ปี ที่ 32
ฉบับที่ 27
2 - 8 กรกฏาคม 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อเจริ ญโชค สั นดี / คุณพ่ อกฤษฎา ว่ องไว

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้ น การเชื่ อในพระเจ้ า หมายความถึง การไม่ มีข้อสันนิษฐานใดเกี่ยวกับพระองค์ และ
การหวังสิ่ งที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่ าที่เราสามารถคิดได้
การสนทนาแลกเปลี่ยนกันระหว่างพระเยซูเจ้าและนักบุญเปโตร ที่ได้รายงานในพระ
วรสารวันนี้ เป็ นสิ่งสาคัญ เปโตรเป็ นชาวยิว และบรรดาชาวยิวเชื่อว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา
หาพวกเขาในลักษณะมีอานาจบารมียงิ่ ใหญ่ที่ปราบศัตรู ได้ พระเยซูเจ้าได้เผยแสดงแก่เปโตร
และบรรดาอัครสาวกว่า พระองค์กาลังเสด็จสู่กรุ งเยรู ซาเล็มเพือ่ รับทุกข์ทรมานและสิ้นพระ
ชนม์ จะถูกทาให้ขายหน้าและพบการปฏิเสธ เปโตรจะเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็ นพระเมสสิยาห์ที่
ได้รับการสัญญาได้อย่างไร นี่เป็ นการท้าทายสาหรับเปโตร เขาต้องจัดการข้อสงสัยนี้
นี่อาจเป็ นปั ญหาข้อสันนิษฐานของเราเองเกี่ยวกับพระเจ้า เราหวังว่าพระเจ้าควรทา
อะไรใช่ไหม บางคนปฏิเสธพระเจ้า เพราะพระองค์ไม่ทาโลกในวิธีที่พวกเขาต้องการ พระเจ้า
ยอมให้มีความชัว่ ได้อย่างไร ทาไมพระเจ้าทาสิ่งนี้ ทาไมพระองค์ทาสิ่งนั้น ประชาชนหลายคน
ไม่เชื่อพระเจ้า เพราะพระองค์ไม่ทาอะไรตามที่พวกเขาสันนิษฐาน (ต้องการ)

เมื่อมีอะไรเกิดตามข้อสันนิษฐาน บางทีเราควรพิจารณาวิธีที่เราปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น เราทา
กับพวกเขาอย่างไร หากพวกเขาไม่ปฏิบตั ิตามความคาดหวังของเรา เราสรุ ปว่าพวกเขาคิดแบบ
ที่เราคิดไหม เราสันนิษฐานไม่เหมาะหรื อไม่แม่นยาชัดเจน เกี่ยวกับสิ่งที่เป็ นไปในตัวเขา พวก
เขารู ้สึกเหมือนเรารู ้สึกไหม ถ้าไม่ เราปฏิเสธพวกเขาใช่ไหม
เปโตรได้สงสัย มีความยากลาบาก และได้ละทิ้งพระเยซูเจ้าระหว่างมหาทรมานและ
การสิ้นพระชนม์ แต่พระเยซูทรงรู ้วา่ มีอะไรในใจของเขา
เช่นเดียวกันกับนักบุญเปาโล ในที่สุดเขาได้ทิ้งข้อสงสัยของตนทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซู
เจ้า จนกลายเป็ นอัครสาวกสาหรับคนต่างความเชื่อ ตามประเพณี บอกเราว่าทั้งเปาโลและเปโตร
ได้ทนทุกข์จนเป็ นมรณสักขีทกี่ รุ งโรม และกลายเป็ นผูก้ ่อตั้งพระศาสนจักร ซึ่งถูกสร้างบนศิลา
มัน่ คงแห่งความเชื่อของท่านทั้งสอง
ให้เราพยายามปล่อยวางข้อสันนิษฐาน (ข้อสงสัย) เกี่ยวกับพระเจ้า และติดตามพระองค์
บนหนทางที่พระองค์ทรงเลือกให้เรา มิใช่สิ่งที่เรากาลังคาดหวัง
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 17 จานวน 14,650 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย ครู ธนวัฒน์ กับ
น.ส.น้ าทิพย์ ซึมเมฆ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม / ผญ.เกรี ยงไกร / จ.ส.อ.สมชาติ /
ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.กัญลักษณ์
คอมแพงจันทร์ กับ น.ส.พรชิตา ยงบรรทม
5. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 4 - วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2017 ในวันพุธมีพธิ ีมิสซา +
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามปกติ เวลา 19.00 น.

6. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 17 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น.และจะมีมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
7. งานมารีอาโปลี 2017 : จัดขึ้นที่วดั ท่าแร่ ของเราระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 17 โดย
คณะโฟโคราเรเป็ นช่วงเวลาพิเศษที่เราสามารถเติบโตในความรักต่อพระเป็ นเจ้า และความ
รักต่อเพือ่ นพีน่ อ้ ง จะมีผมู ้ าร่ วมงานจากหลายมิสซัง รวมทั้งประเทศลาวเป็ นต้น เวลานี้คุณพ่อ
ได้รับการแจ้งจานวนบ้างแล้วว่าบ้านของใครรับแขกได้กี่คนแล้ว ก็ขอบคุณพีน่ อ้ งลูกวัดท่าแร่
ที่ช่วยกันเป็ นเจ้าภาพ งานมารี อาโปลีเปิ ดกว้างสาหรับทุกครอบครัว ทุกวัย ค่าลงทะเบียน
คนละ 500 บาท เพือ่ เป็ นค่าอาหารเช้า เที่ยง เย็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอด 3 วันนี้ ดังนั้น
ลูกวัดท่าแร่ ที่สนใจจะเข้าร่ วม ก็มีเวลาคิดและสะสมเงินไว้ และสามารถมาแจ้งชื่อได้ที่บา้ น
พักพระสงฆ์แต่บดั นี้เป็ นต้นไป เชื่อแน่นอนว่าจะได้รับประโยชน์และความประทับใจ
8. เรื่ องสุสานแห่ งที่ 2 : อาทิตย์น้ ีคุณพ่อขอขยายความเพิม่ เติมเพือ่ สร้างความเข้าใจแก่เราทุกคน
ว่า โซนแรกที่เราจะใช้ฝัง กว่าที่จะเต็มก็คงใช้เวลา 20-30 ปี คนรุ่ นเราก็คงแทบไม่มีใครอยูแ่ ล้ว
ดังนั้น กว่าที่จะฝังมาถึงโซนอื่นๆ ที่ใกล้กาแพงใกล้ถนน ก็คงรออีก 100 กว่าปี และกว่าที่จะ
เต็มสุสาน ก็คงอีก 200 ปี ดังนั้น จึงขอให้พนี่ อ้ งได้สบายใจ และจงอย่ากลัว แต่ขอให้คิดถึง
ความดีของหมู่บา้ นของชาวท่าแร่ ทุกคนที่จะได้รับประโยชน์จากสุสานแห่งที่ 2 นี้
9. เงินสวดแท่ นพระ : คุม้ บ้านทุ่ง 400 บาท / ชุมชนสามัคคี 261 บาท
10. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายกนกพล ศรีโยหะ บุตรนายทองฤทธิ์ กับ นางเพ็ชรา
ศรี โยหะ เลขที่ 50 หมู่ 4 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร กับ คริสตินา รัตนพร ฮุยลุย
บุตรี นายปรี ชารัตน์ กับ นางบังอร ฮุยลุย เลขที่ 84 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
11. โครงการทากาแพง “สุสานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลานี้บริ จาคแล้ว
91 ช่ อง ยังเหลืออีก 242 ช่ อง : ครอบครัวนายอิศรา นางโภควดี อุปพงษ์ 1 ช่อง / อ.เพลินพิศ
ราชชมภู อุทิศให้เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,เบดา ทะศรี ,กาทารี นา เหลี่ยน,มีคาแอล
ชูศกั ดิ์ โสริ นทร์,ลูซีอา บางีน,ยูเลียนา ลับลิห์ 1 ช่อง / นางวิไลพร เคน อุทิศให้ยวง ประสิทธิ์
,เทเรซา หลงมา บือกุศล,อากาทา ยายมน,ซิสเตอร์มีคาแอล สุจินดา อยูแ่ ร่ 1 ช่อง / ยายวิลยั
โคตะรักษ์ สุขสาราญครอบครัวยายวิลยั ,ครอบครัวนายพรชัย โคตะรักษ์ 1 ช่อง

จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 13 เทศกาลธรรมดา วันที่ 2 - 8 กรกฏาคม 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

อำทิตย์
2 ก.ค.17
07.30 น.

 สุ ขสาราญครอบครัว น.ส.พัชริ นทร์,ด.ช.พัชรพงษ์
วงษ์แสนสุ ข,นายทศพร อุปรี ,นางกนกวรรณ,Mr.ซันนี่
ดาวิดสัน,นายประหยัด ร่ มรื่ น,น.ส.พรเพชร ไชยวังราช
 สุ ขสาราญครอบครัว ยายชู ฮันวงศ์, อุทิศให้เปโตร
ศิริบูรณ์,ยอแซฟ สมพูน,น.ส.สมพาน ฮันวงศ์,นางวัน
ศิริธรรมวงศ์
 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 ญาติพี่นอ้ งที่ ล่วงลับ
 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
ลบ นามโยธา,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์
 อุทิศให้ เปโตร จาเนียร,อากาทา เลี้ยง พาพรหมลิด
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา หนูรัก ตงกงนาม,ยอแซฟ แฮม บุญเรื องศรี
,เปโตร มนตรี ,มารี อา พอใจ วงษ์แสนสุ ข,เทเรซา ประพันธ์,
มารี อา มอน,เปโตร ไกร ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี
 อุทิศให้ เปโตร ไทย,กาทารี นา วารี ,เปโตร คาไพ,เทเรซา
ไล,ยอแซฟ ดาเรื อง,เปโตร เสมือง,อันนา ประเทิอง อุปริ นทร์,



ผู้ขอ

ทำบุญ

น.ส.พัชริ นทร์

200

นางช่อเอื้อง

500

นางพิสมัย

200

นางประเทือง
นางรัชนีกร

200
200

คุณสุ ภาพร
คุณสุ นิสา

200
300

น.ส.พัชริ นทร์

200

นางอุไรวรรณ
นายเกียรติศกั ดิ์

500
500

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปำโล



อาทิตย์
2 ก.ค.17
10.30 น.



เปโตร พิมมา,อันนา เปลื้อง วงชื่น,นายไทย,นางปัณ มานะวัน
 อุทิศให้ เทเรซา มลนภา,มอนิกา นัยนา มหานุชิต,เปโตร
ทรงศักดิ์ เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช,เทเรซา บุญหลาย อาจุฬา
 อุทิศให้ เทเรซา บุญถอง มานะโพน
 อุทิศให้ มารี อา ลาไย สิ งวงศ์ษา,นายวีระศักดิ์,นางปราณี
นิลเขต,อันนา ฤทัย อากอสตา,นางทองใบ,นายนอ,อากาทา คง
อยูแ่ ร่
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายศราวุธ วงศ์ตาผา ครบ 25 ปี
 สุ ขสาราญแด่ แม่กนกพร,ยายประเทือง อินธิราช,
นายณัฐพงศ์,นายภิคเนตร หามนตรี , อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิราช วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณเด็กที่ถูกทา
แท้ง
 สุ ขสาราญครอบครัว นางมะลิซอ้ น เชียนพลแสน, อุทิศให้
เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
 สุ ขสาราญแด่ นายเจษฎา,น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,
ด.ญ.ธัญชนก ทองอันตัง พี่นอ้ ง ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้
มารี อา คุณยายไข่,มีคาแอล คุณตาสวาท,เทเรซา จันทร์จิรา
อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติราช,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์,มารี อา
รัตนาภรณ์ คงฉาย,นายประพจน์ คารวะ,คุณแม่พิมพา สิ งหา
,อันนา สมปอง อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่
ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายสมพงษ์ พันธุออน,อุทิศให้
นายบุปผา, นางพรพรรณ, นางเบี๋ยน, นายเพียร พันธุออน
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ


นายทองสุ ข

200

น.ส.รัชนี
ลูกสาว
นางบังอร

200
200
600

นางรัชดาพร
นายณัฐพล

200
200

นางมะลิซอ้ น

200

น.ส.ประภาพร

300

นายจตุพล

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

300

อาทิตย์
2 ก.ค.17
19.00 น.

วันจันทร์
3 ก.ค.17
06.00 น.

 อุทิศให้ มีคาแอล สุ วฒั น์ ศรี ครชุม
 อุทิศให้ ฟี โลมีนา หนูแก้ว,วิกตอร์ อวน อุ่นหล้า,มาร์ธา
สี ไว,มีคาแอล บุดดี ต้นปรึ กษา วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ซาศรี ,เทเรซา แท่นแก้ว,อันนา
วัฒนิกา อุ่นหล้า,ซิสเตอร์จอห์น แมรี่ เฉลิมรั ตน์ ธีระนุกลุ ,
เทเรซา ภาวดี มายอด วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด,มีคาแอล
บุญเรื อง,มารี อา บุญเรี ยบ,ยออากิม ทวี อุดมเดช,ยอห์น
บอสโก สุ พรรณ,เบเนดิก วัฒนา นวานุช,มีคาแอล วีระพล
ชาญเชาว์,แอนโทนี่ บัญชา พรหมอารักษ์,ยอแซฟ สมยศ
พงษ์พิศ วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญครอบครัว นายณรงค์ศกั ดิ์ - นางวิไลวัลย์,
นายคมกฤษณ์, น.ส.นงค์พงา, นายภานุเดช บือกุศล, อุทิศให้
เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล,มัทธิว สว่าง,เทเรซา สวรรค์,
กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล สุ ระชัย แร่ ถ่าย,
อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี นามโยธา,ยอห์น คมดี
ชัยหมื่น,พลตารวจตรี อุดมเดช กปิ ตถา ณ อยุธยา,ยวง
บัปติสตา องเกิ่น,มารี อา บาเผ เลวัล,เปโตร สมบูรณ์,มีคาแอล
ศราวุธ ศรี สกลวงศ์,มีคาแอล เพ็ง แสงโสม วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา วิรัตน์ อินธิเสน ครบ 15 ปี
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ มีคาแอล คาเพชร,เทเรซา สาราญ,คุณครู เทเรซา

ลูกหลาน
นางลาไพ

200
200

อ.นวลจันทร์

300

นางณัฐนารี

200

นางวิไลวัลย์

200

ลูกๆ
นางอริ สรา
คุณขวัญตา

200
200
500

นางวิภาพร
ลูกๆ
ลูกหลาน
แม่
อ.นิคม

500
200
200
200
200

ดาราวรรณ กายราช,เทเรซา มยุรี กุลพันธ์,มารี อา วิมาน
อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
วันอังคำร  สุ ขสาราญครอบครัว นายไพรโรจน์ ตระปัดชุม
4 ก.ค.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
วันพุธ
 พระสงฆ์ เข้ ำเงียบ 
5 ก.ค.17  พิธีนพวำรพระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ + มิสซำ
19.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา บุญถอง,ลูกา นิทาน,มารี อา คาสอน
มานะโพน
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร องขาย,
อันนา บาขาย,เปโตร ติง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,ยอห์น
บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร วิชยั ,เปโตร ปรี ชา
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาเพชร,เทเรซา สาราญ,คุณครู เทเรซา
ดาราวรรณ กายราช,เทเรซา มยุรี กุลพันธ์,มารี อา วิมาน
อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
วันพฤหัส สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ประภาพร อุปพงษ์, ครบ 38 ปี
6 ก.ค.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ มีคาแอล คาเพชร,เทเรซา สาราญ,คุณครู เทเรซา
ดาราวรรณ กายราช,เทเรซา มยุรี กุลพันธ์,มารี อา วิมาน
อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม 

ป้าวรรณ
นายไพรโรจน์
ลูกๆ
แม่
ป้าวรรณ

200
200
200
200
200

ลูกๆ
นางกาบทอง

200
200

แม่
ป้าบุญลอง

200
200

อ.นิคม

200

10.30 น.
วันศุกร์
7 ก.ค.17
06.00 น.

10.30 น.
19.00 น.
ป้าวรรณ

200

น.ส.ประภาพร
ลูกๆ
แม่
อ.นิคม

200
200
200
200

ป้าวรรณ

200

วันเสาร์
8 ก.ค.17
06.00 น.

07.30 น.

 อุทิศให้ มีคาแอล พุทธ์ แก่นนาคา,นายคาตา อาจุฬา,มารี อา
นางจานงค์
หลงมา พลสระแก้ว
 มิสซาสมรส นายกนกพล ศรี โยหะ กับ น.ส.รัตนพร
ฮุยลุย
 สุ ขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช,
นายณรงค์
อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน,อังแนส จิราภรณ์,
มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ
กายราช,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,
บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาเพชร,เทเรซา สาราญ,คุณครู เทเรซา
อ.นิคม
ดาราวรรณ กายราช,เทเรซา มยุรี กุลพันธ์,มารี อา วิมาน
อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
ป้าวรรณ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
ลูก
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
แม่
 อุทิศให้ ยออแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อากาทา สตรี ,
ค.เปรมชนันท์ –
ลาซาโร ทัน ตระแก้วจิตร,เปโตร สมหมาย,มาร์ธา ตื่อ พงษ์พิศ
พี่ๆ
 สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ู งอายุท่าแร่ ทุกท่าน
 อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่าแร่ วิญญาณ
พี่นอ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ชัญญานุช ราชชมภู
อ.เพลินพิศ
 อุทิศให้ มารี อา บันเยียม อุปพงษ์
ลูกๆ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
ลูกๆ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
แม่
 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ
นางกอบแก้ว
,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิ งห์
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
ป้าวรรณ
 มิสซาอุทิศให้ กาทารี นา เสี้ ยน อุ่นจางวาง
นางจันทร์เพ็ง
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