วันที่ 18 – 24 กุมภำพันธ์ 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 8
พระสงฆ์ประจำวัดท่ำแร่ - มิสซำวันอำทิตย์
มิสซำ 06.00 น. คุณพ่ออำทิตย์ ว่องไว / มิสซำ 07.30 น. พระคุณเจ้ำจำเนียร สันติสุขนิรันดร์
มิสซำ 10.30 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี / มิสซำ 19.00 น. คุณพ่อกฤษฎำ ว่องไว

 ข้ อคิดประจำอำทิตย์
ถิ่นทุรกันดารถูกเปลีย่ นให้ เป็ นทุ่งเลีย้ งสัตว์ เขียวขจี
มีความตรงข้ามบางประการที่น่าอัศจรรย์ในบทอ่านวันนี้ ทั้งหมดเกี่ยวกับธรรมชาติ ใน
หนังสือปฐมกาล เราพบว่าพระเจ้าตรัสกับโนอาห์หลังน้ าวินาศลดระดับ พระเจ้าทรงตั้งพันธ
สัญญากับโนอาห์และบรรดาลูกหลาน และกับบรรดำสิ่ งมีชีวิตที่อยูก่ บั เขาบนเรื อ คือ นก สั ตว์
เลีย้ ง และสั ตว์ ป่ำทุกชนิด พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่ให้น้ าวินาศมาทาลายสรรพสิ่งที่มีชีวติ
อีก พระองค์ต้งั รุ ้งไว้บนเมฆเป็ นเครื่ องหมายแห่งพันธสัญญา
ภาพของรุ ้งหลากสีบนท้องฟ้าที่มีเมฆ กับอากาศบริ สุทธิ์หลังฝนตกใหม่ๆ บนแผ่นดินที่
เต็มไปด้วยบรรดาสัตว์หลากหลายชนิด ช่างแตกต่างกับภาพในบทอ่านจากพระวรสาร พระเยซู
เจ้าประทับอยู่ 40 วันในถิ่นทุรกันดาร ที่แห้งแล้ง เต็มไปด้วยฝุ่ นและอากาศร้อน พระองค์ทรงอยู่
กับสัตว์ป่า บรรดาทูตสวรรค์ปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์ ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นกับโนอาห์ ไม่
มีการสนทนากับพระเจ้า แต่ทรงถูกซาตานผจญ
มีอะไรในความตรงข้ามที่ตอ้ งแบ่งปั นเกี่ยวกับข่าวดีที่เราได้ยนิ วันนี้ ขอให้เรามอง 2 สิ่ง
เป็ นพิเศษ ประการแรก ควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติในหนังสือปฐมกาล ตั้งแต่แรกเริ่ มการ
จุดเน้ น

เนรมิตสร้าง พระเจ้าทรงมีส่วนและเอาพระทัยใส่ อย่างลึกซึ้งสาหรับโลก และบรรดามนุษย์ผู ้
อาศัย พระองค์ทรงสัญญาจะอยูก่ บั สรรพสิ่งสร้าง ในพันธสัญญาว่าจะไม่เกิดน้ าวินาศทาลาย
แผ่นดินอีกเลย อันที่จริ ง พระเจ้าจะมาทาลายความตาย เพือ่ ฟื้ นฟูพนั ธสัญญากับสรรพสิ่งในพระ
เยซูคริ สตเจ้า
พระเยซูเจ้าเสด็จมาหาเรา อาศัยธรรมชาติมนุษย์สมบูรณ์และเริ่ มอาณาจักรพระเจ้าบน
แผ่นดิน แต่ก่อนถึงชัยชนะสุดท้าย พระองค์ทรงใช้ เวลำในถิน่ ทุรกันดำร นี่เป็ นวิธีที่สองที่ธรรม
ชาติ พูด กับเราในวันนี้ ในเวลาของพระองค์ก่อนพระสิริรุ่งโรจน์ พระเยซูเจ้าทรงอยูใ่ นที่แห้ง
แล้ง ไม่มีความชื้น และสภาพแวดล้อมไม่มีชีวติ ของถิ่นทุรกันดาร เทศกำลมหำพรต 40 วัน
เตือนใจเราเกี่ยวกับถิ่นทุรกันดารแห่งบาปและความตาย แม้ในโลกที่มีรุ้งบนท้องฟ้า และการ
ปลูกพืชผักให้งอกงามในที่ราบหลังน้ าวินาศลดลง เมื่อเปรี ยบพระอาณาจักรสวรรค์ โลกนี้
เปรี ยบได้รับถิ่นทุรกันดาร แต่พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์และเสด็จกลับคืนชีพ บรรดาหุบเขา
แห่งเงาความตายได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็ นทุ่งเลี้ยงสัตว์เขียวขจี ที่เราหวังว่าจะพานักในบ้าน
ของพระเจ้าตลอดกาล
พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทำนอำทิตย์ ที่ 11 กุมภำพันธ์ 18 จานวน 15,040 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. มิสซำ 06.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 25 กุมภำพันธ์ 18 : อ่านพระวาจาโดย ครู วริ ัตน์ ซึมเมฆ กับ
ครู ไพรัตน์ ไชยเชษฐ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 : กานันประสิทธิ์ บริ บูรณ์ / สท.สมจิตร
มังกาย / สท.สุรศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
3. มิสซำ 10.30 น. วันอำทิตย์ ที่ 25 กุมภำพันธ์ 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซำ 19.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 25 กุมภำพันธ์ 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุ ณี แดงลีท่า กับ
ด.ญ.รุ่ งทิวา ชัยวังราช
5. วันอำทิตย์นี้ (อา.ที่ 18 กุมภาพันธ์18) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. ประชุมเตรียมควำมพร้ อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 18 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติมหา

การุ ญ ขอเชิญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
7. ประชุมกลุ่มย่ อยบีอีซี : ขอเชิญพีน่ อ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้
ของตนเอง ในวันพุธที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 18 เวลา 19.00 น.
8. ฉลองวัด : วันเสำร์ ที่ 24 กุมภำพันธ์ 18 เวลำ 10.00 น. วัดพระคริ สตราชา ช้ ำงมิ่ง /
วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล เชียงยืน / วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ดอนเชียงคูณ / วันอำทิตย์ ที่
25 กุมภำพันธ์ 18 เวลำ 10.00 น. วัดแม่พระแห่งเหรี ยญอัศจรรย์ โคกแก้ ว
9. ในช่ วงเทศกำลมหำพรตนี้ : คุณพ่อจะแจกถุงทานมหาพรตอาทิตย์หน้าให้แต่ละคน แต่ละละ
ครอบครัว เหมือนอย่างทุกปี ที่เราทา ตามจิตตารมณ์มหาพรตคือ การทากิจเมตตาปรานี แบ่ง
ปั นเพือ่ ผูย้ ากไร้ ตามจิตศรัทธาของพีน่ อ้ ง และทุกวันศุกร์ขอเชิญชวนพีน่ อ้ งมาร่ วมเดินรู ป 14
ภาค
10. ผู้ที่ต้องกำรเรียนคำสอนแต่ งงำนหมู่ : กรุ ณามาแจ้งชื่อได้ในเดือนนี้ และจะเริ่ มเรี ยนคาสอน
กันในเดือนมีนาคม เวลานี้ก็เริ่ มมีบางคูไ่ ด้มาแจ้งชื่อไว้แล้ว
11. โรงเรียนเซนต์ โยเซฟ ท่ ำแร่ : เริ่ มเปิ ดรับสมัครนักเรี ยนตั้งแต่ระดับเตรี ยมอนุบาล ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ตั้งแต่วนั ที่ 5 ก.พ. – 10 เมษายน 18 ในวันจันทร์ – วันเสาร์
12. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 3
คู่ที่ 1 ระหว่าง นำยกุมภำ ช่ วยณรงค์ บุตรนายบุญจักร กับ นางจีรนุช ช่วยณรงค์ เลขที่
71 หมู่ 10 ต.บ้านครวญ อ.หลังสวน จ.ชุมพร กับ มำรีอำ วำสนำ ชมภูจันทร์ บุตรี นายถาวร
กับ นางเชื่อม ชมภูจนั ทร์ เลขที่ 701 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง นำยอำพล สุ ดแล้ ว บุตรนายศักดิ์ดา กับ นางสนุก สุดแล้ว เลขที่ 252
หมู่ 1 ต.ไร่ สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริ ญ กับ มำรีอำ วิลำพร ทองอันตัง บุตรี นาย
สุ วรรณชัย ทองอันตัง กับ นางวงค์ศิลป์ ชมภูจนั ทร์ เลขที่ 43 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
13. ขอขอบคุณผู้บริจำคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสำน 2” ตำรำงเมตรละ 300 บำท บริ จาคแล้ว
927 ตรม. ยังเหลืออีก 698 ตรม. : สุขสาราญครอบครัวนางวิระพร พิทกั ษ์ชยั โสภณ 3 ตรม.
/ น.ส.รัชนีกร บุดดีดว้ ง อุทิศให้เปาโล วิระชัย,อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง 3 ตรม. / นายทัตเทพ
แก้วกิ่ง อุทิศให้ยอแซฟ วันดี,เยโนเวฟา มานา กายราช,เปาโล เล็ก,อันนา ทองอยู่ โสริ นทร์

,ราฟาแอล เรี่ ยม,ฟิ โลมีนา บัวไข กายราช 20 ตรม. / นางวัชราภรณ์ อุทิศให้โยเซฟี นา
ภิรมภรณ์ จันทร์ลือชัย 3 ตรม. / ป้าบุญลอง – ลุงบิง พงษ์ชีวกุล 5 ตรม. / คุณลัดดาวรรณ
จิตรลัด 1 ตรม. / สุขสาราญแด่น.ส.ณัฐิดา กายราช อุทิศให้กาทารี นา ลาดวน,ยวง บัปติสตา
เจือง,มีคาแอล บุญเรื อง,เทเรซา สมนึก,เปาลา เกวียน กายราช และญาติที่ล่วงลับ 1 ตรม. /
ครู ชุติมา – ครู วโิ รจน์ กายราช และลูกหลาน 1 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหำโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซำสั ปดำห์ ที่ 1 เทศกำลมหำพรต วันที่ 18 – 24 กุมภำพันธ์ 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุ ขสาราญครอบครัว นายเรื องศรี – นางมนตรี ซึมเมฆ
18 ก.พ.18  สุ ขสาราญครอบครัว นางปาลิดา เดชาเลิศ
07.30 น.  โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญครอบครัว อ.ไกรแก้ว
เจริ ญพงษ์

 สุ ขสาราญแด่ คุณพ่อเพิ่มสิ น หงษ์ณี
 สุ ขสาราญครอบครัว มามีกุล,ครอบครัว ยุติธรรม, อุทิศให้
คุณแม่ลูซีอา สมจิต,เปาโล จันทา,เปาโล ศักดิ์ณรงค์ มามีกุล
,เปาโล เบ,มารี อา มักดาเลนา บุญธรรม นามละคร วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 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 โรซา มารี อริ ษา แดงลีท่า
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร

อำทิตย์

ผู้ขอ

ทาบุญ

นางมนตรี
นางดวงแข
อ.ไกรแก้ว

200
300
200

น.ส.ศกุนตลา

200
300

นางพิสมัย

200

พี่สาว
ลูกๆหลานๆ

200
200

,ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง

 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี
 อุทิศให้ อันนา ประชาติ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซา อภัย อาจุฬา ครบ 1 เดือน
 อุทิศให้ คุณแฮร์แบร์ ท โดเดนเฮิฟท์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง,ฟิ ลิป คาสรวล,
มารี อา คาเปี่ ยง,อากาทา ลมัย,เปโตร สมใจ,มีคาแอล วลัย,
โรซา ยวนจิต,เปาโล สาเนียง,พ่อเฒ่ากัณหา,แม่เฒ่า วันทา
 อุทิศให้ เปาโล วรรณพ กุลวงศ์,มารี อา ทองหยาด ครบ 1 ปี
,มีคาแอล พงษ์เทพ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร สงค์,โรซา ผาลัย แสนหัวเมือง,มีคาแอล
คาหาญ,มีคาแอล อนุวฒั น์,เทเรซา ประชิน,ยอแซฟ สมพร,
โทมา บุบผา,อันนา วิลา
 อุทิศให้ มัทธิว สมบูรณ์,โรซา วันไทย ยงดี
 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 วิญญาณในไฟ
ชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล นริ นทร์ ทวีพงษ์พจนา
 อุทิศให้ ยอห์น ประชา อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
18 ก.พ.18 มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
10.30 น. ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,

อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ คุณยายมารี อา เทียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ

อำทิตย์

ลูกๆ
ลูกหลาน
คุณจิระนาถ
นางประมวล

นายสุ เทพ

 อุทิศให้ เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช

 อุทิศให้ โยเซฟี นา ภิรมภรณ์ จันทร์ลือชัย วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา สาลิกา แสนสุ ริยวงศ์
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา พงษ์ศกั ดิ์ คอมแพงจันทร์ ครบ 9 ปี
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

200
200
200
200
200

200

นายประชา

200

นายประชา
นางดวงแข

200
500

-

200
200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

ลูกๆ
อ.สุ นทราภรณ์

200
200

 สุ ขสาราญครอบครัว วิลดั ดา – ศิวณัช, ครอบครัวนาย
18 ก.พ.18 ประเสริ ฐ – ทัศธิดา ลาดบาศรี และลูกๆทุกคน
19.00 น.  สุ ขสาราญครอบครัว นายปรี ชา อุปพงษ์,ครอบครัวนาง
 จินดา อุปพงษ์,ครอบครัวนายสิ ทธิชยั กระบอกโท, อุทิศให้
ยวง บุญมี,อันนา บัง,ยวง สมเนตร สี สาวัน,เทเรซา สมรัตน์,
เปโตร พิม,มารี อา หัก,ยอแซฟ อดิศกั ดิ์,อันเดร สถิต อุปพงษ์
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญแด่ คุณกวินนา โคตรตา, อุทิศให้ น้องแพรวา
 สุ ขสาราญแด่ นายเจษฎา,น.ส.ประภาพร อุปพงษ์ และ
ครอบครัว,อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์,เปโตร ออม กิติราช
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสาราญครอบครัว ดาบสมพงษ์ – นางราไพ, อุทิศให้
ยวง เฟื อง,มาร์การี ตา ยอกร ปานแสน ครบ 8 ปี
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว สว่าง,
เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
สุ ระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ ยวง อัน,เปโตร ศราวุฒิ,ยวง บัปติสตา สุ รพงษ์,
เปโตร จัก๊ ,มารี อา เฮียน,อันเด ศรี ยา,มารี อา มักดาเลนา ลีกา

อำทิตย์

ลูกๆทุกคน
วัชราภรณ์

200
500

วรภรณ์
นางจันทร์ที

500
500

นางทัศธิดา

500

นางสุ วิภา

400

นางจูน
นายเจษฎา

200
300

นางราไพ

300

แม่

200

ลูกๆ

200

ยายลิน

300

วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ ยอแซฟ ประมวล,ดอมินิกโก สุ รศักดิ์,นายรวม
ทรัพย์ ภูวงศ์ษา,เทเรซา ยายแท่ง,ยอแซฟ ตาแพง,ยอแซฟ
บุญทวี,เปาโล ประภาส ลาดบาศรี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา ทองอินทร์ วรรณพรม ครบ 10 ปี
วันจันทร์  อุทิศให้ เปโตร วิจิตร โชติกีรติเวช ครบ 34 ปี ,เปาโล
19 ก.พ.18 พิชาญ,กาทารี นา เฮียน,ลูกา สมัย,เปโตร บุญมี,เปโตร สมคิด,
06.00 น. เปโตร ซึง,มารี อา เวียน โชติกีรติเวช,อันตน พูน เสมอพิทกั ษ์
,มีคาแอล เตียน,เบนาแด๊ต กาบ,กาทารี นา สมหวัง โชติโฆษิต
,เปาโล บุญส่ ง ยงคาชา,เปาโล องเลิศ,มารี อา บาเลิศ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มัทธิว สมบูรณ์,โรซา วันไทย ยงดี
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง
19.00 น.
วันอังคำร
20 ก.พ.18
06.00 น.

 ประชุมเตรียมควำมพร้ อมบีอซี ี
 สุ ขสาราญครอบครัว นายเป๋ – นางมารวม ชัยวังราช,
อุทิศให้ ยอห์น ทองมี ชันวังราช ครบ 28 ปี ,เปโตร ปาน,อันนา
ตาเซีย อินตา ชัยวังราช,องเหือง,บาเหือง จันทิ,ยวง พวง,
ซาบินา นวล,อันนา เลียมพัน,เปาโล สมรัตน์ จันทรังษี
วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มัทธีอสั เตรี ยม,อากาทา เพื่อน กงพันราช
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ

นางทัศธิดา

500

-

200

นางทัศนา

500

นายประชา
ลูกหลาน

200
200

-

-

นางมารวม

500

นายประชา
อ.สมฤทธิ์
ลูกหลาน

200
200
200

ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง
วันพุธ  โมทนาคุณแม่พระ นายเมธี สารธิยากุล
21 ก.พ.18  อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
06.00 น. คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง
19.00 น.
วันพฤหัส
22 ก.พ.18
06.00 น.

 ประชุมบีอซี ี

19.00 น.
วันศุกร์
23 ก.พ.18
06.00 น.

 ประชุมบีอซี ี

19.00 น.
วันเสำร์
24 ก.พ.18
06.00 น.

 เดินรูป 14 ภำค

 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง

 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง

 อุทิศให้ กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง

แม่
ลูกหลาน

200
200

-

-

ลูกหลาน

200

-

-

อ.สมฤทธิ์
ลูกหลาน

200
200

-

-

ญาติพี่นอ้ ง
ลูกหลาน

1,000
200

