ปี ที่ 32
ฉบับที่ 16
16 – 22 เมษายน 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี / สั งฆำนุกรกฤษฎำ ว่ องไว

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 17 จำนวน 16,120 บำท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่ำน
2. เงินทานวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3,780 บำท
3. เงินทานนมัสการกางเขน จำนวน 9,396 บำท
4. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย นำงนภำพร อุปรี กับ
น.ส.ศศิธร จันทรังษี พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 : กำนันประสิทธิ์ / สท.สมจิตร /
สท.สุ รศักดิ์ / คุณอดุลย์
5. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย โดย คุณวิยดำ ดอนแสง
กับ น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
6. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.จีรภำ ชัยวังรำช กับ
น.ส.อริ ษำ พำพรมลิก
7. วันอาทิตย์นี้ (อำ. 16 เม.ย.17) : พิธีลำ้ งบำปเด็ก เวลำ 09.00 น.
8. ถุงทานมหาพรต : พีน่ อ้ งสำมำรถนำมำถวำยในมิสซำที่วดั ได้
9. ใบลาน : ที่เสกแล้วในวันอำทิตย์ใบลำนนั้น ขอให้พนี่ อ้ งเก็บไว้ เช่น ที่แท่นพระในบ้ำน หรื อ
ปั กไว้ในจุดใดจุดหนึ่งของบ้ำน เพือ่ เตือนใจเรำให้ระลึกถึงพระเยซูเจ้ำที่ทรงเสด็จมำไถ่บำป
เรำ เรำจะเดินไปกับพระองค์ และปี หน้ำก็นำมำที่วดั เพือ่ เผำ ใช้เป็ นเถ้ำในวันพุธรับเถ้ำต่อไป

10. ฉลองวัด : วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 17 เวลา 10.00 น. วัดพระเมตตำ โนนค้ อ / วันเสาร์ ที่ 22
เมษายน 17 เวลา 10.00 น. วัดแม่พระมหำกำรุ ณย์ หนองบก / วัดนักบุญยอแซฟ ห้ วยหวด
11. ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 17 เมษำยน 17 เวลำ 19.00 น. ที่ศำลำปี ติมหำ
กำรุ ญ ขอเชิญผูน้ ำกลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้ำร่ วมประชุมอย่ำงพร้อมเพรี ยงกัน
12. ประชุมกลุ่มย่ อยบีอซี ี : ขอเชิญพีน่ อ้ งทุกคน เข้ำร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้
ของตนเอง ในวันพุธที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษำยน 17 เวลำ 19.00 น.
13. วันฉลองพระเมตตา : วันอำทิตย์ที่ 23 เมษำยน 2017 ที่วดั ของเรำจะตั้งรู ปพระเมตตำและ
เรำจะสวดสำยประคำพระเมตตำด้วยกันก่อนเริ่ มมิสซำ ตำมที่พระเยซูเจ้ำต้องกำรและเผย
แสดงผ่ำนทำงนักบุญโฟสตินำ เพือ่ เรำมนุษย์ทุกคนจะได้คิดถึงพระเมตตำอันยิง่ ใหญ่ของ
พระองค์สำหรับควำมรอดของโลก
14. วันชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ : ในวันศุกร์ที่ 28 และ วันเสำร์ที่ 29 เมษำยน 17 จัดขึ้นที่วดั ท่ำ
แร่ ของเรำ จะมีผสู ้ ูงอำยุจำกมิสซังต่ำงๆ รวมกับมิสซำของเรำด้วยประมำณ 2,000 คน จึงขอ
บรรดำกลุ่มผูส้ ูงอำยุท่ำแร่ มำร่ วมกันมำกๆ และขอชำวท่ำแร่ ช่วยกันเป็ นเจ้ำภำพ เช่น ใคร
อยำกทำโรงทำนมำเลี้ยงผูส้ ูงอำยุก็ยนิ ดี เลือกได้วำ่ จะเอำอำหำรเย็นวันศุกร์ที่ 28 หรื อจะเอำ
อำหำรเที่ยงวันที่ 29 นอกนั้นคุณพ่อขอขอบคุณพีน่ อ้ งลูกวัดที่ช่วยกันบริ จำคผ้ำห่มจนได้
ครบแล้ว แล้วช่วยกันบริ จำคหมอน สำดเสื่อ ขอพระเจ้ำอวยพรทุกคนผูม้ ีน้ ำใจดี
15. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่ำง นายอาทิตย์ ชัยราช บุตรนำยประเสริ ฐ กับ นำงนิลมล
ชัยรำช เลขที่ 1140 หมู่ 7 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ศิริรัตน์ คิดโสดา บุตรี
นำยณรงค์ กับ นำงอินตำ คิดโสดำ เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.สำมัคคีพฒั นำ อ.อำกำศอำนวย
จ.สกลนคร (คู่นีจ้ ะสมรสที่วดั นักบุญยอแซฟ ดอนทอย)
16. ขอขอบคุณผู้บริจาคดอกไม้ : คุณยำยพิกุล เสมอพิทกั ษ์ 2,000.17. คุณพ่ อขอขอบคุณ : พีน่ อ้ งที่ช่วยกันบริ จำคน้ ำประมำณ 3000 ขวด เพือ่ ใช้เป็ นน้ ำเสก และ
บริ จำคไข่ประมำณ 3000 ฟอง ขอพระเจ้ำตอบแทนน้ ำใจอันดีของพีน่ อ้ งทุกคน
18. คุณพ่ อขอขอบคุณ : พีน่ อ้ งทุกเขตที่ช่วยกันในงำนแห่เทียนปั สกำที่ผำ่ นมำ เป็ นควำมสำมัคคี
ของพีน่ อ้ งในชุมชนและแสดงออกถึงควำมชื่นชมยินดีในควำมเชื่อของเรำ

19. คุณพ่ อขอชื่ นชม : พีน่ อ้ งที่พำกันถือวันศุกร์ศกั ดิ์สิทธิ์ดว้ ยกำรอดเนื้ออดหำร แม้จะตรงกับ
วันสงกรำนต์ก็ตำม เป็ นกำรยืนยันควำมศรัทธำที่เรำมีอย่ำงเข้มแข็งมัน่ คง พระเยซูเจ้ำต้องมำ
ก่อนเสมอ
20. ขอขอบคุณผู้บริจาคผ้ าห่ ม หมอน เสื่ อ : นำยธวัฒชัย ทรงหำคำ หมอน 5 ใบ เสื่อ 1 ผืน /
อุทิศให้ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน 10 ผืน / น.ส.ศรี นภำ จันรังสี 10 ผืน / น.ส.จำรุ วรรณ
จันทรังษี 10 ผืน
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ อฐั มวารปัสกา วันที่ 16 - 22 เมษายน 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

ทำบุญ

สมโภชพระเยซู เจ้ ำทรงกลับคืนพระชนมชีพ

อำทิตย์  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงยำใจ มำหนู
16 เม.ย.17  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด ยำยนวลจันทร์ คำศรี
07.30 น.  สุ ขสำรำญแด่ นำยชีววิทย์ พำพรมลิก,สุ ขสำรำญครอบครัว
 ยำยรำไพ ยงบรรทม
 สุ ขสำรำญแด่ นำงอรอนงค์ กำแก้ว,นำงบุญสวน อยูแ่ ร่
 สุ ขสำรำญครอบครัว นำยอดุลรัตน์,นำงวิไล สกนธวัฒน์
ครบ 60 ปี ,ด.ช.อติวิชญ์ สกนธวัฒน์ ครบ 1 ปี , อุทิศให้ โทมำ
บุบผำ,อันนำ วิลำ ชัยหมื่น,เปโตร อัด,สกนธวัฒน์,ลูซีอำ
เสถียร โสริ นทร์,เทเรซำ ประชิน ชมภูจนั ทร์,เทเรซำ มลนภำ
มหำนุชิต,กำทำรี นำ ลำเบียง สี หำรำช
 สุ ขสำรำญครอบครัว องใบ่ เด่นไชยรัตน์, ครอบครัว
วิภำรัตน์ โพธิ์ประถม,ครอบครัวดำรุ ณี กงพันรำช, ครอบครัว
วิยะดำ จันทร์พิลำ, อุทิศให้ เปโตร องเขียน เจริ ญพงษ์,อันนำ
บุญลอง,เทเรซำ จิตนำ เด่นไชยรัตน์ ครบ 6 เดือน
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุ พรรณ,อันนำ วิจิตร


นำงยำใจ
ยำยนวลจันทร์
นำงพรทิพย์

200
200
200

นำงบุญสวน
นำงวิไล

200
500

นำงดำรุ ณี

นำงพิสมัย

700

200

เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ หำ,
โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร
บัวจันทร์ อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิรำช
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนำ ดำนี,ดอมินิก สำยันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปำก,คอมิลลำ มิตรประไพ,มีคำแอล เจริ ญ
เหนือกลำง
 อุทิศให้ เปโตร ทองเคลื่อน,มำรี อำ บุญล้อม มณีรัตน์
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มำรี อำ ปทุมพร ไชยสำร ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ เปโตร ใจงำม,เปำลิโน พงษ์เทพ,แบร์นำโด
ไพฑูรย์,,มำรี อำ ทิพำ ซึมเมฆ,กำทำรี นำ พินทอง ทองอันตัง
 อุทิศให้ มำรี อำ พรพิมล คำผำเยือง ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ เปำโล บรรจง เสมอพิทกั ษ์,เทเรซำ เทวี อุ่นใจชน
 อุทิศให้ ยอแซฟ มีชยั กำแก้ว,ฟิ ลิป กรม,อำกำทำ คำพำ
,เปโตร เสบียง,ซีมอน สัมฤทธิ์,มำรี อำ วิภำ อยูแ่ ร่ ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,เปำโล ธนำกร จันทรังษี วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ประหยัด,เปโตร ไพวัลย์,เทเรซำ วงศ์เดือน
สุ วรรณมำโจ
อาทิตย์  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยยุทธพงษ์ อินธิเสน
16 เม.ย.17  สุ ขสำรำญครอบครัว นำยวีระชัย นำงบังอร อินธิเสน และ
10.30 น. ลูกๆทุกคน
  โมทนำคุณพระเจ้ำ สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงอัมพร
เสมอพิทกั ษ์ ครบ 74 ปี


นำงวิลเลียม
นำงบังอร
นำงม่ำน
นำงประเทือง
นำงสุ ดใจ

200
200
200
200
200

ลูกๆ

300

คุณพรพิศ
ยำยเบียน

1,000
200

คุณนรำวุธ
คุณมนัส
นำงบุญสวน

300
500
200

คุณชิวนันท์

300

นำงบังอร
นำงบังอร

200
200

นำงอัมพร

200

 สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.ปิ ยะวัต,น.ส.ปิ ยะวรรณ
กำยรำช
 สุ ขสำรำญแด่ นำยเจษฎำ,คุณประภำพร อุปพงษ์,
ด.ญ.ธัญชนก ทองอันตัง พี่นอ้ ง ลูกหลำนทุกคน, อุทิศให้
มำรี อำ คุณยำยไข่,มีคำแอล คุณตำสวำท,เทเรซำ จันทร์จิรำ
อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติรำช,ยูลีอำนำ บัวพำ อุปพงษ์,มำรี อำ
รัตนำภรณ์ คงฉำย,นำยประพจน์ คำรวะ,คุณแม่พิมพำ สิ งหำ
วิญญำณญำติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ำยที่ล่วงลับ 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,เปำโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กำยรำช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เปโตร พรศิลป์ กำแก้ว ครบ 11 เดือน
 อุทิศให้ มำรี อำ ทองหยำด,เปำโล วรรนพ,มีคำแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อำจุฬำ
 อุทิศให้ เปโตร ธำนี,เทเรซำ ประพันธ์ เสมอพิทกั ษ์,เทเรซำ
สมดำ คำสุ ขุม
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอำ ทองจีน,เบดำ ทะศรี ,
กำทำรี นำ เหลี่ยน,มีคำแอล ชูศกั ดิ์,เปำโล ประดิษฐ์ โสริ นทร์,
ลูซีอำ บำงีน,ยูเลียนำ ลับลิ,เฮโลนีมสั คำหล้ำ อุดมเดช,
คุณพ่อวิสูง,คุณแม่วำริ นทร์ โรจนโอฬำร
 อุทิศให้ มำร์ธำ สุ นเทียน,เปโตร ประณต,ครู ขนั ธ์ มนตรี สำ
,กำทำรี นำ พรทิพย์ กอโคตร
 อุทิศให้ ซีมอน เฮือง,มำรี อำ จันดี,มำรี อำ บุญชอบ,เปโตร
สมพร,ซำบีนำ ทองรัตน์ ทองอันตัง,ยอแซฟ ขวัญชัย


ค.นำยปรี ชำ
น.ส.ประภำพร

1,000
300

ลูกหลำน

200

ครู ชูศรี

300

ภรรยำ
ลูกหลำน

200
200

นำงวิไล
นำยสิ ทธิชยั

200
200

อ.เพลินพิศ

300

อ.พจนำ

200

ดำริ นทร์

200

สี หำวัฒน์,ด.ญ.วรำพร พงษ์ชนะ,อำกำทำ ยุพำ มำนะพล
 อุทิศให้ โทมำ กำไว,อำกำทำ ทองมี,ยวง บอสโก สว่ำง
,อังแนส แสงจันทร์,เปโตร สมศักดิ์,เปโตร พิทกั ษ์,มำรี อำ
พรพิมล คำผำเยือง,มีคำแอล ธำดำ มำสวน
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตำ ใจเลิศ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สุ พนั ,เบเนดิก วัฒนำ นวำนุช,
ยอแซฟ สมยศ พงษ์พิศ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ลอง,เยโนเวฟำ บัวเลียน อุดมเดช

ดำริ นทร์

200

คุณแบงค์
คุณจินตนำ

200
200

อ้ำยจิ๋ม

200

อาทิตย์  สุ ขสำรำญครอบครัว นำยอนุกูล,นำงมำลัย คำศรี และลูกๆ
16 เม.ย.17 ทุกคน, อุทิศให้ มัทธิว สุ พรรณ,มอนิกำ มันนำ แสนปำก
19.00 น. วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยมำรี อำ สังวร ลือแก้วมำ
 อุทิศให้ พลตำรวจตรี อุดมเดช กปิ ตถำ ณ อยุธยำ ครบ 3 ปี
,ยวง บัปติสตำ องเกิ่น,มำรี อำ บำเผ เลวัล,ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,
เปโตร สมบูรณ์,มีคำแอล ศรำวุธ ศรี สกลวงศ์,มีคำแอล เพ็ง
แสงโสม วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ

นำงมำลัย

500

ลูกๆ
นำงอริ สรำ
-

200
200
300

วันจันทร์  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
17 เม.ย.17  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
 อุทิศให้ อันนำ หนูพนั ยมบุญ ครบ 1 สัปดำห์
 อุทิศให้ เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม
19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอซี ี

นำงบังอร
ลูกๆ
ตำสำเนียง
นำยธนธรณ์
แม่
-

200
200
200
200
200
-

วันอังคำร  สุ ขสำรำญครอบครัว สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยทวีศกั ดิ์
18 เม.ย.17 อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน ครบ 5 เดือน

นำยทวีศกั ดิ์

300

นำงบังอร
ลูกๆ

200
200

 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนำ เวหำ,มีคำแอล จักรี
อินธิเสน,ยอแซฟ ใหล,เอลีซำเบ็ธ บัวหลัน่ มังทะ วิญญำณ
ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม
วันพุธ  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
19 เม.ย.17  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
 อุทิศให้ อันนำ ดำรำกร นำมละคร ครบ 5 ปี ,โทมัส เสถียร
นำมละคร,เปโตร เสงี่ยม,เทเรซำ ประถม ศรี วรกุล วิญญำณ
ญำติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ำยที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ อันนำ ศรี จนั ทร์,ฟรังซิส ขอด,มำรี อำ ไพศรี ,
นำงลำพูน คำพุด,คุณตำเซียง,คุณยำยอ่อน แสนปำก
 อุทิศให้ ยอแซฟ ดำเกิง เสมอพิทกั ษ์ ครบ 20 ปี ,พระคุณเจ้ำ
มีคำแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ เปโตร คำแผ่น,อันนำ บุญเพียง,ยอแซฟ เชิดศักดิ์
,ซีมอน วิชระ,นิโคลัส อุทยั เสมอพิทกั ษ์,เปโตร สำเนียง
ทองอันตัง
 อุทิศให้ เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม
19.00 น.  ประชุมบีอซี ี
วันพฤหัส  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด อ.เพลินพิศ รำชชมภู
20 เม.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ วิมำน ทรงหำคำ ครบ 3 เดือน
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
 อุทิศให้ เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม
07.30 น.  มิสซำอุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง ครบ 100 วัน
19.00 น.  ประชุมบีอซี ี

ตำสำเนียง
นำยทวีศกั ดิ์

200
200

แม่
นำงบังอร
ลูกๆ
ตำสำเนียง
ผอ.ศิริพงษ์

200
200
200
200
300

นำงอัมพร

200

นำงอัมพร

200

นำงอัมพร

200

แม่
-

200
-

อ.เพลินพิศ
ลูกหลำน
นำงบังอร
ลูกๆ
ตำสำเนียง
แม่
นำงวิลเลียม
-

200
300
200
200
200
200
500
-

นำงทิพภำภรณ์
วันศุกร์  สุ ขสำรำญครอบครัว นำงรัตนำ โสริ นทร์
นำงทิพภำภรณ์
21 เม.ย.17  สุ ขสำรำญครอบครัว นำงทิพภำภรณ์ เทียนฤกษ์
นำงบังอร
06.00 น.  อุทศิ ให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
ลูก
 อุทิศให้ คุณยำยอำกำทำ สี ไว คำศรี
ตำสมพงษ์
 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
ตำสำเนียง
 อุทิศให้ เบดำ ทะศรี ,ยูเลียนำ ลับลิห์ โสริ นทร์,เปำโล เล็ก
นำงทิพภำภรณ์
,อันนำ ทองอยู,่ กำทำรี นำ เหลี่ยน,เปโตร ณรงค์,เซซีลีอำ ทองจีน
โสริ นทร์ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม
แม่

300
300
200
200
200
200
400

วันเสาร์  อุทิศให้ มำรี อำ บันเยียม อุปพงษ์
22 เม.ย.17  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซำ รำศรี ซึมเมฆ,เปำโล ภัคพงษ์,มีคำแอล
อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุ เชำวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,ยวง
วงศ์ทอง,ยวง ต๋ อย ซึมเมฆ
 อุทิศให้ มีคำแอล ซ้ำย,มำรี อำ เตือนใจ,มีคำแอล เชำวเลิศ
,อันตน อภิเชษฐ์,มีคำแอล เกียรติกำญจน์

ลูกๆ
นำงบังอร
ลูกๆ
อ.วิรัตน์

200
200
200
200

-

200

200

