วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 18
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2019 : 06.00 น. = 8,414.- / 07.30 น. = 3,635.- /
10.30 น. = 4,190.- / 19.00 น. = 3,894.- รวม 20,133 บาท (อา.ที่ 21 เม.ย. : 41,935 บาท)
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย นางอลิษา เชียนพลแสน กับ
ครู ณฐั ิยา ศิริสวัสดิ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์ / นายสุวรรณ งะบุรง
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. ประชุมกลุ่มพระหฤทัย : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 เวลา 12.30 น. ที่วดั น้อยพระเมตตา
6. ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่ : วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2019 เวลา 10.00 น.
(ทางวัดขอ งด มิสซา 06.00 น. ) มีพิธีมิสซาแท่นพระเตรี ยมฉลองวัดดังนี้ :
- วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนสมานมิตร / แท่นชุมชน
บ้านใหม่ / แท่นชุมชนสามัคคี / แท่นคุม้ เบ็ธเลแฮม
- วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนสุขสันต์ / แท่นคุม้ นาซาแร็ ธ /

แท่นชุมชนท่าสะอาด / แท่นคุม้ โนนสาราญ
- วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนป่ าหว้าน / แท่นชุมชน
สหมิตรสัมพันธ์ / แท่นชุมชนสร้างแก้ว
- วันศกุร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.00 น. แห่พระรู ปอัครเทวดามีคาแอล เริ่ มตั้งขบวนหน้า
ศาลามาร์ ติโน แห่รอบนอกกาแพงวัด แล้วเข้ามาเคารพรู ปปั้นคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ แล้ว
ร่ 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. : แห่ตน้ เงิน มีการแห่รอบในวัด เต้น ฟ้อน รถแห่ เหมือนปี ที่ผา่ นมาปกติ
เวลา 19.00 น. : ชมมหรสพ
จึงขอความอนุเคราะห์บริ จาคโรงทาน อาหาร น้ าดื่ม ปัจจัยต่างๆ สาหรับคณะพระสงฆ์
(ที่บา้ นพักพระสงฆ์) พี่นอ้ งสัตบุรุษชาวท่าแร่ และจากวัดต่างๆ (ที่ศาลามาร์ ติโน) เชิญพี่นอ้ งร่ วม
ทาบุญขอมิสซา เพื่อมอบแด่พระสงฆ์ที่มาร่ วมงานฉลองวัด
7. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019
8. ศีลสมรสหมู่ : วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. เชิญพี่นอ้ งแจ้งทางวัดเพื่อเรี ยนคาสอน
9. พิธีรับ - ส่ ง คุณพ่อ ซิสเตอร์ ประจาวัดท่ าแร่ : วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 มิสซาที่ 1 : 06.00 น.
การต้อนรับ สังฆานุกร ชัยเฉลิม สุทธิ, ซ.นงนุช พันวงษา, ซ.รุ่ งอมร คาภูแสน,ซ.วิภาภรณ์ อินทรักษ์
อาลา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม, ซ.ราไพวรรณ แสนต่างนา, ซ.ปราณี ว่องไว, ซ.ชฎาพร จอวา
สาหรับพี่นอ้ งที่ประสงค์ไปส่ง คพ.ขวัญชัย นาอุดม และซิสเตอร์ ให้แจ้งความประสงค์ที่บา้ นพัก
พระสงฆ์ เพื่อเตรี ยมรถยนต์ และอาหาร ส่งคุณพ่อขวัญชัย วันศุกร์ ที่ 17 พ.ค. 2019 เวลา 09.00 น.
ส่งซิ สเตอร์ วันอาทิตย์ ที่ 12 พ.ค. เวลา 08.00 น. และวันจันทร์ ที่ 13 พ.ค.2019 เวลา 09.00 น.
10. ประชุมสงฆ์เขตกลาง : วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 10.00 น.ที่วดั นักบุญกาทารี นา ทุ่งมน
11. ทางวัดจะทาการเปิ ดการเรียนคาสอน : สาหรับเด็กคาสอนในวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เป็ น
ต้นไป ขอให้ผปู้ กครองทุกท่านช่วยบอกเตือน และส่งเสริ มลูกหลานของเราให้ไปวัด และเรี ยน
คาสอนตอนเช้า เป็ นต้น ป.4 และ ป.6 ที่เตรี ยมตัวรับศีล และทางวัดจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูก

ฝังเสริ มสร้างคุณธรรมสาหรับลูกหลานของเรา เรี ยนตั้งแต่ระดับ ป.3 ถึง ป.6
12. เชิญร่ วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็ นเจ้าวัดองค์
แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้ องประชุม 30 ชุด ชุดละ 1,200 บ.
/ - ตกแต่งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
13. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1
คู่ที่ 1 ระหว่าง อันตน ณัทธรพงษ์ ตระแก้ วจิต บุตร นายอนุชา กับ นางอัจฉรา ตระแก้วจิต
เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.วรามาศ ลิ่มสุ วรรณโรจน์ บุตรี นายชลินทร์
กับ นางวิภาภรณ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ เลขที่ 4109 / 147 ถ.สุขมุ วิท เขตบางนา กรุ งเทพฯ
คู่ที่ 2 ระหว่าง นายจักรพงษ์ บุตรวงษ์ บุตร นายบุญมี กับ นางบุญเลี้ยง พวงสูงเนิน เลขที่
9/10 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กับ เทเรซา ธิติยา มานะโพน บุตรี นายบุญเถิง กับ นางลาพันธ์
มานะโพน เลขที่ 253 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง มีคาแอล เอกรินทร์ พงษ์พศิ บุตร นายนริ นทร์ กับ
นางวราภรณ์ พงษ์พิศ เลขที่ 306 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ณปภัช แก้ วกิ่ง บุตรี
นายวีระศักดิ์ กับ นางจันทิพา แก้วกิ่ง เลขที่ 14 หมู่ 11 ต.หนองโขน อ.โคกศรี สุพรรณ จ.สกลนคร
15. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : ครอบครัวนายเรื องศักดิ์ นางไพวรรณ
สี สาวรรณ อุทิศให้ อักแนส ทวี,ยวง สมเนตร สี สาวรรณ,คาเบรี ยล จันทา,อันนา ปัดชา ยงบรรทม
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ 1,000.-

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา วันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
อาทิตย์
5 พ.ค.19
07.30 น.


 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
 สุขสาราญแด่ คุณพ่อ ซิ สเตอร์ ประจาวัดท่าแร่ และพี่
น้องชาวท่าแร่ ทุกท่าน
 สุขสาราญครอบครัว พันโท มานะ - นางพิสมัย
อ้นสูงเนิน
 สุขสาราญแด่ นายสมควร สกลธวัฒน์
 สุขสาราญแด่ ลูกๆหลานๆ นายบัญชา นางหนูรื่น

ผู้ขอ

ทาบุญ

ซิ สเตอร์

1,000

นางพิสมัย

200

นายสมควร
ลูกหลาน

200
300

เชียรพลแสน

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด โรซา ทัศนา ยงคาชา
 สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
นายพงษ์ศกั ดิ์ มาหนู
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายอนุสรณ์ แซ่กงั
 สุขสาราญครอบครัว นายสุวรรณชัย นางวงศ์ศิลป์
ทองอันตัง และลูกๆหลานๆ,อุทิศให้ ยอแซฟ นอระกา
,แบร์ นาแด็ต วันดี,มักดาเลนา ยายเพียร,หลุยส์ อุทร,
มารี อา วัลยา,มารี อา ครู ศรี อาพร ทองอันตัง วิญญาณญาติ
พี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
 สุขสาราญครอบครัว นายอดิศร เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ นางวาสนา
อุปพงษ์, อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์ ครบ 100
วัน,เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว ลูกหลานคุณ
ตาวันดี, อุทิศให้ เปโตร วันดี,เทเรซา อภัย,ยอแซฟ คาภา
อาจุฬา,พ่อเฒ่าเคน,แม่เฒ่าเคน,ยวง สี ใคร,เทเรซา สุวินซา
วรรณพรม วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซี ลีอา หา
,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิ ส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง
อ้นสูงเนิน ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ พี่นอ้ งที่ล่วงลับ

ครู ทศั นา
นางยาใจ

300
200

แม่
วงศ์ศิลป์

500
300

นายอดิศร

200

นางวาสนา

200

ลูกหลาน

300

นางพิสมัย

200

คุณอ้อ
ภรรยา
นางสุภาพร

200
200
200

 อุทิศให้ เปาโล ดี,มารี อา สมหมาย ศรี ครชุม,เปาโล 
สุกนั ,มารี อา แก่นสา,มาร์ ธา ละมวน,เปโตร สมควร
มือกุศล,มารี อา ประไพ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา ครบ 1 ปี ,เซซี ลีอา หนูรื่น,เปาลา
วิรัชดา เชียรพลแสน
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ทา,โรซา แดง,ยวง บัปติสตา คาตา,
เยโนเวฟา พาดี,มารี อา ภิรมณ์,ยูลีอานา ทองศรี ,เปาโล
สมรักษ์,ยวง วีระศักดิ์,กาทารี นา พัชริ นทร์ ,ยวง วรวุฒิ
เชียรพลแสน
 อุทิศให้ ยากอบ เบน,อักแนส บุญปัน,ลูซีอา เพ็ญศรี ,
เปโตร มะลิ,ยวง บัปติสตา ใจเลิศ,มารี อา อุไรวรรณ,
เปโตร สมเพียร,เปาโล นิรันดร์ ,ฟิ ลิป ชาญณรงค์,
จ่าสิ บตารวจตรี ยุทธการ
 อุทิศให้ เปาโล คาบัง,อันนา คาดี,โรซา สมมิตร,
อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิ ส ประดิษฐ์,เปโตร สาเร็จ ยงคาชา
,มีคาแอล เสถียร,ลาซาโร ทัน,อากาทา สตรี ตระแก้วจิตร
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล ประจบ,ออกัสติน ณพรัชต,เทเรซา
บัวศรี ขันอาสา ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ และที่ไม่มีใครคิดถึง
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด เภสัชกรหญิง หทัยชนก
5 พ.ค.19 ราชชมภู
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นางบรรเทา ทรงหาคา และ
 ครอบครัวลูกๆทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพนั ธ์
วิจิตรจันทร์ , คุณภูวดล ทองศิริ
 สุขสาราญครอบครัว อุปพงษ์ และลูกๆหลานๆ,

จินตนา

300

นายสมควร
ลูกหลาน

200
300

ลูกหลาน

300

ลูกหลาน

300

ครู ทศั นา

200

เสาวนีย์

200

อ.เพลินพิศ

200

นางบรรเทา

200

ครู สุรภิณ

200

ประภาพร

300

สุขสาราญแด่ นายเจษฎา น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,อุทิศให้
มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์ จิรา,ยูลีอานา
บัวพา,ฟรังซิ ส เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,เปโตร ออม
กิตติราช,มารี อา รัตนาภรณ์ คงฉาย,ยายคามา, ตาบุญหนา,
จ่าสิ บเอก คฑาวุฒิ, นายบุญมี,นายบุญเลิศ, นางทรัพย์,
นายป่ อง บุญทศ,แม่พิมพา สิ งหา,นายประพจน์ คารวะ,
นายนวการ สิ งหะกุล วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันตน กาสิ น ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
 อุทิศให้ ยาซิ นตุส สมชัย,ยาซิ นโต บุญมา อุปพงษ์,
มาร์ ธา คาหวา,เปาโล มีชยั โน๊ตสุภา,อักแนส เสถียร,
ยอแซฟ คาตา แสนปาก
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน
 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 ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารี อา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ
ศรี เมือง,ยวง ประเสริ ฐ,มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ฟี โลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์,เทเรซา
สร้อยเพชร,มารี อา ศรี จนั ทร์ อภัยนอก,มารี อา บุปผา,ยวง





ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

นายพิเชษฐ์
ดรุ ณี
ลูกๆ
นางบังอร

200
200
200
200

อมรรัตน์
ป้าบุญลอง

200
200

อ.ศิวาพร

300

ลูกหลาน

200





อาทิตย์
5 พ.ค.19
19.00 น.


วันจันทร์

6 พ.ค.19
06.00 น.

เกวียน,ฟรังซิ ส เซเวียร์ บุญรักษ์ พันนาคา วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
นางสมร
 อุทิศให้ ยอห์น เสวย,ดอมินิก วันที,อากาทา สี กา อยูแ่ ร่
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน
อ.พจนา
 อุทิศให้ มาร์ ธา สุ นเทียน,เปโตร ประณต,ครู ขนั ธ์
มนตรี สา,กาทารี นา พรทิพย์ กอโคตร,เปาโล แสน
สกลธวัฒน์
อ.เพลินพิศ
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,เบดา ทะศรี ,
กาทารี นา เหลี่ยน,มีคาแอล ชูศกั ดิ์,เปาโล ประดิษฐ์
โสริ นทร์ ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน อุดมเดช,คุณพ่อ
วิสูง,คุณแม่วาริ นทร์ โรจนโอฬาร
ญาติพี่นอ้ ง
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประเสริ ฐ,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พิศ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
ลูกๆ
 อุทิศให้ ยวง สมควร,อันนา ประไพ,มาร์ ธา ละมวล
บือกุศล
 สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา
นางมาลี
 สุขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
คพ.เอ
ลูกๆทุกคน,สุขสาราญแด่นายพลวัฒน์ ไชยโก,อุทิศให้
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
ลูกๆ
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรชัย ยงบรรทม
ลูกหลาน
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประเสริ ฐ,มีคาแอล
ญาติพี่นอ้ ง
มานิตย์ พงษ์พิศ
อ.สุ นทราภรณ์
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

19.30 น.  มิสซาแท่ นพระ
200
200

200

300
500

200
300

วันอังคาร  สุขสาราญครอบครัว นางวาสนา กาแก้ว และลูกหลาน นางวาสนา
7 พ.ค.19 ที่อยูใ่ กล้ไกล, อุทิศให้ อังเยโล ทองอินทร์ ,ยอแซฟ บุญมา
06.00 น. ,มารี อา หัน ยงบรรทม,ยอห์น กองปี ,โรซา คาปี ,เปโตร
รัตติชยั ,ยวง สมเดช กาแก้ว,ยอห์น ฉวี อยูแ่ ร่ ญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร คาปาว,อักแนส คาวอน ศรี วรกุล,
ครู วนั เพ็ญ
เปาโล เฉลิมพล มานะโพน วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

วันพุธ
 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 
8 พ.ค.19 19.30 น.  มิสซาแท่ นพระ
วันพฤหัส 15.00 น. มิสซาอุทิศให้ คามิลโล วิรัตน์,มีคาแอล
9 พ.ค.19 ศิริชยั ,ดาเนียล ปราโมทย์,เปาโล ปั่น,กาทารี นา ซูซานนา
ศรี วรกุล,มีคาแอล พีระพงษ์ คามูล,เปาโล ซอน,อากาทา
ทองสุข,มีคาแอล บรรจง,เปาโล วีระชัย ตระกูลมา
19.30 น.  มิสซาแท่ นพระ

วันศุกร์
10 พ.ค.19

200

200
200
200

-

06.00 น.
07.30 น.
19.00 น.

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.สุ มนชญา มือกุศล ครบ 5
ขวบ
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ธ์,ฟิ ลิปเป พรภิรมณ์ ยมบุญ,
เปาโล อดิศร,เปาโล วิไล โคตะรักษ์
 อุทิศให้... (เชิญเจ้ าภาพแจ้ งจุดประสงค์ ที่บ้านพักสงฆ์ )
 แห่ พระรูปอัครเทวดามีคาแอล + มิสซา

วันเสาร์  พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองอาสนวิหารอัครเทวดา
11 พ.ค.19 มีคาแอล ท่ าแร่
10.00 น.

500

200

-

-

นางจารัส

1,000

-

-

พ่อ แม่

200

เปรมจิตร

300

สุพตั รา
-

-

-

-
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