ปี ที่ 32
ฉบับที่ 42

22 - 28 ตุลาคม 2017

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี เจ้ าอาวาส / คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี / คุณพ่ อกฤษฎา ว่ องไว
คุณพ่ อขวัญชัย นาอุดม / คุณพ่ ออาทิตย์ ว่องไว

แม่ พระทรงสัญญาจะประทานพระคุณพิเศษ 15 ประการ
แก่ผ้ ูสวดสายประคาอย่ างศรัทธา คือ
ความศรัทธาต่อการสวดสายประคา เป็ นเครื่ องหมายแห่งความรอด
ผูท้ ี่สวดสายประคาอย่างศรัทธาและพากเพียร จะได้รับความช่วยเหลือให้พน้ ภัยต่าง ๆ
ผูท้ ี่สวดสายประคาอย่างศรัทธา จะได้รับผลตามคาวิงวอน
ผูย้ ึดมัน่ ในการสวดสายประคาเสมอจะได้รับความคุม้ ครอง ทั้งฝ่ ายกายและวิญญาณ
ผูส้ วดสายประคาอย่างศรัทธาและราพึงตามที่กาหนดไว้จะกลับใจถ้าเป็ นคนบาป
ผูท้ ี่สวดสายประคาจะได้รับความสว่างและพละกาลังตลอดชีวิตทั้งเวลาจะสิ้ นใจ
ผูท้ ี่มอบตัวแก่แม่พระด้วยการสวดสายประคา จะไม่มีวนั พินาศ
ผูท้ ี่สวดสายประคา แม่พระจะคุม้ ครองเป็ นพิเศษ
จงประกาศถึงการสวดสายประคา เพราะสายประคาเป็ นอาวุธทรงประสิ ทธิภาพสู้กบั นรก
และเป็ นโล่ป้องกันศัตรู
10. คนชอบธรรมที่สวดสายประคา จะได้รับพระหรรษทานทวีข้ ึน และสมที่จะได้รับชีวนิรันดร
11. แม่พระจะประทานพระหรรษทานพิเศษแก่ผสู้ วดสายประคา
12. แม่พระจะให้ผทู้ ี่สวดสายประคาได้รับความสว่าง พ้นจากความเป็ นทาสของปี ศาจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13. ผูท้ ี่ศรัทธาแท้ต่อสายประคา จะได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อนตาย เขาจะได้ตายในศีลและพรของ
พระเป็ นเจ้า
14. แม่พระจะช่วยวิญญาณของผูท้ ี่สวดสายประคาเป็ นประจา ให้พน้ จากไฟชาระโดยเร็ วผูท้ ี่สวด
สายประคาด้วยดี จะได้รับสิริมงคลในสวรรค์
แม่พระแนะนาเด็ก 3 คนที่ฟาติมาสวดว่า “ พระเยซูเจ้าข้ า โปรดอภัยบาปของเรา โปรด
ป้ องกันเราให้ พ้นจากไฟนรกและนาวิญญาณทั้งหลายสู่ สวรรค์ เป็ นต้ นวิญญาณของผู้ที่ต้องการ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์อย่ างมากที่สุด พระเจ้าข้ า ”

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 17 จานวน 13,661 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย นางนภาพร อุปรี กับ นางศศิธร
จันทรังษี พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์
คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ น.ส.อินอร
ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.วรัญญา ทองแท้ กับ
น.ส.พรชิตา ยงบรรทม
5. เชิญร่ วมฉลองวัดพระหฤทัยคู่ สกลนคร : วันอาทิตย์น้ ี (22 ตุลาคม) มิสซาเวลา 11.00 น. ขอพี่นอ้ ง
ไปสนับสนุน เป็ นกาลังใจให้คริ สตชนที่วดั สกลนครด้วย
6. มิสซาตามแท่นพระ : วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม แท่นพระชุมชนโนนสาราญ และเขตแท่นพระชุมชน
บ้านใหม่ วันพุธที่ 25 ตุลาคม แท่นพระชุมชนสมานมิตร และชุมชนสร้างแก้ว
7. เราสวดสายประคา : มาได้เกือบจะหมดเดือนตุลาคมแล้ว คุณพ่อขอพี่นอ้ งได้พากันสวดสายประคา
ทุกวัน เป็ นการต้อนรับแม่พระเข้ามาในบ้านของตน ปี ละครั้งโอกาสเดือนแห่งสายประคา อย่าลืม
เพิ่มจุดประสงค์การสวดเพื่อโครงการสุสานของเราเข้าไปด้วย และเงินสวดเดือนแม่พระนี้ก็จะนา
ไปใช้ในโครงการสุสานของเรา ซึ่ งตอนนี้ได้เริ่ มทารั้วกาแพงแล้ว
8. วันจุดเทียนปี นี้ : ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 17 เราจะมีมิสซาปิ ดเดือนแม่พระด้วยกันที่สุสาน
ในคืนวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. ขอพี่นอ้ งอย่าลืมบอกลูกหลานให้พากันแก้บาป และ

ช่วยกันทาบุญบริ จาครั้วกาแพงสุสานแห่งที่ 2 ของเรา ให้จารึ กชื่อไว้เป็ นประวัติศาสตร์ ของ
ครอบครัว
9. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายวาง นวลมณี บุตรนายไสว กับ นางพยุง นวลมณี เลขที่
165 อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ขนิษฐา ศรีวรกุล บุตรี นายวัง กับ นางประกอบ ศรี วรกุล เลขที่ 52
หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
10. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3
คู่ที่ 1 ระหว่าง เปาโล อิทธิพล ไทยสี หราช บุตรนายชวิศ กับ นางอุมาพร ไทยสี หราช เลขที่
155 หมู่ 1 ต.บ้านม่วง จ.สกลนคร กับ น.ส.นราภรณ์ วงศ์ ละคร บุตรี นายสุรจิตต์ กับ นางวิจิตตา
วงศ์ละคร เลขที่ 44 หมู่ 6 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรี สุพรรณ จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง นายจิตระ อินทสุ วรรณ์ บุตรนายชัด กับ นางบุญมา อินทสุวรรณ์ กับ
น.ส.พรทิภา ลาดบาศรี บุตรี นายอาน กับ นางบุญหลาย ลาดบาศรี เลขที่ 29 หมู่ 6 บ.ท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 3 ระหว่าง Mr.ไมเคิล ซีเลนกี้ บุตรนายวิลเลียม กับ นางเฮเลนา กับ น.ส.พรเพชร
ชัยวังราช บุตรี นายนารี กับ นางถัก ชัยวังราช เลขที่ 364 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 4 ระหว่าง นายเสรี คาศรี บุตรนายบานเย็น กับ นางหวานเย็น คาศรี ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
กับ นางจันทร์ เรื อง พาพรมลิก บุตรี นายเสี ยน กับ นางบุญมา พาพรมลิก เลขที่ 129 หมู่ 7 ต.ท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร
11. โครงการทากาแพง “สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลานี้บริ จาคแล้ว 216
ช่ อง ยังเหลืออีก 117 ช่ อง : สุขสาราญครอบครัว อ.มงคล - อ.ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ และลูกๆทุกคน
1 ช่อง / ครอบครัว อ.มงคล - อ.ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ อุทิศให้เปโตร ประเวศ ศิริสวัสดิ์,คุณตากอ,
คุณยายตาวใย สิ งห์สอน 1 ช่อง / ร้านสองพี่นอ้ งการยาง อุทิศให้ยอแซฟ สุภาษิต,มารี อา ยายกุล
อุปรี และญาติที่ล่วงลับ 1 ช่อง / ครอบครัวนางโสภาพร อุปรี อุทิศให้ยวง บอสโก ไพสันต์
สกลธวัฒน์,มีคาแอล เก็ตการ อุปรี และญาติที่ลว่ งลับ 1 ช่อง / ครอบครัวนางพงษ์เพชร อุปรี
อุทิศให้เปาโล อาพล เสมอพิทกั ษ์,คอมิลลา มิตรประไพ เหนือกลาง และญาติที่ล่วงลับ 1ช่อง /
ครอบครัวนามโยธา สุขสราญแด่ตาสาเนียง นามโยธา 1 ช่อง / ครอบครัวนามโยธา อุทิศให้มาร์ ธา
ประคุณ นามโยธา 1 ช่อง / สุขสาราญครอบครัวนายประจัน - นางชมมณี บือกุศล 1 ช่อง /
สุขสาราญครอบครัวจิตระ อินทสุวรรณ - พรทิภา ลาดบาศรี 1 ช่อง /ครอบครัวยายอุพิศ พาพรมลิก

และลูกหลานทุกคน อุทิศให้เปาโล อาพร พาพรมลิก,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี,โรซา สมมิตร
ยงคาชา,ยวง พิชาติ ตระกูลมา 1 ช่อง / ครอบครัวน.ส.อมรรัตน์ดาลุนพัน อุทิศให้เปโตร ปารเมศ
ชมภูจนั ทร์ ,ยอแซฟ บุญจันทร์ ,อากาทา โสดา,มัทธีอสั เลียน,กาทารี นา ภาพ,เปโตร วิรัตน์
พาพรมลิก 1 ช่อง คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่มนี ำ้ ใจดีต่อวัดเสมอ

จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 29 เทศกาลธรรมดา วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ปิ ยวัฒน์ ภูโอบ
22 ต.ค.17  สุ ขสาราญครอบครัว ร้านสองพี่นอ้ งการยาง
07.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว สุ ริยประเสริ ฐ, อุทิศให้ อัมโบรซีโอ
ทองใส,อันนา เตียงคา,ฟิ โลมีนา ประนอม,มีคาแอล ยามดี,

อากาทา ถอนใจ,ยอแซฟ ประวิน,เซรามีนา เพลินจิต,เรจินา
ไพรัตน์,เซซิเรี ย รัชนีย ์ ทองอันตัง และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสาราญครอบครัว นายพลสิ ทธิ์ – นางดวงแข เดชาเลิศ
 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 ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
ลบ นามโยธา,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับวิญญาณที่ไม่มีใคร คิดถึง
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก วัง,เทเรซา รสศา,เทเรซา ประกอบ,
เทเรซา นภาพร,เทเรซา รสศรี ,เปโตร วัง,เบเนดิก วรรณชัย,
มารี อา วนิดา,มารี อา ลมุน,มารี อา ลมัย ศรี วรกุล,นายไสว,
นางพยุง นวลมณี


อาทิตย์

ผู้ขอ

ทำบุญ

นางรุ่ งทิวา
นางจินฐั ตาภัค

200
500
200

นางดวงแข
นางพิสมัย

300
200

นางรัชนีกร

200

คุณขนิษฐา

200

07.30 น.  อุทิศให้ มาร์ธา โสภา,ยอแซฟ ถอง ดาบสมเด็จ,มีคาแอล
 สมเกียรติ รัตนวาร,อักแนส คาตัน,คาเบรี ยล สี ทน เชียนพล

แสน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงศ์ชีวะกุล
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก โก,มอนิกา เทียบ โสริ นทร์,คามิลโล
เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทองคายน์,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ
ชัยณรงค์,เทเรซา แสงจันทร์ มังกาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา ผึ้ง,ฟรังซิสโก คง,ราซา บุญแกว่น,ยออากิม
คลัง,อานาสตาซีอา ไพศาล บุดีดว้ ง วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี
 อุทิศให้ ยวง สิ ทธิพงศ์ สุ รินนท์
 อุทิศให้ เปโตร ปารเมธ ชมพูจนั ทร์
 อุทิศให้ คุณพ่ออันตน คาผง,อันตน คาวงศ์,ซูซานนา จูมลา
,ซูซานนา บัวเรี ยน กายราช,เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,
ราฟาแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช
 อุทิศให้ เปโตร ใจงาม,เปาลิโน พงษ์เทพ,แบร์นาโด
ไพฑูรย์,กาทารี นา พิณทอง,มารี อา ทิพา,เปโตร พิทกั ษ์,มารี อา
พรพิมล
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปาก,คอเมนลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ
เหนือกลาง
 อุทิศให้ ยอแซฟ วิการ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ มารี อา บุญเรี ยบ,มีคาแอล บุญเรื อง,ยอแซฟ ณรงค์
,มีคาแอล ประยงค์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมา บุปผา,อันนา วิลา ชัยหมื่น,ยอแซฟ เครื อ
,อันนา คาผุน กิ่งโก้,เปาโล ทองม้วน แสนปาก วิญญาณในไฟ
ชาระ


นางดารุ ณี

ภรรยา
ลูกหลาน

200

200
300

ลูกๆหลานๆ

200

นางอุไรวรรณ
นายมงคล
คุณเพชรี

200
200
200
200

นางเพ็ญนภา

200

นางสุ ดใจ

200

นางเรี ยม
นายนพพุน

200
300

สงวน

200

07.30 น.  อุทิศให้ มีคาแอล วิไล,ยอแซฟ สมเดช,เปโตร สมชาย
 ปานแสน

 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุ ภาษิต,มารี อา ยายกุล อุปรี ย ์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อากุสติโน องเชือม,มารี อา จันทรา,เทเรซา วิไล,
มารี อา พรเพ็ญ ธีระนุกลุ วิญญาณในไฟชาระ
เทเรซา โกลเดีย ตรงกะพงศ์,มารี อา วิเชียน ว่ามป้อง
 อุทิศให้ ยออากิม มงคล ใจเป็ น,ยอแซฟ แซ่ม,ยุติโน
ทรงสิ ทธิ์ เชียงแมน,เทเรซา ริ วาน,ยอเซปิ นา ปัดชา,อันโตนี
เข้ม เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง,เอลีซาเบ็ธ สุดใจ,
เบเนดิกโต พจมาน,มารี อา ประสาท,มารี อา บุญมาก,เทเรซา
วิไลลักษณ์ เดชาเลิศ,เอากุสติโน ศราวุธ เจนเกษม,ราฟาแอล
ทองมา,อันนา ศรี ใคร,เปาโล ปราโมทย์ แร่ ถ่าย
 อุทิศให้ อันโตนี เข้ม,ยอเซปิ นา ปัดชา,เทเรซา ริ วาน,
มารี อา อ่อน เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม,ยอแซฟ นคร ปิ ยรักษ์
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี ทองอันตัง,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ
ไตรรงค์ ทองอันตัง,ยอแซฟ วาสนา,ลูซีอา วันดี,ลูกา จวน,
เทเรซา สุ รัตดาพร,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ยอแซฟ มีชยั ,ยอแซฟ ทนงศักดิ์ กาแก้ว,เปาโล
ธนากร จันทรังษี,ฟิ ลิป กรม,อากาทา คาพา,เปโตร เสบียง,
ซีมอน สัมฤทธิ์,มารี อา วิภา อยูแ่ ร่ ,อันนา วิจิตร เหนือกลาง,
เทเรซา เตียง อุปพงษ์,ฟรังซิสโก วัง,เอลีซาเบ็ธ เหรี ยญ กาแก้ว

ลูกหลาน

500

ภรรยา
-

300
500

นายวิชิต

300

น.ส.พิศสวาท

400

นางดวงแข

500

ยายม้าน

300

ยายม้าน

200

ลูกๆหลานๆ

200

นางบุญสวน

300

 สุ ขสาราญครอบครัว คุณธวัฒชัย นางบรรเทา ทรงหาคา
นายธวัฒชัย
น.ส.กชกร
22 ต.ค.17  สุ ขสาราญแด่ คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านพะโคทุก
10.30 น. คน, สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด มารี อา กชกร มุงคุณ
 สุ ขสาราญแด่ ป้าโห่ และลูกๆหลานๆเหลนๆ, อุทิศให้
ป้าโห่

ยอแซฟ กองเพชร พันนาคา,องโห่,บาเทือง,เปโตร บิง,อันนา
บาฮาย (เหงี่ยม) ครบ 7 ปี , ยวง เกรี ยน,มารี อา บุบผา พันนาคา
,มารี อา จิ๋ว,องซุน,บาซุน,มีคาแอล สาฤทธิ์ ฤกษ์ดี,เปโตร
ณรงค์จิตร นามละคร,ฟรังซิส เซเวียร์ บุญรักษ์ พันนาคา
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสาราญครอบครัว คุณตาผ่อง จันทรังษี, อุทิศให้ เปาโล
ตาผ่อง
พัน,เอเรนีอา กาว,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์,เปาโล ธนากร
จันทรังษี,ราฟาแอล สี ทา,มารี อา กรมรี อุปพงษ์,ยวง บัปติสตา
นิจจา ผาด่านแก้ว,เทเรซา นัดดา แดงลีท่า,คุณแม่เทเรซา
โกลเดีย ตรงกะพงษ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
ครู ชูศรี
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา ลูกหลานครู ผอ่ ง
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์
ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,คุณปู่ ใบ,คุณย่า นวล ทุพแหม่ง
 อุทิศให้ โทมา สนิท,โรซา ยอย ทรงหาคา,เปาโล พิลา,
นายธวัฒชัย
เปาลา ผาง ยงบรรทม


อาทิตย์

200
300
500

500

200

300

300

200

 อุทิศให้ เทเรซา ศรี วลั ย์ หาญริ นทร์
 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน,ยอแซฟ
ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อานภารัตน์ อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล
เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา สิ มมะลี,ยอแซฟ ประสงค์
สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สัตย์,มารี อา คาแวง,ยอแซฟ อนุสรณ์
มานะพล วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ เชียนพลแสน,
อากาทา ยุพา มานะพล,ซาบีนา ทองรัตน์,มีคาแอล นิชชัย
ทองอันตัง,ยอแซฟ วิรศักดิ์,มีคาแอล วีระเทพ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ยอแซฟ เสื อ,อันนา นาง,คาเบรี ยล สี ทน,เปาลา
แพง,เปโตร อบมา,อันนา เสริ ม เชียนพลแสน,สเตฟาโน เสี ยน
,ลูซีอา บุญมา พาพรมลิก,มารี อา บุญมี,อันนา นินทา
 อุทิศให้ วินเซน ชาลี,อังแนส ผัน,แม่เวโรนีกา พะยอม
มานะพล,โรซา เซบอนา,อันตน สาเมต ยงบรรทม,มารี อา
อานวย ว่ามป้อง,คุณพ่อยอแซฟ ตรรกวิทย์ เวียรชัย
 อุทิศให้ เปาโล ประดิษฐ์ ซึมเมฆ ครบ 1 ปี ,ยอแซฟ สมชาย
โพธิคุณ ครบ 1 ปี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
อาทิตย์  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
22 ต.ค.17  อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
19.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล,มัทธิว สว่าง,เทเรซา
สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล สุ ระชัย

แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณยายอากาทา ผาลี,วินเซนต์ หนูทา,เปโตร
สมบัติ,มีคาแอล พัดศรี ทองอันตัง,เปโตร ไสว,เทเรซา สมร
มุงคุณ,พ่อเฒ่ามีคาแอล แดง, แม่เฒ่ายูรีอา อ้วน,เปโตร ตา,
มารี อา ฟอง วิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

นางจิราพร
อ.ราไพวรรณ

200
200

ป้าแหล่
นางมะลิซอ้ น
นางนวลอนงค์

200
200
200

นางนวลอนงค์

200

.
นางนวลอนงค์

200

น.ส.วีณา

1,000

ลูกๆ
นางอริ สรา
แม่

200
200
200

ลูกหลาน

200



 อุทิศให้ เปโตร สมพร บือกุศล,มารี อา กอแร๊ ตตี ไพรี
ชาเครื อ,มารี อา ผกาวรรณ,เปโตร สมพงษ์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปโตร เพียร,เบนาแด๊ต อุทิศ,เปาโล พนม ฤทธิปะ
,อักแนส เพง กงพันราช
 อุทิศให้ ยากอบ สอน,เซซีลีอา พาดี,โรซา พุด,ซาบีนา สมร
ลูกหลาน
,มารี อา พงษ์ทอง ทองอันตัง,ฟรังซิสโก อ่อน,กาทารี นา ไส่
,ยอห์น จิก,อันนา คาแส่ ว,คุณแม่เยโนเวฟา ปิ่ นแก้ว คาศรี ,
คุณแม่เซกุนดา ฟลอร่ า โสริ นทร์ วิญญาณในไฟชาระ
น.ส.ชาครี ยา
วันจันทร์  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ชาครี ยา อุดมเดช
ลูกๆ
23 ต.ค.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา ลูกหลานครู ผอ่ ง
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,
มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,คุณปู่ ใบ,คุณย่า นวล ทุพแหม่ง
 อุทิศให้ มารี อา สุ จินต์ นวชาตโฆษิต
ลูก
 อุทิศให้ มารี อา บันเยีย่ ม อุปพงษ์ ครบ 1 ปี ,ยอแซฟ คาสัง่
ลูกๆหลานๆ
อุปพงษ์ ครบ 10 ปี ,อียาซีโอ บุตดา,อักแนส คาบา อุ ปพงษ์,
ฟรังซิสโก คาเกียน,อันนา หนูลา บังแมน วิญญาณญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อังกุสตินโน สีกา,อังแนส แฮ้ว,ลูกา โนรา,โรซา
ป้าสุ พฒั น์
ผับ,เบเนดิก พร้อม มรดก,ลูกา ปรั่ง,เอลีซาเบ็ธ ไผ่,โรซา ฝ้าย
,มารี อา ศิริพร,เบเนดิกโต นริ นทร์ เสมอพิทกั ษ์,โรซา
ทองจันทร์ วิมลจันทร์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ โยเซฟ พุด,โยเซฟ หลิ่ง,อันนา บาเกือง,อันนา ลาน องเกอ -บาเทียน
,อันนา เจริ ญ,อันนา หลี,เปโตร มล,เปโตร เขือง,มาร์ธา ปัทมา

500
500

วันอังคำร  สุ ขสาราญครอบครัว นายสุ รพงษ์ - นางลดาวัลย์ กาแก้ว,
24 ต.ค.17 อุทศิ ให้ ยอแซฟ ถวิล,โรซา เทวี กาแก้ว,ยอแซฟ แช่ม,ยุสติโน
ทรงสิ ทธิ์ เชียงแมน,ซิ สเตอร์เทเรซา มารี ,เทเรซา พรทิพย์ อาจุฬา
06.00 น.

ลดาวัลย์

300

 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา พิลา
,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดาชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา
สมาน,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิ ยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิ ส ปรารถนา
,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,คุณปู่ ใบ,
คุณย่านวล ทุพแหม่ง
 อุทิศให้ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เฮโอโรนีโม ล้วน,มารี อา เง๊กกุ่ย,ยอแซฟ สุ ชาติ
ดียงิ่ และวิญญาณบรรพบุรุษตระกูลดียงิ่ ที่ล่วงลับ

ลูกๆ
ลูกหลานครู ผอ่ ง

200
300

ค.อนันตชาติ
ค.ดียงิ่

100
200

 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
25 ต.ค.17  อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา พิลา
,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดาชัยหมื่น,โทมา
06.00 น. ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา
สมาน,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิ ยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิ ส ปรารถนา
,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,คุณปู่ ใบ,
คุณย่า นวล ทุพแหม่ง
 อุทิศให้ คุณพ่ออันตน คาผง กายราช,ยอแซฟ แก้ว,ยอแซฟ
จันที,โรซา พาจันทร์,มอนิกา ประกายวรรณ,มีคาแอล คาเพชร,
เปโตร คาผ่อง,อังเยลา เทพธิดา,อันตน บัณฑิต,สามเณรเบเนดิกโต
สนิท,เทเรซา ยายสาราญ,เปโตร ทองใส กายราช
 อุทิศให้ ฟรังซิส คาสุ ข,อันนา หนูหลาบ,ยอห์น ประจวบ
,วิกตอร์เลีย ละเอียด,เปาโล อภิเชษฐ์,อันเดร เริ่ ม,อันเดร สุ ฤทัย
ซึ มเมฆ,เปาโล ประสิ ทธิ์ อุดมเดช,ดาบตารวจ กองพัน แสงเสน,
เปโตร ฉลองชัย สาระพัน

ลูกๆ
ลูกหลานครู ผอ่ ง

200
300
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300

ร้านยอดกลการ

200

500

200
200
300

วันพุธ

200
500

200

500

วันพฤหัส  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
26 ต.ค.17  อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา

ลูกๆ
ลูกหลานครู ผอ่ ง

 อุทิศให้ เปโตร สาเร็จ,ฟรังซิส ประดิษฐ์ ยงคาชา
 อุทิศให้ ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,เทเรซา สุ ภาพ,มีคาแอล กุ
หลาบ,ยอแซฟ อนุชา,ยอแซฟ เสถียร,อักแนส บุญเตือน
ตระแก้วจิต,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี,เทเรซา ลูพินา,โรซา
สมมิตร ยงคาชา,เปาโล อัมพร พาพรมลิก
 อุทิศให้ ยวง ประสิ ทธิ์ ,เทเรซา หลงมา บือกุศล,อากาทา ยายมน
,ซิสเตอร์มีคาแอล สุ จินดา อยูแ่ ร่
 อุทิศให้ เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์
สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,เทเรซา ราศี,ยวง วงศ์ทอง,ซึมเมฆ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

200
300

06.00 น. พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา

ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,
มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,คุณปู่ ใบ,คุณย่า นวล ทุพแหม่ง
 อุทิศให้ ยอแซฟ องเด,มีคาแอล ทุน้ ,ลูซีอา ยายเลียน,เปโตร
สมใจ,มาเซอร์มารี อา พาที,มารี อา วิมาน,เทเรซา มยุรี กุลพันธ์
,เสเรนา ลาไย,เปาโล นิวฒั น์,โยกาเบ ประสงค์ ธีระนุวฒั น์,
ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวชศิริยานันท์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ โทมา ถุง,อากาทา สุ ภาพ,เปโตร พรชัย,เปโตร
พาลัก ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์
สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,เทเรซา ราศี,ยวง วงศ์ทอง,ซึมเมฆ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล ศรี สุพรรณ,กาทารี นา หนูพร เหมะธุลิน,
เปโตร คาเสี้ ยน,ยอแซฟ ทะนงศักดิ์,โรซา มะลิ,มีคาแอล วิจิตร
,เปาโล ประสิ ทธิ์,มารี อา ประสาน,ฟรังซิสโก ปราโมทย์,
มาเซอร์ทองเทพ อุดมเดช,แอนนา กนกวรรณ เหมะธุลิน

วันศุกร์  สุ ขสาราญครอบครัว นางวิไลพร เคน
27 ต.ค.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา พิลา

,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,
โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง
,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์รักษานาม,ยวง บอส
โก ไกรศักดิ์ สารธิ ยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิ ส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,
คุณปู่ ใบ,คุณย่า นวล ทุพแหม่ง
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300

วันเสาร์  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน

ยายวรรณภา

300

ครู วิรัตน์

300

ป้าคนึงนิตย์

200

นางวิไลพร
ลูกๆ
ลูกหลานครู ผอ่ ง

300
200
300

28 ต.ค.17  อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา พิลา

ยายลาเทียน
ยายลาเทียน

200
300

นางวิไลพร

300

ครู วิรัตน์

300

ลูกๆ
ลูกหลานครู ผอ่ ง

200
300

ค.ดุลยปกรณ์ชยั
ค.ทรงเล็กสิ งห์

200

นางเพ็ญนภา

200

ครู วิรัตน์

300

นายสงวน

500

,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,

06.00 น. โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง

10.00 น.

,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์รักษานาม,ยวง บอส
โก ไกรศักดิ์ สารธิ ยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิ ส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,
คุณปู่ ใบ,คุณย่า นวล ทุพแหม่ง
 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารีอา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน
อภิเชษฐ์,มีคาแอล เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิ งห์ วิญญาณญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ใจงาม,เปาลิโน พงษ์เทพ,แบร์นาโด ไพฑูรย์,
กาทารี นา พิณทอง,มารี อา ทิพา,เปโตร พิทกั ษ์,มารี อา พรพิมล
 อุทิศให้ เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์
สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,เทเรซา ราศี,ยวง วงศ์ทอง,ซึมเมฆ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 มิสซาอุทิศให้ ยอแซฟ สมศักดิ์ แสนปาก ครบ 1 ปี ,เปโตร
ประยงค์ กิ่งโก้ ครบ 27 ปี ,โทมัส บัวศรี แสนปาก ครบ 44 ปี ,
กาทารี นา บัน ครบ 27 ปี ,อานาตาเซีย ถอนใจ แดงลีท่า
ครบ 10 ปี

