ปี ที่ 31
ฉบับที่ 50
18 – 24 ธันวาคม 16

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 16 จำนวน 15,447 บำท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 16 : อ่ำนพระวำจำโดย ผูใ้ หญ่ลดั ดำพร บุริพำ กับ
นำงสมัย ศรี วรกุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม / ผญ.เกรี ยงไกร / จ.ส.อ.สมชำติ /
ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 16 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.วรัญญำ ทองแท้ กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 16 : อ่ำนพระวำจำโดย ด.ญ.รุ่ งทิวำ ชัยวังรำช กับ
น.ส.ดำรุ ณี แดงลีท่ำ
5. วันอาทิตย์นี้ (อำ. 18 ธ.ค.16) : พิธีลำ้ งบำปเด็ก เวลำ 09.00 น.
6. การขอรับบริจาคของขวัญ : วันอำทิตย์น้ ี ซิสเตอร์ จะพำเด็กๆนักเรี ยนคำสอนออกไปเพือ่
ขอรับบริ จำคของขวัญสำหรับจัดงำนคริ สต์มำสให้เด็กๆ ตำมธรรมเนียมที่เรำทำมำทุกปี โดย
วันนี้จะเริ่ มที่ชุมชนกลำงเหนือ, กลำงใต้, เฟื่ องฟู, ท่ำสะอำด, ท่ำเรื อ, ท่ำแร่ ใต้, ท่ำแร่ เหนือ
สหมิตรสัมพันธ์, หนองแฮ่, สมำนมิตร, สุขสันต์, สร้ำงแก้ว, สำมัคคี, หนองตะหลุง

7. คุณพ่ อ ซิสเตอร์ และเด็กๆ นักเรียนคาสอน : คุณพ่อ ซิสเตอร์และเด็กๆ นักเรี ยนคำสอนจะ
ออกไปร้องเพลงอวยพรคริ สต์มำสตำมชุมชนต่ำงๆ วันจันทร์ ที่ 19 ธ.ค. ได้แก่ชุมชน
( ไทยเดิม - ป่ ำหว้ำน ) (สุขสันต์ - โนนสำรำญ ) (สำมัคคี - หนองแฮ่) (กลำงเหนือ - เฟื่ องฟู)
( กลำงใต้ - ท่ำสะอำด) วันอังคารที่ 20 ธ.ค. ได้แก่ชุมชน (บ้ำนใหม่ - สมประสงค์)
(สมำนมิตร - นำซำแร็ธ) (สร้ำงแก้ว - หนองตะหลุง) (ท่ำแร่ เหนือ - สหมิตรสัมพันธ์)
(ท่ำเรื อ - ท่ำแร่ ใต้)
8. เรายังเหลือเวลาอีกไม่ กี่วัน : จะฉลองคริ สต์มำส จึงขอเชิญชวนพีน่ อ้ งได้ 1) เตรี ยมจิตใจโดย
กำรรับศีลอภัยบำป 2) ตกแต่งไฟและดำวที่หน้ำบ้ำน เพือ่ เป็ นสัญลักษณ์และบอกให้ทุกคนรู ้
ถึงกำรเฉลิมฉลองควำมเชื่อของเรำ อย่ำลืม คริสต์มำสคืนวันที่ 24 ธันวำคม ขอเชิญชวนพีน่ อ้ ง
ได้เตรี ยมดำวเล็กมำร่ วมเดินแห่ดว้ ยกัน เรำจะตั้งแถวเตรี ยมแห่ที่หน้ำศำลำมำร์ติโน เวลา
18.30 น. เริ่มแห่ จริงเวลา 19.00 น. เมื่อเข้ำมำในวัดจะมีละครเทวดำและบูชำมิสซำ โดย
พระคุณเจ้ำจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ หลังมิสซำต่อด้วยกำรจับสลำก
9. วันที่ 22 – 23 – 24 ธันวาคม 16 : จะมีคนมำเที่ยวและเข้ำมำดูภำยในวัดของเรำจำนวนมำก
คุณพ่อจึงอยำกให้มีระเบียบในเรื่ องแต่ งกายสุ ภาพเหมำะสมและไม่ ส่งเสียงอึ กทึก จึงจะมี
เจ้ำหน้ำที่คอยดูแลในเรื่ องนี้ เหมือนอย่ำงสถำนที่ศกั ดิ์สิทธิ์ทุกแห่งที่มีระบบระเบียบอย่ำงนี้
10. ขอให้ เด็กๆ จนถึงชั้น ม. 3 : ที่มำวัดวันอำทิตย์น้ ี รับบัตรหลังมิสซำ และให้นำมำแลกรำงวัล
คริ สต์มำสในวันอำทิตย์ที่ 25 ธันวำคม (อำทิตย์หน้ำ) มิสซำที่ 2
11. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1
คู่ที่ 1 ระหว่ำง มีคาแอล ภูมิกรณ์ ธรรมจักรยิน บุตรนำยเสนีย ์ ธรรมจักรโยธิน กับ
นำงปวีณำ พุมมำ เลขที่ 34 / 1 หมู่ 1 ต.หนองปลำไหล อ.เมือง จ.สระบุรี กับ เทเรซา
พรทิพย์ กายราช บุตรี นำยยงยุทธ กับ นำงมำรี กำยรำช เลขที่ 1304 หมู่ 1 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง
จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่ำง เปโตร ทองสุ ข มหานุชิต บุตรนำยท้ำว ธรรมจักรโยธิน กับ นำงพร
มหำนุชิต เลขที่ 867 หมู่ 7 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ อันนา เอมอร ด้างถางคา บุตรี
นำยเบี่ยง กับ นำงเอี่ยมศรี ด้ำงถำงคำ เลขที่ 867 หมู่ 1 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

12. โครงการปูกระเบื้องและทาสี ตึกคาสอนทั้งสองตึก : เวลำนี้สีรวมแล้วได้ 360 ถัง ยังขำดอีก
40 ถัง (ถังละ 500 บาท) : ครอบครัวนำยอิศรำ อุปพงษ์ 4 ถัง / นำยศรำยุทธ ศรี ษำวรรณ
อุทิศให้เซซีลีอำ สุดตำ,เอำกุสติโน กำสี,ยอห์น บันลือ,มำรีอำ สมถวิล,อำกำทำ บันเยียม,
ยอแซฟ ธงศักดิ์,ยอแซฟ พินิจ ทัดจันดำ 1 ถัง / สุขสำรำญครอบครัว คุณพงษ์พศิ นำมละคร
อุทิศให้โทมัส เสถียร,อันนำ ดำรำกร นำมละคร และญำติที่ล่วงลับ 2 ถัง / ครอบครัว
นำงนงรัก กลมแสง อุทิศให้มีคำแอล เครื อ,อันนำ คำผุน กิ่งโก้ 1 ถัง / โมทนำคุณพระเจ้ำ
คุณลลินธร ยงดี 1 ถัง คุณพ่ อ ขอขอบคุณพีน่ ้ องที่มีนา้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 18 - 24 ธันวาคม 16
วัน/เวลำ
โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 
อำทิตย์
06.00 น.
อำทิตย์  สุ ขสำรำญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว
18 ธ.ค. 16 ทุกคน
07.30 น.  สุ ขสำรำญครอบครัว นำยพรศักดิ์ แร่ ถ่ำย
  สุ ขสำรำญครอบครัว น.ส.สุ ดำ บุตรโค, นำยธงชัย
สระแก้ว, อุทิศให้ โทมัส ผำน,มำรี อำ บุญจันทร์ บุตรโค
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร เรี ยก ซึมเมฆ,อันนำ พันมหำ เถำวัลย์,
เปโตร กรณี,มีคำแอล ชล่อม ซึมเมฆ, นำยสมิง, นำยอรุ ณ แร่
ถ่ำย, วิญญำณปู่ ย่ำ ตำ ยำย วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ จัสติน ถนอม นิยมธรรม,มำรี อำ ปิ ยะรัตน์
เหนือกลำง,ซิสเตอร์เซกุนดำ มำรี ย ์ ฟลอลำ โสริ นทร์ วิญญำณ
ญำติพี่นอ้ งตระกูลนิยมธรรมชำวท่ำแร่ ที่ล่วงลับทุกคน
วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุ พรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ หำ, 

ผู้ขอ

ทำบุญ

คุณชลิตำ

200

นำยพรศักดิ์
น.ส.สุ ดำ

200
200

นำยพรศักดิ์

200

คุณชลิตำ

300

นำงพิสมัย

200

โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร บัว
จันทร์
อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
ลูกๆ
200
 อุทิศให้ คอมิลดำ มิตรประไพ เหนือกลำง
นำยกอง
200
 อุทิศให้ เทเรซำ จิตนำ,อันนำ บุญรอง เด่นไชยรัตน์
ครู มำลินี
200
 อุทิศให้ เปโตร สำเร็ จ ยงค์คำชำ,ฟรังซิส ประดิษฐ์ ยงคำชำ ภรรยำ – ลูกๆ
200
 อุทิศให้ มีคำแอล เจริ ญ เหนือกลำง
ครู สมศักดิ์
200
 อุทิศให้ ยอแซฟ นำเวศ อุปพงษ์ ครบ 2 ปี
นำงวิไลวรรณ 200
 อุทิศให้ มำร์ธำ โสภำ,ยอแซฟ ถอง ดำบสมเด็จ
ครู ผอ่ ง
200
 อุทิศให้ มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์ วิญญำณในไฟชำระ
ภรรยำ
500
 อุทิศให้ ยอแซฟ อำคม ปำนโพธิ์จำน
ลูกหลำน
500
 อุทิศให้ เปโตร จำเนียน,อำกำทำ เลี้ยง พำพรมลิด,มีคำแอล
บุญกอง,มำร์ธำ เสถียร,เปโตร ศรัณ สำยสมร,ยวง ประณีต,
เทเรซำ อุดมพร พำพรมลิด วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
นำงแอ๊ว
200
 อุทิศให้ บรำซิล นำรี ไชยวังรำช ครบ 100 วัน
1,000
 อุทิศให้ เปโตร จำนงค์,อักแนส คำปุน,มีคำแอล หนูเจียม
,เทเรซำ ละมัย,อันนำ รำไพ,กำทำรี นำ สุ วรรณำ,แคทธรี น
อัจฉรำ บัวทอง วิญญำณญำติพี่นอ้ งลูกหลำนที่ล่วงลับ
ลูกหลำน
200
 อุทิศให้ มีคำแอล วิลยั ,เปำโล เกียง,มำรี อำ สุ พรรณ
เสมอพิทกั ษ์,ยอแซฟ สมเดช,เปโตร สมชำย ปำนแสน,ยูรีอำ
วันดี มำนะพล
สหกรณ์เครดิตฯ 200
อาทิตย์  สุ ขสำรำญแด่ สมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ำแร่ พฒั นำ
18 ธ.ค. 16 จำกัด ทุกคน
คุณตระกำรตำ 300
10.30 น.  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.ปำลิตำ สุ วรรณศรี ครบ 6 ปี ,
สุ ขสำรำญครอบครัว นำยปรำโมทย์ สุ วรรณศรี


 สุ ขสำรำญครอบครัว นำยพูนศิลป์ - นำงอุบลวรรณ รำชคำ
และลูกๆ หลำนๆ ญำติพี่นอ้ งทุกคน, อุทิศให้ มีคำแอล สวำท
,มำรี อำ ยำยไข่,เทเรซำ จันทร์จิรำ อุปพงษ์ วิญญำณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ วิญญำณ
ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน,
อันนำ บุญปลูก กำยรำช
 อุทิศให้ เปำโล ชูเกียรติ กำยรำช
 อุทิศให้ มีคำแอล สำคร,โรซำ วันเพ็ญ ตระกูลมำ
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อำจุฬำ
 อุทิศให้ เปำโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ โรซำ มะลิ,เฮโลนีมสั คำหล้ำ,ลูซีอำ บำงีน,มำรี อำ
นภำรัตน์,ฟรังซิสโก ปรำโมทย์,เปโตร คำเศียร อุดมเดช,
คุณพ่อมีคำแอล เสนีย,์ มีคำแอล บุญมี,มำรี อำ สิ มมะลี,เปโตร
ประสงค์ สกนธวัฒน์,
 อุทิศให้ ตีโมเทว ศรี สวำท,คริ สตินำ สุ ภี,คุณแม่เอลีซำเบ็ธ
สุ ดใจ,โทมำ ฉลำด,เฮเลนำ คำตำ,โรซำ ถวำยพร,ยอห์น วรวิทย์
,กำทำรี นำ สี พำ เดชำเลิศ,ยอแซฟ พูนทวี ลำดบำศรี
อาทิตย์  สุ ขสำรำญแด่ มำรี อำ อำรี ย,์ คุณรู ปชำญ แฮดอิ นตอง,
18 ธ.ค. 16 คุณชูชำติ, คุณพจนำ ฤกษ์พิชยั , คุณอภิรัตน์ ชำตะวรำทะ,
19.00 น. สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงเปมมิกำ ชำตะวรำทะ
 สุ ขสำรำญแด่ น.ส.ขวัญดำว ชำตะวรำทะ, น.ส.พัชริ นทร์
ชัยมงคล
 อุทิศให้ กำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มำรี อำ บุญเรี ยบ,มีคำแอล บุญเรื อง อุดมเดช,โทมำ
ดำ,มำรี อำ ทองจันทร์,ยอแซฟ ณรงค์,มีคำแอล ประยงค์, 

คุณอุบลวรรณ

200

ลูกหลำน

300

ครู ชูศรี

200

ลูก
นำงประภำศรี
ลูกๆ
นำงวิไล
นำงมะลิซอ้ น
อ.รำไพวรรณ

200
200
200
200
200
200

คุณตระกำรตำ

300

-

100

-

40

ลูกๆ
นำยนพพล

200
500

มำรี อำ อุไร อินธิเสน
ยำยวัน
วันจันทร์  สุ ขสำรำญครอบครัว นำยประเสริ ฐ, นำงจีรพร,
19 ธ.ค. 16 น.ส.พรรณทิพย์ภำ, ด.ญ.อัญจริ นทร์, ด.ช.ออสติน
นำงประพิศ
06.00 น.  สุ ขสำรำญครอบครัว นำงประพิศ สิ ริเวียงสกุล
 อุทิศให้ กำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
ลูกๆ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ครู ผอ่ ง
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
ลูกๆ
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล บุดดีดว้ ง,เปำโล หวน,
ลูกหลำน
คลำรำ สร้อยมำลำ สีสำวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอำ เพียง,อังแนส บันดำล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสำน ทองอันตัง วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
นำงทิพย์ภำภรณ์
วันอังคำร  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงทิพย์ภำภรณ์ เทียนฤกษ์
นำงประพิศ
20 ธ.ค. 16  สุ ขสำรำญครอบครัว นำงประพิศ สิ ริเวียงสกุล
นำงวำรุ ณี
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซำลีอำ พำจันทร์ ,มอนิกำ
ประกำยวรรณ,อังเยลำ เทพธิดำ,เปโตร ทองใส กำยรำช
 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
ตำสำเนียง
 อุทิศให้ กำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
ลูกๆ
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
ลูกๆ
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล บุดดีดว้ ง,เปำโล หวน,
ลูกหลำน
คลำรำ สร้อยมำลำ สีสำวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอำ เพียง,อังแนส บันดำล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสำน ทองอันตัง วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เบดำ ทะศรี ,ยูเลียนำ ลับลิห์,เปำโล เล็ก,อันนำ
นำงทิพย์ภำภรณ์
ทองอยู,่ กำทำรี นำ เหลี่ยน,เปโตร ณรงค์,เซซีลีอำ ทองจีน
โสริ นทร์ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ

200
200
200
200

200
200

200
200
200
200
200
200
200

300

 อุทิศให้ มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์ วิญญำณในไฟชำระ
วันพุธ  สุ ขสำรำญครอบครัว นำงประพิศ สิ ริเวียงสกุล
21 ธ.ค. 16  อุทิศให้ กำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
19.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล บุดดีดว้ ง,เปำโล หวน,
คลำรำ สร้อยมำลำ สีสำวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอำ เพียง,อังแนส บันดำล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสำน ทองอันตัง วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์ วิญญำณในไฟชำระ
วันพฤหัส  สุ ขสำรำญครอบครัว นำงประพิศ สิ ริเวียงสกุล
22 ธ.ค. 16  อุทิศให้ มำรี อำ บันเยียม อุปพงษ์
06.00 น.  อุทิศให้ กำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล บุดดีดว้ ง,เปำโล หวน,
คลำรำ สร้อยมำลำ สีสำวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอำ เพียง,อังแนส บันดำล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสำน ทองอันตัง วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร


ครู ผอ่ ง

200

นำงประพิศ
ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกหลำน

200
200
200
200

ครู ผอ่ ง

200

นำงประพิศ
ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกหลำน

ครู ผอ่ ง

200
200
200
200
200

สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์ วิญญำณในไฟชำระ
วันศุกร์  สุ ขสำรำญครอบครัว นำงประพิศ สิ ริเวียงสกุล
23 ธ.ค. 16  อุทิศให้ กำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล บุดดีดว้ ง,เปำโล หวน,
คลำรำ สร้อยมำลำ สีสำวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอำ เพียง,อังแนส บันดำล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสำน ทองอันตัง วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์ วิญญำณในไฟชำระ
18.00 น.
วันเสาร์
24 ธ.ค. 16
06.00 น.

200

19.00 น.

นำงประพิศ
ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกหลำน

200
200
200
200

ครู ผอ่ ง

200

-

-

 อุทิศให้ มำรี อำ บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ กำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ โรซำ เกษรำ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล บุดดีดว้ ง,เปำโล หวน,
คลำรำ สร้อยมำลำ สีสำวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอำ เพียง,อังแนส บันดำล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสำน ทองอันตัง วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์ วิญญำณในไฟชำระ

ลูกๆ
ลูกๆ
ตำสำเนียง
ลูกๆ
ลูกหลำน

200
200
200
200
200

ครู ผอ่ ง

200

- เริ่มขบวนแห่ ดาวเล็ก
- มิสซาเตรียมสมโภชพระคริตสมภพ นมัสการพระกุมาร

-

-

- เริ่มแห่ ดาวใหญ่

