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พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อเจริญโชค สั นดี / คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว / คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้ น
พระเยซูเจ้ าทรงส่ งพระจิตเจ้ าให้ เราตามที่ได้ สัญญา เพื่อลบ (ขจัด) ข้ อสงสัยและ
ทาให้ ความเชื่ อของเราเข้ มแข็ง
ในบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี เราขอพระเจ้าว่า ที่ใดมีความสงสัย ขอทรง
หว่านความเชื่อมาให้ คาว่า สงสัย และความเชื่อ ไม่ได้ผกู ขาดซึ่งกันและกัน ทั้ง 2 อย่างมีแนว
โน้มอยูใ่ นตัวเรา เพราะว่าเราเป็ นเพียงมนุษย์ เราไม่สามารถขจัดความสงสัยให้สิ้นจากจิตใจของ
เรา อีกทั้งเราก็ไม่สามารถเจริ ญชีวติ โดยมีความเชื่ออย่างสมบูรณ์
วันนี้ในพระวรสาร เราจึงได้รับความบรรเทาใจที่ได้ยนิ ว่า บรรดาศิษย์บางคนยังสงสัย
อยู่ แม้หลังจากที่พระคริ สต์ผกู ้ ลับคืนพระชนมชีพ ได้แสดงองค์แก่พวกเขาหลายครั้ง ทรงบิปัง
(รับประทานอาหาร) กับพวกเขา และได้สนทนากับพวกเขา แม้แต่เวลาเสด็จสู่ สวรรค์ พระเยซู
เจ้าทรงสั่งว่า จงไปสั่ งสอนนานาชาติ ให้ มาเป็ นศิษย์ ของเรา ในพระวรสารกล่าวว่า พวกเขา
กราบนมัสการ แต่บางคนยังสงสั ยอยู่ พวกเขาเป็ นพยานถึงการเสด็จสู่สวรรค์ในพระสิริรุ่งโรจน์
แต่พวกเขาก็ยงั คงสงสัยอยู่
เราอาจคิดว่า บรรดาศิษย์น่าจะเชื่อได้ง่ายๆ เพราะพวกเขาได้อยูก่ บั พระเยซูเจ้าแบบหน้า
ต่อหน้า แต่บทอ่านพระวรสารวันนี้เตือนใจเราว่า พวกเขามีความเชื่อเข้มแข็งในพระคริ สตเจ้า
ได้ยาก อย่างไรก็ดี กุญแจสาคัญคือแม้พวกเขายังสงสัยอยู่ แต่ก็กราบนมัสการ

เราไม่สามารถรอจนพอใจสมบูรณ์ก่อนอุทิศตัวเพือ่ พระคริ สตเจ้า มิฉะนั้น ความเชื่อคือ
อะไร เชื่อคือการมอบตัวเราต่อบางสิ่ง หรื อบางคนแม้เรายังสงสัยอยู่ หากเรามัน่ ใจสุดๆ เราก็ไม่
ต้องการความเชื่อแล้ว
พีน่ อ้ ง เราโชคดีกว่าบรรดาศิษย์ เพราะพระองค์ได้สญ
ั ญาเวลาเสด็จสู่สวรรค์วา่ พระ
คริ สตเจ้าอยูก่ บั เราในพระศาสนจักร ซึ่งเป็ นพระกายของพระองค์ พระองค์ได้สญ
ั ญาจะส่งพระ
จิตเจ้าให้เรา จิตแห่ งปรีชาญาณและการเปิ ดเผยความจริง ดังที่เราได้ฟังในบทอ่านที่สอง เพือ่ นา
และทาให้เรามีความเชื่อเข้มแข็ง เราแต่ละคนพึ่งพาและแบ่งปั นความเชื่อ และแม้มีความสงสัยที่
สาคัญที่สุด เรามีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ช่างเป็ นพระพรที่เรามีโอกาสรับศีลมหาสนิททุกวันเพือ่ หล่อ
เลี้ยงและสนับสนุนเรา พระองค์ทรงอยูก่ บั เราจริ งๆ ตราบจนสิ้นพิภพ
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 17 จานวน 15,035 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 17 : อ่านพระวาจาโดย อ.ศรี สว่าง คาเสงี่ยม กับ
ครู สุ่ม บุญแฮด พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 : สท.ณรงค์ / อ.ศรี สว่าง / ครู ปองปรี ดา
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.วรัญญา ทองแท้ กับ
น.ส.พรชิตา ยงบรรทม
5. ซิสเตอร์ กลาริส กาปูชิน : ขอขอบคุณสภาภิบาลวัด และพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ที่ได้ช่วยให้วนั งาน
ปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์ได้สาเร็จเรี ยบร้อยไปด้วยดี ทางคณะซิสเตอร์ขอภาวนาให้
ทุกท่านที่มีส่วนในรู ปแบบต่างๆ เปี่ ยมด้วยพระพรของพระเจ้า
6. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 17 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น.และจะมีมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
7. โรงเรียนนิรมลวิทยา : มีความยินดีขอเรี ยนเชิญร่ วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองครบรอบ
60 ปี การก่อตั้งโรงเรี ยน ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 17 มิสซาเวลา 10.00 น.

8. กลุ่มกิจการคาทอลิก : ในวัดของเรามีหลายกลุ่ม เช่น พลมารี ย ์ วินเซนต์เดอปอล กลุ่มเฝ้าศีล
กลุ่มพระแม่บา้ นหฤทัย กลุ่มคู่สมรสเพือ่ พระคริ สต์หรื อซี เอฟ ซี กลุ่มเซอร์ร่า กลุ่มเยาวชน
เป็ นต้น คุณพ่อจึงขอเชิญชวนพีน่ อ้ ง ในชีวติ คริ สตชนของเรา อย่างน้อยให้สมัครเข้าเป็ น
สมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพือ่ ช่วยเราในการดาเนินชีวติ และเป็ นโอกาสให้เราได้ทาอะไรเพือ่
พระศาสนจักร
9. คณะกรรมการสภาภิบาลวัดชุดเดิม : ได้หมดวาระลง ดังนั้น ในเดือนหน้าจะมีสมาชิกสภาภิ
บาลวัดชุดใหม่ คุณพ่อจึงขอกานัน-ผูใ้ หญ่บา้ น ร่ วมกับผูน้ าแต่ละชุมชน ได้เลือกและเสนอชื่อ
มา 3 ท่าน ขอให้เป็ นคริ สตชนที่ปฏิบตั ิมาวัดมาวา มีใจเสี ยสละเพือ่ วัด ร่ วมมือกับทางวัด ร่ วม
งานบีอีซีดว้ ยดี ส่ งรายชื่อที่คุณพ่อเจ้าวัดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนผูท้ ี่เป็ นกรรมการสภา
ภิบาลวัดโดยตาแหน่ง ได้แก่ สมาชิกเทศบาลกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตร
แพทย์ อธิการบ้านเณร ตัวแทนโรงเรี ยน ตัวแทนอาราม หัวหน้าเยาวชน นอกนั้น จะเป็ นผูท้ ี่
คุณพ่อเจ้าวัดแต่งตั้งเชิญเข้ามาเป็ นสภาภิบาลวัดด้วย
10. คุณพ่ อขอเชิญชวนพี่น้อง : มาร่ วมพิธีนพวารแม่ พระ ทุกวันพุธ เวลา 19.00 น. ซึ่งจะตาม
ด้วยมิสซาและการถวายช่อดอกไม้ ความศรัทธาต่อแม่พระ พระมารดานิจจานุเคราะห์น้ ี แม่
พระจะคอยเป็ นคนกลางให้เรากับพระเจ้า และเป็ นแบบอย่าง กาลังใจสาหรับเราในการ
ดาเนินชีวติ นอกนั้น เชิญชวนพีน่ อ้ งพากันมาเฝ้าศีลมหาสนิท ที่วดั น้อยพระเมตตา คุณพ่อ
จะตั้งศีลมหาสนิทไว้ท้งั วัน เพือ่ ให้เรามาพบปะกับพระเยซูเจ้าเป็ นการส่วนตัว ในบรรยากาศ
ที่เงียบสงบ ชวนให้เราสวดภาวนาต่อหน้าพระองค์
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 7 เทศกาลปัสกา วันที่ 28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

สมโภชพระเยซู เจ้ ำเสด็จสู่ สวรรค์

ผู้ขอ

ทำบุญ

อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว พันโท มานะ -นางพิสมัย อ้นสู งเนิน
28 พ.ค.17  สุ ขสาราญครอบครัว ครู นิยม ครู ต๋ ุย, อุทิศให้ โทมา สาย
07.30 น. ,เซซีลอี า หา,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,มารี อา ปิ ยะรัตน์
 เหนือกลาง,จัสติน ถนอม นิยมธรรม
 สุ ขสาราญครอบครัว นายมานะ คาศรี , อุทิศให้ ยอแซฟ
เวิน,มารี อา จันคา คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,
โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ
เหนือกลาง
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
ลบ นามโยธา,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล ครบ 9 เดือน,เทเรซา
ยายมาก วิเศษทรัพย์,เปโตร องบ่าน,อันนา บาขาย,เปโตร
บุญดี,อันนา คัมพี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารี อา กัญญานาตย์ อาจุฬา ครบ 1 ปี ,เปโตร
หนูแดง,เปโตร ก่อง,มารี อา ยายสง อาจุฬา วิญญาณญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์ บังแมน,เปโตร เผือน,กาทารี นา
วันทา เนืองทอง,ฟรังซิส ทอง ชาแสน,มารี อา จันทร์
เหมศาสตร์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ

นางพิสมัย
ครู อรวรรณ

300
200

นายมานะ

400

นางพิสมัย

200

นางบังอร
นางม่าน
นางสุ ดใจ

200
200
200
200

นางรัชนีกร

200

คุณสมจิตร

200

-

200

นางจันทร์เพ็ญ

200

อาทิตย์  สุ ขสาราญแด่ นายเจษฎา,คุณประภาพร อุปพงษ์,
28 พ.ค.17 ด.ญ.ธัญชนก ทองอันตัง พี่นอ้ ง ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้
10.30 น. มารี อา คุณยายไข่,มีคาแอล คุณตาสวาท,เทเรซา จันทร์จิรา
 อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติราช,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์,มารี อา
รัตนาภรณ์ คงฉาย,นายประพจน์ คารวะ,คุณแม่พิมพา สิ งหา
,อันนา สมปอง อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่
ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว มามีกุล, ครอบครัวยุติธรรม, อุทิศให้
คุณแม่ลูซีอา สมจิต,เปาโล วันทา,เปาโล ศักดิ์ณรงค์ มามีกุล
,เปาโล เบ,มารี อา มักดาเลนา บุญธรรม นามละคร วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อาจุฬา
 อุทิศให้ เปโตร ธานี,เทเรซา ประพันธ์ เสมอพิทกั ษ์,เทเรซา
สมดา คาสุ ขุม
 อุทิศให้ มารี อา ทองหยาด กุลวงศ์ ครบ 100 วัน,เปาโล
วรรณพ กุลวงศ์ ครบ 36 ปี ,มีคาแอล พงษ์เทพ กุลวงศ์ ครบ 8
ปี ,มีคาแอล วินิจ,อันโตนีโอ วิชิต กุลวงศ์,เทเรซา ปราณี
ครบ 44 ปี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน,ยอแซฟ
ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อานภารัตน์ อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล
เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา สิ มมะลี สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เปาโล ธนากร,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์,เปาโล พัน,
เอเรนีอา กาว จันทรังษี,ยวง บัปติสตา นิจจา ผาด่านแก้ว
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

น.ส.ประภาพร

ศกุนตลา –
สุ ธิศกั ดิ์

300

500

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

300

นางวิไล
นายสิ ทธิชยั

200
200

ลูกๆหลานๆ

800

อ.ราไพวรรณ

200

ยายยาใจ

200

อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว นายนิสัย นางดาวร อินธิราช
28 พ.ค.17  สุ ขสาราญครอบครัว นายวิโรจน์ นางสุ วรรณี ทองหาคา
19.00 น. และลูกๆ
 สุ ขสาราญครอบครัว นายอนุกูล นางมาลัย คาศรี และ
ลูกๆหลานๆ, อุทิศให้ มัทธิว สุ พรรณ,มอนิกา มันนา แสนปาก
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ อากาทา กาไสย,ลอเรนซ์ พังคี,อากาทา สาริ กา
ทรงหาคา
 อุทิศให้ เปาโล หวล ครบ 8 ปี ,คลารา สร้อยมาลา,ยวง
มานพ ศรี ษาวรรณ,เฮเรนีอุส ธวัช อินธิราช วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประทิน,อันนา อาภา อุดมเดช,คุณพ่อ
รุ่ งเรื อง คานาทิพย์
วันจันทร์  สุ ขสาราญครอบครัว นายเฉลิม นางเฉลา สิ งห์รอ และ
29 พ.ค.17 ลูกๆทุกคน
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์
 อุทิศให้ เปาโล พัน,อันนา สุ ข,เอเรนีอา กาว,ฟิ ลิป บุญธง
,ยวง กาทอน,มารี อา ไสว,เทเรซา ผดุงจิตร์,ฟรังซิส เซเวียร์
โภชน์,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์ จันทรังษี วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง
,โมเสส บัณฑิต,อากาทา บรรเทา มังกาย,มารี อา พะเยาว์
บังแมน,ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล, 

นางดาวร
นางสุ วรรณี

300
200

นางมาลัย

500

ลูกๆ
นางอริ สรา
นางสุ วรรณี

200
200
200

-

200

ลูกหลาน

200

นางเฉลา

200

นางบังอร
ลูกๆ
แม่
ลูกหลาน
นางจุไรวรรณ
นางเฉลา

200
200
200
200
200
200

นางเฉลา

200

ลูกหลาน

200

วันอังคำร
30 พ.ค.17
06.00 น.

วันพุธ
31 พ.ค.17
06.00 น.
07.30 น.

วันพฤหัส
1 มิ.ย.17
06.00 น.

คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง,เทเรซา วิมาน
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซารี อา พาจันทร์ ,มอนิกา
ประกายวรรณ,อังเยลา เทพธิ ดา,เปโตร คุณตาทองใส กายราช
 อุทิศให้ โทมัส สมใจ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง,เทเรซา วิมาน
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 มิสซาอุทิศให้ ยอแซฟ ลอง เหงียนวัน ครบ 8 ปี ,โจเซฟี นา
บัวเลียน อุดมเดช ครบ 4 ปี ,เปโตร กุล,มอนิกา ใบ,เปโตร
คาเพียร,เปโตร คาเขียน,เปโตร ประชัน,เบเนดิกโต สมเดช
อุดมเดช,ซิสเตอร์คทั ริ นทร์ ประจักษ์ โสริ นทร์ วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง,เทเรซา วิมาน
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ เปโตร ประพัส ยงบรรทม วิญญาณในไฟชาระ 

นางบังอร
ลูกๆ
แม่
นางวารุ ณี

200
200
200
200

นางเรี ยม
ลูกหลาน

200
200

นางบังอร
ลูกๆ
แม่
-

200
200
200
200

วันศุกร์
2 มิ.ย.17
06.00 น.

10.30 น.
19.00 น.

ลูกหลาน

200

นางบังอร
ลูกๆ
แม่
ค.ยงบรรทม

200
200
200
200

วันเสาร์
3 มิ.ย.17
06.00 น.

10.00 น.

 อุทิศให้ มารี อา คุณยายไข่ อุปพงษ์ ครบ 1 ปี
น.ส.ประภาพร
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
ลูกหลาน
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง,เทเรซา วิมาน
 สุ ขสาราญครอบครัว สมหมาย, ครอบครัวนายสมศักดิ์
นางบรรจง
โพธิ์สว่าง, นายณรงค์, นายวีระ อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยออแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อากาทา สตรี ,
ค.เปรมชนันท์ –
ลาซาโร ทัน ตระแก้วจิตร,เปโตร สมหมาย,มาร์ธา ตื่อ พงษ์พิศ
พี่ๆ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
นางบังอร
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
ลูก
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
แม่
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
ลูกหลาน
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง,เทเรซา วิมาน
 สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ู งอายุท่าแร่ ทุกท่าน
ป้าควร
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง
ลูกหลาน
 อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่าแร่ วิญญาณ
พี่นอ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา บันเยียม อุปพงษ์
ลูกๆ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
นางบังอร
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
ลูกๆ
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
ลูกหลาน
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง,เทเรซา วิมาน
 มิสซาอุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน ครบ 100 วัน
นางบังอร

200
200

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200

500

