ปีท่ี 32
ฉบับที่ 3
15 – 21 มกราคม 17

พระสงฆ์ประจำบ้ำนพักสงฆ์ท่ำแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 17 จำนวน 17,450 บำท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย นำงนภำพร อุปรี กับ นำงศศิธร
จันทรังษี พร้อมผู้ช่วยพิธกี รรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม / ผญ.เกรียงไกร / จ.ส.อ.สมชำติ / ผช.ประสบ
ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.วรัญญำ ทองแท้ กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.ดำรุณี แดงลีท่ำ กับ
ด.ญ.รุ่งทิวำ ชัยวังรำช
5. วันอาทิตย์นี้ (อำ.15 มกรำคม 17) : มีพิธีล้ำงบำปเด็ก เวลำ 09.00 น.
6. ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 16 มกรำคม 17 เวลำ 19.00 น. ที่ศำลำปีติมหำกำรุญ
ขอเชิญผู้นำกลุ่มย่อย และผู้สนใจเข้ำร่วมประชุมอย่ำงพร้อมเพรียงกัน
7. ประชุมกลุ่มย่อยบีอีซี : ขอเชิญพี่น้องทุกคน เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุ้มของตนเอง

ในวันพุธที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกรำคม 17 เวลำ 19.00 น.

8. ฉลองวัด : วันเสำร์ที่ 21 มกรำคม 17 เวลำ 10.00 น. วัดอัครเทวดำคำเบรียล ปากทวย / วัดนักบุญ
มำร์กำรีตำ อำลำก๊อก หนองบัวทอง คุณพ่อสมพงษ์ ตรีว่ำอุดม เจ้ำอำวำส บอกบุญมำในเรือ่ งบริจำค
ปัจจัย ทำต้นเงิน โรงทำน ซุ้มอำหำร จึงขอพีน่ ้องได้ช่วยกัน

9. ฉลองบุญกองข้าว : ปีนี้ ตำมมติของสภำภิบำลวัด งดงำนรืน่ เริง งดงำนพำแลงตอนเย็น เพื่อถวำย
อำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ตำมที่ทำงกำรได้ให้ระเบียบไว้ เรำจึงเห็นว่ำเป็น
สิ่งที่เหมำะสมและสวยงำมที่สุด ประกอบกับ ที่พเิ ศษคือ เรำจะมีพิธีเสกอำคำรยอแซฟ กอมบูรเิ ออ
และอำคำรมีคำแอล เกีย้ น เสมอพิทักษ์ เป็นสิ่งทีน่ ่ำยินดีที่พระเจ้ำช่วยให้โครงกำรนี้สำเร็จ จึงเห็น
สมควรให้เสกกองข้ำวพร้อมกับเสกอำคำร ทำจุดเดียวให้เสร็จไปเลย เพื่อควำมสง่ำงำม มีควำม
หมำย และสะดวกสำหรับพีน่ ้องทุกคนจะไม่ต้องเดินไปที่ศำลำมำร์ติโน แล้วเดินกลับมำที่หน้ำ
อำคำรที่จะเสก และเมื่อเสกเสร็จ คณะพลมำรีกเ็ ข้ำไปใช้ได้ทันที
10. เรียนคาสอนแต่งงานหมู่ : คุณพ่อจะเริม่ สอนคำสอนสำหรับแต่งงำนหมู่ วันจันทร์ที่ 30 ม.ค .17
และจะมีพิธีศีลแต่งงำนในปลำยเดือนกุมภำพันธ์ จึงขอคู่แต่งงำนหรือครอบครัวที่สนใจ ได้มำแจ้ง
ชื่อที่บ้ำนพักพระสงฆ์ และขอพีน่ ้องได้แนะนำ ได้ชักชวนคนในชุมชนของเรำด้วย
11. อารามกลาริส กาปูชิน ท่าแร่ : จัดให้มโี ครงการสัมผัสชีวิตซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน เพือ่ เปิดโอกำส
ให้ผู้ที่สนใจได้มำสัมผัสเป็นเวลำ 1- 2 สัปดำห์ คือวันที่ 30 เมษำยน - 14 พฤษภำคม 17 ถ้ำผู้สนใจ
ไม่สะดวกช่วงนีก้ ็มำช่วงเวลำอื่นได้ ทำงอำรำมยินดีเปิดโอกำสเสมอ ผู้ที่สนใจจะต้องเป็นคำทอลิก
อำยุระหว่ำง 15 ถึง 30 ปี และเป็นโสด
12. แจ้งให้พี่น้องทราบ : คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต และคุณพ่อเจริญโชค สันดี จะไปสัมมนำที่
นครรำชสีมำ วันที่ 16 - 20 มกรำคม 17
13. คุณพ่อขอขอบคุณ : พี่น้องทุกชุมชนทุกครอบครัวที่รว่ มกันบริจำคข้ำวและปัจจัยในโอกำสฉลอง
บุญกองข้ำวปีนี้ ขอบคุณสภำภิบำลวัด ผู้นำชุมชนและทุกคน ที่ช่วยกันทำงำนรวบรวมข้ำวและ
ปัจจัยนำมำทีว่ ัด อีกทัง้ ช่วยกันรับผิดชอบในกำรแห่ศีลมหำสนิท รวมทั้งรถเครื่องเสียงสำหรับใช้
ก่อสวด
14. คุณพ่อขอขอบคุณ : พี่น้องชำวท่ำแร่ทกุ คนทีม่ ีสว่ นร่วมบริจำคทำบุญ จนทำให้โครงกำรบูรณะ
อำคำรทั้งสองหลังเป็นอันสำเร็จ และที่สำคัญเรำต้องขอบคุณพระเจ้ำที่ให้เรำมีสิ่งจำเป็นเหล่ำนี้
เป็นอันสำเร็จ
15. ขอขอบคุณผู้บริจาคเก้าอี้พลาสติก : ตัวละ 200 บาท ต้องกำร 250 ตัว เวลำนี้ได้ 36 ตัว ยังขำดอีก
214 ตัว : ศูนย์คริสตศำสนธรรม อัครสังฆมณฑลท่ำแร่ - หนองแสง 5 ตัว / ยำยพิกุล เสมอพิทกั ษ์
10 ตัว / ยำยเปลี่ยน ไชยฮำด สุขสำรำญแด่ลูกหลำนทุกคน 5 ตัว / สุขสำรำญครอบครัว
อ.จันทรัตน์ นำงอำทัย กัลยำบำล และลูกทัง้ 3 คน 5 ตัว / นำยวีระพงศ์ สุขสง่ำเจริญ 2 ตัว /

นำยภำสกร สุขสง่ำเจริญ 2 ตัว / ด.ญ.นำยิกำ สุขสง่ำเจริญ 2 ตัว / นำงรำณี สุขสง่ำเจริญ 2 ตัว /
นำยพัชรินทร์ สุขสง่ำเจริญ 2 ตัว / โมทนำคุณพระเจ้ำ 1 ตัว

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา วันที่ 15 – 21 มกราคม 17
วัน/เวลำ
โอกำส / จุดประสงค์
 สุขสำราำแด่พี่น้องชาำท่พำดราพุ่ท่พำ้ 
อำทิตย์
06.00 น.
อำทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว คุณยำยเฮือง กงพันรำช
15 ม.ค. 17  สุขสำรำญแด่ นำยชีววิทย์ พำพรมลิก
07.30 น.  สุขสำรำญครอบครัว ผอ.เยี่ยม อ.รำไพวรรณ รุจิพจน์ และ
 ลูกหลำน
 สุขสำรำญครอบครัว นำงรัตน์ติรส, นำยนพพล,
ด.ญ.ปรียำดำ, ด.ช.ชนมน จันทร์มำ
 สุขสำรำญครอบครัว ยำยลำเทียน ยงคำชำ, สุขสำรำญ
คล้ำยวันเกิด ครูมำลินี ยงคำชำ
 สุขสำรำญแด่ สมำชิกพลมำรีย์เปรสิเดียม มำรดำพระ
คริสตเจ้ำ และอุทิศให้สมำชิกที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคำแอล เจริญ เหนือกลำง
 อุทิศให้ มำร์ธำ โสภำ,ยอแซฟ ถอง ดำบสมเด็จ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประทิน,อันนำ อำภำ อุดมเดช, คุณพ่อ
รุ่งเรือง คำนำทิพย์
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซำนนำ บุญเย็น ดำรงไทย
 อุทิศให้ มำรีอำ จินตนำพร,เปโตร ประเวศ,ปีโอ ศรีเมือง
,ยวง ประเสริฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ มำรีอำ ลำไย สิงวงศ์ษำ,อำกำทำ บำคง,เปำโล นอ
อยู่แร่,อันนำ ฤทัย อำกอสตำ,นำงผ่องใส,นำงทองใบ อยูแ่ ร่,
เปโตร วีระศักดิ์ นิลเขต,อันนำ ปรำณี อำจุฬำ
 อุทิศให้ อันเดร ประพงษ์,อันนำ สำรวย ซึมเมฆ,มำร์กำรีตำ
หนูพิศ ฤทธิปะ


ผู้ขอ

ทำบุญ

ลูกหลำน
นำงพรทิพย์
อ.รำไพวรรณ

500
200
200

นำงรัตน์ติรส

200

ครูมำลินี

200

ป.มำรดำฯ

200

ภรรยำ – ลูกๆ
นำงวิไลวรรณ
ลูกหลำน

200
200
300

ครูบุญส่ง
ครูศิวำพร

200
300

นำยปัตตำนี

200

นำยยุทธนำ

500

 อุทิศให้ ยอแซฟ ณรงค์ อุปรี,มำรีอำ พัชรภรณ์ วงศ์แสนสุข
ป้ำอรพิน
200
, วิญญำณปู่ ย่ำ ตำ ยำย
 อุทิศให้ มำรีอำ ยำยเฮือง,เปโตร หนูรกั ษ์,ยอแซฟ ประสงค์
ลูกหลำน
500
กงพันรำช,มำรีอำ ลำน ผ่ำมถิ
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มำรีอำ สุพรรณ,อันนำ วิจิตร
นำงพิสมัย
200
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ หำ,โทมำ
สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร บัวจันทร์
อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มำรีอำ ธนพรรณ ทิพจร
น.ส.พิสมัย
200
 อุทิศให้ รำฟำแอล วิชำญ,รำฟำแอล สุพรชัย,มำรีอำ
สำคร
200
อรอนงค์ ตระกูลมำ
 อุทิศให้ เทเรซำ เสียง เสมอพิทักษ์
200
 อุทิศให้ เปโตร สำเร็จ ยงค์คำชำ,ฟรังซิส ประดิษฐ์ ยงคำชำ
ครูมำลินี
200
 อุทิศให้ มำรีอำ ปทุมพร ไชยสำร
นำงพรพิศ
200
 อุทิศให้ ดอมินิก สำยันต์ แสนปำก
นำงคำน
300
สหกรณ์เครดิตฯ 200
อาทิตย์  สุขสำรำญแด่ สมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ำแร่พัฒนำ
15 ม.ค. 17 จำกัด ทุกคน
น.ส.ขวัญฤดี
300
10.30 น.  สุขสำรำญครอบครัว นำยสมร เดชทะศร, น.ส.ขวัญฤดี
 บือกุศล, ด.ญ.ประภัสสร, ด.ช.วันเฉลิม เดชทะศร
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.ประภัสสร เดชทะศร
น.ส.ขวัญฤดี
200
ครบ 15 ปี
 สุขสำรำญครอบครัว นำยพูนศิลป์ - นำงอุบลวรรณ รำชคำ นำงอุบลวรรณ 200
และลูกๆ หลำนๆ ญำติพี่น้องทุกคน, อุทิศให้ มีคำแอล สวำท
,มำรีอำ ยำยไข่,เทเรซำ จันทร์จิรำ อุปพงษ์ วิญญำณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 สุขสำรำญครอบครัว อ.จันทรัตน์ กัลยำบำล นำงอำทัย
อ.จันทรัตน์
1,000
และลูกทั้ง 3 คน, อุทิศให้ เปโตร หง๊อก โด่กัน,ฟีโรมีนำ
เจวียน,เปโตร จำเนียร อุดมเดช,เปำโล พันธ์รบ,เซนซีรอี ำ
ดำเรียน กัลยำบำล,เปโตร กุลิ,มอนิกำ ใบ,เปโตร คำเพียร, 

เปโตร คำเขียน,เปโตร ประชัน,มำรีอำ พอ อุดมเดช,มำรีอำ
บุญปัน ศรีษำวรรณ,โจเซฟีนำ บัวเรียน อุดมเดช,ยอแซฟ ลอง
เหงี่ยนวัน,ยอแซฟ เล้น,ยอแซฟ จิตตกร ทิศแดง, มำรีอำ
บำเหวี่ยน ห่อเหวี่ยน,มีคำแอล จำนงค์ อำพันธ์,ฟิลิป ฟอง,
เทเรซำ หนูเทียน,เทเรซำ คำเศียร,ฟรังซิสโก ชัยรัตน์,เทเรซำ
ประเทียน,ทีรีโอ คำเขียน,รำฟำแอล วิชำญ,รำฟำแอล สุพรชัย
,ยอแซฟ วิเชียร,มำรีอำ อรอนงค์ ตระกูลมำ,ยอแซฟ นิรุจน์
สุวรรณโน,ยอแซฟ สุพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต วิญญำณญำติพี่
น้องทั้งสองฝ่ำยที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรีอำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคำแอล มงคล เจริญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ วิญญำณ
ญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน,
อันนำ บุญปลูก กำยรำช
 อุทิศให้ เปำโล ชูเกียรติ กำยรำช
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อำจุฬำ
 อุทิศให้ เปำโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ยอห์น คำวัง,มำรีอำ ทองดี,มำรีอำ ประไพ,เปโตร
พงศ์ศักดิ์,มำร์กำรีตำ บุญรัตน์ บุตรโค,คำโล สุพัฒชัย ซึมเมฆ
,ยอแซฟ ประไพ โพยพำ,ยอแซฟ ปรำโมทย์ ยงคำชำ วิญญำณ
ญำติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,โทมำ
ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,
มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,
เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม
เดชำเลิศ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ โรซำ ยอย ทรงหำคำ,เปำโล พิลำ,เปำลำ ผำง 
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ยงบรรทม,สเตฟำโน เศียร,ลูซีอำ บุญมำ พำพรหมฤทธิ์
 อุทิศให้ เฮโลนีมัส คำหล้ำ,โรซำ มะลิ,ลูซีอำ บำงีน
อุดมเดช, คุณปู่เดือน, คุณย่ำหยิบ รุจิพจน์,มำรีอำ สร้อยสุดำ
จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภำนุชิต เหล่ำบุรี,คุณพ่อมีคำแอล เสนีย์,
เปำโล บุญมี, เปโตร ประสงค์, มำรีอำ สิมมะลี สกนธวัฒน์,
 อุทิศให้ มำรีอำ ไสว,เทเรซำ ดำรินทร์ สมใจเพ็ง,มัทธีอัส
เลียน,กำทำรีนำ ภำพ พำพรมลิก
 อุทิศให้ มำรีอำ ปทุมพร,เทเรซำ หงฤดี ไชยสำร,ยอแซฟ
บุญจัน,อำกำทำ โสดำ ดำลุนพันธ์,อังแนส นันทพร มังกำย
อาทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว นำยนำสมัย ยงบรรทม, อุทิศให้
15 ม.ค. 17 เปโตร คำบำ,เทเรซำ หนูเจียม ยงบรรทม,เปโตร สอน ชินทับ
19.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
วันจันทร์  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ครูชวนพิศ ยงบรรทม, อุทิศให้ เปโตร
16 ม.ค. 17 เรืองวิทย์ ยงบรรทม
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร พรศิลป์ กำแก้ว ครบ 8 เดือน

 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ,มีคำแอล คำเพชร,อันตน
บัณฑิต,สำมเณรเบเนดิกโต สนิท,มำรีอำ ศิริพร กำยรำช วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,โทมำ ดำ
,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ
สมำน รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม เดชำเลิศ วิญญำณใน
ไฟชำระ
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์ อุปพงษ์

วันอังคำร  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด มำรีอำ บันเทำ อินธิตก ครบ 67 ปี,
17 ม.ค. 17 อุทิศให้ อันนำ กำทอน,โทมำ ตำล,เทเรซำ แจ่มใส อินธิตก,
06.00 น. มีคำแอล แดง,ยูลีอำ เอี๋ยน ทองอันตัง,เปำโล ชำติไชย อินธิตก,
เปโตร พรศิลป์ กำแก้ว,มีคำแอล ไพโรจน์ ยงคำชำ ปู่ ย่ำ 

อ.รำไพวรรณ

200

ครูสินธ์ – ลูกๆ

500

นำงพรพิศ

300

นำงดำรำวรรณ

300

ลูกๆ

200

ครูชวนพิศ

200

ภรรยำ
ลูกๆ
ลูกๆ

200
200
200

ครูผ่อง

200

ลูกหลำน

200

ป้ำบันเทำ

200

วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ,มีคำแอล คำเพชร,อันตน
บัณฑิต,สำมเณรเบเนดิกโต สนิท,มำรีอำ ศิริพร กำยรำช
วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,โทมำ
ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,
มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,
เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปีย่ ม
เดชำเลิศวิญญำณในไฟชำระ
 มิสซำอุทิศให้ มีคำแอล สำคร ตระกูลมำ ครบ 100 วัน

07.30 น.
วันพุธ  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน ครบ 2 เดือน
18 ม.ค. 17  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ,มีคำแอล คำเพชร,อันตน
19.00 น. บัณฑิต,สำมเณรเบเนดิกโต สนิท,มำรีอำ ศิริพร กำยรำช
วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,โทมำ
ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,
มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,
เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปีย่ ม
เดชำเลิศ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์ อุปพงษ์
วันพฤหัส  โมทนำคุณพระเจ้ำ สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด อ.ละออศรี
19 ม.ค. 17 หำญรินทร์
06.00 น.  อุทิศให้ มำรีอำ บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ,มีคำแอล คำเพชร,อันตน
บัณฑิต,สำมเณรเบเนดิกโต สนิท,มำรีอำ ศิริพร กำยรำ
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วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อัน
นำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,
มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร
สมศักดิ์ เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม
เดชำเลิศ วิญญำณในไฟชำระ
 มิสซำอุทิศให้ เทเรซำ จิตนำ เด่นไชยรัตน์ ครบ 100 วัน

วันศุกร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
20 ม.ค. 17  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ,มีคำแอล คำเพชร,อันตน
06.00 น. บัณฑิต,สำมเณรเบเนดิกโต สนิท,มำรีอำ ศิริพร กำยรำช
วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,โทมำ
ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,
มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,
เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปีย่ ม
เดชำเลิศ วิญญำณในไฟชำระ
วันเสาร์  อุทิศให้ มำรีอำ บันเยียม อุปพงษ์
21 ม.ค. 17  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ,มีคำแอล คำเพชร,อันตน

บัณฑิต,สำมเณรเบเนดิกโต สนิท,มำรีอำ ศิริพร กำยรำช วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่
,เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ
แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ยม เดชำเลิศ วิญญำณใน
ไฟชำระ
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