ปีที่ 32
ฉบับที่ 1
1 – 7 มกราคม 17

พระสงฆ์ประจำบ้ำนพักสงฆ์ท่ำแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 16 จำนวน 22,645 บำท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่ำน
2. เงินทานมิสซาวันคริสตสมภพ : จำนวน 25,355 บำท
3. เงินบริจาคของขวัญสาหรับเด็กคาสอน : จำนวน 43,130 บำท
4. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย ครูธนวัฒน์ ซึมเมฆ กับ
น.ส.นำทิพย์ ซึมเมฆ พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : ผญ.อัยกำร / สท.ศิริพงษ์ / คุณนภำศำสตร์ /
สำรวัตรสมเกียรติ
5. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย ครูชูศรี กำยรำช กับ ครูสุรภิน
ทองศิริ
6. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย นำยธีรพันธ์ ทองอันตัง กับ
นำยธีรภัทร อุดมเดช
7. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 6 มกรำคม 17 หลังมิสซำเช้ำพระสงฆ์ส่งศีลฯตำมปกติ มิสซำ
ผู้สูงอำยุ เวลำ 10.30 น.และจะมีมิสซำระลึกถึงผู้ลว่ งลับที่สุสำนศักดิ์สิทธิ์ เวลำ 19.00 น.
8. ฉลองวัด : วันเสำร์ที่ 7 มกรำคม 17 เวลำ 10.00 น. วัดพระนำมเยซู บ้านนาคา
9. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 คู่ที่ 1 ระหว่ำง มีคาแอล ภูมิกรณ์ ธรรมจักรโยธิน บุตรนำยเสนีย์
ธรรมจักรโยธิน กับ นำงปวีณำ พุมมำ เลขที่ 34 / 1 หมู่ 1 ต.หนองปลำไหล อ.เมือง จ.สระบุรี กับ
เทเรซา พรทิพย์ กายราช บุตรีนำยยงยุทธ กับ นำงมำรี กำยรำช เลขที่ 1304 หมู่ 1 ต.ท่ำแร่

คู่ที่ 2 ระหว่ำง เปโตร ทองสุข มหานุชิต บุตรนำยท้ำว กับ นำงพร มหำนุชิต เลขที่ 867 หมู่ 7
ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ อันนา เอมอร ด้างถางคา บุตรีนำยเบี่ยง กับ นำงเอี่ยมศรี ด้ำงถำงคำ
เลขที่ 867 หมู่ 1 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
10. ขอขอบคุณผู้บริจาคมุ้งลวดตึกคาสอน : ครอบครัวนำยวิจิตร – นำงดำรำพร ลำดบำศรี และลูกๆ
20,000 บำท
11. รายการบริจาคสีได้ครบหมดแล้ว : คุณพ่อขอขอบคุณพี่นอ้ งทุกคนที่ช่วยกันทำบุญจนครบ พี่นอ้ ง
ยังสำมำรถทำบุญได้ต่อไปเพรำะยังมีรำยกำรอื่นๆ เช่น หลอดไฟ เดินสำยไฟใหม่ ปรับปรุงห้องนำ
เป็นต้น ขอพระเจ้ำทรงอวยพรตอบแทนนำใจอันดีของพี่นอ้ งทุกคน
12. โครงการปูกระเบื้องและทาสีตึกคาสอนทั้งสองตึก : อุทิศให้ยอห์น ทองพูน ชมภูจนั ทร์ 3 ถัง /
ยำยวิลำวรรณ ยงบรรทม 2 ถัง / นำงรัชดำพร วงศ์ตำผำ อุทิศให้ยำกอบ เบน,อังแนส บุญปัน,เปำโล
นิรันดร์ เชียนพลแสน 2 ถัง / ครูศิริพงษ์ ศรีวรกุล 20 ถัง / สุขสำรำญแด่นำยวีระศักดิ์ ยงบรรทม
อุทิศให้รำฟำแอล ชัชวำล ยงบรรทม 2 ถัง / ครอบครัว วงษ์วิไลวำรินทร์ 2 ถัง / สุขสำรำญครอบ
ครัว นำยสุพัฒน นำงพัชนี นำยพัฒนชัย นำยยุทธนำ บือกุศล 1 ถัง / ครอบครัวนำยสมโภชน์
นำงบัววัน แร่ถ่ำย และลูกหลำนทุกคน 1 ถัง

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 2 อัฐมวารพระคริสตสมภพ วันที่ 1 – 7 มกราคม 17
วัน/เวลำ
โอกำส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่น้องชำวท่ำแร่ทุกท่ำน 
อำทิตย์
07.00 น.
อำทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว
1 ม.ค. 17 ทุกคน
07.00 น.  สุขสำรำญแด่ เพื่อนๆ ม.ศ. รุ่นสุดท้ำย ร.ร.เซนต์ยอแซฟ
 ท่ำแร่
 สุขสำรำญครอบครัว นำงจิรนำถ โดเดนเฮิฟท์
 อุทิศให้ จัสติน ถนอม นิยมธรรม,มำรีอำ ปิยะรัตน์
เหนือกลำง,ซิสเตอร์เซกุนดำ มำรีย์ ฟลอลำ โสรินทร์ วิญญำณ
ญำติพี่น้องตระกูลนิยมธรรมชำวท่ำแร่ที่ล่วงลับทุกคน
วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง


ผู้ขอ

ทำบุญ

คุณชลิตำ

200

เพื่อนๆ

300

นำงจิรนำถ
คุณชลิตำ

500
200

 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มำรีอำ สุพรรณ,อันนำ วิจิตร
นำงพิสมัย
200
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลอี ำ หำ,
โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร บัว
จันทร์ อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี วิญญำณญำติพี่น้องที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ คอมิลดำ มิตรประไพ เหนือกลำง
ลูกๆ
200
 อุทิศให้ เทเรซำ จิตนำ,อันนำ บุญรอง เด่นไชยรัตน์
นำยกอง
200
 อุทิศให้ มีคำแอล เจริญ เหนือกลำง
ภรรยำ – ลูกๆ
200
 อุทิศให้ เทเรซำ เพชรำ ตังสกุล ครบ 1 ปี,เทเรซำ ประเสริฐ
ครูน้อย
1,000
อุดมเดช,ยวง บัปติสต์ ชำญยุทธ ตังสกุล,เซซีลอี ำ เกียม
อุดมเดช,กำทำรีนำ พัชนี จิตตำนนท์
 อุทิศให้ มำร์ธำ โสภำ,ยอแซฟ ถอง ดำบสมเด็จ
นำงวิไลวรรณ 200
 อุทิศให้ มำรีอำ ลูซอี ำนำ อภิวรรณ ((คำตัน) ฮำสเลอร์,
คุณจิรนำถ
500
เปโตร เอกชัย,ยอแซฟ กิตติกุล,เปโตร นิยม อำภรณ์กลู
วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซำเบ็ธ โสภำ,ยอแซฟ ดิเรก,
คุณจิรนำถ
500
เปโตร สมเดช ปำนแสน วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุ, ลูซีอำ ทิตย์,เยโนเมฟำ ละ
คุณจิรนำถ
500
คอมเพียงจันทร์ วิญญำณนไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เพื่อนๆ ม.ศ. รุ่นสุดท้ำย ร.ร.เซนต์ยอแซฟ ท่ำแร่ ที่
เพื่อนๆ
300
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร คำใส,ดำวิด เรืองฤทธิ์ เชียงแมน
ยำยพัชรินทร์
200
 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวกุล ครบ 4 เดือน, เปโตร
ยำยสมจิตร
200
องบ่ำน,อันนำ บำบ่ำน,เทเรซำ ยำยมำก วิญญำณญำติพี่น้องที่
ล่วงลับ
สหกรณ์เครดิตฯ 200
อาทิตย์  สุขสำรำญแด่ สมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ำแร่พัฒนำ
1 ม.ค. 17 จำกัด ทุกคน

คุณนิรำสม
400
10.30 น.  สุขสำรำญครอบครัว คุณประยูร, คุณนิรำสม,

นพ.ยุทธพงศ์ พญ.วันเมษำ, คุณสิรินธร, คุณณัฐ
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.จุฑำภรณ์ โพธิมล ครบ 25 ปี
แม่
 สุขสำรำญครอบครัว นำยปรำโมทย์ นำงตระกำรตำ
แม่
สุวรรณศรี และลูกๆทังสำม
 สุขสำรำญครอบครัว อ.เพลินพิศ รำชชมภู และลูกหลำน
อ.เพลินพิศ
 สุขสำรำญแด่ ด.ญ.ธัญญำนุช รำชชมภู, สุขสำรำญ
นำงปำณิสรำ
ครอบครัว นำยกฤตวิทย์ นำงปำณิสรำ โรจนโอฬำร
 โมทนำคุณพระเจ้ำ สุขสำรำญครอบครัว ป้ำโห่ และลูกๆ
ป้ำโห่
หลำนๆ เหลนๆ ทุกคน
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.กัลยำ อุปรี
นำงกำรเกส
 สุขสำรำญครอบครัว นำยมังกร นำงสะใบ ตระกูลมำ และ
ป้ำสะใบ
ลูกหลำนทุกคน, อุทิศให้ เบนำโด ตัน,อังแนส สุริ,เปโตร
คำใส เชียงแมน,ยวง บัปติสตำ ต่วน,เทเรซำ ร้อง,ปีโอ
วิระพรรณ ตระกูลมำ วิญญำณในไฟชำระ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยผ่อง จันทรังษี, อุทิศให้ เปำโล
นำยผ่อง
ธนำกร จันทรังษี,ยวง บัปติสตำ นิจจำ ผำด่ำนแก้ว
 สุขสำรำญครอบครัว มีคำแอล ประใส มือกุศล โอกำสขึน
ป้ำจันทวี
บ้ำนใหม่, อุทิศให้ มอนิกำ หนูเจียม,คุณตำ บุญ ทรงเล็กสิงห์
,ฟรังซิสโก คำเขียน,มำรีอำ อ่อนสำ,อักแนส แจ่มใส,มีคำแอล
สมเกียรติ มือกุศล วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสำรำญครอบครัว มำมีกุล, อุทิศให้ คุณแม่ลูซีอำ
น.ส.ศกุนตลำ –
สมจิตร,เปำโล วันทำ,เปำโล ศักดิ์ณรงค์ มำมีกุล,เปำโล เบ,
ลูกหลำน
มำรีอำ มักดำเลนำ บุญธรรม นำมละคร, น้องปอ วิญญำณญำติ
พี่น้องที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยสยมภู นำงนิตยำ ด.ช.ภูบดินทร์
นำงนิตยำ
วงศ์กำฬสินธุ์, อุทิศให้ ปุ่ ย่ำ ตำ ยำย ที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรีอำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลำน
มีคำแอล มงคล เจริญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ วิญญำณ
ญำติพี่น้องที่ล่วงลับ


300
300
200
200
200
200
200

500
500

200

200
300

 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน,
ครูชูศรี
อันนำ บุญปลูก กำยรำช
 อุทิศให้ เปำโล ชูเกียรติ กำยรำช
ลูก
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
ลูกๆ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อำจุฬำ
นำงวิไล
 อุทิศให้ เปำโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
นำงมะลิซ้อน
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ครูผ่อง
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร พรศิลป์,อันตน พงศ์สวัสดิ์ กำแก้ว
ลูกๆ
วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ กองเพชร พันนำคำ ครบ 43 ปี 34 วัน,
ป้ำโห่
องโห่,บำเทือง,อันนำ บำฮำย,เปโตร บิง,ยวง เกรียน,มำรีอำ
บุบผำ พันนำคำ,องซุน,บำซุน วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มำรีอำ คำเคลื่อน สิทธิรัตน์,ยอแซฟ ณรงค์ อุปรี
นำงกำรเกส
มำรีอำ พัชรพร วงษ์แสนสุข,ยอแซฟ สุภำษิต,มำรีอำ กุล อุปรี,
ฟิลิปเป พวน,อังเยลำ สัน วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอำ ทองจีน,เบดำ ทะศรี,
อ.เพลินพิศ
กำทำรีนำ เหลี่ยน,มีคำแอล ชูศักดิ์ โสรินทร์,ลูซีอำ บำงีน
อุดมเดช,เปำโล ประดิษฐ์, คุณพ่อวิสูง, คุณแม่วำรินทร์
โรจนโอฬำร
 อุทิศให้ มำร์ธำ สุนเทียน,เปโตร ประณต มนตรีสำ,
อ.พจนำ
กำทำรีนำ พรทิพย์ กอโคตร,เปำโล แสน สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซำ ซูซำนนำ,มีคำแอล วรชัย,ซีปีอำโน แฮด
ลูกค.หำญรินทร์
,โรซำ กำแก้ว,ยอแซฟ ไกรเชษฐ์ หำญรินทร์,ยอห์น บัปติส
ใจเลิศ เชียนพลแสน,เปโตร โข่ง,เอลีซำเบ็ธ ม่อม บุญรองเรือง

,คุณพ่อมำระโก ทรงฤทธิ์ นำแว่น,คุณพ่อยอแซฟ ตรรกวิทย์

200
200
200
200
200
200

200
200

200

300

200
500

เวียรชัย วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี,กำทำรีนำ เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์
ทองอันตัง,ยอแซฟ วำสนำ,ลูซีอำ วันดี,ลูกำ จวน,เทเรซำ
สุรัตดำพร,ยอแซฟ วัฒนำ อุปรี,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน
อาทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว อันนำ ณัฐณิชำ (วันดี) สุขบุญลือ
1 ม.ค. 17  สุขสำรำญครอบครัว ยำยเอี่ยม ตงกะพงษ์ และลูกๆ
19.00 น. หลำนๆ ทุกคน, อุทิศให้ ยอห์น เหวียน ตงกะพงษ์,ฟรังซิสโก
คำเกียน,อันนำ หนูลำ บังแมน
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เปำโล หวล,คลำรำ สร้อยมำลำ วิญญำณในไฟ
ชำระ
อุทิศให้ ยวง สมควร,อันนำ ประไพ,มำร์ธำ ละมวน บือกุศล
วันจันทร์  สุขสำรำญครอบครัว นำงนิลมล ชัย(ะ)รำช
2 ม.ค. 17  สุขสำรำญครอบครัว ยำยสมจิตร พงศ์ชีวะกุล และ
06.00 น. ลูกหลำนทุกคน
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช ครบ 2 เดือน
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง
,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
 อุทิศให้ มีคำแอล ประเสริฐ ชัยรำช
 อุทิศให้ มำรีอำ ถิน,ฟรังซิสโก โงน,มำรีอำ สมพร ชัยรำช
วิญญำณญำติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยออำกิม มงคล ใจเป็น,ยอแซฟ แช่ม เชียงแมน,
ยุสติโน ทรงสิทธิ์ เชียงแมน,อันโตนี เข็ม,โยเซปีนำ ปัดชำ, 

ลูกหลำน
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อ.สุคนธำ
น.ส.สุนทรีย์
น.ส.สุนทรีย์
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200
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นำงพิศสวำท
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เทเรซำ ริวำน เสมอพิทักษ์
08.30 น.  มิสซำอุทิศให้ แม่มำรีอำ อุไรวรรณ,พ่อเปโตร สิบตรี มะลิ
เชียนพลแสน, แม่มอนิกำ วันทัย, พ่อฟรังซิสโก สงวน
จันทรังษี
วันอังคำร  สุขสำรำญแด่ Fr.Wilfred Lowery, C.Ss.R
3 ม.ค. 17  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช

 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่,
เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย
อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง บอส
โก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์ วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
วันพุธ  สุขสำรำญแด่ Mr. Bob Wittmann (บ๊อบ)
4 ม.ค. 17  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่,
เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย
อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์ วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  อุทิศให้ เปโตร องบ่ำน,อันนำ บำบ่ำน,เปโตร องขำย,อันนำ
5 ม.ค. 17 บำขำย,เปโตร วิ๋ง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,ยอห์น บุญมี,อันนำ
06.00 น. คำพี,ยอแซฟ บุญดี,วิญญำณญำติพี่นอ้ งทังสองฝ่ำยที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มำรีอำ บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่,
เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ 
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1,000

แต้
ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200
200
200

อ.สุคนธำ
แต้
ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200
200
200
200

วันศุกร์
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ป้ำบุญลอง
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ลูกๆ
ครูผ่อง

200
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07.30 น.
15.00 น.

บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์ วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ ยออแซฟ อนุชำ,มำรีอำ อัจฉรำ,อำกำทำ สตรี,ลำซำโร
ทัน ตระแก้วจิตร,เปโตร สมหมำย,มำร์ธำ ตื่อ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่,
เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย
อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์ วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
 สุขสำรำญแด่ สมำชิกผู้สูงอำยุทุกท่ำน
 มิสซำอุทิศให้ ยำยอันนำ บำเหลิน ดิน่ ถิ ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ วิญญำณมิชชันนำรี ผู้มีพระคุณต่อวัดท่ำแร่ วิญญำณพี่
น้องชำวท่ำแร่ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มำรีอำ บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรีนำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยเทเรซำ สำรำญ กำยรำช
 อุทิศให้ มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่,
เปโตร เซิก,อันนำ เคน ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย
อินธิเสน,มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์ วิญญำณ
ในไฟชำระ
 อุทิศให้ เทเรซำ คำเปี่ยง บรรจงศิลป์ ครบ 100 ปี
 อุทิศให้ เปำโล นิรันดร์ เชียนพลแสน ครบ 1 เดือน
 มิสซำอุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ ครบ 100 วัน
 มิสซำสมรส ภูมิกรณ์ ธรรมจักรโยธิน กับ พรทิพย์ กำยรำช
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จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903
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