ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่

วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 45
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
 ภาวนา และขอมิสซาให้ ผ้ ลู ่ วงลับ เขาจะได้ รับหรือไม่ ???
การขอมิสซา การอุทิศส่ วนกุศลส่ วนบุญของเราด้ วยทรั พย์ สินเงินทอง แรงกาย ถวาย
แด่ พระเป็ นเจ้ า เป็ น การทาบุญให้ กับผู้ล่วงลับ เพื่อเขาจะได้ ไปมีชีวิตนิรันดร์ เร็ วขึ้นนั้น เราจะ
ทราบได้ อย่ างไรว่ าผู้ล่วงรั บเหล่ านั้นได้ รับ หรื อไม่ ??? และบางคนที่ลงนรกไปแล้ ว เราสวด
ภาวนาให้ ก็ไร้ ประโยชน์ อย่ างไรเขาก็ไม่ สามารถเอาตัวรอดไปสวรรค์ ได้ แต่ ใครล่ ะจะกล้ าตัด
สิ นว่ า บุคคลนี้ต้องไปนรกแน่ ๆ เพราะแม้ แต่ คนที่เลวร้ ายที่สุด หากวินาทีสุดท้ ายเขาได้ กลับใจ
และได้ รับพระหรรษทานของพระเป็ นเจ้ าล่ ะ ดังนั้นสิ ทธิของการตัดสิ นนี้จึงยกให้ เป็ นหน้ าที่
ของพระเป็ นเจ้ า พระองค์จะทรงเป็ นผู้ตัดสิ นในทุกเรื่ องๆ รวมทั้งเป็ นผู้ให้ ส่วนกุศลต่ างๆ ที่เรา
ได้ กระทาให้ น้ันแก่ วิญญาณของผู้ที่เราปรารถนาสวดภาวนาให้ หรื อวิญญาณที่ควรสวดภาวนา
ให้ หรื อให้ กับวิญญาณที่ไม่ มีใครคิดถึงเลยเราจงมั่น ใจว่ าเถิดว่ า “ กิจการดี กิจการกุศล และ
การภาวนาอุทิศให้ กับผู้ล่วงลับนี้ พระเจ้ าพระองค์ จะทรงให้ เกิดผลเสมอ พระองค์ ไม่ ปล่ อยให้
คาภาวนา ไร้ ค่าแน่ นอน ” ดังนั้นจึงไม่ กังวลว่ าคาภาวนาและมิสซาที่ เราขอไปในผู้ล่วงลับจะได้
รับหรื อไม่

1. เงินทานอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 : 06.00 น. = 7,638.- / 07.30 น. = 4,340.- / 10.30 น. = 4,129.- /
19.00 น. = 4,369.- รวม 20,476 บาท (อา.ที่ 21 ต.ค. : 20,139 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย นางนภาพร อุปรี กับ นางศศิธร
จันทรังษี พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพง
จันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ น.ส.ณัฎฐธิดา
เบญจกวินเลิศ
5. ขอขอบคุณ : คณะกรรมการสภาภิบาลวัด คณะซิ สเตอร์ มาเซอร์ บ้านเณร อาราม เยาวชน หน่วยงาน
องค์กร ทุกกลุ่มทุกคณะ เครื่ องเสี ยง ดนตรี ไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัย ปัจจัยต่างๆ ฯลฯ พี่นอ้ งทุกๆคน
ในงานวันเสกสุ สาน และปิ ดเดือนแม่พระ เมื่อ 2 – 3 พ.ย. 2018
6. ขอขอบคุณ : พี่นอ้ งทุกชุมชน ทุกคุม้ ที่ร่วมสวดสายประคาเดือนแม่พระ เงินสวดแม่พระกาลังทยอยส่ ง
เมื่อครบทุกชุมชนจะประกาศให้พี่นอ้ งได้รับทราบ
7. วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 : จะมีการเสกเรื อประมงของหมู่ 6 และหมู่ 8 เวลา 11.00 น.
8. เชิญพี่น้องชาวประมง และครอบครัว : ร่ วมพิธีมิสซา ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.30 น.
หลังมิสซา เชิญรับประทานอาหารร่ วมกัน ที่ศาลาปิ ติมหาการุ ญ
9. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2
คู่ที่ 1 ระหว่าง นายพเยาว์ ภูหัวไร่ บุตรนายเลา 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 3 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. ขอขอบคุณผู้บริจาค หนังสือภาวนาในวัด : ลูกหลานคุณยายสาราญ (ป้าเลียม) กายราช จานวน 500 เล่ม
เป็ นเงิน 12,000 บาท
12. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 1,452 ตรม. ยัง
เหลืออีก 173 ตรม. : สุ ขสาราญครอบครัววัชราภรณ์ ทองอันตัง อุทิศให้อากาทา ผาลี,วินเซนต์ หนูทา
ทองอันตัง และบรรพบุรุษที่ล่วงลับ 2 ตรม. / สุ ขสาราญครอบครัว น.ส.นิตยา เสมอพิทกั ษ์ อุทิศให้เด็ก
ทารก วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 2 ตรม. / สุ ขสาราญแด่น.ส.นัยรัตน์ เสมอพิทกั ษ์
อุทิศให้ยอแซฟ จันทร์ศรี เพลิบโตสังข์,มาร์ธา จินดา ตระกูลมา,เปโตร ประกอบ,ยอแซฟ พีระพงษ์
ศรี สุธรรม,เทเรซา อุดมพร พาพรมลิด และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ 2 ตรม.
13. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : สุ ขสาราญครอบครัว คุณยายสมจิตร
พงศ์ชีวะกุล 3,000 บาท / ลูกหลาน อุทิศให้ คุณยายสาราญ กายราช ครบ 2 ปี ,เทเรซา คุณครู ดาราวรรณ
กายราช ครบ 7 ปี 5,000 บาท / ลูกหลานจากเวียงจันทน์ อุทิศให้มารี อา ยายชู,เปโตร ศิริบูรณ์,ยอแซฟ
สมบูรณ์,มารี อา สมพาล ฮันวงศ์ 480 บาท

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

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 31 เทศกาลธรรมดา วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 

ทาบุญ

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

 สุขสาราญครอบครัว คุณศึกษา, คุณปธิตา, คุณอธิคม
4 พ.ย.18 เปรมสุต
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว ป้าควรคานึง ยงดี และลูกหลาน
  สุขสาราญแด่ สิ บเอก ชัยธวัช ปัญญาคา
 สุขสาราญครอบครัว คุณวุฒิ, เดียร์ , เดย์, พงษ์พิศ
 สุขสาราญครอบครัว นายเกียรติยศ อุปรี , อุทิศให้ 

อาทิตย์

ผู้ขอ

คุณณี

300

ป้าควร

200

วิไลวรรณ
เดียร์

200
1,000

มารี อา คาเคลื่อน สิ ทธิรัตน์,ยอแซฟ ณรงค์ อุปรี ,มารี อา
ลูกๆ
พัชรพร วงษ์แสนสุข วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซี ลีอา หา
นางพิสมัย
,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิ ส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง
อ้นสูงเนิน และ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ วิญญาณญาติพี่
นางสุภาพร
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
ผช.ทวีศกั ดิ์
 อุทิศให้ มีคาแอล ณรงค์ อุดมเดช
ลูก – ภรรยา
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
อิทธิกร
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก
ลูก-ภรรยา
 อุทิศให้ มารี อา ฉลาด,เปโตร ราศรี ,อันนา ชไมพร
วิชิตา
เชียนพลแสน ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลั และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คามิลโล เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทองคายน์
ลูกหลาน
,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ ชัยณรงค์,เทเรซาแสงจันทร์
มังกาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอชจ์ จาปา,อังแนส กดชา,คามิลโล โสภา,
นางวิจิตรา
อันนา คาเครื่ อง ชมภูจนั ทร์ ,ยวง บัปติสตา เกต,อันนา พาดี
,เปโตร สุวิทย์,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช,อังแซม ประยัง,
เปโตร สุวรรณ แดงลีท่า วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
อุทิศให้ ยอแซฟ นรกา,แบร์ นาแด๊ต วันดี ทองอันตัง
คุณมะลิณี
,สมเนตร สี สาวรรณ


200

200

200
200
200
200
200
200
300

200

300

 อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ ณรงค์ ยงดี,มัทธิว สมบูรณ์,
ป้าควร
โรซา วันไทย,มารี อา สนไล ซึ มเมฆ,อัลเยลา ฝ้าย ว่ามป้อง
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล ประมวล,เทเรซา คาเปี่ ยง,เทเรซา
รัชนี – ร.ต.
ประยวน บรรจงศิลป์
ปราโมทย์
 อุทิศให้ มารี อา ประเชียน เชื้อขันตี
นางศราณี
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารี ย์ เปรสิ เดียมปราสาทงาที่
ป.ปราสาทงา
ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ เกิด,มารี อา สมนึก,เปโตร ทวีศกั ดิ์
ชาติชาย
คาศรี
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ
ลูกๆหลานๆ
ไตรรงค์ ทองอันตัง,ยอแซฟ วาสนา,ลูซีอา วันดี,ลูกา จวน
,เทเรซา สุรัตน์ดาพร,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี ,ยอแซฟ
วิระศักดิ์ เชียนพลแสน

300

 สุ ขสาราญครอบครัว ยายประเทือง อินธิราช,อุทิศให้
ยายประเทือง
4 พ.ย.18 ยอชจ์ จาปา,อังแนส กดชา,อันนา คาเครื่ อง ชมภูจนั ทร์,ยวง
10.30 น. บัปติสตา เกต,อันนา พาดี,เปโตร สุวิทย์,เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิราช วิญญาณในไฟชาระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 สุ ขสาราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพนั ธ์
ครู สุรภิน
วิจิตรจันทร์, อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
ครู ชูศรี
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คาสุ ขุม
นางโสมธิฏา
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,ยวง และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
อ.สุ นทรภรณ์
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง


200

อาทิตย์

200
200
200
400
200

200
200

200
200
200

 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุ ชาดา
สุ ริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ยวง พิชยั กัลยาบาล
 อุทิศให้ เปโตร องเที่ยว,อันนา บาเจ่า,มาเซอร์อนั นา เสงี่ยม
,อันนา แขน เจริ ญพงษ์,ยอแซฟ พิชยั ,เปโตร ไพโรจน์
นรศาศวัต และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารี อา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ ศรี เมือง
,ยวง ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ มัทธิว สุ พรรณ,มอนิกา มันนา แสนปาก วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น ญาติพี่นอ้ งทั้งสอง
ฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์,เปโตร ประสิ ทธิ์
พงษ์พิศ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา ยายเทียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ อันนา หนูหลาบ,ฟี โลมีนา หวาน,อันนา พัง
,อักแนส สามา,มารี อา จังหวัด,โรซา วันทัย,เยโนเวฟา เกษตร
,มาทินดา คาใบ,มารี อา ถาง,ลูซีอาจุบนั วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิ มมา อุดมเดช,ยอแซฟ
กรมเรี ยน,เซซีลีอา ทองสุข ศรี วรกุล,ลูกา ประสิ ทธิ์,กาทารี นา
สาราญ,เปโตร ลาน,มารี อา มักดาเลนา สาลี อุดมเดช,เปาโล
สว่าง,มารี อา สารวย สุ ริรมย์,ยอแซฟ บรรจบ,อันนา ประทวย
สารคา,ยอแซฟ บุญยิง่ อุดมเดช วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
 อุทิศให้ ยอแซฟ คาตา,อักแนส เสถียร,เทเรซา ทิพวรรณ,
มีคาแอล สอาด แสนปาก,เทเรซา ละม้าย จาเพียราช,ยาซีตุด
สมชัย อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร สาเร็ จ ยงคาชา,มีคาแอล เพชร ฤกษ์ดี, 

ป้าละออ
ญาติ

500
300

นางบุญศรี
อุดมลักษณ์
ยายมาลี

300
200
200

ครู ศิวาพร

300

นางมาลัย

1,000

ญาติพี่นอ้ ง

500

ญาติพี่นอ้ ง

500

ลูกๆ
ป.ประตู
สวรรค์
ครู พรชัย

500
200

อรพิณ

200

อรพิณ

200

300

อาทิตย์
4 พ.ย.18

19.00 น.

วันจันทร์
5 พ.ย.18

06.00 น.

ยอแซฟ สันติศกั ดิ์ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปโตร โอสถ,ฟี โลมีนา ทองช่วย
มีนา - มาวิน
นามละคร,ยอแซฟ คาตา,อังแนส เสถียร แสนปาก
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
ลูกๆ
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ ยากอบ คาบา,มารี อา คาเข็ม,ฟรังซิสโก ศรี สมร
ดวงสุ ดา
,อันนา บัวผัน,ฟรังซิสโก เกียรติศกั ดิ์ ยงคาชา,ยูดาห์ ดารง
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร องบ่าน,อันนา ป้าบุญลอง
บาบ่าน,เปโตร หวิ่ง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,ยอห์น บุญมี
,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร วิชยั ,เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่
ย่า ตา ยาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ องหมื่นเดช,บาหมื่นเดช,ยอแซฟ องเด,อักแนส
ผอ.นิคม
บาพวง,กาทารี นา บากอง,มาร์ธา บาสมพงษ์,ลูซีอา บาเลียน,
มีคาแอล ทุ่น,เซอร์เซเลสติน พาที,มารี อา วิมาน,เฮเลนา ลาใย,
เปโตร สมใจ อุดมเดช,เทเรซา ยายสาราญ กายราช,เทเรซา ยาย
มยุรี,อันตน นิธิ กุลพันธ์,ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวทย์ศิริยานันท์
,ยาโกเบ ประสงค์,ยอแซฟ ธีระ,เปโตร นิวตั ิ ธีรานุวฒั น์,อันตน
นิยม สกนธวัฒน์,คุณตาพรม,คุณยายทองวาส คาสุ ขุมวิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียม ราชินีแห่ งสันติภาพที่
ป.ราชินีฯ
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,
ลูกๆทุกคน
มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,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 งที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

200
200
200

200

500

วันอังคาร
6 พ.ย.18
 สุ ขสาราญแด่ นายปี เตอร์ นางศรี วิไล สมิท โอกาสขึ้นบ้าน
7 พ.ย.18 ใหม่
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ สุ มิตร โสริ นทร์
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,
มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,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 งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
19.00 น.
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา

วันพุธ

นางศรี วิไล

1,000

ลูกๆ
ลูกๆทุกคน

200
300

-

-

ลูกๆทุกคน

300

วันพฤหัส
8 พ.ย. 18
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,
9 พ.ย.18 มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,เทเรซา ผ่องใส,
06.00 น. 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,
มาร์ ธ า หนู เ พี ย ง เดชาเลิ ศ วิ ญ ญาณญาติ พี่ น้ อ งที่ ล่ ว งลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

วันศุกร์

200
300

วันเสาร์
10 พ.ย.18

