ปีที่ 31
ฉบับที่ 48
27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 16

พระสงฆ์ประจาบ้านพักสงฆ์ท่าแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

 ข้อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้น แต่ละวัน เราต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราแด่พระเจ้า เพื่อพระองค์จะตัดสินเราว่า
เหมาะสมได้รับชีวิตนิรันดร์
น่าสังเกตว่าเพลงสดุดีวันนี้ เหมือนกับที่เราใช้วันฉลองพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์แห่ง
สากลจักรวาล มาเถิดเราจงขึ้นไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พระศาสนจักร
ต้องการให้เราเห็นว่าเป้าสุดท้ายแห่งความเชื่อ เมื่อเราสิ้นชีวิตลง พระเจ้าพบว่าเราเป็นผู้
เหมาะสม ที่จะปีนขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้า ตามที่ประกาศกอิสยาห์กล่าว
เราเริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระคัมภีร์วันนี้เชื้อเชิญเราให้ไตร่ตรอง
ความจริงนี้ และสถานที่ต่อหน้าเราให้เลือกภาพลักษณ์ จากประชากรผู้จาริกแสวงบุญกําลังเดิน
ขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้า ไปหาแสงสว่าง และความมืดในจดหมายของนักบุญเปาโล ถึงชาวโค
รินธ์ แม้พระวรสารอ้างถึงโนอาห์ และน้ําวินาศมีความหมาย ให้เราคิดไตร่ตรอง พระเยซูเจ้า
ตรัสจริงๆ เราจึงต้องเฝ้าระวัง อธิษฐานภาวนา และตื่นเฝ้าระวังเถิด มีการตัดสินลงโทษ เหมือน
นายที่รอคอยมิให้ขโมยเข้าบ้าน เราจําเป็นต้องเตรียมพร้อม
แต่ให้เราจําเรื่องการพิพากษาครั้งสุดท้าย มิได้ถกู จํากัดในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระ
คริสตเจ้า ทุกอาทิตย์ในเวลาสวดบทข้าพเจ้าเชื่อ เรายืนยันความเชื่อว่า พระคริสตเจ้า จะเสด็จมา
พิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย การพิพากษาจะเกิดขึ้นจริง การทบทวนชีวิตที่มีการเลือก และการ

ตัดสินใจมากมาย อยู่ต่อหน้าเราด้วยแสงสว่างแห่งการเผยแสดง (ความจริง) ของพระเจ้า เรา
พบว่าการดําเนินชีวิตแห่งความเชื่อตามคําสอนของพระเจ้า ผู้น่ารัก และให้อภัย ยังลําบากเป็น
พิเศษกับหลายคนที่ไม่เข้าใจ และไม่ยอมรับพระเจ้า
เหมือนเรื่องราวสมัยโนอาห์ ประชาชนไม่สนใจสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น หลายคนได้ยินคํา
เตือนแล้ว แต่ไม่สนใจ จึงพลาดโอกาสที่จะเตรียมตัวรับสถานการณ์ นักบุญเปาโลก็สอนเรา
ด้วย ให้ดาเนินชีวิตโดยสวมพระเยซูคริสตเจ้า เป็นภาพลักษณ์งดงามให้เราไตร่ตรองดังที่เรา
เริ่มเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เพื่อเทศกาลนี้มคี วามหมายมากกว่าแค่เตรียมวันหยุด
เรารู้สิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น ในข้อขัดแย้งระหว่างความดีและความชั่ว คือ ชัยชนะของ
พระคริสตเจ้า งานของเราต้องมั่นใจว่าเราอยู่ฝ่ายชนะ ด้วยการดําเนินชีวิตเหมาะสมกับพระองค์
เราไม่ควรได้รับชีวิตนิรันดรแบบทึกทักง่ายๆ แต่ทุกวัน จงฟื้นฟูความตั้งใจดําเนินชีวิตตามพระ
วรสาร และมีความหวังที่ศีลล้างบาปเสนอให้ ในฐานะคริสตชน เราได้รับเรียกให้เอาใจใส่แก้ไข
ปัญหาสังคมรอบๆ ตัวเรา เราต้องไม่หมดหวัง ทัศนคติแบบคริสตชน ต้องเห็นความไม่สมบูรณ์
แบบโลกียะ มิใช่แบบผู้แพ้ แต่ถือเป็นโอกาสให้พัฒนา และให้ได้รับความรอดพ้น นี่คือสิ่งที่เรา
ฉลองในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ช่วงเวลาแห่งการเตรียม และกระทําล่วงหน้า ให้
เรามุ่งสู่การเสด็จมาของพระคริสตเจ้า พยายามตื่นเฝ้าและปฏิบัติให้เหมาะสมยืนต่อหน้าพระ
บุตรแห่งมนุษย์
พระสังฆราชฟรังซิส เซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 16 จํานวน 15,819 บาท ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 16 : อ่านพระวาจาโดย ครูศรีสว่าง คําเสงี่ยม กับ
ครูสุ่ม บุญแฮด พร้อมผู้ช่วยพิธกี รรม ชุดที่ 4 : กํานันประสิทธิ์ / สท.สมจิตร / สท.สุรศักดิ์ /
คุณอดุลย์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 16 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์

4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 16 : อ่านพระวาจาโดย ด.ญ.รุ่งทิวา ชัยวังราช กับ
น.ส.ดารุณี แดงลีท่า
5. พระธาตุนักบุญโฟสตินา : ตั้งในวัดทางด้านซ้ายมือของพี่นอ้ ง เชิญมาสวดขอพรและแต่พระ
ธาตุของท่านนักบุญได้ จะตั้งอยู่ที่นี่เป็นเวลา 1 เดือน
6. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 16 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผู้สูงอายุ เวลา 10.30 น.และจะมีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
7. เชิญร่วมมิสซาแต่งตั้งบุญราศีเมืองลาว : จํานวน 17 องค์ ที่เวียงจันท์ วันอาทิตย์ที่ 11
ธันวาคม 16 สภาภิบาลวัดจัดรถทัวร์ไป 2 คัน สําหรับจํานวน 90 คน ตอนนี้ ยังขาดอีก 40 คน
ใครที่สนใจติดต่อได้ที่คุณป้ามาลีและนางประภาพร โสรินทร์ คิดค่าทัวร์คนละ 1,000 บาท
รวมทุกอย่างในนี้ กรุณานาสาเนาบัตรประชาชนมาด้วย หมดเขตภายในวันที่ 1 ธันวาคม นี้
8. เชิญร่วมฉลองวัด : วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล ป่าพนาวัลย์ ครบ 30 ปี และฉลองวัด
นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ โชคอานวย ในวันเดียวกัน วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 16 เวลา 10.00 น
9. กิจกรรมคริสต์มาสที่เรือนจา : หน่วยงานคําสอนของมิสซังจะจัดกิจกรรมคริสต์มาสที่
เรือนจํา สกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 16 โดยจะมีมิสซา เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังจํานวน
1,800 คน และมอบของขวัญของใช้ที่จําเป็น จึงขอบอกบุญมายังพี่น้องชาวท่าแร่ร่วมบริจาค
ของขวัญ จํานวน 100 ชุดๆ ละ 300 บาท ซึ่งประกอบด้วยสบู่ ยาสีฟัง แปรงสีฟัน แป้ง แชมพู
ผงซักฟอก พี่น้องบริจาคเป็นเงินได้ที่บ้านคุณพ่อเจ้าวัด ชุดละ 300 บาท
10. ขอขอบคุณผู้บริจาคทราย : สุขสําราญแด่นางทวีไทย และลูกๆ 500 บาท
11. ขอขอบคุณผู้บริจาคปูน : สุขสําราญแด่นางทวีไทย และลูกๆ 500 บาท
12. โครงการปูกระเบื้องและทาสีตึกคาสอนทั้งสองตึก : เวลานี้สีรวมแล้วได้ 282 ถัง ยังขาดอีก
118 ถัง (ถังละ 500 บาท) : อุทิศให้เปโตร เสก อ่อนไธสง,เปาโล ประดิษฐ์ ซึมเมฆ,ยอแซฟ
สมชาย โพธิลุน 1 ถัง / ครอบครัว อ.รัตนา บุริพา อุทิศให้ฟรังซิสโก ซาเวรีย์ คําผล อุดมเดช
,กาทารีนา มุนซา,ยอแซฟ ทองดี นาโควงศ์,ยาโกเบ กิม อุดมเดช,อ.รณวิทย์ บุริพา,คุณยาย
เทวา น้อมจิตร วิญญาณไม่มีใครคิดถึง 4 ถัง / อุทิศให้มีคาแอล เจริญ เหนือกลาง 8 ถัง /
สุขสําราญแด่นางคําเกียน กิ่งโก้ และลูกหลาน 1 ถัง / อุทิศให้ฟรังซิสโก เพิง,มารีอา ยุ่ง,

เปาโล ทุ่น,คริสตินา คําเตียน,เปโตร ดิ้ง,กาทารีนา วิไล อุดมเดช 2 ถัง / อ.พจนา มนตรีสา
อุทิศให้มาร์ธา สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครูขันธ์ มนตรีสา,กาทารีนา พรทิพย์ กอโคตร 2 ถัง
/ ครอบครัวนายนิยม ปานแสน อุทิศให้เปโตร สังขาน,เทเรซา คํามี,มารีอา สุกัลยา และญาติ
ที่ล่วงลับ 1 ถัง / ร้านระเบียงดาว 4 ถัง / ครอบครัวนายคําเมือง นางมณีรัตน์ ตรงกงนาม 2 ถัง
/ นางอุใลพร มรดก อุทิศให้เปโตร ปราโมท,ยอแซฟ จําปา,มาร์ธา สนที มรดก 1 ถัง /
นางวิไลวรรณ นิสเบธ อุทิศให้มารีอา วันเพ็ญ,เปโตร วีระศักดิ์,มัทธิว สุนทร,มอนิกา กุหลาบ
มือกุศล 2 ถัง / ป้าแด๊ด อุทิศให้อันตน กอปรีดา,ฟีโลมีนา วันทา มือกุศล 2 ถัง / อุทิศให้
มารีอา บางใบ ศรีสาวรรณ วิญญาณนําไฟชําระ 1 ถัง / ยายกวี๋ 1 ถัง / ผู้ไม่ประสงค์ออก
นาม 2 ถัง คุณพ่อขอขอบคุณพี่นอ้ งที่มีนาใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2016
วัน/เวลา
โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่น้องชำวท่ำแร่ทุกท่ำน 
อาทิตย์
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว
27 พ.ย. 16 ทุกคน
07.30 น.  สุขสําราญคล้ายวันเกิด นางมณีรัตน์ ตรงกงนาม
  สุขสําราญครอบครัว นายจอห์น, นางวิไลวรรณ,
ด.ญ.แซนดี้ นิสเบธ
 สุขสําราญครอบครัว นายสมมิตร มือกุศล,นางลําคอง
มรดก,นายสุรชัย มือกุศล,น.ส.อุใลพร,นายสุระศักดิ์ มรดก,
นางสิธิยา ทรงหาคํา,น.ส.นันธิดา,ด.ญ.ปราริชาติ,ด.ช.สุรเดช
มือกุศล
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด คุณปรียานุช แร่วงคต
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด ด.ช.อดิศักดิ์ แร่ถ่าย
 สุขสําราญครอบครัว นายส่ง – นางประไพศรี เสาวดี, 

ผู้ขอ

ทาบุญ

คุณชลิตา

200

นางมณีรัตน์
นางวิไลวรรณ

200
300

นางอุใลพร

300

คุณปรีนานุช
แม่
นายส่ง

200
200
200

อุทิศให้ กาทารีนา คําดี,ยอแซฟ วิลัย ชัยหมื่น,นายสถิตย์
พิกุลทอง
 สุขสําราญครอบครัว นายอินทวี นางมณีรัตน์ ใจเสรี,
นางมณีรัตน์
อุทิศให้ เปโตร ไหว,อันนา เหียน ใจเสรี,เปโตร ดิ้ง,กาทารีนา
วิไล อุดมเดช
 สุขสําราญครอบครัว อันนา วารินทร์ มานะโพน อุทิศให้
นางวารินทร์
มอนิกา ยายจันทา,เปาโล การ,ดอมินิก ประทิน มานะโพน
 อุทิศให้ จัสติน ถนอม นิยมธรรม,มารีอา ปิยะรัตน์
คุณชลิตา
เหนือกลาง,ซิสเตอร์เซกุนดา มารีย์ ฟลอลา โสรินทร์ วิญญาณ
ญาติพี่น้องตระกูลนิยมธรรมชาวท่าแร่ที่ล่วงลับทุกคน
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลอี า หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คําภา,เปโตร บัวจันทร์
อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก โก,มอนิกา เทียบ โสรินทร์,คามิลโล
ลูกหลาน
เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทองคายน์,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ
ชัยณรงค์,เทเรซา แสงจันทร์ มังกาย วิญญาณญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คอมิลดา มิตรประไพ เหนือกลาง
ลูกๆ
 อุทิศให้ เทเรซา จิตนา,อันนา บุญรอง เด่นไชยรัตน์
นายกอง
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมศักดิ์ แสนปาก ครบ 4 สัปดาห์
นายสงวน
 อุทิศให้ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จํากัด สหกรณ์เครดิตฯ
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ เปโตร สําเร็จ ยงค์คําชา,ฟรังซิส ประดิษฐ์ ยงคําชา
ครูมาลินี
 อุทิศให้ มีคาแอล เจริญ เหนือกลาง
ภรรยา - ลูกๆ
 อุทิศให้ กาทารีนา ทองใส อินธิเสน
กลุ่มเฝ้าศีลฯ
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก เพิง,มารีอา ยุ่ง,เปาโล ทุ่น,คริสตินา
นางมณีรัตน์
คําเตียน,เปโตร ดิ้ง,กาทารีนา วิไล,ราฟาแอล วัชรินทร์ 
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300

200

300

200
200
200
200
200
200
200
200

อุดมเดช
 อุทิศให้ เปโตร ปราโมท,ยอแซฟ จําปา,มาร์ธา สนที มรดก
,ยออากิม ดี พรมปากัด,เทเรซา พูนสุข ทรงหาคํา
 อุทิศให้ อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
 อุทิศให้ คุณแม่แคทธรีน อัจฉรา บัวทอง ครบ 63 ปี,
คุณพ่อสมพิศ บัวทอง ครบ 9 ปี
อาทิตย์  สุขสําราญแด่ น.ส.สุริวัฒน์, ด.ช.อัศวิน มือกุศล
27 พ.ย. 16  สุขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.อารญา ภักดีสวัสดิ์
10.30 น.  สุขสําราญแด่ น.ส.ประภาพร,นายเจษฎา อุปพงษ์ และ
ลูกๆ หลานๆทุกคน,อุทิศให้ มารีอา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,
เทเรซา จันทร์จิรา อุปพงษ์,มารีอา รัตนาภรณ์ คงฉาย,
นายประพจน์ คารวะ,คุณแม่พิมพา สิงหา,จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ
บุญทศ วิญญาณญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,ยอแซฟ ชูศิลป์,เปโตร สุทธิศักดิ์ กายราช,
เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ มีคาแอล สาคร,โรซา วันเพ็ญ ตระกูลมา
 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมัส คําหล้า,ลูซีอา บางีน,ยอแซฟ
ขุนหมื่น เดชอุดม,มารีอานภารัตน์ อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล
เสนีย์,มีคาแอล บุญมี,มารีอา สิมมะลี,เปโตร ประสงค์
สกนธวัฒน์,ฟรังซิสโก ปราโมทย์,เปโตร คําเศียร อุดมเดช
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
 อุทิศให้ มาร์ธา สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครูขันธ์ มนตรีสา
,กาทารีนา พรทิพย์ กอโคตร,เปาโล แสน สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,เบดา ทะศรี, 
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อ.เพลินพิศ
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กาทารีนา เหลี่ยน,มีคาแอล ชูศักดิ์,เปาโล ประดิษฐ์ โสรินทร์,
ลูซีอา บางีน อุดมเดช
 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวกุล,เปโตร องบ่าน,อันนา
บาบ่าน,เทเรซา ยายมาก วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชําระ
 อุทิศให้ เบนาโด ตัน,อังแนส สุร,ิ ยอแซฟ แช่ม,ฟิลิป ไซร้
,มีคาแอล สมัย,เปโตร คําใส,เอากุสติโน ทรงสิทธิ,์ ดาวิด
เรืองฤทธิ์ เชียงแมน
 อุทิศให้ มารีอา พรนภา,มารีอา นันทิชา ยงบรรทม,เปาโล
ชาติไชย อินธิตก,มีคาแอล สุรสิทธิ์ เชียงแมน วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 อุทิศให้ อีวอน เทื้อม,อังแนส โจม,อันตน กอปรีดา,
ฟีโลมีนา วันทา,เบนาแด๊ต ภิรมย์,มารีอา จุดประสงค์,มีคาแอล
ณัฐพร,เปโตร จงประสิทธิ์ มือกุศล,คาเบรียล มะลิ ทรงถ้ํา,
โรซา ใสสว่าง,อันเดร ซาบูลน,มีคาแอล ประกร,ยวง ปรีชา
ทองอันตัง
อาทิตย์
27 พ.ย. 16
19.00 น.
วันจันทร์
28 พ.ย. 16
06.00 น.

 อุทิศให้ อากาทา เกษร ศรีวรกุล
 อุทิศให้ กาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารีย์เปรสิเดียมมารดาพระหรรษทานที่
ล่วงลับ

วันอังคาร  อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซาลีอา พาจันทร์,มอนิกา
29 พ.ย. 16 ประกายวรรณ,อังเยลา เทพธิดา,เปโตร ทองใส กายราช
06.00 น.  อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช

นางสมจิตร

200
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ครูศิริพงษ์
กลุ่มเฝ้าศีลฯ
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ลูกๆ
ป.มารดาพระฯ
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นางวารุณี
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ตาสําเนียง
ลูกๆ

200
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วันพุธ  อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
30 พ.ย. 16  อุทิศให้ โทมัส เสถียร ครบ 17 ปี,อันนา ดารากร
06.00 น. นามละคร วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส
1 ธ.ค. 16
06.00 น.
วันศุกร์
2 ธ.ค. 16
06.00 น.

 อุทิศให้ มารีอา บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช

ลูกๆ
อ.วิลาวรรณ
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ลูกๆ
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 สุขสําราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช,
นายณรงค์
อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คําเตียน,อังแนส จิราภรณ์,
มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารีอา บาเคลือบ
กายราช,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,
บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกูล วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ ยออแซฟ อนุชา,มารีอา อัจฉรา,อากาทา สตรี,
ค.เปรมชนันท์ ลาซาโร ทันตระแก้วจิตร,เปโตร สมหมาย,มาร์ธา ตือ่ พงษ์พิศ
พี่ๆ
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
ลูกๆ
 อุทิศให้ กาทารีนา ทองใส อินธิเสน
กลุ่มพระหฤทัย
ป้าควร
10.30 น.  สุขสําราญแด่ สมาชิกผู้สูงอายุทุกท่าน
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารีย์เปรสิเดียมราชินีผู้ปฎิสนธินิรมลที่
ป้าควร
ล่วงลับ
19.00 น.  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผู้มีพระคุณต่อวัดท่าแร่
วิญญาณพี่น้องชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
ลูกๆ
วันเสาร์  อุทิศให้ มารีอา บันเยียม อุปพงษ์
ลูกๆ
3 ธ.ค. 16  อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สําราญ กายราช
นายวิรพงษ์
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ แสงจันทร์ พาพรมลิก ครบ 10 ปี,มาร์ธา
คําสิงห์,ยอแซฟ ชาลี,โรซา จันดา กวนคําอุ้ย
นางยุดี
07.30 น.  มิสซาอุทิศให้ เปาโล ประถม ตงกงนาม ครบ 1 ปี
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