ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 17
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุ รศักดิ์ พงษ์พศิ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 : 06.00 น. = 17,905.- / 07.30 น. = 9,023.- / 10.30 น. = 7,421.- /
19.00 น. = 7,586.- รวม 41,935 บาท (อา.ที่ 14 เม.ย. : 24,179 บาท)
2. เงินทานวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ จานวน 8,581 บาท
3. เงินทานนมัสการกางเขน จานวน 15,450 บาท
4. เงินทานวันเสาร์ ศักดิ์สิทธิ์ จานวน 8,952 บาท
5. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ
น.ส.ปรมาภรณ์ อุ่นหล้า พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กานันประสิ ทธิ์ บริ บูรณ์ / ส.ท.สมจิตร มังกาย /
ส.ท.สุ รศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
6. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ น.ส.อริ ษา
พาพรมลิก
7. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิภาพร ทองอันตัง กับ
นายปัทจพล บัวชุม
8. เชิญประชุมคณะกรรมการสภาภิบาลวัด : วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
นักบุญยอแซฟ อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ
9. งานเลีย้ งอาลา – ขอบคุณ : คุณพ่ อขวัญชัย นาอุดม (ย้ายไปประจาที่วดั นักบุญยอแซฟ ดอนทอย) /
ซ.ราไพวรรณ แสนต่ างนา (ย้ายไปประจาที่อารามรักกางเขนท่าแร่ ) ซ.ปราณี ว่องไว (ย้ายไปประจาที่

โรงเรี ยนเซนต์ยอแซฟ กาฬสิ นธุ)์ / ซ.ชฎาพร จอวา (ย้ายไปประจาที่โรงเรี ยนมารี ยพ์ ิทกั ษ์ สว่างแดนดิน)
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2019 เวลา 18.00 น. ทีศ่ าลาปี ติมหาการุญ เชิญพี่นอ้ งร่ วมงาน และร่ วม
บริ จาคโรงทาน อาหาร และพี่นอ้ งที่ประสงค์ไปส่ ง คพ.ขวัญชัย นาอุดม ให้แจ้งที่บา้ นพักสงฆ์ เพื่อเตรี ยม
รถ และอาหาร ในวันศุกร์ ที่ 17 พ.ค. 2019 เวลา 09.30 น. สาหรับซิสเตอร์ วันจันทร์ ที่ 13 พ.ค.2019
เวลา 09.00 น.
10. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลมหาสนิท มิสซาผูส้ ู งอายุ
เวลา 10.30 น. และมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
11. ศีลสมรสหมู่ : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. เชิญพี่นอ้ งแจ้งทางวัดเพื่อเรี ยนคาสอน
12. พิธีรับ – ส่ ง คุณพ่ อ ซิสเตอร์ ประจาวัดท่าแร่ : วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 มิสซาที่ 1 : 06.00 น.
การต้อนรับ สังฆานุกร ชัยเฉลิม สุ ทธิ, ซ.นงนุช พันวงษา, ซ.รุ่ งอมร คาภูแสน, ซ.วิภาภรณ์ อินทรักษ์
อาลา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม, ซ.ราไพวรรณ แสนต่างนา, ซ.ปราณี ว่องไว, ซ.ชฎาพร จอวา
13. ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ : วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 เวลา 10.00 น. มีพิธีมิสซา
แท่นพระเตรี ยมฉลองวัดดังนี้ :
- วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนสมานมิตร / แท่นชุมชนบ้านใหม่ /
แท่นชุมชนสามัคคี / แท่นคุม้ เบ็ธเลแฮม
- วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนสุ ขสันต์ / แท่นคุม้ นาซาแร็ ธ /
แท่นชุมชนท่าสะอาด / แท่นคุม้ โนนสาราญ
- วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนป่ าหว้าน / แท่นชุมชนสหมิตรสัมพันธ์ /
แท่นชุมชนสร้างแก้ว
- วันศกุร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.00 น. แห่ พระรู ปอัครเทวดามีคาแอล เริ่ มตั้งขบวนหน้าศาลา
มาร์ติโน แห่ รอบนอกกาแพงวัด แล้วเข้ามาเคารพรู ปปั้ นคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ แล้วร่ วมพิธีมิสซา
- วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2019
เวลา 09.30 น. : ต้อนรับพระสังฆราช ชมการแสดง
เวลา 10.00 น. : พิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 12.00 น. : รับประทานอาหาร
เวลา 14.00 น. : ประเพณีแห่ ตน้ เงิน
เวลา 19.00 น. : ชมมหรสพ
จึงขอความอนุเคราะห์บริ จาคโรงทาน อาหาร น้ าดื่ม ปัจจัยต่างๆ สาหรับคณะพระสงฆ์ (ที่บา้ นพัก
พระสงฆ์) พี่นอ้ งสัตบุรุษชาวท่าแร่ และจากวัดต่างๆ (ที่ศาลามาร์ติโน) เชิญพี่นอ้ งร่ วมทาบุญขอมิสซา

เพื่อมอบแด่พระสงฆ์ที่มาร่ วมงานฉลองวัด
14. ทางวัดได้ มหี นังสื อแจ้ ง : เรื่ องซองมหาพรต และซองขอมิสซาฉลองวัดผ่านทางชุมชน / คุม้ เพื่อรณรงค์
โอกาสฉลองวัด
15. เชิญร่ วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่ อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็ นเจ้าวัดองค์แรกของ
วัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้ องประชุม 30 ชุด ชุดละ 1,200 บาท. / - ตกแต่ง
ภายใน ตรม.ละ 500 บาท
16. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง มีคาแอล เอกรินทร์ พงษ์พิศ บุตร นายนริ นทร์ กับ นางอาวรณ์
พงษ์พิศ เลขที่ 306 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ณปภัช แก้วกิง่ บุตรี นายวีระศักดิ์ กับ
นางจันทิพา แก้วกิ่ง เลขที่ 14 หมู่ 11 ต.หนองโขน อ.โคกศรี สุพรรณ จ.สกลนคร
17. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายประธานรัฐ ปฐมธนพงษ์ บุตร ผช.ศาสตราจารย์ ปฐม กับ
นางจารุ วรรณ ปฐมธนพงษ์ เลขที่ 9 ซอย 15 ต.สุ ภาพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กับ มารีอา ชลิตา นิยมธรรม
บุตรี นายชวลิต กับ นางเพ็ญศรี นิยมธรรม เลขที่ 636 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
18. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : ครอบครัว ลูกหลานญาติพี่นอ้ ง อุทิศให้ ฟรังซิส
เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงษ์ จานวน 6,000 บาท

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

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลปัสกา วันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
( ฉลองพระเมตตา )
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นางวานิช แสนปาก และ
28 เม.ย.19 ลูกๆทุกคน
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายระเบียบ ร่ มโพธิ์ชยั
  สุขสาราญครอบครัว นายวินิจ คาศรี
 สุขสาราญครอบครัว นายอนุกูล,นางมาลัย คาศรี
และลูกๆทุกคน, อุทิศให้ มัทธิว สุพรรณ,มอนิกา
มันนา แสนปาก ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มี

ผู้ขอ

ทาบุญ

นางวานิช

200

จันมา
นายวินิจ
นายอนุกูล

200
200
500

ใครคิดถึง

 สุขสาราญแด่ จ่าสิบเอก ชัยธวัช ปั ญญาคา,อุทิศให้ วิไลวรรณ 200
ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา,วิกตอร์ เติน,ยูรีอา
เฟื อง,บราเดอร์ จักรี อินธิเสน,มารี อา คาย,เกโกรี ตามา
ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย 200
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,
จ่าสิบเอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
คุณอ้อ
200
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
ภรรยา
200
 อุทิศให้ มาระโก บุญมี บุญญาน้อย
มอญแก้ว 200
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ ,ยอแซฟ
ส.ท.ศิริพงษ์ 300
วิระศักดิ์ เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม
,ยอแซฟ ไตรรงค์ ทองอันตัง,มารี อา บุญเปรี ยบ
คาสุขมุ
 อุทิศให้ เปโตร ไส,มาร์ธา อุดร,ลูกาซาโร ทรงพล,
สุพตั รา
1,000
เปโตร มาดี,โทมัส บุญสัน,เทเรซา บัญมา,มารี อา
อาวรณ์,เปาโล สุรัตน์ ทรงพล,เยโนเวฟา หนูทอม,
กาทารี นา จุลลา ทองอันตัง,มาร์ธา โสภา ลือแก้วมา,
เทเรซา สีสุข อาจุฬา,โทโมยูกิ ทาคาฮาชิ
 อุทิศให้ ฟรังซิส ประดิษฐ์,อากาทา ลาเทียน,เปโตร ครู มาลินี
200
สาเร็จ ยงคาชา ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม ครบ 100 วัน,
คาเบรี ยล จันทา,อันนา ปัดชา ยงบรรทม

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ปลัดบังอร นาคทอง
28 เม.ย.19  สุขสาราญครอบครัว คุณสุรศักดิ์ – คุณนวลละออ
10.30 น. พีรพงศ์พพิ ฒั น์,บุตรสาว,บุตรชาย,น.ส.พีริยา,
 นายพิริยะพงศ์
 สุขสาราญครอบครัว สระมุรินทร์
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,ยอแซฟ
ชูศิลป์ ,เปโตร สุทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน ครบ 1 ปี ,มารี อา
พรนภา,มารี อา นันทิชา,มีคาแอล ณรงค์ ยงบรรทม
,มัทธิว สว่าง,เทเรซา สวรรค์,มารี อา มักดาเรนา หนูรื่น
แร่ ถ่าย
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
 อุทิศให้ อังเยโล ทองอินทร์ ยงบรรทม
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา อุปพงษ์
,มาร์ธา คาหวา,เปาโล มีชยั โน๊ตสุภา,อักแนส เสถียร
,ยอแซฟ คาตา แสนปาก
อาทิตย์

 อุทิศให้ ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อันเดร ฝันดี,อักแนส คาตัน ซึ มเมฆ,ซี มอน

นางใจงาม

ปลัดบังอร
นวลละออ

500

1,000
500

จารุ วรรณ
ลูกหลาน

500
200

ครู ชูศรี

200

นายพิเชษฐ์
อ.ประมาณ
นิลม

200
200
200

ดรุ ณี
ลูกๆ
นางวาสนา
นางบังอร

200
200
200
200

อมรรัตน์
ครู พชั ริ นทร์

200
300

อาทิตย์
28 เม.ย.19

19.00 น.


วันจันทร์
29 เม.ย.19

06.00 น.

วันอังคาร

วิชระ เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ เบเนดิก คาเหวียน,อากาทา หนูพ่วง อินธิเสน,
เปโตร ริ มบุ่งเซี ยม,ลูซีอา ประทัย แซ่ ลิ้ม
 อุทิศให้ เปโตร จันดี,กาทารี นา คาเย็น แสนลือชัย,
โรซา มารี อา วิญญู บุญแฮด
 อุทิศให้ วิญญาณญาติพี่นอ้ งตระกูล ศรี วรกุล
 สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพร่ าง
กายที่แข็งแรง
 สุขสาราญครอบครัว นางกองเพชร ศุภศรี
 สุขสาราญแด่ น.ส.วีรวรรณ ทองอันตัง และลูกหลาน
 สุขสาราญครอบครัว น.ส.นันทิตา มาหนู
 สุขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
ลูกๆทุกคน,สุขสาราญแด่นายพลวัฒน์ ไชยโก,อุทิศให้
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรชัย ยงบรรทม
 อุทิศให้ มาระโก บุญมี บุญญาน้อย
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณปัตนี ชัยวังราช
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอห์น บุญสวาน,มาร์ ธา สว่าง,มีคาแอล พยัก
ฤทธิปะ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง สุทธิ,เซซี ลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ
ประสาน,อักแนส บันดาล,เทเรซา วิมาน,อานาสตาซี อา
ไพศาล บุดดีดว้ ง,คลารา สร้อยมาลา สี สาวรรณ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี



นวลละออ

500

จารุ วรรณ

500

จารุ วรรณ
นางมาลี

1,000

กองเพชร
วีรวรรณ

500
300

นันทิตา
คพ.เอ

200
300

ลูกๆ

200

ญาติพี่นอ้ ง
แววตา
นางเสรี พฒั
อ.ประมาณ
ญาติพี่นอ้ ง

200
200
200
200
200

ลูกหลาน

200

อ.ประมาณ

200

200

30 เม.ย.19  อุทิศให้ ยอห์น บุญสวาน,มาร์ ธา สว่าง,มีคาแอล พยัก
ญาติพี่นอ้ ง

06.00 น. ฤทธิปะ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ ยวง สุทธิ,เซซี ลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ
ประสาน,อักแนส บันดาล,เทเรซา วิมาน,อานาสตาซี อา
ไพศาล บุดดีดว้ ง,คลารา สร้อยมาลา สี สาวรรณ

200

ลูกหลาน

200

 สุขสาราญครอบครัว เทเรซา ศิริรัตน์ ศรี ครชุม,
1 พ.ค.19 คุณประสพ คอหล้า
อ.ประมาณ
06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ คามิลโล ซ่วน,โรซา ชาเรื อง ตระกูลมา,ฟิ ลิปเป วิลยั พร
สังข์,มารี อา จินดา,ยอแซฟ พิชิต ตระกูลมา,เปโตร หวา,โร
ซา สุริมา แดงลีท่า,อันนา อัมพร,ยวง ปัญญา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ยอห์น บุญสวาน,มาร์ ธา สว่าง,มีคาแอล พยัก ญาติพี่นอ้ ง
ฤทธิปะ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง สุทธิ,เซซี ลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ
ลูกหลาน
ประสาน,อักแนส บันดาล,เทเรซา วิมาน,อานาสตาซี อา
ไพศาล บุดดีดว้ ง,คลารา สร้อยมาลา สี สาวรรณ
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
-

300

วันพฤหัส  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายคณิ น จริ งจิต,สุขสาราญ
2 พ.ค.19 แด่ น.ส.สาราญ ทองอันตัง และลูกหลานทุกคน
06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด มีคาแอล ฐิติพร บัวทอง,
อุทิศให้ นางสมบุญ, นายสมพิศ, แคทธารี น อัจฉรา
บัวทอง ครบ 3 ปี
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มารี อา เตือนใจ ทรงเล็กสิงห์,มีคาแอล ซ้าย,
มีคาแอล เกียรติกาญจน์,มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน
อภิเชษฐ์

น.ส.สาราญ

200

ศักดิ์สิทธิ์ –
ฐิติพร

200

อ.ประมาณ
ลูกหลาน

200
200

วันพุธ

200
300

200
200

-

 อุทิศให้ ยอห์น บุญสวาน,มาร์ ธา สว่าง,มีคาแอล พยัก
ฤทธิปะ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ ยวง สุทธิ,เซซี ลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ
ประสาน,อักแนส บันดาล,เทเรซา วิมาน,อานาสตาซี อา
ไพศาล บุดดีดว้ ง,คลารา สร้อยมาลา สี สาวรรณ

ญาติพี่นอ้ ง

200

ลูกหลาน

200

วันศุกร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายกิตติพงษ์, น.ส.ศศิธร ยงดี
3 พ.ค.19  สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช
06.00 น. และลูกทั้ง 3 คน,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน

ยายควร
นางรจนา

200
300

อ.ประมาณ
ญาติพี่นอ้ ง

200
200

ลูกหลาน

200

ยายควร
-

200
-

สงวน

200

อ.ประมาณ
ลูกหลาน

200
200

,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต
องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว,
อันนา บาเทียว พงษ์พิศ, องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์
ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอห์น บุญสวาน,มาร์ ธา สว่าง,มีคาแอล พยัก
ฤทธิปะ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง สุทธิ,เซซี ลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ
ประสาน,อักแนส บันดาล,เทเรซา วิมาน,อานาสตาซี อา
ไพศาล บุดดีดว้ ง,คลารา สร้อยมาลา สี สาวรรณ
10.30 น.  สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
19.00 น.  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่าแร่
วิญญาณพี่นอ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น องแห่ง,มารี อา ข่า ห่อเหวี่ยง,เปโตร
บุญมี,เซซี ลีอา หงี่ จันทร์ ลา

วันเสาร์  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
4 พ.ค.19  อุทิศให้ ยวง สุทธิ,เซซี ลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ

06.00 น. ประสาน,อักแนส บันดาล,เทเรซา วิมาน,อานาสตาซี อา
ไพศาล บุดดีดว้ ง,คลารา สร้อยมาลา สี สาวรรณ

