วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 42
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2018 : 06.00 น. = 6,837.- / 07.30 น. = 4,856.- /
10.30 น. = 4,698.- / 19.00 น. = 4,775.- รวม 21,166 บาท (อา.ที่ 30 ก.ย. : 20,320 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย ผญ.รัดดาพร บุริพา กับ
นางสมัย ศรี วรกุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กานันประสิทธิ์ บริ บูรณ์ / สท.สมจิตร
มังกาย / สท.สุ รศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. คุณพ่ อ และสามเณรแม่ พระฟาติมา : ขอขอบคุณพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกๆคนที่ได้ช่วยงานฉลอง
บ้านเณรปี นี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรี ยบร้อย
6. มีค่ายกระแสเรียก : ที่บา้ นเณรฟาติมา ท่าแร่ วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2018
7. มีค่ายกระแสเรียก : ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2018 ที่โรงเรี ยน

เซนต์โยเซฟ ท่าแร่
8. มีค่ายกางเขนแดง : คณะคามิลเลียน วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2018 ที่บา้ นเณรคามิลเลียน
อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
9. วันอาทิตย์ หน้ า (อา. 21 ตุลาคม 2018) : จะมีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัด
ล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
10. แผนกพระคัมภีร์ : อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง จัดประกวดบทความแต่งเพลง วาด
ภาพ ระบายสี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2018 สนใจติดต่อที่บา้ นพักสงฆ์ของเรา
11. เชิญร่ วมฉลองบุญราศีสองคอนประจาปี : วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 มิสซาเวลา 10.00 น.
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน ต.ป่ งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
12. ฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่ สกลนคร : วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 เวลา 10.45 น.
13. เสกสุ สานศักดิ์สิทธิ์วัดท่ าแร่ : วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 เวลา 06.00 น. และวันศุกร์ที่ 2
พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. มีพธิ ีมิสซาแด่ผลู ้ ่วงลับ และปิ ดเดือนแม่พระ ถวายช่อดอกไม้ที่
สุ สาน ในช่วงนี้จนตลอดเดือนพฤศจิกายน เชิญชวนพีน่ อ้ งขอมิสซาอุทิศแด่ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วง
ลับเป็ นพิเศษด้วย และทาความสะอาดหลุมฝังศพของญาติพนี่ อ้ ง
14. พี่น้องซึ่งมีบุตรหลาน เรียนที่โรงเรียนอื่น : ยังไม่ได้รับศีลมหาสนิท ศีลกาลัง ช่วงปิ ดเทอม
ขณะนี้ให้ติดต่อเรี ยนคาสอนที่วดั ของพวกเรา
15. ประกาศเงินมิสซาแท่ นพระ โอกาสเปิ ดเดือนแม่ พระลูกประคา : ชุมชนสุขสันต์ 5,300.- /
คุม้ โนนสาราญ 3,328.- / ชุมชนป่ าหว้าน - ไทยเดิม 8,913.- / คุม้ นาซาแร็ธ 2,700.- /
ชุมชนสามัคคี – หนองตะหลุง 10,473.- / ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์ / ท่าแร่ เหนือ – ใต้ 20,459./ ชุมชนบ้านใหม่,สมประสงค์ 3,535.- / ชุมชนท่าสะอาด / กลางหเนือ – ใต้ 3,300.- /
ชุมชนสร้างแก้ว 7,399.- / ชุมชนสมานมิตร 5,882.- รวม 71,289 บาท
16. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายสันติ รองเดช บุตรนายวิรัตน์ นางสุณีย ์ รองเดช
ที่อยู่ 46 หมู่ 2 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง กับ เทเรซา สุ ดารั ตน์ ยงบรรทม บุตรี
นายสมชัย นางกุมารี รัตน์ ยงบรรทม ที่อยู่ 588 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

 สุขสาราญครอบครัว นายสุวรรณชัย – นางวงศิล
14 ต.ค.18 ทองอันตัง และลูกหลานทุกคน
07.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด สิบเอก อนุสรณ์ สายจันทร์
  สุขสาราญครอบครัว นายอราม จราฤทธิ์, อุทิศให้
เซบัสเตียน แสนประเสริ ฐ,มารี อา สาราญ นามละคร,
เปโตร ประนอม จราฤทธิ์,ซิสเตอร์จอห์น แมรี่
เฉลิมรัตน์ ธีระนุกุล
 สุขสาราญครอบครัว นายธนากรณ์ สิงหากัน,
อุทิศให้ เซบัสเตียน แสนประเสริ ฐ,มารี อา สาราญ,
มารี อา มะริ พร นามละคร,มารี อา พรณิ พา สิงหากัน
,สเตอร์จอห์น แมรี่ เฉลิมรัตน์ ธีระนุกุล
 สุขสาราญครอบครัว นางแววตา สารี ทา และลูกๆ,
อุทิศให้ เปาโล ทัง,อันนา เสียว,มารี อา แนบเนียน
มณี รัตน์,อักแนส ต่าง,ยวง พิชิต – สุพนั สารี ทา,ยวง
บัปติสตา สาคร โพธิ์คา
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บ
เอก แสง อ้นสูงเนิน และญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล วัง ศรพิมพ์
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล ณรงค์ อุดมเดช
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก

อาทิตย์

17. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายสุ ธิศักดิ์ ยุติธรรม บุตรนายสงกรานต์ นางสุรินดา
ยุติธรรม ที่อยู่ 424 หมู่ 1 อ.เมือง จ.สกลนคร กับ มารี อา ศกุนตลา มามีกุล บุตรี นายธวัฒชัย
มามีกุล นางพัชรี ยิง่ ยง ที่อยู่ 965 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
18. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง เปาโล สุ รศักดิ์ สุ ขสง่ าเจริ ญ บุตรนายสุภาพ นางละออ
สุขสง่าเจริ ญ ที่อยู่ 975 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ อันนา วชิราภรณ์ พงษ์พิศ
บุตรี นายปรี ชา นางคานาง พงษ์พิศ ที่อยู่ 368 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
19. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,405 ตรม. ยังเหลืออีก 220 ตรม. : นางทวีทยั ประเทพา และลูกๆ อุทิศให้ คามิลโล
ทองจันทร์,มาร์ธา เชย,มีคาแอล ชนิน จาปาราช,มารี อา ประกอบ สาศร,มารี อา พัน เสมอ
พิทกั ษ์ 2 ตรม. / น.ส.ศิรินาถ วงศ์ลาพันธ์ อุทิศให้ยอแซฟ ทอง,มาร์ธา มุย้ คาศรี ,เปโตร
สมภาร วงศ์ลาพันธ์ 2 ตรม. / อุทิศให้ยอแซฟ ประทาน ลือแก้วมา 3 ตรม.
20. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : อุทิศให้ยอแซฟ
ประทาน ลือแก้วมา 500 บาท / ครอบครัว 303 ป้าแจ๋ ว ครู ต๋อย ศรี วรกุล อุทิศให้ วิญญาณ
พ่อ แม่ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ 400 บาท
21. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : อุทิศให้ยอแซฟ
ประทาน ลือแก้วมา 500 บาท / ครอบครัว 303 ป้าแจ๋ ว ครู ต๋อย ศรี วรกุล อุทิศให้ วิญญาณ
พ่อ แม่ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ 300 บาท
22. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ติดตั้งระบบเครื่ องสารองไฟฟ้ าวัด : ครอบครัว 303 ป้าแจ๋ ว
ครู ต๋อย ศรี วรกุล อุทิศให้ วิญญาณพ่อ แม่ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
300 บาท

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 28 เทศกาลธรรมดา วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 

ผู้ขอ

ทาบุญ

นางวงศิล

200

แม่
นายอราม

200
200

ธนากรณ์

200

นางแววตา

500

นางพิสมัย

200

นางมณี รัตน์
ผช.ทวีศกั ดิ์
ลูก – ภรรยา
อิทธิกร
ลูก-ภรรยา

200
200
200
200
200

 อุทิศให้ คามิลโล เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทอง
คายน์,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ ชัยณรงค์,เทเรซา
แสงจันทร์ มังกาย วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล นิชชัย,ซีมอน เฮือง,มารี อา จันดี
ทองอันตัง,เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ เชียรพลแสน,
อากาทา ยุพา มานะพล วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ ยอชจ์ จาปา,อังแนส กดชา,คามิลโล โสภา,
อันนา คาเครื่ อง ชมภูจนั ทร์,ยวง บัปติสตา เกต,อันนา
พาดี,เปโตร สุวทิ ย์,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช,อังแซม
ประยัง,เปโตร สุ วรรณ แดงลีท่า วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,ราฟาแอล
วัชริ นทร์ อุดมเดช,มีคาแอล ทวี,กาทารี นา พันมหา,
เปาโล สมศักดิ์ เดชศิริอุดม
 อุทิศให้ เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล อุดมเดช,เปโตร
ไสว,อันนา เหียน ใจเสรี ,ฟรังซิสโก เพลิง,มารี อา ยุง่
,เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน,อันตน คาวงศ์,ซูซานนา
บัวเรี ยนลซูซานนา จูมลา,คุณพ่ออันตน คาผง กายราช
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,โรซา สมมิตร,ยวง
บัปติสต์ วาริ ช,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี ยงคาชา,เปาโล
อาพร พาพรมลิก,เทเรซา รู พนิ า มานะโพน,ลาซาโล
ทัน,อากาทา สตรี ,มีคาแอล กุหลาบ,ยอแซฟ เสถียร,
ยอแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อังแนส บุญเตือน
ตระแก้วจิต วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง


ลูกหลาน

300

นางบุญถม

200

นางวิจิตรา

200

คุณเพชรี

200

คุณมณี รัตน์

200

ครู วะรี รัตน์

300

 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง ครบ 1 ปี
ประมวล
 อุทิศให้ วิกตอร์ อวน,ฟิ โลมีนา หนูแก้ว,ฟิ ลิป
นางราไพ
ละมัย อุ่นหล้า,ลูซีอา ราตรี ,มีคาแอล บุญดี,มาร์ธา สีไว
ต้นปรึ กษา วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สาคร ตระกูลมา,มอรอคโค
ประภาศรี
วิจิตร แสงฉวี,โรซา วันเพ็ญ ตระกูลมา วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา แทน,ยอแซฟ คาพา,เทเรซา
นายคาดี
บุญหลาย อาจุฬา วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร กุลิ,มอนิกา ใบ,เปโตร เพียร,มารี อา อ.สมศักดิ์
พอ,เปโตร ประชัน,เปโตร คาเขียน อุดมเดช,มารี อา
บุญปั น ศรี ษาวรรณ,โดนันโด ชัยวัฒน์ สิงห์เสี ยง,
ยอแซฟ ลอง เหงียนวัน,โจเซฟี นา บัวเรี ยน อุดมเดช
,มารี อา บาเหงียน ห่อเหวีย่ น,เปโตร นที สิงห์ศรี แก้ว,
มีคาแอล จานงค์ อาพันธ์,อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ
เล้ง,เปโตร จิตรกร ทิศแดง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้งสอง
ฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
อ.ลดาวัลย์
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว อ.หิรัญ ครู ลดาวัลย์
14 ต.ค.18 แก้วเสถียร และลูกหลาน
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว อ.นนท์ สมใจเพ็ง
อ.นนท์
  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ นายสุรวุธ
อ.สินธ์
งิ้วโสม
 สุขสาราญครอบครัว นายประยงค์ นางเพชรจริ ง
ยาย
ตระกูลมา, อุทิศให้ ยอแซฟ นอระกา,แบร์นาแด๊ต
เพชรจริ ง
วันดี ทองอันตัง
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ตาผ่อง
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว คุณตาผ่อง จันทรังษี และ
 ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้ เปาโล พัน,เฮเรนีอา กาว,
เปาโล ธนากร ,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์ จันทรังษี, ยวง
บัปติสต์ นิจจา ผาด่านแก้ว,เทเรซา นัดดา แดงลีท่า,
ราฟาแอล สีทา,มารี อา กลมรี อุปพงษ์ วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครู ชูศรี
ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ วิญญาณเด็กที่ถูกทาแท้ง อ.สุ นทราภรณ์
และผูถ้ ูกทารุ ณกรรมวิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
ยายประสาน
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิมมา อุดมเดช,
อ.ลดาวัลย์
เทเรซา จิราภรณ์,เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย, นายวิสุทธิ์
แก้วเสถียร วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
ป้าละออ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
ญาติๆ
 อุทิศให้ มารี อา มักดาเลนา คาผิน อยูแ่ ร่
ญาติ
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
นางบุญศรี
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
ป้าละออ
 อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ กิติวฒั น์,เปาโล กมล,ยวง
พงษ์นริ นทร์ ปทุมมาศ,อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล,
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10.30 น. มอนิกา ไพศาล กายราช
  อุทิศให้ มารี อา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ
ครู ศิวาพร
ศรี เมือง,ยวง ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ มีคาแอล สุวฒั น์ ศรี ครชุม,กาทารี นา
ยายราศรี
ชวนชม เนืองทอง,ยอแซฟ สิ งห์,อันนา ชื่น,พ่อเฒ่า
ศรี จนั ทร์,แม่เฒ่าจันทา,คุณตาสุภา ศรี ครชุม,คุณยาย
สุพนั ,คุณป้าพระยา แดงลีท่า วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน, อ.ราไพวรรรณ
คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ เชิดชาย
,ยวง บัปติสตา ศราวุธ อุดมเดช,มารี อา สร้อยสุดา
จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ บุญล้อม กุลวงศ์,มักดาเลนา
ยายสมบูรณ์
ยายกาง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา คาเพือง,มาร์ธา คาแมง,
พงษ์ลดา
ยอแซฟ สมบูรณ์,เปาโล สนัด กายราช,คริ สตินา
พรทิพย์ อุปพงษ์,ยอแซฟ เบศร์ โฉมฉิน,เปโตร บุญส่ง
โพธิ์สว่าง
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์
อ.สินธ์
 อุทิศให้ มารี อา ไสว,เทเรซา ดาริ นทร์ สมใจเพ็ง
อ.สินธ์
 อุทิศให้ เปโตร องเที่ยว,อันนา บาเจ่า,มาเซอร์
ยายมาลี
อันนา เสงี่ยม,อันนา แขน เจริ ญพงษ์,ยอแซฟ พิชยั ,
เปโตร ไพโรจน์ นรศาศวัต วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ
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อาทิตย์
14 ต.ค.18

19.00 น.


วันจันทร์
15 ต.ค.18

06.00 น.

 อุทิศให้ ยวง ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์ ครบ 8 ปี
นางบุญศรี
 อุทิศให้ เปโตร คาสัย,ดาวิด เรื องฤทธิ์,ฟรังซิ ส
พัชริ นทร์
เซเวียร์ เทียม,ฟรังซิส โจมแยง,คาเบรี ยล กาทอน,
อากาทา วันทา ยงคาชา,อังแนส สุริ,แบร์นาโด ตัน
เชียงแมน,ยอแซฟ แซฟ,อันนา เสนาะ ยงคาชา,มารี อา
มยุรา โถะสูงเนิน
 อุทิศให้ อักแนส วิไล ทองอันตัง,ดอมินิกโก
อ.เชาวเลข
ชัชวาล โพติยะ,เปาโล ศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ยุสติน ดุสิต เสมอพิทกั ษ์,มีคาแอล
อ.เชาวเลข
บุญเรื อง,เทเรซา กายราช
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.สุนทรัตน์ ราชคา,
อุบลวรรณ
อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว นางวิไลวัลย์
สว่าง, เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปาโล สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,
เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทอง
ลูกๆ
ใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ถาวร ชมภูจนั ทร์ วิญญาณที่ไม่มี
ลูก
ใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นายคาพุด นางสุพดั
ป้าพัด
นายภูจิวตั ร ฤทธิปะ, อุทิศให้ ลูกา โนรา,โรซา พับ,
เบเนดิกโต พร้อม,เอากุสติโน สีกา,อังแนส แห้ว 
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มรดก,โรซา ฝ้าย,มารี อา ศิริพร,เอลีซาเบ็ธ ไผ่,คุณตา
ปั่ ง,เบเนดิกโต นริ นทร์ เสมอพิทกั ษ์,เปโตร บุญกัน
,อังแนส สามา,อันนา ราตรี ,เปโตร สุ พนั ,อังแนส เพง
,อังแนส พัง ฤทธิปะ,ลูซีอา สกุณา แดงลีท่า,โรซา
ทองจันทร์ วิมลจันทร์
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์,เปโตร
ประสิทธิ์ พงษ์พศิ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
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วันอังคาร  อุทิศให้ กาทารี นา พันมหา เดชศิริอุดม,ยอแซฟ
16 ต.ค.18 กรมเรี ยน,เซซีลีอา ทองสุข,มารี อา ราไพวัลย์ ศรี วรกุล

06.00 น. ,ซูซานนา ยายวิทย์ วัฒนานุกุล,มารี อา ลาเอียง,อากาทา
เกษร,โรซา มารี อา วิญํู ศรี วรกุล วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ กาทารี นา สาร,อันเดร อ่า คาศรี ,ราฟาแอล
วรศิลป์ ,กาทารี นา บุญเยีย่ ม อุดมเดช,ยอแซฟ อานวย
คาศรี ,เอลีซาเบ็ธ เหรี ยญ,เปโตร ถ่าย,ยอแซฟ อวน,
มารี อา แสน วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายศุภกร ยงบรรทม,
17 ต.ค.18 อุทิศให้ เปโตร เรื องวิทย์ ยงบรรทม
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ สุมิตร โสริ นทร์
 อุทิศให้ มารี อา ฉลาด เชียรพลแสน
วันพุธ

อ.ปรี ยาพร
ญาติพนี่ อ้ ง
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จ่าบัญญัต

300

พลอย
ไข่มุก

200

อ.ชวนพิศ

200

ลูกๆ

200
200

ค.พระหฤทัย

วันพฤหัส  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายบุญไทย วสุริย,์
18 ต.ค.18 นายทิชากร กัลยาบาล, อุทิศให้ เปาโล พันธุ์รบ,

นายทิชากร

300

06.00 น. เซซีลีอา ดาเรี ยน กัลยาบาล,ยอแซฟ นิรุทธิ์ สุวรรณโน
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วันศุกร์

นักบุญเทเรซา แห่ งอาวีลา

19 ต.ค.18
กานันประสิ ทธิ์

1,000

07.30 น.  มิสซาอุทิศให้ เปโตร ชาญ ลาดบาศรี ครบ 100 วัน
อมรรัตน์
200
วันเสาร์  สุขสาราญครอบครัว นางจีรพร จักษุจินดา,
20 ต.ค.18 ครอบครัวครู อมรรัตน์ ธุรารัตน์,สุขสาราญคล้ายวัน
06.00 น. เกิด นายเจษฎาพร ธุรารัตน์,ครอบครัวครู บณั ฑิต
สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ นิโกเลา บุญชม สกนธวัฒน์ ครบ 37 ปี ,
ยายกรุ ณา 200
ยอแซฟ คามี,โซเฟี ย กร,เบเนดิกโต เมตตา อุดมเดช,
มีคาแอล สันทัด จักษุจินดา วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ที่
ล่วงลับทั้งสองฝ่ าย
 อุทิศให้ มีคาแอล บุญ (ปู่ แสง), มารี อา สิมมาลี,
ลูกหลาน
200
คุณพ่อมีคาแอล เสนีย ์ สกนธวัฒน์,กาทารี นา มาลี,
อากาทา กาใส,ยอแซฟ โกศล
 อุทิศให้ กาทารี นา สาร,อันเดร อ่า คาศรี ,ราฟาแอล
พลอย
200
วรศิลป์ ,กาทารี นา บุญเยีย่ ม อุดมเดช,ยอแซฟ อานวย
ไข่มุก
คาศรี ,เอลีซาเบ็ธ เหรี ยญ,เปโตร ถ่าย,ยอแซฟ อวน,
มารี อา แสน วิญญาณในไฟชาระ
16.00 น.  มิสซาสมรส นายสุรศักดิ์ สุขสง่าเจริ ญ กับ
น.ส.วชิราภรณ์ พงษ์พิศ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ระลึกถึงทุกวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านความเจ็บไข้ได้ป่วย
ท่านเกิดในครอบครัว ชนชั้นสูงชาวสเปน โดยเป็ นธิดาของ ดอน อลอนโซ่ ซันเชส
เดอร์ เซเปด้า และ โดน่า แบร์ทริ ซ ท่านเจริ ญวัยขึ้นพร้อมๆ กับการศึกษาชีวประวัติของบรรดา
นักบุญทั้งหลาย พร้อมกับการสอนสัง่ อย่างดี ที่ทางบ้านได้จดั หามาให้ท่าน ท่านเคยล้มป่ วย
อย่างหนัก หากแต่หายไข้ได้จากการอาศัยการสวดภาวนาถึงนักบุญยอแซฟ มารดาของท่านเสีย
ชีวติ ไปยามท่านมีอายุได้ 12 ปี ยังผลให้ท่านสวดภาวนา ขอรับแม่พระมาเป็ นมารดาของท่าน
แทน บิดาของท่านคัดค้านไม่ให้ท่านหันเหชีวติ เข้าสู่เส้นทางสายบรรพชิต จนทาให้ท่านตัดสิน
ใจละหนีออกจากบ้านโดยไม่ได้บอกผูห้ นึ่งผูใ้ ด และไปเข้าร่ วมกับคณะคาเมไลท์ดว้ ยตัวของ
ท่านเองในวัย 17 ปี จากการเห็นชัดถึงความศรัทธาและกระแสเรี ยกท่านมี สุดท้ายบิดาและ
ครอบครัวของท่านก็จายอม และให้ท่านได้ใช้ชีวิตเป็ นนักบวชตามที่ท่านได้รับกระแสเรี ยกมา
ไม่นานนักหลังจากท่านรับถือสัตยาบรรณ ท่านก็ลม้ ป่ วยลงอีก และอาการของท่านก็เลวร้าย
ยา่ แย่มากๆ โดยเฉพาะท่านล้มป่ วยลงอย่างหนักโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่
เพียงพอ และแม้จะหลังจากนั้น สุขภาพท่านก็เรี ยกว่าไม่อาจฟื้ นตัวได้สมบูรณ์เท่าเมื่อก่อนแต่
อย่างใด ท่านเริ่ มที่จะได้รับนิมิต และได้รับการตรวจสอบในเรื่ องนี้จากคณะโดมินิกนั คณะ
เยซูอิต รวมถึง นักบุญ ฟรานซิส บอร์เจียด้วย และได้รับการประกาศยืนยันว่า นิมิตที่ท่านได้รับ
เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นความจริ ง ท่านได้ก่อตั้งศาสนาสถานขึ้นมาอีกหลายแห่ง โดยไม่เกรง
กลัวต่ออานาจมืดอื่นใดในละแวกนั้นๆ ท่านเป็ นนักเขียนผูเ้ ข้าถึงฌาน และได้รับการประกาศ
เป็ นปราชญ์แห่งศาสนจักร โดยพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6

