ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 27
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์/ 19.00 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ออาทิตย์ ว่ องไว และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2019 : 06.00 น. = 8,060.- / 07.30 น. = 4,304.- /
10.30 น. = 4,051.- / 19.00 น. = 4,404.- รวม 20,823 บาท
2. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จำนวน 7,510 บำท
3. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2019 : อ่ำนพระวำจำโดย อ.นิทศั น์ เสมอพิทกั ษ์
กับ อ.ถนอม สุขสง่ำเจริ ญ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษำวรรณ / อ.ศรี สว่ำง
คำเสงี่ยม / ครู ปองปรี ดำ เหล่ำบุญมำ / คุณกล้องเพชร คำศรี
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2019 : อ่ำนพระวำจำโดย คุณวิยดำ ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2019 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.นิพำพร ทองอันตัง
กับ นำยปั ทจพล บัวชุม
6. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : วันที่ 9 - 10 กรกฎำคม 2019 วันพุธที่ 10 กรกฎำคม 2019 เวลำ 06.00 น.
งดมิสซำ เวลำ 19.00 น. มีพธิ ีนพวำร และมิสซำตำมปกติ
7. เรียนเชิญพลมารีย์เขตกลางทุกท่าน : ร่ วมประชุมคอมีเซียมสัญจร ในวันเสำร์ที่ 12 กรกฎำคม

2019 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมพลมำรี ย ์ อำคำรยอแซฟ กอมบูริเออ
8. เชิญร่ วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่ อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี กำรมำเป็ นเจ้ำ
วัดองค์แรกของวัดท่ำแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บำท / - ไฟห้ องประชุม 30 ชุด
ชุดละ 1,200 บ. / - ตกแต่ งภายใน ตรม.ละ 500 บำท
9. โครงการทาดาว 1 ล้ านดวง : ขอบคุณพีน่ อ้ งซึ่งกำลังทำดำวกันอย่ำงคึกคัก ทำให้ท่ำแร่ เป็ น
เมืองแห่งดำว ขอให้พนี่ อ้ งดูเกณฑ์กำรทำ ซึ่งพิมพ์ลงในสำรวัดแล้ว และติดตำมคุม้ / ชุมชน
ของผูใ้ หญ่บำ้ น อนึ่ง ดำวโมบำยเล็กๆซึ่งส่ วนใหญ่ทำจำกริ บบิ้น พลำสติก ก็อยูใ่ นเกณฑ์ ขอ
ให้นบั ด้วย และที่ทำจำหน่ำยก็ขอให้นบั ด้วย ดำวนั้นให้ติด และประดับไว้ที่บำ้ น
10. ช่ วงนี้มีผู้เสี ยชีวิตค่อนข้ างมาก : จึงขอควำมร่ วมมือจำกพีน่ อ้ ง เมื่อมีกำรตั้งศพ และมิสซำ
หน้ำศพของบ้ำนเจ้ำภำพ หรื อที่ศำลำของวัดทั้ง 2 แห่ง (ศำลำปี ติมหำกำรุ ญ - ศำลำมำร์ติโน)
ขอพีน่ อ้ งงดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และงดกำรเล่นพนันทุกชนิด เพือ่ เป็ นกำรเคำรพผูล้ ่วงลับ
และเป็ นกำรให้เกียรติเจ้ำภำพญำติพนี่ อ้ งของผูล้ ่วงลับ ให้อยูใ่ นบรรยำกำศของกำรสวด
ภำวนำ ร่ วมไว้อำลัยด้วยควำมเชื่อและศรัทธำ สมกับเป็ นหมู่บำ้ นคำทอลิก
11. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่ำง ยอแซฟ วัชรพล บุดดีด้วง บุตรนำยพูลศักดิ์ กับ
นำงรุ่ งนภำ บุดดีดว้ ง เลขที่ 1112 หมู่ 7 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สุ ชาดา
ชาจันทึก บุตรี นำยประมวล กับ นำงช่อมำศ ชำจันทึก เลขที่ 217 / 26 หมู่ 4 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12. พิธีประกาศใช้ และรับมอบ “ ธรรมนูญสุ ขภาพตาบลท่ าแร่ ” : วันนี้หลังรับศีลฯมิสซำที่ 1
จะมีกำรประกำศใช้และรับมอบ “ธรรมนูญสุขภำพตำบลท่ำแร่ ” โดยนำยอัยกำร จำปำรำช
กำนันตำบลท่ำแร่
13. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนนำซำแร็ธ 502 บำท / ชุมชนสำมัคคี 440 บำท
14. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ผ้ าม่ านหลุยส์ ห้ องประชุม ชุดละ 1,000 บาท บริ จำคแล้ว
26 ชุด ยังเหลืออีก 74 ชุด : สุขสำรำญครอบครัว นำยพูลศักดิ์ บุดดีดว้ ง 10 ชุด (10,000.-) /
ป้ำละออ ศรี วรกุล อุทิศให้เบเนดิกโต คำปำว,อักแนส คำวอน ศรี วรกุล,ยอห์น บัปติสต์
กิติวฒั น์,เปำโล กมล,ยวง พงษ์นริ นทร์ ปทุมมำศ 1 ชุด (1,000.-)

15. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่ นละ 1,000 บาท บริ จำคแล้ว 32 แผ่ น
คงเหลืออีก 133 แผ่ น : ลูกหลำน อุทิศให้ ฟี โรมีนำ พันยำ อภัยนอก และญำตที่ล่วงลับ 1
แผ่ น (1,000.-) / ป้ำละออ ศรี วรกุล อุทิศให้ คุณพ่ออันตน คำผง,เปโตร วิง,คริ สตินำ แพง
กำยรำช,เบเนดิกโต คำปำว,อักแนส คำวอน ศรี วรกุล 1 แผ่ น (1,000.-) / สุขสำรำญครอบครัว
นำยสมศักดิ์ สำยสมร และลูกหลำน 2 แผ่ น (2,000.-) / ลูกหลาน อุทิศให้ลูซีอำ พิศวำท
เชียงแมน 3 แผ่ น (3,000.-)
16. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้ องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริ จำคแล้ว 18 ชุด
ยังเหลืออีก 134 ชุด : ลูกหลำน อุทิศให้ เปโตร รต อภัยนอก 1 ชุด (1,200.-) / ป้ำละออ
ศรี วรกุล อุทิศให้ คุณพ่ออันตน คำผง กำยรำช,เปโตร ฝ้ำย,สเตฟำโน พ่วง,ปโตร พร้อม,
แอนโทนี นพดล ศรี วรกุล 1 ชุด (1,200.-)
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 

 สุขสำรำญครอบครัว นำยอนุกูล นำงมำลัย คำศรี
7 ก.ค.19 และลูกหลำนทุกคน
07.30 น.  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.ศศิรดำ ศรี วรกุล
  โมทนำคุณพระเจ้ำ สุขสำรำญแด่ นำยอลงกรณ์
ใจเสรี
 สุขสำรำญครอบครัว นำยสมศักดิ์ นำงรัตนำพร
สำยสมร และลูกหลำนทุกคน
 สุขสำรำญครอบครัว ครู ต๋ งึ ครู ตุ๊ นิลเขต, อุทิศให้
อาทิตย์

ผู้ขอ

ทาบุญ

นำงมำลัย

500

สุรีวลั ย์
แม่

500
200

รัตนำพร

300

ครู ต๋ งึ -ครู ตุ๊

300

เปโตร เรื องเดช,โรซำ หนูรื่น,โรซำ รัตนำพร ศรี แก้ว
 สุขสำรำญครอบครัว นำยวีระชัย อุดมเดช, อุทิศให้
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ำยที่ล่วงลับ วิญญำณที่ไม่
มีใครคิดถึง
 สุขสำรำญแด่ ลูกหลำนคุณตำวันดี อำจุฬำ,อุทิศให้
เปโตร วันดี,เทเรซำ อภัย อำจุฬำ วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 สุขสำรำญครอบครัว นำยสุวรรณ นำงทัศณี
นำยณัฐพล ตรงกงนำม, อุทิศให้ เปำโล ประถม,อันนำ
ยุดี ตรงกงนำม,มำรี อำ ไข่,มีคำแอล สวำท อุปพงษ์
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุพรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซี ลีอำ
หำ,โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำภำ,
เปโตร บัวจันทร์ อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ,จ่ำสิบ
เอก แสง อ้นสูงเนิน ญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ วิญญำณพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอำด คำผำเยือง
 อุทิศให้ มำรี อำ สุพตั รำ แสนปำก
 อุทิศให้ มำรี อำ คร้อม สำสีมำ,ยอแซฟประพันธ์,
มำรี อำ อุบล ไอยะไกษร วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปำโล เลื่อง,โดโรเทอำ คำตัน,โรซำ เทวำ
โสริ นทร์,โยเซฟิ นำ คำสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ วิญญำณ
ในไฟชำระ



นำยวีระชัย

200

ลูกหลำน

300

สุวรรณ

300

นำงพิสมัย

200

นำงสุภำพร

200

ภรรยำ
นำยอิทธิกร
ลูกสำว

200
200
200

ลูก

200

นำงสุพดั

 อุทิศให้ มีคำแอล คำพุด ฤทธิปะ

07.30 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ สุมิตร โสริ นทร์ ครบ 10 เดือน
  อุทิศให้ เทเรซำ แก้วนภำ พระลับรักษำ
 อุทิศให้ มีคำแอล พิเชษฐ์ กงพันลำด
 อุทิศให้ จ่ำสิบเอก เปโตร ปรำรถนำ ชัยรำช
ครบ 1 ปี ,มีคำแอล สมวำส ชัยรำช,ฟรังซิสโก โงน,
มำรี อำ ถิน,เปโตร สมอำจ,มำรี อำ สมพร,ฟิ ลิป ชูเชิด
,โทมำ ประดิษฐ์ ชัยรำช, วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มำรี อำ คร้อม สำสีมำ,ยอแซฟ ประพันธ์
,มำรี อำ อุบล ไอยไกษรวิญญำณญำติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอำด คำผำเยือง
ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ คำเบรี ยล ยลมำ,มำรี อำ มักดำเลนำ กลม
ยงบรรทม
 อุทิศให้ ยอแซฟ ปอน,เปำโล พำ,อันนำ ศรี กำ,ยูเรี ย
อันนำ ทองศรี ,ยอแซฟ หนูลม,มำรี อำ สมจิต,ฟี โลมีนำ
ประสิทธิ์,ปู่ ย่ำ ตำ ยำย
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สำ,โรซำ เปรี ยบ ,ยอแซฟ
วิระศักดิ์ เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กำทำรี นำ เสงี่ยม
,ยอแซฟ ไตรรงค์,เวโรนีกำ สมสนุก ทองอันตัง,มำรี อำ
บุญเปี ยก คำสุขมุ
 อุทิศให้ โทมัส ชัชวำล อินธิเสน
 อุทิศให้ เปำโล ทุ่น,คริ สตินำ คำเตียน,เปโตร ดิ้ง,
กำทำรี นำ วิไล,รำฟำแอล วรศิลป์ ,รำฟำแอล วัชริ นทร์,
นำยธีรภัทร์ อุดมเดช

ลูกหลำน
พงษ์
เกษรำพร
นำงบุญสูง

200
500
200
200
1,000

ลูกสำว
200
ภรรยำ-ลูก
500
นำงเพียร
500
วิลินลูกหลำน

500

ส.ท.ศิริพงษ์
300

ยำยชัน
นำยวีระชัย

ลูก

200
200

 อุทิศให้ เปโตร เกษม,เทเรซำ ดร แดงลีท่ำ
 รัตนำพร
 อุทิศให้ เปโตร จำเนียร,อำกำทำ เลี้ยง พำพรมลิด,
เปโตร ศรัณ,มีคำแอล บุญกอง,มำร์ธำ เสถียร สำยสมร
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
ลูกๆ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมเดช ปำนแสน,เปโตร สมชำย
,มีคำแอล วิลยั เสมอพิทกั ษ์
ครู สุรภิน
อาทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพนั ธ์
7 ก.ค.19 วิจิตรจันทร์, คุณภูวดล ทองศิริ
10.30 น.  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.ชัญญำนุช รำชชมภู
อ.เพลินพิศ
 ครบ 8 ปี
 สุขสำรำญครอบครัว นำยสุเวียน นำงรุ จิรำ หลวง
อำทิตย์
โกฎ และลูกๆหลำนๆ
 สุขสำรำญครอบครัว นำงวนำรัตน์ นำยธำนีรัตน์
วนำรัตน์
ด.ญ.ธิดำรัตน์ เต็มปลื้ม,ครอบครัว นำยปรี ชำ
นำยปริ ญญำ กำญจนเกตุ, อุทิศให้ พระคุณเจ้ำมีคำแอล
เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,เปโตร ศรี สมุทร,อักแนส ทองมำ
ชมภูจนั ทร์,ซิสเตอร์กอแรตตี ชมภูจนั ท์,นำยธรรมะ
เต็มปลื้ม,นำยบัวสวรรค์ สุขสุคติ,นำงฉลอง
หำญริ นทร์,นำงทวี ศรี ษำวรรณ ญำติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ำย
ที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 สุขสำรำญครอบครัว อุปพงษ์ และลูกๆหลำนๆ,
ประภำพร
สุขสำรำญแด่ นำยเจษฎำ,สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด
น.ส.ประภำพร อุปพงษ์, อุทิศให้ มำรี อำ ยำยไข่,
มีคำแอล สวำท,เทเรซำ จันทร์จิรำ,ยูลีอำนำ บัวพำ,ฟรัง
ซิส เซเวียร์ ประสำท อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติรำช,

200
300

500
200
200
300
1,000

300

มำรี อำ รัตนำภรณ์ คงฉำย,ยำยคำมำ, ตำบุญหนำ, 
10.30 น. นำงทรัพย์,นำยป่ อง บุญทศ,จ่ำสิบเอก คฑำวุฒิ,
 นำยบุญมี,นำยบุญเลิศ,แม่พมิ พำ สิงหำ,นำยประพจน์
คำรวะ,นำยนวกำร สิงหะกุล,นำยโอมอินทร์
วรรณกำร วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.นัญฐพัชร หงษ์ณี,
ลูกหลำน
อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง
,โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่ ชัยหมื่น วิญญำณญำติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลำน
มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบลู ย์
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,ยอแซฟ
ครู ชูศรี
ชูศิลป์ ,เปโตร สุทธิศกั ดิ์ กำยรำช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มำรี อำ จินตนำพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ
ครู ศิวำพร
ศรี เมือง,ยวง ประเสริ ฐ,มอนิกำ วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ลูซีอำ พิศวำท เชียงแมน
ลูกๆ
 อุทิศให้ โรซำ หนูไทย เชียงแมน
ลูกๆ
 อุทิศให้ มำร์ธำ ชมชื่น สกลธวัฒน์
ครอบครัว
 อุทิศให้ ยำซินตุส สมชัย อุปพงษ์,เปำโล มีชยั
นำงบังอร
โน๊ตสุภำ,มำร์ธำ คำหวำ ชัยหมื่น,ยำซินโต บุญมำ
อุปพงษ์
 อุทิศให้ มำระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์ ครบ 1 ปี
ค.ลูกหลำน
 อุทิศให้ มำร์ธำ สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครู ขนั ธ์
อ.พจนำ
มนตรี สำ,กำทำรี นำ พรทิพย์ กอโคตร,เปำโล แสน

สกลธวัฒน์

 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอำ ทองจีน,เบดำ ทะศรี อ.เพลินพิศ
,กำทำรี นำ เหลี่ยน,มีคำแอล ชูศกั ดิ์,เปำโล ประดิษฐ์
โสริ นทร์,เฮโลนีมสั คำหล้ำ,ลูซีอำ บำงีน อุดมเดช,
คุณพ่อวิสูง, คุณแม่วำริ นทร์ โรจนโอฬำร

200

300
 สุขสำรำญครอบครัว นำยพูลศักดิ์ บุดดีดว้ ง
นำยพูลศักดิ์ 1,000
7 ก.ค.19  สุขสำรำญแด่ นำยวุฒินน
ั ต์ สำโยธำ, อุทิศให้
นำงมำลี
200
19.00 น. เปโตร รัฐพล แสนโสม
  สุขสำรำญครอบครัว นำยวีระ กรมแสง,อุทิศให้
นำยวีระ
200
พระคุณเจ้ำมีคำแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,คำเบรี ยล บู่
,อันนำ ก้อน,เทเรซำ แกม,อัมโบซีโอ ซำ,โรซำ สอ,ยวง
กว่ำง,เปโตร แต,ลูซีอำ บำง,วิกตอร์ ยินดี พลำกุล,
มำร์ติน เกื้อ,มีคำแอล ทองพูน ทองสุข,กำทำรี นำ
พัชริ นทร์,ยวง วีระศักดิ์ ควรเมตตำ,นำยวีระศักดิ์
กรมแสง วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ คุณตำโทมัส สงวน,คุณยำยกำทำรี นำ
ลูกๆ
200
ทองใส อินธิเสน,โรซำ เสนำะ เฮืองฮุง ญำติพนี่ อ้ งที่
ล่วง ลับ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มำระโก บุญมี บุญญำน้อย
แววดำ
200
อุทิศให้ เปโตร รต,ฟี โลมีนำ พันยำ,ยอห์น ชัยณรงค์
ลูกๆ
200
,เทเรซำ สร้อยเพชร,มำรี อำ ศรี จนั ทร์ อภัยนอก,ยวง
เกวียน,มำรี อำ บุบผำ,ฟรังซิ ส เซเวียร์ บุญรักษ์
พันนำคำ ญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
อาทิตย์

200

200
300
200
200
200
200

200
200

วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคำแอล
ญำติ
200
มำนิตย์ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มำรี อำ ทองพูน
สุวภิ ำ
200
สีสำวัน วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล บุดดีดว้ ง,ยอแซฟ นำยพูลศักดิ์ 1,000
สมเดช ปำนแสน วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วันจันทร์  สุขสำรำญแด่ โรซำ คำเจียน พงษ์พศิ
8 ก.ค.19

06.00 น.

วันอังคาร
9 ก.ค.19

06.00 น.
วันพุธ
10 ก.ค.19

19.00 น.

วันพฤหัส
11 ก.ค.19

06.00 น.

 อุทิศให้ มีคำแอล คำพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ มนตรี เนืองทอง
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มำรี อำ ทองพูน
สีสำวัน วิญญำณในไฟชำระ
 สุขสำรำญแด่ ครู คำสอน นักเรี ยนคำสอนวัดท่ำแร่
 อุทิศให้ มีคำแอล คำพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มำรี อำ ทองพูน
สีสำวัน วิญญำณในไฟชำระ
 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 อุทิศให้ มีคำแอล คำพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มำรี อำ ทองพูน
สีสำวัน วิญญำณในไฟชำระ
 สุขสำรำญครอบครัว อ.สมฤทธิ์ กำยรำช และลูกๆ
ทั้ง 3 คน, อุทิศให้ มีคำแอล คำเพชร,เทเรซำ ยำย
สำรำญ,ครู เทเรซำ ดำรำวรรณ,อันตน บัณฑิต,สำมเณร

ญำติ
นำงสุพดั
ครู วริ ัตน์

200
200
200

ครู ปรำณี
นำงสุพดั
สุวภิ ำ

200
200
200

นำงสุพดั
สุวภิ ำ

200
200

อ.สมฤทธิ์

500

เบเนดิกโต สนิท,มำรี อำ ศิริพร กำยรำช,ยอแซฟ 
องเด,ลูซีอำ ยำยเลียน,มำเซอร์เซแลสติน พำที,มำรี อำ
วิมำน อุดมเดช,ฟี โลมีนำ ยำยรสศรี ,อันตน นิยม
สกนธวัฒน์,เทเรซำ ยำยมยุรี,อันตน นิธิ กุลพันธ์,ยวง
บัปติสตำ ประทิน,กลำรำ บำทิน ศรี วรกุล,เทเรซำ อำรี
รัตน์ รักษำนำม,ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวทย์ศิริยำนันท์
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธำตรี ,ยวง สุธิ,
อ.ประมำณ
เซซีลีอำ เพียง,อำกำทำ ลีกำ
 อุทิศให้ มีคำแอล คำพุด ฤทธิปะ
นำงสุพดั
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มำรี อำ ทองพูน
สุวภิ ำ
สีสำวัน วิญญำณในไฟชำระ

200
200
200

วันศุกร์

 อุทิศให้ มีคำแอล คำพุด ฤทธิปะ
12 ก.ค.19  อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มำรี อำ ทองพูน
06.00 น. สีสำวัน วิญญำณในไฟชำระ

นำงสุพดั
สุวภิ ำ

200
200

วันเสาร์  อุทิศให้ มีคำแอล คำพุด ฤทธิปะ
13 ก.ค.19  อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มำรี อำ ทองพูน
06.00 น. สีสำวัน วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตำ บุญธรรม,มำรี อำ ทองคำ
ซึมเมฆ,ยอแซฟ ประดิษฐ์,มีคำแอล คำพำด,อันนำ
ประชำติ สกลธวัฒน์ วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
17.00 น.  มิสซำสมรส วัชรพล บุดดีดว้ ง * สุชำดำ ชำจันทึก

นำงสุพดั
สุวภิ ำ

200
200

นำงสำยใจ

200

นำยวัชรพล 2,000

