นางเพลินพิศ นาโควงศ์ เลขที่ 164 หมู่ 5 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
10. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจาคแล้ว 1,165 ตรม.
ยังเหลืออีก 460 ตรม. : อุทิศให้เปโตร เงี่ย,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล
กฤษฎา พัฒนิบูลย์,อันนา บาเจ่า,เปโตร องเทียว,นายตั้งเซง,นางไซฮวย แซ่ตั้ง และญาติที่ล่วงลับ 10 ตรม.

วันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 20
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 18 จานวน 17,507 บาท ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย นางวิยะดา ดอนแสง กับ
น.ส.ปรมาภรณ์ อุ่นหล้า พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 : กานันประสิทธิ์ บริบูรณ์ / สท.สมจิตร มังกาย /
สท.สุรศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ น.ส.อินอร
ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุณี แดงลีท่า กับ น.ส.รุ่งทิวา
ชัยวังราช
5. วันอาทิตย์หน้า(อา.20 พ.ค.18) :เป็นวันสมโภชพระจิตเจ้า พระคุณเจ้าจาเนียร จะมาถวายมิสซาที่วัดของเรา
6. วันอาทิตย์หน้า (อา.20 พฤษภาคม 18) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัดล่วงหน้า
พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
7. คุณพ่อเจ้าอาวาสองค์ใหม่ : จะมาประจาที่วัดในวันที่ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม และจะถวายมิสซาครั้งแรก
ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 18
8. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายจิรายุ พุ่มตาก้อง บุตร นายลั้ง กับ นางหยดย้อย พุ่มตาก้อง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กับ อันนา ละอองดาว มโนมัยกิจ บุตรีนายพิชิต กับ ดร.จารุวรรณ มโนมัยกิจ ต.ท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร
9. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายภูวดล นาเมืองจันทร์ บุตร ร.ต.ท.วิญญู กับ นางมนตรี นาเมือง
จันทร์ เลขที่ 117 หมู่ 17 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กับ เทเรซา อรุณี นาโควงศ์ บุตรีนายสมศักดิ์ กับ

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 7 เทศกาลปัสกา วันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ทาบุญ

นางชุติมา

200

นางสุ ดชฎา

200

นางพิสมัย

200

คุณครู ปรี ยาพร
ลูกๆหลานๆ

200
200

นางสุ วรรณ
ลูกหลาน
ผอ.อนุ สิทธิ์

200
200
500

เมย์ – มาร์ค

200

นางนภาพร

500

 สุขสาราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

 สุ ขสาราญครอบครัว นายวิโรจน์ นางชุติมา กายราช, อุทศิ ให้
13 พ.ค.18 กาทารี นา ลาดวน,ยวง บัปติสตา เจือง,เปาลา เกวียน,มีคาแอล
บุญเรื อง,เทเรซา สมนึก กายราช ลูกหลานที่ล่วงลับ
07.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว น.ส.สุ ดชฎา บุตโค,นายธงชัย สระแก้ว,
 อุทิศให้ โทมัส ผาน,มารี อา บุญจันทร์ บุตโค วิญญาณในไฟชาระ
 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 ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดารงไทย
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร,
ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส สมจิตร แสนปาก
 อุทิศให้ เทเรซา สมดี นามโยธา ครบ 1 ปี ,เปโตร ลาธาร
นามโยธา ครบ 5 ปี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประทิน,อันนา อาภา อุดมเดช,ซีปีอาโน แฮด
,โรซา กาแก้ว หาญริ นทร์,คุณพ่อรุ่ งเรื อง คานาทิพย์
 อุทิศให้ อันโตนีโอ คาเขียน,เซซีลีอา หนูเจียบ,ฟิ ลิป จารู ญ,
มารี อา อุไร,มารีอา วีณา,ชังซิโก ชาตรี ,มีคาแอล บัญฑูรย์ อินธิเสน
,เปาโล สงวน,ฟรังซิสโก เชาวลิต สกลธวัฒน์,มารี อา รัตนาภรณ์
คงฉาย,เปาโล พวล,อังเยลา สัน,ยวง บุญชม อุปรี ย ์ วิญญาณญาติพี่

อาทิตย์

ผู้ขอ

น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยออแซฟ สุภาษิต,กาทารี นา กุล อุปรี ย,์ คามิลดา
มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ เหนือกลาง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน ครบ 18 ปี ,มีคาแอล 
หนู เจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,กาทารี นา สุ วรรณา,แคทธารี น
อัจฉรา,ยอแซฟ เอิญ,อันนา มารี รัตน์,เปโตร วิชยั วิญญาณในไฟ
ชาระ
อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว อ.หิรัญ ครู ลดาวัลย์ แ ก้วเสถียร และ
13 พ.ค.18 ลูกหลาน
 สุ ขสาราญครอบครัว นางรัชดาพร,ครอบครัว น.ส.ชญาภา
10.30 น.
ยศศรี ยา
  สุ ขสาราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพนั ธ์ วิจิตรจันทร์
อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,มีคาแอล
มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน, อันนา
บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คาสุ ขุม
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิ มมา อุดมเดช,เทเรซา จิราภรณ์,
เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย, นายวิสุทธิ์ แก้วเสถียร ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยาซี ตุส สมชัย อุปพงษ์
 อุทิศให้ กาทารี นา ราตรี ศรี วรกุล
 อุทิศให้ โรซา นิพร ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว สว่าง,
13 พ.ค.18 เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
19.00 น. สุ ระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย

อาทิตย์

นางนภาพร

500

คุณวิยะดา

300

อ.ลดาวัลย์

200

นางรัชดาพร

200

แม่

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

อ.สุ นทราภรณ์

200

นางโสมธิฏา
อ.ลดาวัลย์

200
200

นางบังอร
มุกดา-อุไรรัตน์
ลูกหลาน
สามี ลูกๆหลานๆ
ลูกๆ
นางมะลิซอ้ น

200
500
200
200
300
200

นางวิไลวัลย์

200



วันจันทร์
14 พ.ค.18
06.00 น.

วันอังคาร
15 พ.ค.18
06.00 น.
วันพุธ
16 พ.ค.18
06.00 น.
19.00 น.
วันพฤหัส
17 พ.ค.18
06.00 น.
วันศุกร์
18 พ.ค.18
06.00 น.
วันเสาร์
19 พ.ค.18
06.00 น.
15.30 น.

บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ เปโตร คาไพ,อากาทา แพงมา,ยอแซฟ สุ นา, 
นายสง่า หลาบโพธิ์,เปโตร วิง โงวัน,เปโตร องขาย,อันนา
บาขาย
 โมทนาคุณแม่พระ สุ ขสาราญครอบครัวยายวิลาวรรณ
ยงบรรทม และลูกหลานทุกคน
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ เปโตร ปรี ชา,ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์,เทเรซา
อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์,เปาโล สาลี อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด มารี อา ปภาวริ นทร์ โสริ นทร์
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ยอแซฟ นิเวศน์ เสมอพิทกั ษ์ ครบ 3 ปี
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ,
มีคาแอล เกียรติกาญจน์,อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเล็กสิ งห์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 มิสซาอุทิศให้ เปโตร ปราโมทย์ มรดก ครบ 7 ปี ,ยอแซฟ

ลูกๆ

200

ยายมุนทา

1,000

ยายวิลาวรรณ

200

น.ส.โภควดี
ลูกๆ
ยายวิลาวรรณ

200
300
200

คุณครู ปรี ยาพร
น.ส.โภควดี
ลูกๆ
ปภาวริ นทร์
นางสุ วรรณ
ลูกๆ
-

200
200
300
200
200
300
-

น.ส.โภควดี
ลูกๆ
นางกัลลิกา
น.ส.โภควดี
ลูกๆ

200
300
500
200
300

ค.ทรงเล็กสิ งห์ –
ค.ดุลยปกรณ์ชยั
ลูกๆ
นางอไลพร

200
300
500

จาปา,มาร์ธา สนที มรดก,เทเรซา พูนสุ ข ทรงหาคา,ยออากิม
ทองดี พรมปากัด

จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

