดงลีท่า 1 ถัง
/ คุณสุนิตา – คุณศศิธร แดงลีท่า 1 ถัง / คุณป้าแก้ว ยโสธร 1 ถัง / ไม่ประสงค์ออกนาม
10 ถัง / นางลลิตา อุดมเดช, อุทิศให้ยวง ประยงค์,เซซีลีอา ออชลลา อุดมเดช,มารีอา
สมยงค์ ร่มโพธิ์ชัย 1 ถัง คุณพ่อขอขอบคุณ พี่น้องที่มีน้าใจดีต่อวัดเสมอ

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา วันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2016
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่น้องชำวท่ำแร่ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

ทาบุญ

คุณชลิตา

200

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว
20 พ.ย. 16 ทุกคน
07.30 น.  สุขสําราญครอบครัว นายเรืองสิทธิ์ พจนโสภากุล
  สุขสําราญคล้ายวันเกิด นางเดือนเพ็ญ พาพรมลิก
 สุขสําราญครอบครัว ลุงบิง, ป้าบุญลอง ลูกหลานที่อยู่ใกล้
และไกล, สุขสําราญคล้ายวันเกิด นายกฤษณ์ เจริญพงศ์
 สุขสําราญครอบครัว สท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน
 สุขสําราญครอบครัว นายชวดล กองตองกาย
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.นราพร แสนมุงคุณ
 สุขสําราญครอบครัว นายส่ง – นางประไพศรี เสาวดี,
อุทิศให้ กาทารีนา คําดี,ยอแซฟ วิลัย ชัยหมื่น,นายสถิตย์
พิกุลทอง
 อุทิศให้ จัสติน ถนอม นิยมธรรม,มารีอา ปิยะรัตน์
เหนือกลาง,ซิสเตอร์เซกุนดา มารีย์ ฟลอลา โสรินทร์ วิญญาณ
ญาติพี่น้องตระกูลนิยมธรรมชาวท่าแร่ที่ล่วงลับทุกคน
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลอี า หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คําภา,เปโตร บัวจันทร์
อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา บุญมี ดาลุนพันธ์
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก โก,มอนิกา เทียบ โสรินทร์,คามิลโล
เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทองคายน์,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ

ช่างแตว
นางเดือนเพ็ญ
ป้าบุญลอง

200
200
500

สท.ศิริพงษ์
นายชวดล
น.ส.นราพร
นายส่ง

200
200
200
200

คุณชลิตา

300

นางพิสมัย

บร.ศีลวัต
ลูกหลาน

200

200
300

ชัยณรงค์,เทเรซา แสงจันทร์ มังกาย วิญญาณญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คอมิลดา มิตรประไพ เหนือกลาง
ลูกๆ
 อุทิศให้ เทเรซา จิตนา,อันนา บุญรอง เด่นไชยรัตน์
นายกอง
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมศักดิ์ แสนปาก ครบ 3 สัปดาห์
นายสงวน
 อุทิศให้ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จํากัด สหกรณ์เครดิตฯ
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ ครบ 52 วัน
ป้าลัดดาวรรณ
 อุทิศให้ ยอแซฟ อาคม ปานโพธิ์จาน
 อุทิศให้ เปโตร สําเร็จ ยงค์คําชา,ฟรังซิส ประดิษฐ์ ยงคําชา
ครูมาลินี
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรียบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
สท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารีนา เสงี่ยม,โรมาโน จันที
,อันนา ภู,ยอแซฟ ไตรรงค์ ทองอันตัง,มารีอา บุญเปรียบ
คําสุขุม,เวโรนีกา สมสนุก,มีคาแอล ประกร ทองอันตัง,
ลอเเรนซ์ เกรียงศักดิ์ ฤทธิปะ
 อุทิศให้ อันนา ฮาย,โตร ติ๋น วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
คุณพรเพ็ญ
 อุทิศให้ เปโตร วีระ,เทเรซา เสียง เสมอพิทักษ์
ศิริลักษณ์ – น้อง
 อุทิศให้ เปโตร สง่า จันทรังษี ครบ 3 เดือน
นางพนิดา
 อุทิศให้ โทมัส นิพนธ์,เทเรซา สําเนียง ศรีษาวรรณ
 อุทิศให้ มีคาแอล วิลัย เสมอพิทักษ์,ยอแซฟ สมเดช,เปโตร
นางเยาวเรศ
สมชาย ปานแสน
น.ส.ปรมาภรณ์
อาทิตย์  สุขสําราญแด่ น.ส.ปรมาภรณ์, ด.ช.ธนดล อุ่นหล้า,
20 พ.ย. 16 นางวรางคณา ดิษเจริญ
น.ส.นราพร
10.30 น.  สุขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.นราพร แสนมุงคุณ
น.ส.ประภาพร
 สุขสําราญแด่ น.ส.ประภาพร,นายเจษฎา อุปพงษ์ และ
ลูกๆ หลานๆทุกคน,อุทิศให้ มารีอา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,
เทเรซา จันทร์จิรา อุปพงษ์,มารีอา รัตนาภรณ์ คงฉาย,
นายประพจน์ คารวะ,คุณแม่พิมพา สิงหา,จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ
บุญทศ วิญญาณญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ


200
200
200
200
200
500
200
200

500
200
300
200
200
200
200
300

 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
ครูชูศรี
อันนา บุญปลูก กายราช
 อุทิศให้ เปาโล ชูเกียรติ กายราช
ลูก
 อุทิศให้ มีคาแอล สาคร,โรซา วันเพ็ญ ตระกูลมา
นางประภาศรี
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
ลูกๆ
 อุทิศให้ มารีอา พรนภา,มารีอา นันทิชา,มีคาแอล ณรงค์
นางดานิกร
ยงบรรทม
นางมาลัย
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว นางมาลัย ปานแสน และลูกๆ
นางดาราวรรณ
20 พ.ย. 16  สุขสําราญครอบครัว นายนําสมัย ยงบรรทม, อุทิศให้
19.00 น. เปโตร คําบา,เทเรซา หนูเจียม ยงบรรทม,เปโตร สอน ชินทับ
 อุทิศให้ มารีอา บางใบ ศรีษาวรรณ
นางประยวร
 อุทิศให้ ยอแซฟ ดิเรก ปานแสน
นางมาลัย
 อุทิศให้ ยวง เฟือง,มาร์การีตา จอกอน,เปโตร แก๊ส,
นางมาลัย
เอลีซาเบ็ธ โสภา ปานแสน,ลูกา ฮาด,เอากุสตินา หัสดี
ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปโตร เสก อ่อนไธสง,เปาโล ประดิษฐ์ ซึมเมฆ
คุณวีณา
,ยอแซฟ สมชาย โพธิลุน
นายวีระเดช
วันจันทร์  สุขสําราญครอบครัว นายวีระเดช,ครอบครัวนายเชวงศักดิ์
21 พ.ย. 16 ทรงเล็กสิงห์
นางประดิษฐ์
06.00 น.  สุขสําราญครอบครัว นางประดิษฐ์ เจริญพงษ์, อุทิศให้
โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์
 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวกุล,เปโตร องบ่าน,อันนา
นางสมจิตร
บาบ่าน,เทเรซา ยายมาก วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชําระ
 อุทิศให้ มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเล็กสิงห์,
นายวีระเดช
มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด อุดมเดช,มีคาแอล ซ้าย,
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19.00 น.
วันอังคาร
22 พ.ย. 16
06.00 น.
วันพุธ
23 พ.ย. 16
06.00 น.
19.00 น.
วันพฤหัส
24 พ.ย. 16
06.00 น.

มารีอา เตือนใจ ทรงเล็กสิงห์, ปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
 ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซาลีอา พาจันทร์,มอนิกา
ประกายวรรณ,อังเยลา เทพธิดา,เปโตร ทองใส กายราช
 อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
 อุทิศให้ โทมัส เสถียร นามละคร ครบ 17 ปี, อันนา
ดารากร นามละคร
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
 ประชุมบีอีซี
 สุขสําราญครอบครัว นางประพิศ สิริเวียงสกุล
 อุทิศให้ มารีอา บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารีอา สมาน รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์ วิญญาณในไฟชําระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
 ประชุมบีอีซี

19.00 น.
วันศุกร์  อุทิศให้ สมาชิกพลมารีย์เปรสิเดียมที่หลบภัยของคนบาปที่
25 พ.ย. 16 ล่วงลับ และวิญญาณพลมารีย์ทั่วโลกที่ล่วงลับ
06.00 น.  อุทศิ ให้ มารีอา ลําเอียง ศรีวรกุล ครบ 2 ปี,อากาทา เกษร
ศรีวรกุล
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
วันเสาร์  อุทิศให้ มารีอา บันเยียม อุปพงษ์
26 พ.ย. 16  อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
06.00 น.

ลูกๆ
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นางวารุณี
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ตาสําเนียง
ลูกๆ
อ.วิลาวรรณ
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ลูกๆ
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นางประพิศ
ลูกๆ
นางประพิศ
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ลูกๆ
-
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ป.ที่หลบภัยฯ

200

อ.วิลาวรรณ

500

ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกๆ
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