ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 13
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
ทุกครั้งที่มนุษย์ออกห่างจากพระเจ้าและความรักของพระองค์ มนุษย์ก็ไม่รู้ได้ชัดเจน
ว่าตนเป็นใครและควรเป็นใคร ลดตัวลงมาตามแรงตัณหาและแสวงหาความสนุกสนานที่สิ่ง
ของเงินทองจัดหาให้ได้ ใช้มรดก (ความเป็นฉายาของพระเจ้าและพระพร) ไปตามการชี้บอก
ของสัญชาตญาณ กระทั่งหมดความสานึกในศักดิ์ศรี จากการเป็นลูกพระเจ้าลงมาเป็นข้ารับ
ใช้วัตถุสิ่งของ (รับจ้างเลี้ยงหมู) ไม่พอ ยังลดตัวลงในระดับวัตถุสิ่งของ (อยากกินฝักถั่วที่หมู
กิน) คิดอย่างวัตถุสิ่งของ มองอย่างวัตถุ สิ่งของ รักอย่างวัตถุสิ่งของ...กระนั้นพระเจ้าก็ยังรัก
มนุษย์และทรงทาให้หวนกลับไปคิดถึงศักดิ์ศรีที่เคยมี และเมื่อกลับมาหาพระองค์ พระองค์ทรง
พร้อมยกโทษและทรงคืนศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรพระองค์ให้ด้วยความรักและความเมตตา

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2019 : 06.00 น. = 9,143.- / 07.30 น. = 4,422.- /
10.30 น. = 3,323.- / 19.00 น. = 3,541.- รวม 20,429 บาท (อา.ที่ 17 มี.ค. : 20,256 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณอดุลย์ ตระกูลมา กับ

อ.ปองปรี ดา เหล่าบุญมา พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร
ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง
กับ นายปั ทจพล บัวชุม
5. ขอขอบคุณพี่น้อง : งานพลมารี ย ์ อาชีแอส และ 25 ปี ชีวติ สงฆ์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019
เมื่อวานนี้ ทุกๆฝ่ าย ทุกๆคณะ หน่วยงาน องค์กร ทุกๆคน ขอได้รับความขอบคุณ
6. การออกเยีย่ ม – พบปะ – อวยพร : ในช่วงนี้
- วันที่ 31 มีนาคม 2019 เวลา 16.00 น. : กลุ่มนายช่างต่างๆ ที่บา้ นลุงชิน รังษีแก้ว
- วันที่ 2 เมษายน 2019 เวลา 15.00 น. : กลุ่มพระเมตตา ที่บา้ นคุณรัตนา สกุลจิตตารัตน์
- วันที่ 4 เมษายน 2019 เวลา 17.00 น. : กลุ่มคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่ศาลาปี ติมหาการุ ญ
(เชิญนาอาหาร ร่ วมรับประทานด้วยกัน)
- วันที่ 7 เมษายน 2019 เวลา 12.30 น. : กลุ่มพระหฤทัย ที่วดั น้อยพระเมตตา
7. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น. และทางวัด ขอ งด มิสซาที่สุสานศักดิ์สิทธิ์
8. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ คาเกิ้ม / วัดแม่พระ
มหาการุ ณย์ หนองบก
9. วันอาทิตย์ใบลาน : คือวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019
10. กาหนดการสั ปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ + สมโภชปัสกา มีดงั นี้
- วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 18 เมษายน 2019
เวลา 07.00 น. เชิญพีน่ อ้ งทุกคนร่ วมในพิธีมิสซาเสกน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ และรื้ อฟื้ นคา
สัญญาของพระสงฆ์ ที่วดั ท่าแร่
เวลา 19.00 น. มิสซาระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท และล้างเท้าอัครสาวก
- วันศุกร์ ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 19 เมษายน 2019

เวลา 15.00 น. พิธีระลึกถึงพระทรมานของพระคริ สตเจ้า ซึ่ งประกอบด้วยสามภาค คือ
ภาควจนพิธีกรรม ภาคนมัสการไม้กางเขน และภาครับศีลมหาสนิท ให้เรา อดเนื้อ อดอาหาร
เวลา 19.00 น. เดินรู ป 14 ภาค
- วันเสาร์ ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 20 เมษายน 2019
เวลา 09.00 น. ประเพณี แห่เทียนปั สกา ( ที่ศาลามาร์ติโน )
เวลา 19.00 น. มิสซาเสกไฟ เสกเทียนปั กสา เสกน้ าล้างบาป เสกน้ าเสก และประกาศ
สมโภชปั สกา
- วันอาทิตย์ สมโภชปัสกา : วันที่ 21 เมษายน 2019 สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ
11. การแห่ เทียนปัสกา : วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เชิญพีน่ อ้ งร่ วมยินดีแห่ เทียนปั สกา มีขบวน
ฟ้อน ขบวนแห่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม สามัคคี พร้อมเพรี ยง แสดงออกถึงความ
ศรัทธาต่อพระเจ้า แต่ไม่ควรเดือดร้อนในเรื่ องค่าใช้จ่ายจนเกินไป แต่ให้พอเหมาะพอดีของ
แต่ละเขต / ชุมชน / คุม้
12. ถุงทานมหาพรต : จะใช้ซองมหาพรตจากมิสซัง และจากวัด และสามารถทาเป็ นต้นเงินแต่
ละครอบครัว หรื อจะใช้ถุงผ้าก็สามารถใช้ได้ โดยติดต่อกับทางวัดได้ ซึ่งพีน่ อ้ งสามารถเก็บ
ออม และทาบุญได้หลายวิธี หลายรู ปแบบ แล้วนาถวายในวันอาทิตย์ปัสกาที่ 21 เมษายน 19
13. การเดินรู ป 14 ภาค : เชิญชวนพีน่ อ้ งร่ วมเดินรู ป 14 ภาค มรรคาศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันศุกร์
14. เชิญร่ วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่ อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็ นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - รู ปปั้น น.ยอแซฟ 20,000
บาท / - รู ป คพ.ยอแซฟ กอมบูริเออ 10,000 บาท / - ไฟห้ องประชุม 30 ชุดๆ ละ 1,200
บาท / - ตกแต่ งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
15. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายเอกลักษณ์ พงษ์พิศ บุตรนายคาล กับ นางสมจิตร
พงษ์พศิ เลขที่ 368 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สิริอร วิบลู ย์ ธรรมกิจ บุตรี
นายสายัณต์ กับ นางรุ่ งอรุ ณ วิบูลย์ธรรมกิจ เลขที่ 301/45 หมู่ 5 ต.พลา อ.บ้างฉาง จ.ระยอง
16. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุง ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : ครอบครัวป้าเพ็ญศรี และ
ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้เทเรซา สาราญ กายราช,เทเรซา มยุรี กุลพันธ์,มาเซอร์มารี อา พาที

อุดมเดช,มารี อา วิมาน,ฟี โลมีนา รสศรี สกนธวัฒน์,ยอแซฟ ธีระ ธีรานุวฒั น์,ฟรังซิสโก
เฉลิมพล เวชศิริยานันท์ ปู่ ย่า ตา ยาย 500.- / ครอบครัวคุณลักขณา คุณพิภพ นายอรรถกร
บัวดิษฐ์ 2,000.17. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุง หลังคาตึกคาสอน : ครอบครัวคุณลักขณา คุณพิภพ
นายอรรถกร บัวดิษฐ์ 2,000.18. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” : คุณยายละออ, คุณยายพงศ์แก้ว,
อ.วันเพ็ญ ศรี วรกุล อุทิศให้เปโตร วิง,คริ สตินา แพง กายราช,เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส
คาวอน ศรี วรกุล,เปโตร ฝาย,สเตฟาโน พ่วง,เปโตร พร้อม,อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
วิญญาณหลานๆที่ล่วงลับ 8 ตรม. / อุทิศให้เทเรซา ย่าบับ,อันนา แม่ผอ่ น,เปโตร พ่อถาวร
ทองมูล 2 ตรม.

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต วันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
วรรณภา
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ซูซานนา วรรณภา ฮุยลุย
31 มี.ค.19  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ลูกหลาน ของคุณ
ลูกๆ
07.30 น. ตาวันดี อาจุฬา, อุทิศให้ เปโตร วันดี,เทเรซา อภัย,
 ยอแซฟ คาภา อาจุฬา,ยวง สีใคร,เทเรซา สุ วนิ ซา พ่อ
เฒ่าเคน, แม่เฒ่าเคน วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่
มีใครคิดถึง
 สุขสาราญแด่ จ่าสิบเอก ชัยธวัช ปั ญญาคา ขอแม่
วิไลวรรณ
พระทรงคุม้ ครอง, อุทิศให้ ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา
เวหา อินธิเสน
 สุขสาราญครอบครัว ยายไหล และญาติพนี่ อ้ งที่อยู่ ยายใหล
ใกล้และไกล, อุทิศให้ ยวง วีระศักดิ์ ควรเมตตา,

ทาบุญ

500
300

200

200

กาทารี นา พัชริ นทร์, ธีระสาน ยังให้ผล,ฟิ ลิป ทา,โรซา
แดง,ยวง บัปติสตา คาตา,เยโนเวฟา พาดี,ลูซีอา 
07.30 น. ทองศรี ,เปาโล สมรักษ์,มารี อา ภิรมย์,เซซีลีอา หนู
 เลื่อน,เปาลา วิรัชดา,โทมัส บัญชา
 สุขสาราญครอบครัว นางจีรภา สกลธวัฒน์ และ
ญาติพนี่ อ้ งทุกคน, อุทิศให้ ดอมินิกโก ชัชวาล โพติยะ
ครบ 5 ปี ,อักแนส วิไล ทองอันตัง,เปโตร บุญเรื อง
ฮันวงศ์,เบเนดิกโต สายันต์ คาศรี ,คาเบรี ยล ทองอินทร์
,อันนา บัวผัน สกลธวัฒน์
 สุขสาราญครอบครัว ยายไสว ชัยหมื่น, อุทิศให้
โทมา บุปผา,อันนา วิลา ชัยหมื่น,มารี อา ปั ญญา,
เทรซา ประชิน,เทเรซา กิมสุ่น,อากาทา ลาเบียง,
เทเรซา บลนภา,เปโตร สมัย ศรี หนองห้าง
 สุขสาราญแด่ นางบรรจง ธุรารัตน์,อุทิศให้ยอแซฟ
คามอญ ธุรารัตน์,ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา
,บราเดอร์มีคาแอล จักรี อินธิเสน,เกโกรี่ ตามา,มารี อา
คาย ชมภูจนั ทร์
 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 วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม

นางจีรภา

500

ยายไสว

200

นางบรรจง

300

นางพิสมัย

200

ลูกทั้ง 3 คน

200

นางใจงาม

200

 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์

07.30 น.  อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์

อุปพงษ์
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ เปโตร สวาท สิมสะกะ
 อุทิศให้ คลารา สร้อยมาลา,เปาโล หวล,ยวง มานพ
สีสาวรรณ,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ เปโตร ชาญ ลาดบาศรี
 อุทิศให้ ยอห์น บัปติสตา วันทา,อันนา จุลลา ฮุยลุย
 อุทิศให้ เปาโล ประพันธ์ ว้ามป้อง,มารี อา เติน
ดอกสี,โปรี โอ ขิง,มีคาแอล ยกชัย,มีคาแอล ชัชวาลย์
บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,
คาเบรี ยล บู่,อันนา ก้อน,เทเรซา แกม,อัมโบซีโอ ซา
,โรซา สอ,เปโตร แต,ลูซีอา บาง,วิกตอร์ ยินดี พลากุล
,มาร์ติน เกื้อ,มีคาแอล ทองพูน ทองสุข
 อุทิศให้ เปาโล ประทิน,มารี อา แนวดี แสนหัว
เมือง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ศิริบูรณ์,มารี อา ยายชู ฮันวงศ์,
ยอแซฟ สมพูน,มารี อา สมภาร,มีคาแอล สมพร,
ยอแซฟ คาผิน,ซิมโพโรซา จันทรา ฮันวงศ์

คุณอ้อ
แม่
พ่อ – แม่

200
200
200

นายอิทธิกร
ลูกหลาน
วิทชุดา

200
500
200

ก.ประสิทธิ์
วรรณภา
ลาเพียน

200
500
200

ลูกๆ
ภรรยา
ยายไหล

200
200
200

นางละออง

300

นางช่อเอื้อง

500

 อุทิศให้ มารี อา ชูใจ กองมณี ครบ 2 เดือน
 อุทิศให้ วิญญาณเร่ ร่อน

สุภาภรณ์
ประภาศรี

200
200

 สุขสาราญครอบครัว ยายนาง และลูกหลานทุกคน ยายนาง
200
31 มี.ค.19  สุขสาราญแด่ คณะภารดาเซนต์คาเบรี ยล ครู
ภารดาฯ 2,000
10.30 น. นักเรี ยน โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม
อ.ราไพวรรณ 200
  สุขสาราญครอบครัว นายนพพล นางรัตน์ติรส
จันทร์มา, อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา
บางีน อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อา
นภารัตน์ อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ
,มารี อา สิมมะลี,ยอแซฟ ประสงค์ สกนธวัฒน์
 สุขสาราญแด่ นายเจษฎา น.ส.ประภาพร อุปพงษ์ ประภาพร 300
และลูกๆหลานๆ,อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล
สวาท,เทเรซา จันทร์จิรา,ยูลีอานา บัวพา,ฟรังซิส
เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติราช,ยาย
คามา,ตาคามา,จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ, นายบุญมี, นายป่ อง
บุญทศ,แม่พมิ พา สิงหา,มารี อา รัตนาภรณ์ คงฉาย,
นายประพจน์ คารวะ,นายนวการ สิงหะกุล วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว คุณครู ชยั พล ทุพแหม่ง,
ลูกๆ
300
อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นางศิริรัตน์ นามละคร,
นางศิริรัตน์ 200
อุทิศให้ เปาโล เบ,มารี อา มักดาเลนา บุญธรรม
นามละคร ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
อาทิตย์

 สุขสาราญครอบครัว นางสุวรรณา อุตพันธ์,
สุวรรณา
300
อุทิศให้ ยอแซฟ มนัส, ด.ช.วิศรุ จ อุตพันธ์ วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
1,000
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายสมเกียรติ – นางวันพร
 เสมอพิทกั ษ์ และลูกหลาน ที่อยูใ่ กล้และไกลทุกคน
สมเกียรติ
ทุกครอบครัว, อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน
เสมอพิทกั ษ์,คุณแม่เยโนเวฟา ปิ่ นแก้ว คาศรี ,คุณแม่
เซกุนดา ฟลอร่ า โสริ นทร์,ยูรีโอ กิ่ม,มอนิกา พายา,
ยอแซฟ ชาติชาย เสมอพิทกั ษ์,ยอห์น จิ๊ก,อันนาคาแส่ว
,ซาบีนา สมร,มารี อา พงษ์ทอง ทองอันตัง วิญญาณใน
ไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว มามีกลุ ,ครอบครัวยุติธรรม,
200
ศกุนตลา –
อุทิศให้ คุณแม่ลูซีอา สมจิต,เปาโล วันทา,เปาโล
สุทธิศกั ดิ์
ศักดิ์ณรงค์ มามีกลุ ,เปาโล เบ,มารี อา มักดาเลนา
บุญธรรม นามละคร วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
200
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,ยอแซฟ
200
ครู ชูศรี
ชูศิลป์ ,เปโตร สุทธิศกั ดิ์ กายราช วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
200
นายพิเชษฐ์ 200
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ 200
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
อ.พรรณพิมพ์
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน,มารี อา พรนภา,
200
นิลม

มารี อา นันทิชา,มีคาแอล ณรงค์ ยงบรรทม,มัวทิว
สว่าง,เทเรซา สวรรค์,มารี อา มักดาเรนา หนูรื่น แร่ ถ่าย


 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
 อุทิศให้ เปโตร คาใส,เทเรซา สุภาพร ดุมรถ,
อากาทา บุญมา ศรี สุพรรณ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อังเยโล ทองอินทร์ ยงบรรทม
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
 อุทิศให้ คุณแม่จอห์น แมรี่ เฉลิมรัตน์ ธีระนุกุล
 อุทิศให้ ลูซีอา สกุณา แดงลีท่า

ดรุ ณี
เบญจมาศ
อมรรัตน์
นางวาสนา
ลูกๆ
ยายนาง
ป้าพัด

 สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
นางมาลี
31 มี.ค.19 ร่ าง กายที่แข็งแรง
19.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายพูลศักดิ์ บุดดีดว้ ง
นายพูลศักดิ์
  สุขสาราญแด่ น.ส.นิภาพร ดาลุนพัน
นิภาพร
 สุขสาราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ อุบลวรรณ
ราชคา, อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา อุปพงษ์
 สุขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม
คพ.เอ
และลูกๆ ทุกคน,สุขสาราญแด่นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้วญ
ิ ญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น ญาติพี่
ญาติพนี่ อ้ ง
อาทิตย์

200
200

วันจันทร์
1 เม.ย.19

06.00 น.
200
200
200
200
200

200
500
200
200

300

วันอังคาร
2 เม.ย.19

06.00 น.
200

200

น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มารี อา มักดาเลนา ลมัย,เปโตร คาฝ้าย,
มีคาแอล มานิตย์ ศรี วรกุล,ยอแซฟ ฤดู,อันนา เฉลิม
ซึมเมฆ,ลูซีอา พงษ์เพชร อุปรี ย ์ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประเสริ ฐ,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย,กาทารี นา บุญเรื อง อุปรี
,มารี อา วิลยั ตระกูลมา,เทเรซา พรดารา กงพันลาด
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ กรมเรี ยน,เซซีลีอา ทองสุข,มารี อา
ราไพวัลย์ ศรี วรกุล,อันตน คาพัง,มารี อา สิมมา
อุดมเดช,ซูซานนา ยายวิทย์,มีคาแอล วิรัตน์ วัฒนานุ
กุล,ลูกา ประสิทธิ์,กาทารี นา สาราญ อุดมเดช,
กาทารี นา พันมหา,เปาโล สมศักดิ์ เดชศิริอุดม
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางรัตติกรณ์ ยงดี
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ นายเศรษฐกุล
บุญเหนือ, อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส คาวอน
ศรี วรกุล
 สุขสาราญครอบครัว นายเป๋ นางมารวม ชัยวังราช,
สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายนิคม ชัยวังราช, อุทิศให้
ยอห์น ทองมี,เปโตร ปาน,อันนาตาเซีย อินตา ชัยวังราช

อ.ประมาณ
ญาติพนี่ อ้ ง

200
500

ญาติพนี่ อ้ ง

200

อรพรรณ

200

ครู รัตน์ศรี

400

ยายควร
ครู วนั เพ็ญ

200
200

นางมารวม

500

วันพุธ
3 เม.ย.19

06.00 น.

19.00 น.
วันพฤหัส
4 เม.ย.19

06.00 น.

10.00 น.
วันศุกร์
5 เม.ย.19

06.00 น.

,องเหือง,บาเหือง จันถิ,ยวง พวง,ซาบีนา นวล,อันนา
เลี่ยมพันธ์ ,เปาโล สมรัตน์ จันทรังษี,คุณพ่อยอห์น 
นริ นทร์ ศิริวิริยานันท์ ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
 สุขสาราญครอบครัว นายประเสริ ฐ - นางจีราภรณ์
ด.ญ.อังเจลิน, สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ออสติน
ภิรมย์วงศ์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี ครบ 3 เดือน
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 อุทิศให้ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายอธิป แดงลีท่า
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ลูกา จวน,ยูลีอา วันดี อุปรี ,ฟรังซิสโก คง
,อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง,องกิ้น เหงียนกง ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วง
ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ บาบาร์ร่า ยอห์น สมประดี แดงลีท่า
 มิสซาอุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา ครบ 100 วัน
 สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช
และลูกทั้ง 3 คน,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน
,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต
องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว
,อันนา บาเทียว พงษ์พศิ , องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ

อ.ประมาณ
ลูกๆ
ยายวรรณ

อ.ประมาณ
ญาติพนี่ อ้ ง
จุ๋ม-แจ็ค-จูน

200
200
200

200
200
200

นายอธิป
อ.ประมาณ
ลูกหลาน

200
200
200

นายอธิป
ลูกๆ
นางรจนา

200
500
300

ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร องขาย
,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,
ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร วิชยั ,
เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ เทียน,มอนิกา ลา,เยโนเวฟา ทองคา
เด่นไชยรัตน์,ยอแซฟ ยาน,ยออันนา จันทร์,เยโนเวฟา
เกษร กายราช,คุณตาพันมหา วงศ์กาฬสินธุ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี ,ยอแซฟ เกิด,มารี อา
สมนึก,เปโตร ทวีศกั ดิ์ คาศรี ,มารี อา วิลยั ตระกูลมา,
เทเรซา พรดารา กงพันลาด วิญญาณในไฟชาระ

อ.ประมาณ
ป้าบุญลอง

200
200

ป้าน้อย

200

อรพรรณ

200

10.30 น.  สุขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
 อุทิศให้ ยอห์น องแห่ ง,มารี อา ข่า ห่อเหวีย่ ง,
เปโตร บุญมี,เซซีลีอา หงี่ จันทร์ลา
19.00 น.   เดินรู ป 14 ภาค 

ยายควร
สงวน

200
200

-

-

วันเสาร์  สุขสาราญแด่ น.ส.อฐิติยา แร่ ถ่าย, อุทิศให้ ยอห์น
6 เม.ย.19 สุพจน์ แร่ ถ่าย
06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,อังเยโล ทองอินทร์
ยงบรรทม,เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง

ป้าน้อย

200

อ.ประมาณ
ญาติพนี่ อ้ ง

200
200
200

สุนทราภรณ์
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