ปี ที่ 32
ฉบับที่ 28
9 - 15 กรกฏาคม 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อเจริญโชค สั นดี / คุณพ่อกฤษฎา ว่ องไว

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้ น

ให้ เราพยายามดาเนินชีวิตตามพระจิตเจ้ า มิใช่ ตามธรรมชาติ

พี่นอ้ งเคยสังเกตไหมว่ามีอะไรควบคุมจิตใจเรา และมีอะไรนาชีวติ เรา บางทีเป็ น
โฆษณาล่าสุ ดเกี่ยวกับรถคัน บางทีคือการแสวงหาอุปกรณ์เทคโนโลยีล่าสุ ด บางทีอารมณ์ของ
เราได้รับผลกระทบจากชัยชนะหรื อความพ่ายแพ้ของทีม (ฟุตบอล) โปรดของเรา เราอาจหลง
หวัน่ ไหวง่ายๆ ด้วยนักพูดมีพลัง ความเคลื่อนไหวทางสังคมเร็ วๆ นี้ หรื อโดยแนวโน้มบาง
ประการจากสื่ อสังคม
นานๆเราจึงจะพบความอิ่มใจจากสิ่ งต่างๆเหล่านี้ เพราะเครื่ องมือเทคโนโลยีก็กลาย
เป็ นล้าสมัย แฟชัน่ ต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลง ข่าวต่างๆ เดี๋ยวผูค้ นก็ลืม นักกีฬาที่มีชื่อเสี ยง อายุจะมาก
ขึ้น และเรื่ องราวแต่ละชัว่ โมงก็จะจืดจางไปในประวัติศาสตร์
แล้วเราควรไว้วางใจในอะไร เราจะทุ่มเทพลังของเราไปไหน นักบุญเปาโลเตือนเรามิ
ให้ดาเนินชีวติ ตามธรรมชาติ แต่ตามพระจิตเจ้า และพระองค์ พระจิตเจ้านาเราไปไหน ไปหา
พระคริสตเจ้ า และพระคริ สตเจ้าทรงนาเราไปไหน ไปหาพระบิดา
อะไรครอบครองชีวิตของพระคริ สต์ พระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้แสวงหาชื่ อเสี ยงและ
อานาจหรื อ เปล่าเลย ประกาศกเศคาริ ยาห์ได้ให้ขอ้ สังเกตว่ากษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่น้ ีสุภาพ ประทับ

บนหลังลา พระองค์จะกาจัดดาบและรถศึก และประกาศสันติภาพแก่นานาชาติ ผลที่ตามมาคือ
การปกครองของพระองค์แผ่ จากทะเลนีไ้ ปถึงทะเลโน้ น... ไปถึงสุ ดปลายแผ่ นดิน พระคริ สตเจ้า
เสด็จมาเพื่อนาสันติภาพ พระองค์มาประกาศสารแห่งความรักและเมตตาธรรมของพระเจ้า พระ
องค์ทรงหาทางแก้ไขความคิดของชาวฟาริ สี พระองค์เด็จมาหาคนบาป และทรงรักผูถ้ ูกทอดทิ้ง
คุณลักษณะเช่นนี้พบได้ในใจของคนสุ ภาพเท่านั้น
พระเยซู เจ้ าทรงภาวนาอย่ างไร ก่อนใดหมด พระองค์ ทรงสรรเสริญพระบิดาเจ้ าฟ้ าเจ้ า
แผ่นดิน พระองค์รับรู ้วา่ พระเจ้าทรงทาอะไร ทรงมีอานาจเหนือสรรพสิ่ ง นี่เป็ นการภาวนาออก
เสี ยงจริ งใจ เป็ นแบบอย่างสาหรับบรรดาศิษย์ทุกคนให้ปฏิบตั ิตาม
พระเยซู เจ้ าทรงสอนอะไร พระองค์สอนชัดเจนว่า ทรงเป็ นบุตรของพระบิดา ทรงนอบ
น้อมพระประสงค์พระบิดา เพื่อสันติภาพ การให้อภัยและความรัก
ดังนั้น ชีวติ ของเรามีอะไรเป็ นหลัก เพื่อนๆและครอบครัวจะจดจาชีวิตของเราอย่างไร
พระเจ้าจะตัดสิ นเราอย่างไร เราใช้เวลาอย่างไรในชีวติ เราพยายามแสวงหาสันติภาพและปฏิบตั ิ
เมตตาธรรมหรื อ คาภาวนาของเราเป็ นการสรรเสริ ญหรื อวอนขอสิ่ งที่ตอ้ งการ คาพูดของเรา
สะท้อนข่าวดีแห่งพระวรสาร หรื อไม่สนใจปฏิบตั ิท้ งั ในการพูดและการกระทา
หากเราวางใจในพระเจ้าด้วยความอ่อนโยนสุ ภาพจริ งๆ เราจะพบว่าแอกของพระองค์
อ่อนนุ่ม ภาระก็เบา เราจะพบสันติสุขในพระองค์
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 17 จานวน 15,334 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ ต้นเดือนทีส่ ุ สานศักดิ์สิทธิ์ : จานวน 1,600 บาท
3. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย นางควรคานึง ยงดี กับ
น.ส.สร้อยเพชร ซึมเมฆ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุ ดที่ 1 : กานันอัยการ / สท.ศิริพงษ์ /
คุณนภาศาสตร์ / สารวัตรสมเกียรติ
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี
กับ น.ส.อินอร ขันเดช

5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุ วรี บุริพา กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
6. คณะพระหฤทัย : ขอ เลื่อน การประชุมจากวันอาทิตย์น้ ี ไปเป็ นวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 17
เวลา 12.00 น. ที่อารามคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
7. วันอาทิตย์ หน้ า (อา. 16 กรกฎาคม 17) : จะมีพิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัด
ล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
8. ขอเชิญพีน่ ้ อง : ร่ วมมิสซาโมทนาคุณแม่พระ และแห่แม่พระโอกาส 100 ปี ของการประจักษ์
ของแม่พระฟาติมา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2017 เวลา 19.00 น. หลังมิสซามีถวาย
ช่อดอกไม้ และเผาจดหมายถึงแม่พระ ที่บา้ นเณรฟาติมาท่าแร่
9. เรื่ องบ้ านพักงานมารีอาโปลี 2017 : กลุ่มบีอีซีที่ยงั ไม่ได้ส่งรายชื่อ ก็ขอพี่นอ้ งได้มาส่ งภายใน
อาทิตย์น้ ี
10. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1
คู่ที่ 1 ระหว่าง อันโตนีโอ เฉลิมชัย ละครท้าว บุตรนายสี พรม กับ นางจันทร์ เพ็ง
ละครท้าว เลขที่ 28 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ อังเยลา สาวิตรี ศรีวรกุล บุตรี
นายวิเชียร กับ นางดรุ ณี ศรี วรกุล เลขที่ 328 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง นายวรวิทย์ พิศสุ วรรณ บุตรนายรุ่ งเพชร กับ นางอุดมพร พิศสุ วรรณ
เลขที่ 85 หมู่ 5 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร กับ มารีอา รัตติยากร อินธิเสน บุตรี
นายไมตรี กับ นางอภัย อินธิเสน เลขที่ 1116 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
11. เงินสวดแท่นพระ : คุม้ นาซาแร็ ธ 360 บาท
12. โครงการทากาแพง “สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลานี้บริ จาคแล้ว
110 ช่ อง ยังเหลืออีก 223 ช่ อง : นายบัญชา เชียนพลแสน อุทิศให้เซซีลีอา หนูรื่น เชียนพล
แสน,โรซ สี พร ว่องไว 1 ช่อง / ยายละมุด – ยายนวน บุตรโค อุทิศให้เปาโล สุ ดา,อันนา
วารี บุตรโค,อักแนส สา,ยอแซฟ บุญมี ทองอันตัง และลญาติที่ล่วงลับ 1 ช่อง / ครอบครัว
อ.ปรี ชา – นางปริ ญญา กาญจนเกต อุทิศให้บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ ผูม้ ีพระคุณ
และญาติที่ล่วงลับ 1 ช่อง / ครอบครัวสท.มิตรดารงค์ ซึมเมฆ อุทิศให้คุณแม่โรซา ยวนจิต

ซึมเมฆ 1 ช่อง / ครอบครัวนางพิกุลทอง อุน่ หล้า อุทิศให้โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ,ยวง บัปติสตา ซาศรี ,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า 1 ช่อง / สุ ขสาราญครอบครัว
คุณครู ศิรินทิพย์ คาพุทธ 1 ช่อง / น.ส.ปนัฎดา สกนธวัฒน์ อุทิศให้คุณย่าคาใส, คุณปู่ กิ่ง
สกนธวัฒน์ 1 ช่อง / ครอบครัวนางรัตนาพร สายสมร อุทิศให้อากาทา เลี้ยง,เปโตร
จาเนียร พาพรหมฤทธิ์ ,เปโตร สลัน สายสมร 1 ช่อง / ครอบครัวนายวิจิตร ลาดบาศรี 2 ช่อง
/ ครอบครัวนายเสริ มชัย – นางยุพิน, ด.ญ.เยาวลักษณ์ ทองอันตัง 1 ช่อง / ครอบครัวผอ.
นิคม – คุณครู ชญานิษฐ์ กายราช อุทิศให้ มีคาแอล คาเพชร,เทเรซา สาราญ กายราช 1 ช่อง
/ ครอบครัวผอ.นิคม – คุณครู ชญานิษฐ์ กายราช อุทิศให้อนั ตน นิธิ,เทเรซา มยุรี กุลพันธ์ 1
ช่อง / ครอบครัวผอ.นิคม – คุณครู ชญานิษฐ์ อุทิศให้มีคาแอล ทุ่น,ลูซีอา เวียน,เซอร์ มารี อา
เซเลสติน พาที,มารี อา วิมาน,เปโตร สมใจ อุดมเดช,ยาโกเบ ประสงค์,เฮเลนา ลาไย
ธีรานุวฒั น์ 1 ช่อง / ครอบครัวผอ.นิ คม – คุณครู ชญานิษฐ์ กายราช อุทิศให้คุณตาพรม,
คุณยายทองวาส คาสุ ขมุ 1 ช่อง / ครอบครัวนางนงค์รักษ์ กรมแสง อุทิศให้มีคาแอล เครื อ
,อันนา คาผุน กิ่งโก้ และญาติที่ล่วงลับ 1 ช่อง / ครอบครัวนายพิบูลชัย แดงลีท่า 1 ช่อง /
ลูกพ่อดิ้ง แม่วไิ ล อุทิศให้เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,ราฟาแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช 1 ช่อง /
อุทิศให้กาทารี นา เซี้ ยน,ยอแซฟ นี อุ่นจางวาง,เบเนดิกโต สมเพศ อุปพงษ์ 3 ช่อง
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันที่ 9 - 15 กรกฏาคม 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.
อำทิตย์
9 ก.ค.17
07.30 น.



โอกำส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

ทำบุญ

 สุขสาราญครอบครัว น.ส.พัชริ นทร์,ด.ช.พัชรพงษ์
วงษ์แสนสุข,นายทศพร อุปรี ,นางกนกวรรณ,Mr.ซันนี่
ดาวิดสัน,นายประหยัด ร่ มรื่ น,น.ส.พรเพชร ไชยวังราช
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ คุณสุนทรี ย ์ ชัยราช
 สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายวิจิตร 

น.ส.พัชริ นทร์

200

นางนิรมล
นายวิจิตร

200
2,000

อาทิตย์
9 ก.ค.17
10.30 น.



ลาดบาศรี
 สุขสาราญครอบครัว นางสมจีน – นายปรี ชา ฮันวงศ์,
นางสมจีน
สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.อันตน กาจก้อง ฮันวงศ์
 สุขสาราญครอบครัว คุณตาเฮียม กุลวงศ์, อุทิศให้ ยอแซฟ
ยายสมบูรณ์
บุญลอม,มักดาเลนา แพง กุลวงศ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
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
นางประเทือง
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
นางรัชนีกร
ลบ นามโยธา,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์
คุณสุภาพร
 อุทิศให้ เปโตร จาเนียร,อากาทา เลี้ยง พาพรหมลิด
คุณสุนิสา
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา หนูรัก ตงกงนาม,ยอแซฟ แฮม บุญเรื องศรี น.ส.พัชริ นทร์
,เปโตร มนตรี ,มารี อา พอใจ วงษ์แสนสุข,เทเรซา ประพันธ์,
มารี อา มอน,เปโตร ไกร ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี
นางอุไรวรรณ
 อุทิศให้ มารี อา ยายชู ฮันวงศ์
ลูก
 อุทิศให้ นายธรภัทร อุดมเดช (น้องเอิร์ท) ,ฟรังซิสโก เพลิง วีระชัย - บรรทม
,มารี อา ย่ง,เปาโล อิศวร อุดมเดช
 สุขสาราญครอบครัว อ.ปรี ชา – นางปริ ญญา กาญจนเกต
อ.ปรี ชา
และลูกหลาน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณกรกฎ โคตรคา ครบ 19 ปี
คุณจ๊าบ
 สุขสาราญแด่ ด.ช.ชยุต วันทาแก้ว
แม่
 สุขสาราญครอบครัว นางประชาติ สกลธวัฒน์, อุทิศให้
นางประชาติ
มีคาแอล คาพาส,ยวง บอสโก ไพสันต์ สกลธวัฒน์, อบมา, 
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อาทิตย์
9 ก.ค.17
19.00 น.

อากาทา กู่,เปโตร อุชยั พุดสา
 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
สุทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุวฒั น์ ศรี ครชุม
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,เบดา ทะศรี ,
กาทารี นา เหลี่ยน,มีคาแอล ชูศกั ดิ์ โสริ นทร์,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช,คุณพ่อวิสูง,คุณแม่วาริ นทร์ โรจนโอฬาร
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,คุณพ่อ
เปาโล พิชิต ศรี อ่อน,คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นาริ นรักษ์,
ซิสเตอร์กอแรตตี กองศรี ชมพูจนั ทร์
 อุทิศให้ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย อาจารย์ ผูม้ ีพระคุณ
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ นางรุ่ งฤดี – นายวิลยั
สมแสน, อุทิศให้ คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ,เปโตร เรื องวิทย์
,ปาย กองแพง,ตาถอน ปานสังข์,มารี อา ใหล,โทมัส สมวาร
,โทมา คุย,ย่าบัวลี,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เซซีลีอา อุลยั วรรณ,เทเรซา
โสภิตา ,พ่อชาลี,แม่จอน สมแสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ มีคาแอล ศราวุธ ศรี สกลวงศ์ ครบ 7 ปี ,เปโตร
สมบูรณ์ ศรี สกลวงศ์,เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี นามโยธา
,ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,พลตารวจตรี อุดมเดช กปิ ตถา ณ อยุธยา
,ยวง บัปติสตา องเกิ่น,มารี อา บาเผ เลวัล,มีคาแอล เพ็ง
แสงโสม วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
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วันจันทร์  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว อ.ผ่องใส
10 ก.ค.17 ทุพแหม่ง ครบ 75 ปี
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ มารี อา ระเบียบ ภูลายศรี
 อุทิศให้ เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง
,โมเสส บัณฑิต,อากาทา บรรเทา มังกาย,มารี อา พะเยาว์
บังแมน,ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
วันอังคำร  สุขสาราญครอบครัว นายสุรศักดิ์ – นางนวลละออ,
11 ก.ค.17 นายพิริยะพงศ์, น.ส.พีริยา พีรพงศพิพฒั น์
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ มารี อา ระเบียบ ภูลายศรี
 อุทิศให้ เปโตร ลิ้ม บุ่งเซียม,ลูซีอา ประทัย แซ่ลิ้ม,เปโตร
สุรชัย พีรพงศ์พิพฒั น์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เบเนดิกโค คาเหวียน,อากาทา หนูพว่ ง อินธิเสน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วันพุธ  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
12 ก.ค.17  อุทิศให้ เทเรซา บุญถอง,ลูกา นิทาน,มารี อา คาสอน
06.00 น. มานะโพน
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ มารี อา ระเบียบ ภูลายศรี
19.00 น.  พิธีนพวำรพระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ + มิสซำ
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วันพฤหัส  อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดารงไทย
13 ก.ค.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ มารี อา ระเบียบ ภูลายศรี
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วันศุกร์  อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
14 ก.ค.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ มารี อา ระเบียบ ภูลายศรี
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วันเสาร์  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายชวพล
15 ก.ค.17 หาญริ นทร์
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ มารี อา บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ
,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิ งห์
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ มารี อา ระเบียบ ภูลายศรี
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