วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 44
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 : 06.00 น. = 5,542.- / 07.30 น. = 3,215.- / 10.30 น. = 5,142.- /
19.00 น. = 4,143.- รวม 18,042 บาท (อา.ที่ 14 ต.ค. : 20,196 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย นางควรคานึง ยงดี กับ
น.ส.สร้อยเพชร ซึมเมฆ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง คาเสงี่ยม /
ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา กับ น.ส.อินอร
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ น.ส.ณัฎฐธิดา
5. ฉลองอารามคณะซิสโตเซียน บ้ านโคกสะอาด : วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 เวลา 11.00 น. และทางอาราม
ขอรับโรงทานอาหารจากพี่นอ้ งชาวท่าแร่ ดว้ ย
6. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซาผูส้ ู งอายุ
เวลา 10.30 น.
7. เสกสุ สานศักดิ์สิทธิ์วดั ท่าแร่ : วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 เวลา 06.00 น. และวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน
เวลา 19.00 น. มีพิธีมิสซาแด่ผลู ้ ่วงลับ และปิ ดเดือนแม่พระ ถวายช่อดอกไม้ที่สุสาน ในช่วงนี้จนตลอด
เดือนพฤศจิกายน เชิญชวนพี่นอ้ งขอมิสซาอุทิศแด่ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับเป็ นพิเศษด้วย และทาความสะอาด
หลุมฝังศพของญาติพี่นอ้ ง

8. การจอดรถ : ในคืนวันศุกร์ที่ 2 และ เช้าวันเสาร์ ที่ 3 พี่นอ้ งสามารถจอดรถได้บริ เวณวัดสนามหน้าตึกคา
สอน หน้าศาลาปิ ติมหาการุ ญ ที่ดินข้างไปรษณีย ์ โรงเรี ยนท่าแร่ วิทยา ส่ วนในบริ เวณสุ สานจะไม่อนุญาต
ให้มีรถเข้าจอด
9. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1
คู่ที่ 1 ระหว่าง นายพเยาว์ ภูหัวไร่ บุตรนายมนตรี นางเลา นางน้อย ภูหัวไร่ ที่อยู่ 63 หมู่ 2 ต.สาโรง
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม กับ มารีอา อรทัย ทรงหาคา บุตรี นายธวัฒชัย นางบรรเทา ทรงหาคา ทีอ่ ยู่ 689
หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง เปาโล ดุสิต โพธิลุน บุตรนายสมชาย โพธิลุน นางวดี ซึมเมฆ ที่อยู่ 77 หมู่ 8 ต.ท่าแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.โสรยา ทุมประเสน บุตรี นายอรุ ณ ทุมประเสน นางปาริ ชาติ เหลียว ทีอ่ ยู่
1446 / 69 อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 3 ระหว่าง ยวง อดิศร แสนเขื่อน บุตรนายปรี ชา แสนเขื่อน นางอรวรรณ ลีคา ที่อยู่ 133 หมู่ 8
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.วชิรา หอมคันทรง บุตรี นายวินยั นางสายัณต์ หอมคันทรง ทีอ่ ยู่ 159
/ 84 หมู่ 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
10. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง เปโตร พรเทพ เนืองทอง บุตรนายมนตรี นางชวนชม เนื องทอง ที่อยู่
387 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ ลูซีอา ชนินาถ ศรีวรกุล บุตรี นายวีระพันธ์ นางลัดดา ศรี วรกุล
ทีอ่ ยู่ 449 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
11. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายสันติ รองเดช บุตรนายวิรัตน์ นางสุ ณีย ์ รองเดช ที่อยู่ 46 หมู่ 2
ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง กับ เทเรซา สุดารัตน์ ยงบรรทม บุตรี นายสมชัย นางกุมารี รัตน์ ยงบรรทม
ทีอ่ ยู่ 588 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
12. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 1,447 ตรม.
ยังเหลืออีก 178 ตรม. : สุ ขสาราญครอบครัวคุณวิลเลียม บุตรโค,อุทิศให้ มัทธิ ว ถาวร,ลูซีอา แยง,ยอแซฟ
คาน,ยอแซฟ สมร บุตรโค,ยอแซฟ ดารงค์,ยอแซฟ บัณฑิต ชมภูจนั ทร์ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง 2 ตรม.

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

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 30 เทศกาลธรรมดา วันที่ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 

ผู้ขอ

ทาบุญ

06.00 น.
อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว ลูกหลานนางคาเลี่ยม จะได้กลับใจ

28 ต.ค.18  สุ ขสาราญครอบครัว นางยุพิน มาสวน, อุทิศให้ มารี อา

นางคาเลี่ยม
นางยุพิน

500
300

07.30 น. บุญเปง,หลุยส์ ประยูร,โทมัส กิติพงษ์,มีคาแอล ธาดา,โทมัส
โทมาส,ยอแซฟ ปรี ชา มาสวน,เซเวโล น่าน,เปโตร พิชิต,


ยอแซฟ น้าว เนืองทอง,มีคาแอล เจริ ญ ซึมเมฆ วิญญาณญาติ
พี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญครอบครัว ยายเพ็ญศรี รังศรี แก้ว,อุทิศให้ เปาโล
คาผาง,โรซา สา,โทมา อินตา,อันนา อวน,ลูกา ประทิน,
มีคาแอล ถวิล,อากาทา สี กา,เปโตร วีระพงศ์ รังศรี แก้ว
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว นายเกียรติยศ อุปรี ย,์ อุทิศให้ มารี อา
คาเคลื่อน สิ ทธิรัตน์,ยอแซฟ ณรงค์ อุปรี ,มารี อา พัชรพร
วงษ์แสนสุ ข
 สุ ขสาราญครอบครัว นายสุ วรรณชัย นางวงศ์ศิลป์
ทองอันตัง และลูกหลานๆทุกคน, อุทิศให้ ยอแซฟ นอระกา
,แบร์นาแด๊ต วันดี ทองอันตัง,มักดาเลนา ยายเพียร ปานสังข์
,หลุยส์ อุทร,มารี อา วันละยา,มารี อา ครู สีอาพร ทองอันตัง,
พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,มีคาแอล อ่อนหวาน
,อันนา ปันทะ,ซิสเตอร์ แมรี่ แคร์ อาพร ชมภูจนั ทร์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 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 และ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ ทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล ณรงค์ อุดมเดช
 อุทิศให้ มารี อา สุ พตั รา แสนปาก

คุณตาสว่าง

200

ลูกๆ

200

นางวงศ์ศิลป์

200

นางพิสมัย

ผช.ทวีศกั ดิ์
ลูก – ภรรยา
อิทธิกร

200

200
200
200

07.30 น.


 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก

 อุทิศให้ มารี อา ฉลาด เชียนพลแสน
 อุทิศให้ คามิลโล เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทองคายน์,
ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ ชัยณรงค์,เทเรซา แสงจันทร์ มังกาย
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอชจ์ จาปา,อังแนส กดชา,คามิลโล โสภา,อันนา
คาเครื่ อง ชมภูจนั ทร์,ยวง บัปติสตา เกต,อันนา พาดี,เปโตร
สุ วิทย์,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช,อังแซม ประยัง,เปโตร สุวรรณ
แดงลีท่า วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,ราฟาแอล วัชริ นทร์
อุดมเดช,เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน,เซซีลีอา พิมพา
อุดมเดช,มีคาแอล ทวี,กาทารี นา พันมหา,เปาโล สมศักดิ์
เดชศิริอุดม,อันตน คาวงศ์,ซูซานนา บัวเรี ยน,ซูซานนา จูมลา
กายราช
 อุทิศให้ เปโตร ไสว,อันนา เหี ยน ใจเสรี ,เปโตร ดิ้ง,กาทารี
นา วิไล,เซซีลีอา พิมพา,เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน อุดมเดช
,อันตน คาวงศ์,ซูซานนา บัวเรี ยน,ซูซานนา จูมลา กายราช,
มีคาแอล ทวี,กาทารี นา พันมหา,เปาโล สมศักดิ์ เดชศิริอุดม
 อุทิศให้ มารี อา ฉลาด เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,โรซา สมมิตร,ยวง
บัปติสต์ วาริ ช,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี ยงคาชา,เปาโล อาพร
พาพรมลิก,เทเรซา รู พินา มานะโพน,ลาซาโล ทัน,อากาทา
สตรี ,มีคาแอล กุหลาบ,ยอแซฟ เสถียร,ยอแซฟ อนุชา,มารี อา
อัจฉรา,อังแนส บุญเตือน ตระแก้วจิตวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พาพรมลิด ครบ 100 วัน วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เอลีซาเบ็ธ ไพศรี ทรงเล็กสิ งห์ ครบ 1 ปี ,เบเนดิก
วิดล,ยอแซฟ สุ รพล,เทเรซา ชลธี,มารี อา ลาดวน,อันตน โกศล

ลูก-ภรรยา
วิชิตา
ลูกหลาน

200
200
300

นางวิจิตรา

200

คุณเพชรี

200

คุณมณีรัตน์

200

คุณวิชิตา
ครู ทศั นา

200
200

นางสุ นิสา

500

นางกัลยา

500


ทรงเล็กสิ งห์,ยอแซฟ วิรัตน์ ตระแก้วจิตร,ราฟาแอล อดิศกั ดิ์
ซึมเมฆ วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
นวลศรี
 อุทิศให้ เปาโล พอลา,เทเรซา บุญเรี ยบ,ยอแซฟ สุ ดทวี
พุทธิไสย,อันนา โอสา ทองอันตัง และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
นวลศรี
 อุทิศให้ นิโคลัส อุทยั ,เปโตร คาแผ่น,อันนา บุญเพียง,
ยอแซฟ เชิดศักดิ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา ฉลอง,เปโตร บุญช่วย,ซีปีอาโน แฮด,โรซา ผอ.ทรงวุฒิ
กาแก้ว หาญริ นทร์,เปโตร ศรี สมุทร,อักแนส ทองมา,ซิสเตอร์
มารี อา กอแร๊ ตตี กองสี,ยอแซฟ วิชา ชมภูจนั ทร์,พระคุณเจ้า
มีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
นางรัญจวน
 อุทิศให้ เปาโล จรอน,เยโนเวฟา วิลยั ยงบรรทม,ยวง
บัปติสตา คาไผ่,เยโรม พรชัย บุญญาน้อย พี่นอ้ งที่ล่วงลับ
ป้าละออ
อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว เทเรซา ละออ ศรี วรกุล,ครอบครัว
28 ต.ค.18 นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ และลูกๆทุกคน,ครอบครัว
10.30 น. MR.VERN. THOMAS., มารี อา พวงชื้น THOMAS และลูกๆ
ทุกคน

 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.พรรณทิพย์ภา รักษานาม
ยายวรรณ
 สุ ขสาราญครอบครัว ยายประเทือง อินธิราช,อุทิศให้
ยายประเทือง
ยอชจ์ จาปา,อังแนส กดชา,อันนา คาเครื่ อง ชมภูจนั ทร์,ยวง
บัปติสตา เกต,อันนา พาดี,เปโตร สุวิทย์,เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิราช วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว ยายเพ็ญศรี รังษีแก้ว, อุทิศให้ เปาโล ยายเพ็ญศรี
คาผาง,โรซา สา,โทมา อินตา,อันนา อวน,ลูกา ประทิน,
มีคาแอล ถวิล,อากาทา สี กา,เปโตร วีระพงศ์ รังษีแก้ว วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นางวัชรี อินทร์อ่อน,และลูกหลาน
ยายวัชรี
, อุทิศให้ เปาโล ชอน,อากาทา สุ ข ตระกูลมา,ทะเบียน บาน
,อันนา นุ่น ตระกูลมา,ฟรังซิสโก กาโว,อันนา สุ วนั ดี ศรี ครชุม
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,พ่อเฒ่าจาน,แม่เฒ่าจาน,ตาเถา,ย่าจันทร์ อินทร์อ่อน,อันนา ยอ
,นอแอ ประจักษ์
ลูกหลาน
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
ครู ชูศรี
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
ครู ชูศรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร
พิสิฐ ทองศิริ วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
อ.สุ นทรภรณ์
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,ยวง วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
ยายประสาน
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
ป้าละออ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
ญาติๆ
 อุทิศให้ มารี อา มักดาเลนา คาผิน อยูแ่ ร่
ญาติ
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุ ชาดา
สุ ริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
นางบุญศรี
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
อุดมลักษณ์
 อุทิศให้ ยวง พิชยั กัลยาบาล
ยายมาลี
 อุทิศให้ เปโตร องเที่ยว,อันนา บาเจ่า,มาเซอร์อนั นา เสงี่ยม
,อันนา แขน เจริ ญพงษ์,ยอแซฟ พิชยั ,เปโตร ไพโรจน์
นรศาศวัต วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
อ.เพลินพิศ
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,เบดา ทะศรี ,
กาทารี นา เหลี่ยน,มีคาแอล ชูศกั ดิ์,เปาโล ประดิษฐ์,ลูซีอา
บางีน,ยูเลียนา ลับลิ โสริ นทร์,โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า
อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
อ.พจนา
 อุทิศให้ มาร์ธา สุ นเทียน,เปโตร ประณต,ครู ขนั ธ์ มนตรี สา
,กาทารี นา พรทิพย์ กอโคตร,เปาโล แสน สกลธวัฒน์
อ.ราไพวรรณ
 อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช,กาทารี นา เหลี่ยน,เซซีลีอา ทองจีน โสริ นทร์,มาร์ธา
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สุ นเทียน มนตรี สา,ยอแซฟ ทนงศักดิ์,มีคาแอล วิจิตร อุดมเดช
,มารี อา ประสาน ทองคา,เทเรซา รัตนาภรณ์ ศรี แก้ว,คุณพ่อ
ยอห์น บัปติสต์ นริ นทร์ ศิริวิริยานันท์
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์,เปโตร ประสิ ทธิ์
พงษ์พิศ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารี อา วิไล กาแก้ว ครบ 11 ปี ,ซิลเวียล ชาลี,
อันตนนีโอ อน,ยวง อารมณ์ งอยกุดจิก,เวโรนีกา สมสนุก
ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน,มารี อา นันทิชา,มารี อา
พรณภา,มีคาแอล ณรงค์,มารี อา พอม ยงบรรทม
อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ ราชคา,
28 ต.ค.18 อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์จิรา
19.00 น. อุปพงษ์
 สุ ขสาราญครอบครัว นายวีระ กรมแสง,อุทิศให้ พระคุณ

เจ้า มีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,คาเบรี ยล บู่,อันนา ก้อน,
เทเรซา แกม,อัมโบซีโอ ซา,โรซา สอ,ยวง กว่าง,เปโตร แต,
ลูซีอา บาง,วิกตอร์ ยินดี พลากุล,มาร์ติน เกื้อ,ยวง วีระศีกดิ์,
กาทารี นา พัชริ นทร์ ควรเมตตา,มีคาแอล ทองพูน ทองสุ ข
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว สว่าง,
เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
สุ ระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ อากาทา ผาลี,วินเซนต์ หนูทา ทองอันตัง วิญญาณ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
อุทิศให้ ฟิ ลิปเป พวน,อังเยลา สันต์,ยอแซฟ สุ ภาษิต,มารี อา
ยายกุล อุปรี ย,์ เทเรซา สมนึก,คามิลโล ชัยพล,ยอแซฟ ณรงค์,
มีคาแอล เกษกาญจน์,ยวง บอสโก ไพสันต์,คอมิลลา มิตร

ประไพ,เปาโล อัมพร,โรซา เกสรา
ญาติ
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วันจันทร์  สุ ขสาราญครอบครัว นางดารุ ณี รัตนวาร, อุทิศให้ มีคาแอล
29 ต.ค.18 สมเกียรติ รัตนวาร,มาร์ธา โสภา,ยอแซฟ ถอง ดาบสมเด็จ

06.00 น.  อุทิศให้ ยวง พิชยั กัลยาบาล

ดารุ ณี

อุดมลักษณ์
 อุทิศให้ มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,โทมา คุณสุ ภาวดี
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,
เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,เปาโล เทเวศน์, ,เทเรซา อารี รัตน์
รักษานาม,เปโตร เซิ ก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา
บาฝ้าย อินธิเสน,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปลี่ยน, ปรี ดา,
มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์
ครู วิรัตน์
สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,เทเรซา ราศรี ,ยวง วงศ์ทอง,ซึมเมฆ,
เปโตร สมภาร แร่ วงคต ญาติพี่นอ้ ง - วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล ครบ 2 ปี ,เทเรซา ยายมาก, ยายสมจิตร
เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล ประมวล,เทเรซา คาเปี่ ยง,เทเรซา ประยวน ดร.กนกพร –
บรรจงศิลป์
ดร.ทศพร
 อุทิศให้ เปาโล เรื องฤทธิ์,ยอแซฟ ธวัชชัย กายราช,คริ สตินา คุณสิ รินธร
พรทิพย์,ยอแซฟ ประดิษฐ์,ยอแซฟ ภูเบศร์ โฉมฉิน,เปโตร
บุญส่ ง โพธิ์สว่าง
ป้าบุญลอง
วันอังคาร  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิดนายพิชยั เจริ ญพงศ์ สุ ขสาราญ
30 ต.ค.18 ครอบครัว ลุงบิง ป้าบุญลอง พงศ์ชีวะกุล และลูกหลานที่อยูใ่ กล้
06.00 น. และไกล
 สุ ขสาราญครอบครัว นายวันชัย นางชมชื่น สกลธวัฒน์,
นางชมชื่น
อุทิศให้ คาเบรี ยล ทองอินทร์,อันนา บัวพันธ์ สกลธวัฒน์,อันนา
สุ ดสาคร ปรี ศิริ
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 อุทิศให้ ยวง พิชยั กัลยาบาล
 อุดมลักษณ์
 อุทิศให้ มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,
คุณสุ ภาวดี
โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,เทเรซา
ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา
อารี รัตน์ รักษานาม,เปโตร เซิก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา
แจ้ง,ลูซีอา บาฝ้าย อินธิเสน,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปลี่ยน
,ปรี ดา, มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วง
ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์
อ.วิรัตน์
สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,เทเรซา ราศรี ,ยวง วงศ์ทอง,ซึม
เมฆ, เปโตร สมภาร แร่ วงคต ญาติพี่นอ้ ง วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล ประมวล,เทเรซา คาเปี่ ยง,เทเรซา ประยวน
ผอ.พีระ
บรรจงศิลป์
ประไพ
อุทิศให้ โยเซฟี นา แพงตา,มาร์ธา คาแพง โสริ นทร์,ยอแซฟ ครู สิรินธร
สมบรู ณ์,คริ สตินา คาเลี่ยม,เปาโล สนัด กายราช,เทเรซา
ประยวน บรรจงศิลป์
 มิสซาสมรส สันติ รองเดช กับ สุ ดารัตน์ ยงบรรทม
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คุณสุ ภาวดี
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10.00 น.
วันพุธ  อุทิศให้ ยอแซฟ สุ มิตร โสริ นทร์

31 ต.ค.18  อุทิศให้ ยวง พิชยั กัลยาบาล
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,

โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,เทเรซา
ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,เปาโล เทเวศน์, ,เทเรซา
อารี รัตน์ รักษานาม,เปโตร เซิก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา
แจ้ง,ลูซีอา บาฝ้าย อินธิเสน,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปลี่ยน
,ปรี ดา, มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วง
ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
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 อุทิศให้ เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์
อ.วิรัตน์

สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,เทเรซา ราศรี ,ยวง วงศ์ทอง,ซึม
เมฆ, เปโตร สมภาร แร่ วงคต ญาติพี่นอ้ ง วิญญาณในไฟชาระ
น.พ.ยุทธพงศ์
 อุทิศให้ เปโตร หมื่นจิตต์,มารี อา เหยิน (ใย) ,อันนา เงี่ย
(เหงียน),อันนา เท่ย
 อุทิศให้ เปาโล ประมวล,เทเรซา คาเปี่ ยง,เทเรซา ประยวน คุณณัฐกานต์
บรรจงศิลป์
ญาติ
วันพฤหัส  สุ ขสาราญแด่ น.ส.สาราญ ทองอันตัง และญาติพี่น้องทุก
1 พ.ย. 18 คน, อุทิศให้ เปโตร สุ ภาพ ทองอันตัง,กาทารี นา จุลลา,เยโนเว
06.00 น. ฟา หนูทอม,มัทธิว เสนอ,อักแนส ประชาญ,มารี อา อาวรณ์
,เปาโล สุ รัตน์ ทรงพล วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสาราญครอบครัว ป้าคนึงนิตย์ ซึมเมฆ, อุทิศให้ เปาโล ป้าคนึงนิตย์
ประสิ ทธิ์ อุดมเดช,ฟรังซิส คาสุ ข,อันนา หนูหลาบ,อันเดร เริ่ ม
,อันเดร สุ ฤทัย ซึมเมฆ,ดาบตารวจ กองพัน แสงเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน
คุณสุ ภาวดี
รักษานาม,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,ยวง บอส
โก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,เปาโล
เทเวศน์, ,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,เปโตร เซิก,อันนา เคน
,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาฝ้าย อินธิเสน,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปลี่ยน,ปรี ดา, มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วง ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียม ภาชนะรองรับพระจิต ป.ภาชนะฯ
ที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เตี่ยลิม,ลูซีอา แม่ประทัย แซ่ลิ้ม,
ลูกๆ
ยอแซฟ สุ รชัย พีรพงษ์พิพฒั น์,มารี อา ตุ๋ แซ่ลิ้ม,เบนาโด องดิ้ง
,ซู ซานนา บาดิ้ง ยมบุญ,มีคาแอล คาหวา,เทเรซา ด้าย ราชนิกุล
 อุทิศให้ อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง,โมเสส
น.ส.ปราณี
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บัณฑิต,อากาทา บรรเทา มังกาย,มารี อา พะเยาว์ บังแมน,
ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน

 อุทิศให้ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียมมารดาน่าพิศวงที่ล่วง
ป.มารดาฯ
ลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร แจ่ง (ทอง),เอลีซาเบ็ธ แพง โสริ นทร์,
นพ.ยุทธพงศ์
เปาโล ประมวล,เทเรซา คาเบี่ยง บรรจงศิลป์
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา,ภารดา มีคาแอล นางวิไลวรรณ
จักรี อินธิเสน,ตามา,มารี อา คาย ชมภูจนั ทร์,วิกตอร์ เติน,ยูรีอา
เฟื อง อินธิเสน
 อุทิศให้ มอนิกา จันลา,เปาโล กาญจน์,เบเนดิก ประทิน
วาริ นทร์
มานะโพน,โทมัส นิพนธ์,เทเรซา สาเนียง,ลูกา กมล
ศรี ษาวรรณ,
ช่อเอื้อง
10.00 น.  มิสซาอุทิศให้ มารี อา ยายชู ฮันวงศ์ ครบ 1 ปี 4 เดือน,
เปโตร ศิริบูรณ์,ยอแซฟ สมพูน ครบ 3 ปี ,มารี อา สมพาน
ฮันวงศ์
ป.ราชินีฯ
วันศุกร์  สุ ขสาราญแด่ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียมราชินีผปู ้ ฏิสนธิ
2 พ.ย. 18 นิรมลทุกคน
06.00 น.  สุ ขสาราญครอบครัว นายสมหมาย โพธิ์สว่าง,นายสมศักดิ์ นางบรรจง
โพธิ์สว่าง, นายณรงค์, นายวีระ อุปพงษ์
 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 แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,
คุณสุ ภาวดี
โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,เทเรซา
ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,เปาโล เทเวศน์, ,เทเรซา
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อารี รัตน์ รักษานาม,เปโตร เซิก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา

แจ้ง,ลูซีอา บาฝ้าย อินธิเสน,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปลี่ยน
,ปรี ดา, มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วง
ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
ลูกๆ
 อุทิศให้ เปโตร เตี่ยลิม,ลูซีอา แม่ประทัย แซ่ลิ้ม,ยอแซฟ
สุ รชัย พีรพงษ์พิพฒั น์,มารี อา ตุ๋ แซ่ลิ้ม,เบนาโด องดิ้ง,ซูซาน
นา บาดิ้ง ยมบุญ,มีคาแอล คาหวา,เทเรซา ด้าย ราชนิกุล
 อุทิศให้ บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย – หญิง
พี่นอ้ งสัตบุรุษชาวท่าแร่ ที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียมราชินีผปู ้ ฏิสนธินิรมลที่ ป.ราชินีฯ
ล่วงลับ
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียม มารดาน่ารักยิง่ ที่ล่วง ป.พระมารดา
น่ารักยิง่
ลับ, อุทิศให้ โรซา พับ มรดก,กาทารี นา ทองใส อินธิเสน,
อันนา หนูไทย เสมอพิทกั ษ์,เทเรซา ถนอม มือกุศล,เทเรซา
อานวย ชาดา วิญญาณในไฟชาระ
ลูกหลาน
 อุทิศให้ เทเรซา ยายสาราญ กายราช ครบ 2 ปี ,เทเรซา ครู
ดาราวรรณ กายราช ครบ 7 ปี
ชมรมฯ
10.30 น.  สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ู งอายุท่าแร่ ทุกท่าน และอุทิศให้
สมาชิกที่ล่วงลับ
 มิสซาอุทศิ ให้ ผ้ ลู ่ วงลับ + ถวายช่ อดอกไม้ (ทีส่ ุ สานศักดิ์สิทธิ์)

19.00 น.
วันเสาร์  มิสซาอุทศิ ให้ ผ้ลู ่วงลับ (ทีส่ ุสานศักดิ์สิทธิ์)

3 พ.ย. 18  อุทิศให้ มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,โทมา
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คุณสุ ภาวดี
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พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล

06.00 น. สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
300

เจริ ญพงษ์,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,เปโตร เซิ ก
,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาฝ้าย อินธิ เสน,ฟรังซิ ส
ปรารถนา,อังเยลา เปลี่ยน,ปรี ดา, มาร์ธา หนู เพียง เดชาเลิศ ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล ทอง,กาทารี นา พุด,เปาโล สมร,มารี อา กอมแจ๊ง

,เทเรซา กิมสุ่ น,มีคาแอล แตงอ่อน อุดมเดช วิญญาณในไฟชาระ
อุ ทิศให้ เปโตร แจ่ ง (ทอง),เอลี ซ าเบ็ธ แพง โสริ น ทร์ , เปาโล
ประมวล,เทเรซา คาเปี่ ยง บรรจงศิลป์

เตอร์เกรน
คุณนิราสม
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