ปี ที่ 32
ฉบับที่ 37

17 - 23 กันยายน 2017

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อเจริญโชค สันดี / คุณพ่ ออาทิตย์ ว่ องไว / สังฆานุกรขวัญชัย นาอุดม

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 17 จำนวน 14,843 บำท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย นำยนภำศำสตร์ กับ นำงสมคิด
ชำแสน พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 : สท.ณรงค์ ศรี ษำวรรณ / อ.ศรี สว่ำง คำเสงี่ยม /
ครู ปองปรี ดำ เหล่ำบุญมำ / นำยกล้องเพชร คำศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย โดย คุณวิยดำ ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.รัตนำ จำปำ กับ น.ส.อรอุมำ
ผลรักษ์
5. วันอาทิตย์ นี้ (อำ. 17 กันยำยน 17) : พิธีลำ้ งบำปเด็ก เวลำ 09.00 น.
6. ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอซี ี : วันจันทร์ที่ 18 กันยำยน 17 เวลำ 19.00 น. ที่ศำลำปี ติมหำกำรุ ญ
ขอเชิญผูน้ ำกลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้ำร่ วมประชุมอย่ำงพร้อมเพรี ยงกัน
7. ประชุมกลุ่มย่ อยบีอซี ี : ขอเชิญพี่นอ้ งทุกคน เข้ำร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้ ของ
ตนเอง ในวันพุธที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยำยน 17 เวลำ 19.00 น.
8. คุณพ่ อจะจัดให้ มกี ารเรียนคาสอนแต่ งงานหมู่ :เริ่ มวันจันทร์ ที่ 18 กันยำยน 17 เวลำ 19.00 น. และ
จะประกอบพิธีแต่งงำนหมู่ให้ในเดือนตุลำคม ขอผูท้ ี่สนใจแจ้งชื่อได้ที่บำ้ นพักพระสงฆ์ ตั้งแต่วนั นี้
เป็ นต้นไป และขอพี่นอ้ งได้ช่วยบอกต่อกันไป เพื่อผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับศีลแต่งงำนจะได้

ทำพิธีให้เรี ยบร้อย สำมำรถแก้บำปรับศีลได้
9. คุณพ่ อจะจัดให้ มกี ารอบรมฟื้ นฟูชีวติ ครอบครัว : โดยแผนกส่ งเสริ มชีวิตครอบครัว ที่วดั ท่ำแร่ ของ
เรำ วันที่ 22 กันยำยน เริ่ มเวลำ 17.00 น. ถึงวันที่ 24 กันยำยน 2017 ปิ ดงำนเวลำ 15.00 น. ครอบครัว
ใดสนใจขอให้แจ้งชื่อที่บำ้ นพักพระสงฆ์ เงื่อนไขคือจะต้องถือตำมตำรำง และร่ วมทุกกิจกรรมตั้ง
แต่วนั แรกจนถึงวันปิ ดกำรอบรม
10. ประกาศบวชพระสงฆ์ : คือ สั งฆานุกรยอแซฟ ขวัญชัย นาอุดม ลูกวัดท่ำแร่ และ สั งฆานุกร
ยอแซฟ เหียน เดีย่ น ตรั่นวัน คณะนักพรตซิ สเตอร์เซี ยน บ้ำนโคกสะอำด จะรับศีลบวชเป็ น
พระสงฆ์วนั เสำร์ที่ 7 ตุลำคม 2017 โอกำสฉลองบ้ำนเณรฟำติมำ ท่ำแร่ หำกผูใ้ ดเห็นว่ำไม่เหมำะ
สม ขอให้แจ้งพระสังฆรำชหรื อคุณพ่อเจ้ำวัด
11. อาทิตย์ นี้ : คุณพ่อขอให้ควำมรู ้แก่พี่นอ้ ง เรื่ อง กำรรับศีลเจิมคนไข้ เรำจะเชิญพระสงฆ์มำโปรดศีล
เจิมคนไข้ให้เวลำป่ วยหนัก หรื อจะรับกำรผ่ำตัดใหญ่ หรื อคนที่ชรำภำพมำกแล้ว กำรคิดว่ำเอำไว้
ใกล้ตำยเสี ยก่อนจึงจะขอรับศีลเจิมคนไข้ เป็ นควำมเข้ำใจที่ผิด และบำงทีพระสงฆ์ไปไม่ทนั เสี ย
แล้ว หรื อคนป่ วยหมดสติเสี ยแล้ว ศีลเจิมคนไข้ ไม่ใช่ศีลทำสุ ดท้ำย แต่เป็ นศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่รับได้
เสมอ และพระหรรษทำนของพระจะช่วยให้คนป่ วยฟื้ นไข้หรื อ มีพละกำลังในวิญญำณ และชำระ
บำปในวิญญำณของคนนั้น

12. โครงการทากาแพง “สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลำนี้บริ จำคแล้ว
185 ช่ อง ยังเหลืออีก 148 ช่ อง : ลูกหลำน อุทิศให้อกั แนส บุตรไตร,ยอแซฟ กุมแสง และ
ญำติที่ล่วงลับทุกคน 2 ช่อง / ครอบครัวนำยณรงค์ พลสวัสดิ์ สุ ขสำรำญครอบครัวนำย
ณรงค์ พลสวัสดิ์,น.ส.มิตรประไพ ลำดบำศรี ,น.ส.ธิ ดำรัตน์ พลสวัสดิ์ 1 ช่อง / นำยธวัฒชัย
ทรงหำคำ อุทิศให้โทมำ สนิท,โรซำ ยอย ทรงหำคำ,เปำโล พิลำ,เปำลำ ผำง ยงบรรทม 1 ช่อง
/ ครอบครัวนำยศักดิ์บุรุษ – นำงสุ ภำพร คำคลี่ อุทิศให้ฟรังซิส สุ ข,อันนำ หนูหลำบ ซึมเมฆ
และลูกหลำนที่ล่วงลับ 1 ช่อง / น.ส.สุ ริวฒั น์ มือกุศล อุทิศให้ มีคำแอล ณัฐพร,เปโตร
จงประสิ ทธิ์ มือกุศล 1 ช่อง / ภรรยำอุทิศให้เปโตร วีระพันธ์ พงษ์ชีวะกุล 1 ช่อง / อุทิศให้
อำกำทำ ผำลี,วินเซน หนู ทำ, พ่อเฒ่ำแดง, แม่เฒ่ำอ้วน,เปโตร ตำ,มำรี อำ ฟอง,เปโตร สมบัติ
,มีคำแอล พัดศรี ทองอันตัง วิญญำณบรรพบุรุษที่ล่วง ลับ 1 ช่อง คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่
มีนำ้ ใจดีต่อวัดเสมอ

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 24 เทศกาลธรรมดา วันที่ 17 - 23 กันยายน 17
วัน/เวลำ
โอกำส / จุดประสงค์
ผู้ขอ
ทำบุญ
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 
อำทิตย์
06.00 น.
ยำยนำรถอนงค์ 200
อำทิตย์  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ช.อัมริ นทร์ คำสำยอินทร์
17 ก.ย.17 ครบ 11 ปี
200
07.30 น.  สุขสำรำญแด่ นำยชีววิทย์ พำพรมลิก,สุขสำรำญครอบครัว นำงพรทิพย์
 ยำยรำไพ ยงบรรทม
 สุขสำรำญครอบครัว คุณครู วนั เพ็ญ บุญเหนือ, ครอบครัว
200
นำยสุมิต ยงจำเริ ญ
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด คุณจอนนี้ นิสเบธ, น.ส.อุใลพร
นำงอุใลพร
200
มรดก
 สุขสำรำญแด่ นำงวิไลวรรณ, ด.ช.แซนดี้ นิสเบธ
นำงอุใลพร
200
 สุขสำรำญแด่ นำยสมมิตร, นำยสุรชัย, ด.ญ.ปำริ ชำติ,
นำงอุใลพร
200
ด.ช.สุรเดช มือกุศล
 สุขสำรำญแด่ นำงลำคอง, นำยสุระศักดิ์, ด.ช.ธนพัฒ
นำงอุใลพร
200
มรดก, นำงสิ ธิยำ ทรงหำคำ
 สุขสำรำญครอบครัว คุณยำยประเทือง อินธิรำช, อุทิศให้
นำงประเทือง
200
ยวง บัปติสตำ เกษ,อันนำ พำดี,เปโตร สุวทิ ย์,เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิรำช,ยอร์ช จำปำ,อักแนส กดชำ,อันนำ คำเครื่ อง
ชมภูจนั ทร์
 สุขสำรำญครอบครัว นำยคำแส่ว – นำงวำสนำ แสงฉวี,
นำงสัญติสุข
300
ครอบครัว นำยเผด็จชัย – นำงสัญติสุข อำจุฬำ, อุทิศให้
ยอแซฟ สำมัคคี,มำร์ธำ สมำน,ยวง บัปติสตำ หนูแดง,มำรี อำ
สุภี,รำฟำแอล อิน,มำร์ธำ ไข อำจุฬำ,มำระโก วิจิตร,ด.ญ.
สุ นฎั ฐำ แสงฉวี,ยวง เต้,อักแงส สิ นชัย,เปโตร บุญถม,
มำรี อำ จันโท


 สุขสำรำญครอบครัว นำงบุญสวน อยูแ่ ร่ , อุทิศให้ ยอแซฟ
ทนงศักดิ์,ยอแซฟ มีชยั กำแก้ว,เปำโล ธนำกร จันทรังษี
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 โมทนำคุณพระเจ้ำ สุขสำรำญแด่ นำยวิลยั – นำงรุ่ งฤดี
สมแสน, อุทิศให้ พ่อชำลี, แม่จร สมแสน, ตำถอน,มำรี อำ
กองแพง ปำนสังข์,โทมำ คุย,ย่ำบัวลี ตระกูลมำ,โทมัส สมวำร
,มำรี อำ ใหล,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เซซี ลีอำ อุลยั วรรณ, ด.ช.นุช,
ด.ญ.โสภิตำ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุ พรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ หำ,โทมำ
สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร บัวจันทร์
อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ,จ่ำสิ บเอก แสง อ้นสูงเนิน
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลำธำร,เทเรซำ สมดี,เอสเตวัง ม้ำว,
มอนิกำ ลบ นำมโยธำ,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน
เหนือกลำง วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับวิญญำณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ มำรี อำ ยำยชู ฮันวงศ์
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก วัง,เทเรซำ รสศำ,เทเรซำ ประกอบ,
เทเรซำ นภำพร,เทเรซำ รสศรี ,เปโตร วัง,เบเนดิก วรรณชัย,
มำรี อำ วนิดำ,มำรี อำ ลมุน,มำรี อำ ลมัย ศรี วรกุล,นำยไสว,
นำงพยุง นวลมณี
 อุทิศให้ มำร์ธำ โสภำ ดำบสมเด็จ,มีคำแอล สมเกียรติ
รัตนวำร
 อุทิศให้ เปำโล มำนะ,ยอแซฟ เวิน,มำรี อำ วันคำ คำศรี
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคำแอล พุธ แก่นนำคำ
 อุทิศให้ มีคำแอล พุธ แก่นนำคำ
 อุทิศให้ เปโตร ไพวรรณ แร่ วงคต


นำงบุญสวน

200

นำยวิลยั

100

นำงพิสมัย

200

นำงรัชนีกร

200

ลูกๆ
คุณขนิษฐำ

300
200

นำงดำรุ ณี

200

-

750

นำงจำนงค์
มำริ กำ

700
200
400

 อุทิศให้ มำรี อำ กำนดำ แสนสุริวงศ์ วิญญำณในไฟชำระ
วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ซีมอน บุญทอน,อักแนส สมจีน,เปโตร พรศิลป์
,อันตน พงษ์สวัสดิ์ กำแก้ว,เปโตร ประเสริ ฐ ฮันวงศ์
 อุทิศให้ เปโตร นำ,มอนิกำ วำรี ,ฟิ ลิปเป พรภิรม,อันนำ
หนูพนั ยมบุญ,โทมัส พัว่ ,มำร์ธำ นำ ดำลุนพันธ์
 อุทิศให้ เปโตร ปรำโมทย์,ยอแซฟ จำปำ,มำร์ธำ สนที
มรดก
 อุทิศให้ มำรี อำ วันเพ็ญ,เปโตร วีระศักดิ์ มือกุศล
อาทิตย์  สุ ขสำรำญครอบครัว คุณธวัฒชัย นำงบรรเทำ ทรงหำคำ
17 ก.ย.17  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยเอียน ยมบุญ
10.30 น.  สุ ขสำรำญครอบครัว น.ส.สุ ริวฒั น์ มือกุศล,น.ส.ลิดดำ



ทองอันตัง,น.ส.จิตประเสริ ฐ มือกุศล
 สุ ขสำรำญครอบครัว นำยสนอง – นำงนิลม และลูกทั้งสอง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,มีคำแอล
มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน, อันนำ
บุญปลูก,เปำโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร สุ ทธิศกั ดิ์ กำยรำช,
เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุ วฒั น์ ศรี ครชุม
 อุทิศให้ มำรี อำ จินตนำพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ ศรี เมือง,ยวง
ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ
,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,
โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง
,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ
เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง เดชำเลิศ
 อุทิศให้ เซซีลีอำ ทองจีน โสริ นทร์ ครบ 14 ปี ,เปโตร ณรงค์
โสริ นทร์ ครบ 115 ปี ,มีคำแอล ชูศกั ดิ์ โสริ นทร์ ครบ 3 ปี ,เบดำ
ทะศรี ,กำทำรี นำ เหลี่ยน,ลูซีอำ บำงีน,ยูเลียนำ ลับลิ,เปำโล 
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ประดิษฐ์ โสริ นทร์
 อุทิศให้ โทมำ สนิท,โรซำ ยอย ทรงหำคำ,เปำโล พิลำ,เปำลำ
ผำง ยงบรรทม
 อุทิศให้ อีวอน เทื้อม,อังแนส โจม,อันตน กอปรี ดำ,ฟี โลมีนำ
วันทำ,เบนำแด๊ต ภิรมย์,มำรี อำ จุดประสงค์,มีคำแอล ณัฐพร,เปโตร
จงประสิ ทธิ์ มือกุศล,คำเบรี ยล มะลิ ทรงถ้ ำ,โรซำ ใสสว่ำง,อันเดร
ซำบูลน,มีคำแอล ประกร,ยวง ปรี ชำ ทองอันตัง
 อุทิศให้ เบนำโด ตัน,อังแนส สุ ริ,มำรี อำ พรนภำ,มำรี อำ
นันทิชำ,มีคำแอล ณรงค์ ยงบรรทม,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์
,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปำโล สุ รชัย,กำทำรี นำ วันใด,ยอแซฟ
สุ ดสำคร,มำรี อำ มักดำเลนำ หนูรื่น แร่ ถ่ำย,เปโตร ฤทธิรงค์
บือกุศล วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
17 ก.ย.17  อุทิศให้ คุณย่ำมำรี อำ สังวร ลือแก้วมำ
19.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์ แร่ ถ่ำย

,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,บือกุศล วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ มำรี อำ พนมพร,แอนโทนี่ เสน่ห์,ยอแซฟ สำยคำ,
กำทำรี นำ คำเปลี่ยน โสริ นทร์
 อุทิศให้ โรซำ มะลิ,เฮโลนีมสั คำหล้ำ,ลูซีอำ บำงีน, คุณปู่ เดือน,
คุณย่ำหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ เชิดชำย,ยวง บัปติสตำ ศรำวุธ,
มีคำแอล วิจิตร อุดมเดช,มำรี อำ สร้อยสุ ดำ จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ
ภำนุชิต เหล่ำบุรี
 อุทิศให้ มำรี อำ บำเผ เลวัล ครบ 14 ปี ,ยวง บัปติสตำ องเกิ่น
,ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,เปโตร สมบูรณ์,มีคำแอล ศรำวุธ ศรี สกลวงศ์
,มีคำแอล เพ็ง แสงโสม,พลตำรวจตรี อุดมเดช กปิ ตถำ ณ อยุธยำ
วิญยำณปู่ ย่ำ ตำ ยำย วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน
วันจันทร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
18 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ
06.00 น. ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,
โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล
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แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ
,อังเยลำ เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง เดชำเลิศ
 อุทิศให้ เปำโล เทเวศน์,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ซิสเตอร์
โซลันซีอำ วิโรจน์,เปำโล สำลี อุปพงษ์,คุณยำยเทเรซำ มยุรี
กุลพันธ์,ยอห์น บัปติสตำ ประทิน,คุณครู เทเรซำ ดำรำวรรณ
กำยรำช,มีคำแอล วีระพันธ์ ศรี วรกุล
วันอังคำร  โมทนำคุณพระเจ้ำ สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด คุณตำสำเนียง นำม
19 ก.ย.17 โยธำ
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ
,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,
โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง
,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ
เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง เดชำเลิศ
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงศ์ชีวะกุล ครบ 1 สัปดำห์
วันพุธ  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
20 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ บุญถอง,ลูกำ นิทำน,มำรี อำ คำสอน มำนะโพน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซำ วิมำน,เปโตร วีระศักดิ์ ทรงหำคำ วิญญำณที่ไม่
มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ
,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,
โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง
,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ
เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง เดชำเลิศ
 อุทิศให้ เปำโล เทเวศน์,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ซิสเตอร์
โซลันซีอำ วิโรจน์,เปำโล สำลี อุปพงษ์,คุณยำยเทเรซำ มยุรี
กุลพันธ์,ยอห์น บัปติสตำ ประทิน,คุณครู เทเรซำ ดำรำวรรณ
กำยรำช,มีคำแอล วีระพันธ์ ศรี วรกุล
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วันพฤหัส  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิ เสน
21 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ
06.00 น. ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,
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วันศุกร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
22 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ
06.00 น. ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,
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โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง
,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ
เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง เดชำเลิศ

โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง
,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ
เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง เดชำเลิศ
 อุทิศให้ เปำโล เทเวศน์,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ซิสเตอร์
โซลันซีอำ วิโรจน์,เปำโล สำลี อุปพงษ์,คุณยำยเทเรซำ มยุรี
กุลพันธ์,ยอห์น บัปติสตำ ประทิน,คุณครู เทเรซำ ดำรำวรรณ
กำยรำช,มีคำแอล วีระพันธ์ ศรี วรกุล
วันเสาร์  สุ ขสำรำญครอบครัว อ.ชวนพิศ ยงบรรทม, อุทิศให้ เปโตร
23 ก.ย.17 เรื องวิทย์,อันนำ สมพร,ลูกำ ฮำด,ออกุสตินำ หัสดี ยงบรรทม
06.00 น. วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มำรี อำ บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ
,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,โ
ทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,
มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ
เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง เดชำเลิศ
 อุทิศให้ เทเรซำ บุญถอง มำนะโพน ครบ 100 วัน

