ณ ห้องประชุมสภาภบิลวัด
9. วันอาทิตย์หน้า (อา.17 มิถุนายน 18) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด

วันที่ 10 – 16 มิถุนายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 24
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 18 06.00 น. = 7,111.- / 07.30 น. = 3,773.- /
10.30 น. = 3,525.- /19.00 น. = 2,951.- รวม 17,360 บาท (อา.ที่ 27 พ.ค. :18,261 บ.)
2. เงินทานพิธนี พวาร + มิสซา : จานวน 510 บาท
3. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จานวน 8,010 บาท
4. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 18 : อ่านพระวาจาโดย ครูลาพร กับ ครูธีระวัฒน์
สารธิยากุล พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 : กานันประสิทธิ์ บริบูรณ์ / สท.สมจิตร มังกาย /
สท.สุรศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
5. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 18 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์
6. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุณี แดงลีท่า กับ
น.ส.รุ่งทิวา ชัยวังราช
7. พระคุณเจ้าจาเนียร สันติสุขนิรันดร์ : ได้กาหนดวันอาทิตย์นี้ เป็นวันสมโภชดวงพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้า เพื่อพี่น้องจะได้ร่วมในพิธีสมโภชนี้ได้ (วันสมโภชตรงวันคือ วันศุกร์ที่ 8
มิถุนายน 2018)
8. เชิญสมาชิกสภาภิบาลวัด : เข้าร่วมประชุมในวันนี้ อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน เวลา 09.00 น.

10. ผู้ใหญ่ที่มีความสนใจ : ประสงค์จะเป็นคริสตชน ขอให้แจ้งความจานง เพื่อทางวัดจะจัด
ตารางเรียนคาสอนให้ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว
11. เงินสวดแท่นพระ : ชุมชนป่าหว้าน 1,420 บาท
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายสุริยา บุญธง บุตรนายเขียน กับ นางแตง บุญธง
ที่อยู่ 105 หมู่ 1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร กับ เดือนเพ็ญ พาพรมลิก บุตรีนายอาพร กับ
นางอุพิศ พาพรมลิก ที่อยู่ 905 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
13. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจาคแล้ว
1,214 ตรม.ยังเหลืออีก 411 ตรม. : สมาชิกพลมารีย์เปรสิเดียมประตูสวรรค์ 2 ตรม. /
นางนวลอนงค์ อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรียบ เชียนพลแสน,อากาทา ยุพา,ซาบีนา
ทองรัตน์ 3 ตรม. / อุทิศให้นิโกเลา บุญชม,มาร์ธา เชย สกนธวัฒน์,คามิลโล ทองจันทร์
จาปาราช วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาตพี่น้องทั้งสองฝ่าย วิญญาณไม่มีใครคิดถึง 3 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 10 เทศกาลธรรมดา วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ทาบุญ

นำงทัศณี
น.ส.อรุ ณี
คุณภำนุมำศ
คุณภำนุมำศ
วิไลวรรรณ

200
200
200
200
200

 สุขสำรำญแด่พนี่ อ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงทัศณี ตรงกงนำม
10 มิ.ย.18  สุขสำรำญแด่ นำงละออง แสนหัวเมือง
07.30 น.  สุขสำรำญครอบครัว คุณภำนุมำศ ชมภูจนั ทร์
  สุขสำรำญครอบครัว คุณภักดี ชมภูจนั ทร์
 สุขสำรำญครอบครัว คุณอมรรัตน์ เหนือกลำง
อาทิตย์

ผู้ขอ

 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ช.ภูผำ อุ่นหล้ำ
 สุขสำรำญครอบครัว ลิ้มวรรธนะ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยนิยม – นำงประสำน
ปำนแสน, อุทิศให้ เปโตร สังขำน,เทเรซำ คำมี,
ยอแซฟ ซุ,ลูซีอำ ทิพ,มำรี อำ สุกลั ยำ วิญญำณญำติ 
พีน่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสำรำญครอบครัว คุณตำบุญเลิศ ยงจำเริ ญ และ
สมำชิกร้ำนใจดีเครื่ องนอนทุกคน,สุขสำรำญแด่
ด.ช.โภควินท์ ใจดี,ด.ญ.กัญญำกร ใจดี, อุทิศให้
อังแนส บุญเตือน,ลำซำโร ทัน,อำกำทำ สตรี ,มีคำแอล
เสถียร ตระแก้วจิตร,เปโตร สมจิตร อิ่มบุญสุ วิญญำณ
ญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่
ไม่มีใครคิดถึง
อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุพรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ
หำ,โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำภำ,
เปโตร บัวจันทร์ อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ,
จ่ำสิบเอก แสง อ้นสูงเนิน และญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมัส สมจิตร แสนปำก
 อุทิศให้ โยเซฟี นำ คำสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ มำรี อำ ประไพ,เปโตร สมควร,มำรี อำ
แก่นสำ,เปำโล สุกนั ,มำร์ธำ ละมวล บือกุศล
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พำพรมลิด

นำงอัญชุลีกร

นำยอรรถพล

นำยนิยม

200
200
200

 อุทิศให้ เปำโล มำนะ คำศรี ครบ 1 ปี
นำงสดใส
อุทิศให้ อำกำทำ สุดใจ,ยอแซฟ ทองอินทร์,ยอแซฟ
บุญมี,อังแนส สำ,ยอแซฟ วีระชัย ทองอันตัง,เปโตร
ศักดิ์สิทธิ์ ปำนแสน,วิกตอร์ มำเลีย โยฮัน บ๊ำทห์
ผอ.ทรงวุฒิ
 อุทิศให้ อันนำ ฉลอง,เปโตร บุญช่วย หำญริ นทร์,

2,000
500

200


คุณประภัสสร

นำงพิสมัย

200

ลูกหลำน
ลูก

200
200

นำงสุวรรณ

200
300

น.ส.ดวงกมล
ลูกๆ
นำงอุไรวรรณ

เปโตร ศรี สมุทร,อังแนส ทองมำ,มำรี อำ กอแตตี
กองสี,ยอแซฟ วิชำ ชมภูจนั ทร์ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโล สำเนียง,มำร์ธำ ประคุณ,เปโตร
ลำธำร,เทเรซำ สมดี นำมโยธำ,มอนิกำ ลบ,เอสเตวัง
ม้ำว
 อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ ประจักษ์ ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ มีคำแอล บุญกอง,มำร์ธำ เสถียร,เปโตร
ศรัณ สำยสมร,เปโตร จำเนี ยน,อำกำทำ เลี้ยง
พำพรมลิด วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ปำรเมศ ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สำ,โรซำ เปรี ยบ ,ยอแซฟ
วิระศักดิ์ เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กำทำรี นำ เสงี่ยม
,ยอแซฟ ไตรรงค์,เวโรนีกำ สมสนุก ทองอันตัง,มำรี อำ
บุญเปรี ยบ คำสุขมุ

500

200

 สุขสำรำญครอบครัว อ.หิรัญ ครู ลดำวัลย์
10 มิ.ย.18 แก้วเสถียร และลูกหลำน
10.30 น.  สุขสำรำญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิติพนั ธ์
 วิจิตรจันทร์, อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 สุขสำรำญครอบครัว นำงสุดำรัตน์,นำงจุฑำทิพย์,
อาทิตย์

อ.ละออศรี

200

คุณภำนุมำศ
นำยสมศักดิ์

200
300

แม่
สท.ศิริพงษ์

200
300

อ.ลดำวัลย์

200

ครู สุรภิน

200

นำงสุดำรัตน์

200



นำยจตุพล พันธุออน,นำยอติชำติ เหนือกลำง
 สุขสำรำญครอบครัว นำยสุ วรรณ ตรงกงนำม,
อุทิศให้ คุณตำมีคำแอล สวำท อุปพงษ์ ครบ 19 ปี ,
คุณยำยมำรี อำ ไข่ อุปพงษ์ ครบ 2 ปี ,เทเรซำ จันทร์จิรำ
อุปพงษ์ ครบ 10 ปี ,คุณตำเปำโล ประถม ตรงกงนำม,
คุณตำละเอียด ทันประโยชน์ วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยนพดล – นำงรัตติรส
จันทร์มำ, อุทิศให้ โรซำ มะลิ,เฮโลนี มสั คำหล้ำ,ลูซีอำ
บำงีน,มำรี อำ นภำรัตน์ อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น
เดชอุดม,คุณพ่อมีคำแอล เสนีย,์ มีคำแอล บุญ,มำรี อำ
สิมมะลี สกนธวัฒน์,มำรี อำ ประสำท ทองคำ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล
ประชัน, อันนำ บุญปลูก,เปำโล ชูเกียรติ กำยรำช
 อุทิศให้ อันนำ กำวี เตินถิ,พระคุณเจ้ำลอเรนซ์
คำยน์ แสนพลอ่อน,พระคุณเจ้ำมีคำแอล เกี้ยน
เสมอพิทกั ษ์ วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ กำทำรี นำ รำตรี ศรี วรกุล
 อุทิศให้ โรซำ นิพร ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนำ อำภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน ครบ 1 เดือน
 อุทิศให้ โยเซฟี นำ คำสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี

คุณทัศณี

200



อ.รำไพวรรณ

200

200
ลูกหลำน
200
ครู ชูศรี
200
อ.สุ นทราภรณ์

มุกดำ-อุไรรัตน์

ลูกหลำน
ลูกๆหลำนๆ
ลูก

500
200
200
300
200

วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ อันตน คำพัง,มำรี อำ สิมมำ อุดมเดช,
เทเรซำ จิรำภรณ์,เปโตร ปู่ หำ, ย่ำสร้อย, นำยวิสุทธิ์
แก้วเสถียร วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สำ,โรซำ เปรี ยบ เชียนพลแสน
,อำกำทำ ยุพำ มำนะพล,ซำบีนำ ทองรัตน์,มีคำแอล
นิชชัย ทองอันตัง,ยอแซฟ วิระศักดิ์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ มีคำแอล นิชชัย ทองอันตัง ครบ 5 ปี ,
ซีมอน เฮือง,มำรี อำ จันดี,เปโตร ไหว้สำ,โรซำ เปรี ยบ
เชียนพลแสน,อำกำทำ ยุพำ มำนะพล วิญญำณญำติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร วิชยั ,เทเรซำ บุญเลี้ยง งำมวงศ์
 อุทิศให้ เปโตร เรื องวิทย์ ยงบรรทม ครบ 7 ปี
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ สเตฟำโน เศียร,ลูซีอำ บุญมำ,ยอแซฟ
บัวพันธ์,เปโตร อลงกต ค้ ำจุน,ยอแซฟ สำมัคคี,มำร์ธำ
สมำน อำจุฬำ วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
อาทิตย์  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.ณัชนันท์ อินทร์อ่อน
10 มิ.ย.18  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.รัชฎำ บุญคุม้ ,
19.00 น. สุขสำรำญแด่ ลุงบิง ป้ำบุญลอง และลูกหลำนทีอ่ ยูใ่ กล้
 และไกล, อุทิศให้ เปโตร องบ่ำน,อันนำ บำบ่ำน,
เปโตร องขำย,อันนำ บำขำย,เปโตร หวิง่ ,ดอมินิก
พรณรงค์ ทองอันตัง,ยอห์น บุญมี,อันนำ ชลธี,เปโตร
วิชยั ,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร ปรี ชำ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ญำติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญำณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง

ลูก
200
อ.ลดำวัลย์
นำงนวลอนงค์

300



300
น.ส.สุพตั รำ

ลูก
อ.ชวนพิศ

200
300
200

นำงทำวัลย์
แม่
ป้ำบุญลอง

200
300

วันจันทร์
11 มิ.ย.18

06.00 น.

วันอังคาร
12 มิ.ย.18

06.00 น.

 สุขสำรำญแด่ เปโตร เกรี ยงไกร ยงดี, อุทิศให้
เกรี ยงไกร
พีช่ ำยคนโต
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว นำงวิไลวัลย์
สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์,กำทำรี นำ วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปำโล สุระชัย แร่ ถ่ำย,อันตน ประมวล, 
เทเรซำ ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ คุณตำโทมัส สงวน,คุณยำยกำทำรี นำ
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,โรซำ เสนำะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ นำงฤทัย,นำยอำกำปิ โต,อัลเบนโต เวียงชัย นำยเกรี ยงไกร
,นำงเพลินพิศ อำกอสตำ,นำงทองใบ ไอบำรู ,
นำยคมสันต์ เสนำชัย,นำงทองใส สิงห์ทองลำ
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.อรุ ณี โสริ นทร์
น.ส.อรุ ณี
 โมทนำคุณบุญรำศีท้งั 7 แห่งสองคอน,สุขสำรำญ เครื อวัลย์
แด่ เทเรซำ เครื อวัลย์ กิจบำรุ ง, อุทิศให้ เปโตร บังเอิญ
,เทเรซำ ภำวณี ,ยวง ชำลี กิจบำรุ ง
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
ป้ำวรรณ
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
ลูก
 อุทิศให้ ยวง สุทธิ,เซซีลีอำ เพียง,คุณพ่อยอแซฟ
ญำติ
ประสำน,อักแนส บันดำล ทองอันตัง
 สุขสำรำญแด่ นำงวิไล ศรี ครชุม
นำงวิลยั
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
ป้ำวรรณ
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
ลูกหลำน
 อุทิศให้ ยอห์น ท่องเที่ยว โสริ นทร์ ครบ 12 ปี ,
น.ส.อรุ ณี

200
200

200
200

200
300

200
200
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เทเรซำ นวลศรี ,เทเรซำ วิภำ โสริ นทร์
 อุทิศให้ โรซำ เกษรำ ซึมเมฆ,เปโตร แพง,โรซำ
ครู ละออศรี
มุนซำ ชมภูจนั ทร์,เปโตร ชื่น,ยอแซฟ ชูศกั ดิ์ ซึมเมฆ
,มำรี อำ กุล,ยอแซฟ สุภำษิต อุปรี ย,์ คอมิลดำ มิตร
ประไพ เหนือกลำง
วันพุธ  อุทิศให้ ซูซำนนำ บุญเย็น,เปโตร หยิน ดำรงไทย คุณครู ปรี ยำพร
13 มิ.ย.18  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
ป้ำวรรณ
ลูก
06.00 น.  อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
อุทิศให้ โยเซฟ ลิ้ม ผูส่ ิง,โยเซฟ ดำรงค์ ฐุ มะศำรทูล เบญจวรรณ
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  สุขสำรำญครอบครัว คุณตำตั้น เด่นไชยรัตน์
14 มิ.ย.18  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
06.00 น.  อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อำกำทำ แซ่ฉวั่ ,เทเรซำ วิรัตน์
วันกมลสวัสดิ์
วันศุกร์  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ช.อำทิตย์ ม่วงมณี ,
15 มิ.ย.18 อุทศิ ให้ ด.ช.เปโตร ปำรเมศ ชมภูจนั ทร์
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ลูกหลำน
ป้ำวรรณ
ลูก
เบญจวรรณ

300
200
200
100

แม่ยวิ

200

06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซำนนำ บุญเย็น ดำรงไทย
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน

คุณครู ปรี ยำพร

ป้ำวรรณ
ลูก

200
200
200

วันเสาร์  สุขสำรำญแด่ นภำวรรณ กิจบำรุ ง, อุทิศให้ อันตน
16 มิ.ย.18 สมบูรณ์ บุญเจริ ญรำษฎร์
06.00 น.  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน

นภำวรรณ

100

ป้ำวรรณ
ลูก

200
200

 อุทิศให้ เปำโล สำเนียง นำมโยธำ ครบ 100 วัน
ลูกๆ
,มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ ครบ 1 ปี 5 เดือน
09.00 น.  มิสซำสมรส สุริยำ บุญธง - เดือนเพ็ญ พำพรมลิด
10.00 น.  มิสซำอุทิศให้เทเรซำ บุญกอง มำนะโพน ครบ 1 ปี นำงกำบทอง

500
500

