19 - 25 พฤศจิกำยน 2017 ปีที่ 32 ฉบับที่ 46
พระสงฆ์ประจำวัดท่ำแร่

มิสซำ 06.00 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / มิสซำ 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นำอุดม
มิสซำ 10.30 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี / มิสซำ 19.00 น. คุณพ่อกฤษฎำ ว่องไว
คุณพ่ออำทิตย์ ว่องไว

 ข้ อคิดประจำอำทิตย์
- เรำสำมำรถรักโดยไม่ เสี่ ยงไหม
สมัยปั จจุบนั เป็ นยุคของเศรษฐกิจแบบเสรี หรื อเสรี ใหม่โดยเน้นความสามารถ (ตะลันต์
มีคุณค่ามาก) เพื่อประหยัดเงินและการลงทุน ในที่ต่างๆ และมีบญั ชีเงินฝากธนาคาร แต่อุปมา
เรื่ องตะลันต์ช้ ีแสดงถึงเรื่ องอื่น
บทอ่านแรกจากหนังสื อสุ ภาษิต วิสยั ทัศน์เฉพาะของบทบาทสตรี ในข้อความตอนนี้
เกินข้อจากัด เราพบว่า เธอใจดี ช่วยเหลือคนยากจน แสดงความรักต่อผูอ้ ื่น
- ควำมยินดีแท้ จริงของพระเจ้ ำ
ทัศนคติของผูร้ ับใช้คนที่ 3 แตกต่างจากสองคนแรกสิ้ นเชิง มีความกลัวเวลารายงาน ที่ดู
เหมือนดีกบั พระเจ้า ไม่ได้ละทิ้งโลกของเขาเอง เขาคิดว่าชีวิตแห่งความเชื่อเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้น
ระหว่างตนเองกับพระเจ้า เขาคิดว่าพระเจ้าเป็ นคนเข้มงวด เรี ยกร้อง ชอบตัดสิ นลงโทษมากกว่า
เน้นความรัก เขาไม่เข้าใจความหมายของข้อเรี ยกร้องของพระวรสาร ซึ่ งเขาตีความว่าหลัก
ศาสนาต้องแน่นอนและปฏิบตั ิตามกฎทางการ คนอื่นๆ ที่อยูร่ อบตัวเขาไม่มีที่ในชีวิตคริ สตชน
ยิง่ กว่านั้น ความสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ อาจอันตรายสาหรับเขา คนอื่นอาจทาให้เขาออกนอกทางที่
เขาตั้งใจ และกีดกันเขามิให้ทาตามสิ่ งที่เขาเห็น ในฐานะหน้าที่ของผูม้ ีความเชื่อ เขาจึงไม่ชอบ
เสี่ ยงและคืนตะลันต์ที่เขาได้รับแด่พระเจ้า เพื่อว่าเขารู ้สึกมัน่ คงกว่า นักบุญเปาโลจึงกล่าวว่า

“เขาหลับใหล”
ความเชื่อมิใช่สิ่งที่เราเก็บรักษาในตูเ้ ซฟ ความเชื่อเป็ นชีวิต ซึ่งเราแสดงออกในความรัก
และเป็ นพระพรแก่เพื่อนบ้านของเรา ในพระวรสาร การกลัวก็เท่ากับการไม่มีความเชื่อ ดังนั้น
เราจะสามารถรักโดยไม่ยอมเสี่ ยงได้อย่างไร โดยไม่ยอมเข้าไปในโลกได้อย่างไร โดยไม่เสี่ ยง
ช่วยผูก้ าลังดิ้นรนเพื่อสิ ทธิ ที่จะมีชีวิตได้อย่างไร ความเป็ นปึ กแผ่นกับพวกเขาจะนาเราพบ
อันตรายและข้อขัดแย้งที่คาดไม่ถึง และบางทีพบความเข้าใจผิดภายในครอบครัวของเราเองและ
ในชุมชนคริ สตชนของเรา อย่างไรก็ดี อุปมาเรื่ องตะลันต์สอนเราว่า ความยินดีของพระเยซูเจ้า
เป็ นความยินดีของเราด้วย อยูใ่ นชีวิตคริ สตชนที่มีฐานในพระหรรษทาน ความกล้าหาญ และ
ความสนใจผูอ้ ื่น มากกว่าพิธีรีตอง การปกป้องตนเองและความกลัว
พระสังฆราชฟรั งซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทำนอำทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกำยน 17 จานวน 15,000 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซำ 06.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกำยน 17 : อ่านพระวาจาโดย นางมารี กายราช กับ
นางอัมพร ทรงเล็กสิ งห์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร
ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซำ 10.30 น. วันอำทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกำยน 17 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซำ 19.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกำยน 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.วรัญญา ทองแท้ กับ
น.ส.พรชิตา ยงบรรทม
5. วันอำทิตย์ นี้ (อา. 19 พฤศจิกายน 17) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลำ 09.00 น.
6. ประชุมเตรียมควำมพร้ อมบีอซ
ี ี : วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 17 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติ
มหาการุ ญ ขอเชิญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
7. ประชุมกลุ่มย่ อยบีอซี ี : ขอเชิญพี่นอ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้
ของตนเอง ในวันพุธที่ 22 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 17 เวลา 19.00 น.

8. เทศกำลคริสต์ มำสใกล้ เข้ ำมำแล้ว : คุณพ่อขอความร่ วมมือและขอเชิญชวนพีน่ อ้ งได้วางแผน
เตรี ยมตัวแต่เนิ่นๆ ในเรื่ องการประดับตกแต่งไฟและดาวหน้าบ้าน ถนนทุกเส้นทาง เพื่อให้
สมกับเป็ นหมู่บา้ นคริ สตังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และให้สมกับเทศกาลแห่ดาวคริ สต์
มาสที่ทุกคนทัว่ ประเทศอยากมาเที่ยวชม สัมผัสในบรรยากาศของหมู่บา้ นคริ สตัง
9. สำหรับคืนวันที่ 24 ธันวำคม 17 : เราจะมีการแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม ในปี นี้คุณพ่อขอพิเศษ
หน่อย คือ ขอให้พี่นอ้ งได้พากันเตรี ยมดาวเล็กในลักษณะแบบดั้งเดิมจริ งๆ คือ มีดา้ มไม้
สาหรับห้อยดาว ไม่ใช่ดา้ มแบบมีหวั เป็ นดาว ขนาดไม่ใช่เล็กจนเกินไปเหมือนของเล่นหรื อ
ของฝาก แสงสว่างในดาว ถ้าเป็ นไปได้ขอให้เป็ นเทียนจุดข้างใน ไม่ใช้ถ่านไฟฟ้า มองดูแล้ว
คุณพ่อเชื่อแน่นอนว่าจะได้ความรู ้สึกแบบสมัยก่อนมากๆ ทุกคนจะประทับใจ คุณพ่ออยาก
ให้มีดาวเล็กมากๆ เมื่อเข้าขบวนแห่แล้วจะสวยงาม
10. แผนกคำสอนฯ : จะจัดของขวัญและเลี้ยงอาหารผูท้ ี่อยูใ่ นเรื อนจา จำนวน 1,500 คน โอกาส
คริ สต์มาส ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม จึงขอพี่นอ้ งที่อยากทาบุญร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้
บริ จาคปั จจัยได้ตามจิตศรัทธาที่บา้ นพักพระสงฆ์
11. เสื้ อที่ระลึกท่ ำแร่ : ภาพวัดกับบ้านโบราณ จาหน่ายที่บา้ นพักพระสงฆ์ รำคำ 159 บำท และ
169 บำท
12. รับศีลมหำสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง : สาหรับเด็ก ป.4 และ ป.6 ในวัดของเราปี นี้จะตรงกับ
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 18 จึงขอพ่อแม่ผปู ้ กครองได้สนใจให้ลูกหลานได้เตรี ยมตัวเรี ยน
คาสอนสม่าเสมอ ถ้าลูกหลานของเราไม่พร้อมเพราะขาดคาสอน ขาดเตรี ยมตัวก็จะให้
เลื่อนรับปี ถัดไป
13. กำรใช้ โทรศัพท์ ในขณะร่ วมมิสซำ : พระสันตะปาปาขอให้รณรงค์ในเรื่ องนี้ คุณพ่อจึงขอ
ความร่ วมมือจากพี่นอ้ ง คือ ให้งดการพูดคุยโทรศัพท์ รวมทั้งการถ่ายรู ป หรื อเซลฟี่ ทาท่า
ทางต่างๆ ในวัด เพราะเป็ นการไม่ให้เกียรติพธิ ี กรรมเท่าที่ควร อีกทั้งทาให้เราขาดสมาธิ
ขณะเดียวกันก็รบกวนผูอ้ ื่นด้วย สาหรับมิสซาปลงศพ และมิสซาแต่งงาน ขอให้ใช้ถ่ายภาพ
ได้แต่ตอ้ งพอดีพองาม ไม่เดินไปมา ทาให้พิธีไม่มีความสง่างาม

14. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นำยอลงกต ยศศรียำ บุตรี นายปรี ชา กับ นางชุลีรัตน์
ยศศรี ยา เลขที่ 282 หมู่ 8 อ.นาแก จ.นครพนม กับ มำรี อำ ชญำภำ วงศ์ ตำผำ บุตรนายวารี
กับ นางรัชดาพร วงศ์ตาผา เลขที่ 5 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
15. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง เปำโล วรำวุธ ลือแก้ วมำ บุตรนายวิมาน ลือแก้วมา กับ
นางคาพรรณ พิลาทา เลขที่ 432 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ แคทธำรีน รำตรี
ชัยวังรำช บุตรี นายไทยทวี ชัยวังราช กับ นางดารุ ณี สุ วรรณศรี เลขที่ 128 หมู่ 6 ต.ท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร
16. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนป่ าหว้าน 900 บาท
17. โครงกำรทำกำแพง “สุ สำนวัดอัครเทวดำมีคำแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บำท เวลานี้บริ จาคแล้ว
280 ช่ อง ยังเหลืออีก 53 ช่ อง : อุทิศให้มารี อา เทียม อุปพงษ์ 1 ช่อง / คุณพุทธิ – ประภา .
เง่อสวัสดิ์ 1 ช่อง / นางวันเพ็ญ แร่ ววงคต และลูกหลานทุกคน อุทิศให้นายสี ฟอง แร่ วงคต
,อันนา ผาวี,ยวง บัปติสตา บุญธรรม และญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ าย 1 ช่อง / ครอบครัวนางอุไร
สุ วรรณโน- ครอบครัวนางพัชนี นิตยา - ครอบครัวนางสุ วาที วสุ ริย ์ อุทิศให้ เปาโล พันธุ์รบ
,เซซีลีอา ดาเรี ยน กัลยาบาล,ยอแซฟ นิรุทธิ์ สุ วรรณโน 1 ช่อง / ครอบครัวนางนภาพร
เลอเยิก 1 ช่อง คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่มนี ำ้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหำโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซำสั ปดำห์ ที่ 33 เทศกำลธรรมดำ วันที่ 19 - 25 พฤศจิกำยน 17
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นางเดือนเพ็ญ พาพรมลิก
19 พ.ย.17  สุ ขสาราญครอบครัว นายเรื องศรี – นางมนตรี ซึ มเมฆ
07.30 น. และลูกหลาน
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร

เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซี ลีอา หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,เปโตร บัวจันทร์ 

อำทิตย์

ผู้ขอ

ทาบุญ

นางเดือนเพ็ญ
นางมนตรี

200
200

นางพิสมัย

200

อาจุฬา,ฟรังซิ ส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
ลบ นามโยธา,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใคร คิดถึง
 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 ฟรังซิ สโก โก,มอนิกา เทียบ โสริ นทร์,คามิลโล
เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทองคายน์,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ
ชัยณรงค์,เทเรซา แสงจันทร์ มังกาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง สิ ทธิพงศ์ สุรินนท์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปาก,คอเมนลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ
เหนือกลาง
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ วิการ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร ปารเมศ ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ ฟรังซิ สโก ประดิษฐ์,เปโตร สาเร็ จ,โรซา สมมิตร
,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี ยงคาชา,เปาโล อาพร พาพรมลิก,
เทเรซา รู พินา มานะโพน, ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,มีคาแอล
กุหลาบ,ยอแซฟ เสถียร,ยอแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อังแนส
บุญเตือน ตระแก้วจิต วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่ พฒั นา จากัด
ที่ล่วงลับทุกคน

 สุ ขสาราญครอบครัว คุณธวัฒชัย นางบรรเทา ทรงหาคา
19 พ.ย.17  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายนิกร อินทร์อ่อน
10.30 น.  อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ

ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ โทมา สนิท,โรซา ยอย ทรงหาคา,เปาโล พิลา,
เปาลา ผาง ยงบรรทม
 อุทิศให้ คุณยายมารี อา เทียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช, คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ เชิดชาย
,ยวง บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร อุดมเดช

อำทิตย์

นางรัชนีกร

200

นางดารุ ณี

200

ภรรยา
ลูกหลาน

200
300

นายมงคล
ภรรยา
นางสุ ดใจ

ลูก
นางเรี ยม
ครู มาลินี

สหกรณ์ฯ

200
200
200

200
200
200
200

200

 สุ ขสาราญครอบครัว น.ส.หนูเหรื่ ยง – นายคมหริ ช
19 พ.ย.17 บุบผาชัย,ครอบครัวนายถาวร – นางไพศรี เมืองแพน
19.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา

 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,เปโตรสมบัติ
,มีคาแอล พัดศรี ทองอันตัง,เปโตร ไสว,เทเรซา สมร มุงคุณ
,พ่อเฒ่ามีคาแอล แดง, แม่เฒ่ายูรีอา อ้วน,เปโตร ตา,
มารี อา ฟอง วิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลา,เทเรซา สัปรี ,ดอมินิก ซาวีโอ
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง


อำทิตย์

นายธวัฒชัย
แม่
ลูกหลาน

200
200
200

ครู ชูศรี

300

นายธวัฒชัย

200

ลูกๆ
อ.ราไพวรรณ

200
200

นางไพศรี

500

ลูกๆ
นางอริ สรา
แม่

200
200
200

น.ส.วัชราภรณ์

200

ลูกๆหลานๆ

200

 อุทิศให้ ลูกา คาสาย,ฟิ โลมีนา คาเฮียง บุบผาชัย,ยวง มัน่
,มอนิกา หนูแพง เมืองแพน,โทมา แก้ว,อังแนส มัน่ บือกุศล,
ปู่ วงศ์,อันนา คาพอง บุบผาชัย วิญญาณในไฟชาระ

นางไพศรี

วันจันทร์  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายกฤษณ์ เจริ ญพงศ์, สุ ขสาราญ
20 พ.ย.17 ครอบครัว ครู ไกรแก้ว เจริ ญพงศ์
06.00 น.  สุ ขสาราญแด่ พนักงานร้านพีมาร์ท สกลนครทุกท่าน,
อุทิศให้ วิญญาณบรรพบุรุษเจ้าของที่ ที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เบดา ทะศรี ,เซซีลีอา ทองจีน,ยูเลียนา ลับลิห์
โสริ นทร์
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียม ที่หลบภัยของคนบาป
ที่ล่วงลับทุกคน
19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี

ป้าบุญลอง

300

น.ส.เกสรา

200

วันอังคำร  สุ ขสาราญแด่ นายชัยวัฒน์ – นางอาวรณ์ ทรงพล, อุทิศให้
21 พ.ย.17 เปโตร มาดี,เทเรซา บุญมา,เปาโล สุ รัตน์,เปโตร ใส,มาร์ธา
06.00 น. อุดร ทรงพล วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ เปาโล ประมวล,เทเรซา คาเปี่ ยง,เทเรซา ประยวน
บรรจงศิลป์
 อุทิศให้ ยวง สุ ธิ,เซซี ลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน
,อังแนส บันดาล ทองอันตัง
 อุทิศให้ เบเนดิกโต มุก,อันนา คาไหว,อันนา คาพอง,
อันนา สุ ทศั ษา,เทเรซา สุ ดารัตน์ บุบผาชัย
 อุทิศให้ วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง,ยอแซฟ เสริ มศักดิ์,เปโตร
เติม,ฟรังซิ สโก ชัยรัตน์ ตระกูลมา

500

ลูกๆ
อ.รัชนี –
ร.ต.ปราโมทย์
ป.ที่หลบภัยฯ

200
200

-

-

นายชัยวัฒน์

200

200

ลูกๆ
คุณณัฐกานต์

200
200

นางประพร

200

นางประพร

200

นางประพร

200

วันพุธ  โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญแด่ น.ส.ปรมาภรณ์,
22 พ.ย.17 อ.คาเผียน, อ.นวลจันทร์ อุ่นหล้า
06.00 น.  สุ ขสาราญครอบครัว น.อ.พีระ ประไพ เสถียรดี
 สุ ขสาราญแด่ นางดวงใจ หาญริ นทร์ โอกาสขึ้นบ้านใหม่
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา คุณแม่ประเสริ ฐ,เซซี ลีอา คุณยายเกียม
อุดมเดช,เทเรซา เพชรา,ยวง บัปติสต์ ชาญยุทธ ตั้งสกุล
 อุทิศให้ เทเรซา ซูซานา,มีคาแอล วรชัย หาญริ นทร์,เปโตร
โข่ง,เอลีซาเบ็ธ ม่อม บุญรองเรื อง,ซี ปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว
หาญริ นทร์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
19.00 น.  ประชุมบีอีซี

ป้านวลจันทร์

300

น.อ.พีระ
นางดวงใจ
ลูกๆ
-

200
500
200
500

นางดวงใจ

300

-

-

วันพฤหัส  สุ ขสาราญครอบครัว ดร.กนกพร – ดร.ทศพร
23 พ.ย.17 ไชยอนันต์พร, คุณณัฐกานต์ เสถียรดี
06.00 น.  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพิชยนันท์ บรรจงศิลป์
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มารี อา สุ จินต์ นวชาตโฆษิต
19.00 น.  ประชุมบีอีซี

ดร.กนกพร

200

อ.นิราสม
ลูกๆ
ลูก
-

200
200
200
-

วันศุกร์  สุ ขสาราญครอบครัว อ.รัชนี – ร.ต.ปราโมทย์ กุศลสร้าง
24 พ.ย.17  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด คุณครู ศิรินทิพย์ คาพุทธ, อุทิศให้
06.00 น. มอนิกา สุ นี คาพุทธ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียม มารดาพระหรรษทาน
ที่ล่วงลับทุกคน
วันเสำร์  สุ ขสาราญแด่ นายวิลยั นางรุ่ งฤดี สมแสน, อุทิศให้ โทมา
25 พ.ย.17 คุย,ย่าบัวลี,โทมัส สมวาร,มารี อา ใหล,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เซซี ลีอา
06.00 น. อุลยั วัน,เปโตร เรื องวิทย์,มารี อา กองแพง ตาถอน,พ่อชาลี,
แม่จร,ลูกย่าอินตอง
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน

อ.รัชนี
อ.ศิรินทิพย์

200
200

ลูกๆ
ญาติพี่นอ้ ง
ป.มารดา

200
500
200

-

100

ลูกๆ

200

