ขอพระเจ้าอวยพระพรแด่พี่น้อง และขอให้โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ได้หมดไปจากโลก
มนุษย์ของเรา พวกเราจะได้สามารถเข้าสู่การดารงชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป
คุณพ่อยอแซฟ สุรศักดิ์ พงษ์พิศ
เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัคร
เทวดามีคาแอล ท่าแร่

วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 17
ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
ที่ อมท. 06 / 2020
15 เมษายน 2020
เรื่อง
เรียน

การทาบุญโอกาสฉลองวัดประจาปี
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น ประธานชุมชน / คุ้ม และพี่น้องสัตบุรุษ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ได้แพร่ระบาด
ไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดารงชีพทุกๆด้านของมนุษย์โลก และส่งผลกระทบต่อการ
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ของพวกเราซึ่งกาหนดไว้เป็น วันที่ 2 พฤษภาคม 2020 ซึ่งต้องงดการฉลอง
วัดในวันเวลาดังกล่าว ซึ่งได้ประกาศและลงสารวัดแล้วนั้น
กระนั้นก็ดีทางวัด และคณะกรรมการบริหารสภาวัดได้ตระหนักและเล็งเห็นความจาเป็นใน
การมีรายรับ เพื่อการใช้จ่ายบริหารจัดการของวัด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้า ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าบารุงรักษาวัด
ให้คงสภาพที่ดีได้ ซึ่งรายจ่ายแต่ละเดือนค่อนข้างมาก จึงขอพี่น้องได้ช่วยกันทาบุญเหมือนเดิม แต่วิธีการนั้นต้อง
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
- ขอมิสซาสุขสาราญ, อุทิศแด่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ
- ทาต้นเงินเป็นครอบครัว ตระกูล ชุมชน คุ้ม
- ใส่ซองทาบุญ บริจาค
โดยนาส่งถวายที่บ้านพักพระสงฆ์วัดท่าแร่ของพวกเรา ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2020
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอเน้นย้าว่าพวกเราจะต้องปฏิบัติตามมาตราการของจังหวัด กระทรวง
สาธารณสุข และรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ให้ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ให้ส่งตัวแทนในการถวาย
จึง ขอพี่ น้องลู กหลานชาวท่าแร่ทุกๆคน เป็นน้าหนึ่ง ใจเดียวกัน แม้ส ถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถให้พี่น้องไปร่วมพิธีกรรมที่วัดได้ แต่พวกเราชาวท่าแร่ลูกวัดอัครเทวดามีคาแอล
ท่าแร่ ยิ่งมั่นคงในความเชื่อศรัทธาต่อพระเจ้า สามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันอยู่เสมอ

แนวทางปฏิบัติในการทาบุญโอกาสฉลองวัด วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2020 เวลา 09.00 น. –
18.00 น.
1. เข้า – ออก ทางประตูข้างหอระฆัง โดยมีการคัดกรอง ตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข
ส่วน ประตูใหญ่ด้านหน้า (ถนนหลวง) และประตูหลัง (ถนนราษฎร์เจริญ) ยังคงปิดเหมือนเดิม ตามคา
ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
2. ยานพาหนะทุกประเภท สามารถจอดในบริเวณของวัดได้
3. ใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ให้สง่ ตัวแทนในการถวาย
4. ไม่มีการแห่ ไม่มีเครื่องเสียง ตามประกาศของจังหวัด
5. ยกถวายที่บ้านพักพระสงฆ์ พระสงฆ์รับมอบ อวยพรแด่พี่น้อง
จึงขอขอบคุณพี่น้องชาวท่าแร่ล่วงหน้าในพลังความเชื่อศรัทธา รักพระเจ้า รักวัด รัก
ศาสนา มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันไม่เสื่อมคลาย แม้อยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ขอให้พวกเรามั่นคงในความเชื่อศรัทธา รักสามัคคีกันอยู่เสมอๆน่ะครับ ขอพระเจ้าอวย
พระพรแด่พี่น้องทุกๆคน
2. ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง : เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดารงตาแหน่ง
หน้าที่
2.1 คุณพ่อสมยศ พาพรหมฤทธิ์ : เลขาธิการอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง
2.2 คุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา : เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก, วัดอัครเทวดามีคาแอล
ห้วยหินลาด, วัดนักบุญเปโตร หนองแสง – ดงอีบ่าง
2.3 คุณพ่อสุรพงษ์ นาแว่น : หัวหน้าเขตตะวันตก
2.4 คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ : หัวหน้าเขตกลาง
2.5 คุณพ่อสุริยา ผันพลี : ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นิคมน้าอูน อภิบาลกลุ่มคริสตชน
นิคมน้าอูน
2.6 คุณพ่อไพศาล ว่องไว : พ่อบ้านประจาสานัก, วัดน้อยโรงพยาบาล และส่งศีลผู้ป่วย, ช่วยงาน
อภิบาลวัดพระหฤทัยคู่ สกลนคร
2.7 คุณพ่อภัคพล มหัตกุล :เจ้าอาวาสวัดพระนามเยซูโพนสวาง,วัดน้อยนักบุญเปาโล สว่างแดนดิน

2.8 คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา : เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาคาเบรียล ปากทวย, อภิบาลกลุ่มคริสตชน
อาเภอท่าอุเทน
2.9 คุณพ่อศิริชัย พุดษา : ช่วยงานสังฆมณฑลอุบลราชธานี
2.10 คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสสักการสถานฯ สองคอน
2.11 คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว : เตรียมตัวเข้าอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม (หลังเดือนตุลาคม 2020 )
2.12 คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต : ผู้ให้การอบรมบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ (หลังเดือนตุลาคม 2020 )
2.13 สังฆานุกร ลิขิต สัพโส : ช่วยงานพระคริสตประจักษ์ นาบัว
3. การโยกย้ายพระสงฆ์ / ซิสเตอร์ ประจาวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ : จากการประกาศของอัครสังฆมณ
ฑลท่าแร่ – หนองแสง และซิสเตอร์อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ / ซิสเตอร์
วัดท่าแร่ของพวกเรามีการโยกย้าย ดังนี้
3.1 คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสสักการสถานฯ สองคอน ( ไปประจา 4 พฤษภาคม 2020 )
3.2 ซิสเตอร์รุ่งอมร คาภูแสน : ประจาที่โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ พังโคน ( ไปประจา 8 พฤษภาคม 2020 )
3.3 ซิสเตอร์วิภาภรณ์ อินทรักษ์ : ประจาที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ ( ไปประจา
7 พฤษภาคม 2020 )
และซิสเตอร์เข้ามาประจาที่วัดท่าแร่ ดังนี้
3.4 ซิสเตอร์ภัทรวาดี ทาสุวรรณ์ : ย้ายมาจากวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย ( มาประจา 5 พฤษภาคม 2020 )
3.5 ซิสเตอร์ปรีพร จอวา : ย้ายมาจากวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว ( มาประจา 5 พฤษภาคม 2020 )
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่มีการจัดรถยนต์ไปส่งจากพี่น้อง
สัตบุรุษ มีแต่พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ตัวแทนสภาภิบาลวัดเป็นตัวแทนไปส่ง จึงไม่ได้จัดพิธีรับ พิธีส่ง คุณพ่อ
ซิสเตอร์ ดังกล่าว
4. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2020 พระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ
* ขอส่งคาภาวนา และกาลังใจแด่พี่น้องสัตบุรุษชาวท่าแร่ทุกๆคน *
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอพี่น้องได้สวดภาวนาที่บ้านยึด
ปฏิบัติตามคาประกาศของมิสซัง จังหวัดสกลนคร กระทรวงสาธาณสุข และรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ติดตาม
และร่วมพิธีกรรม ตามช่องสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้หมดไปจากโลกของพวกเรา
เพื่อพวกเราจะสามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป ขอภาวนาให้และเป็นกาลังใจแด่พี่น้องทุกๆคน
ครับ
บทรับศีลมหาสนิท ด้วยความปรารถนา

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกเชื่อมั่นว่าพระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทอย่างแท้จริง ลูกรักพระองค์เ หนือ
สิ่งอื่นใดและปรารถนาอยากจะรับพระองค์ไว้ภายในจิตวิญญาณของลูก แต่ในเมื่อลูกยังไม่สามารถรับพระองค์
ในสภาพปังได้ในขณะนี้ อย่างน้อยก็ขอให้พระองค์ได้โปรดเสด็จมาในจิตใจ โดยอาศัยความปรารถนาของลูก ลูก
ขอสวมกอดพระองค์ คล้ายกับ ว่าพระองค์ประทับอยู่ ณ ที่นั่น แล้ว จะขอชิดสนิทกั บพระองค์ ทั้ง กายและ
วิญญาณ โปรดอย่าให้ลูกเหินห่างจากพระองค์ไปเลย อาแมน
บทภาวนาต่อนักบุญร็อค เพือ่ ผู้ติดเชื้อโควิด-19
ข้าแต่นักบุญร็อค องค์อุปถัมภ์ของบรรดาผู้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ซึ่งดูเหมือนว่าไร้ความหวัง แต่
เพราะคาเสนอวิงวอนของท่านต่อพระเยซู ทาให้ผู้เจ็บ ป่วยได้รับความบรรเทา และได้รับการเยียวยา ขอท่าน
นักบุญร็อคได้โปรดเสนอวิงวอนต่อองค์พระบุตร โปรดรักษาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ที่ระบาดอยู่ทุกมุมโลกในเวลานี้
ให้หายจากโรคร้ายโดยเร็ววัน และขอให้เชื้อโรคนี้หมดไปจากโลก โปรดปกป้องพวกลูกทั้งหลาย ให้รอดพ้นจาก
โรคร้ายทั้งปวงด้วยเถิด พวกลูกวอนขอทั้งนี้ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของพวกลูกทั้งหลาย
อาแมน
นักบุญร็อค ช่วยวิงวอนเทอญ

จัดพิมพ์โดย : แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา วันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 2020
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

อาทิตย์
26 เม.ย.
20

07.30
น.


โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

ทาบุญ

ชญาภา

500

อ.วีระพัฒน์
นางพิสมัย

200
200

น.ส.นัยรัตน์

200

 สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว นายอลงกต
ยศศรียา
 สุขสาราญครอบครัว ครูวีระพัฒน์ – ครูละเอียด ศรีวรกุล
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ, อันนา วิจิตร เหนือ
กลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา สาย,
คุณแม่โกลเดีย ดารณี, ยอแซฟ คาภา, เปโตร บัวจันทร์,เปโตร
วันดี, เทเรซา อภัย, ยายเคน อาจุฬา, ฟรังซิส ลาไย
คาศรี,จ่าสิบเอกแสง อ้นสูงเนิน และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มัทธิว ชูศักดิ์ เสมอพิทักษ์

 อุทิศให้ อันนา สุรางค์,เปโตร วีระพันธ์,เทเรซา ปราณี พงศ์ อ.ปองทิพย์
ชีวะกุล,องหลิว ห่อเหวี่ยน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วิรัตน์
 อุทิศให้ กาทารีนา วิลัย ตระกูลมา
สามี ลูกหลาน
 อุทิศให้ มารีอา อรทัย อุดมเดช
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา ผอ.อนุสิทธิ์ –
ลูกหลาน
ลบ นามโยธา,ฟรังซิส เซเวียร์ คามี,มอนิกา คาต่อน
 เหนือกลาง วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
ชนิดา
 อุทิศให้ โดโลติอา คาหล้า,โทมา สีโห,มีคาแอล สุริยันต์,
ฟิลิป สุรเดช,เทเรซา ราชินี ทรงเล็กสิงห์
นภาพร
 อุทิศให้ มีคาแอล ชาติชาย อินธิเสน
น.ส.กิตศิริ
 อุทิศให้ เทเรซา รัชนีวัลย์ กายราช
มิตรไทย
 อุทิศให้ นายเที่ยง อุปรี ครบ 100 วัน,คลารา เสวย,
นางสมคิด อุปรี,ไพรัตน์ กันยา
อ.วีระพัฒน์
 อุทศิ ให้ เซซีลีอา ทองสุข ศรีวรกุล,ซูซานนา ผาไล
(ยายวิทย์),ยอแซฟ กรมเรียน ศรีวรกุล,เซซีลีอา ยายเอิน,
มีคาแอล วิรัตน์ วัฒนานุกูล,คุณตาปาน ศรีเชียง
ส.ท.ศิริพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรียบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์ เชีย
นพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารีนา เสงี่ยม,โรมาโน จันที,อันนา
ภู,ยอแซฟ ไตรรงค์ ทองอันตัง,มารีอา บุญเปรียบ คาสุขุม,
เวโรนีกา สมสนุก
อุดมลักษณ์
 อุทิศให้ ยวง พิชัย กัลยาบาล
 อุทิศให้ เซซีลีอา ทองสุข ศรีวรกุล ครบ 13 ปี,ยอแซฟ
กรมเรียน ศรีวรกุล

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นางวิยะดา ดอนแสง
26 เม.ย.
20

10.30
น.

 สุขสาราญครอบครัว นายสมพร อินธิตก, ครอบครัว
นายนรากร สกลธวัฒน์, ครอบครัวนางศิริกาญจน์
อินธิตก,ครอบครัว นายชัยวิชิต คาศรี,นายประยง กายดี
 สุขสาราญครอบครัว ร้านบ้านยา, ลุงประดิษฐ์ แร่ถ่าย
 สุขสาราญครอบครัว วุฒิไกร ทองอันตัง, อุทิศให้

200
300
200
100



สเตฟาโน พ่วง ศรีวรกุล,มีคาแอล บุญถัน,มารีอา มะลินา
ทองอันตัง ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตรสมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ


200
200
200
500
300

400

200
200

วิยะดา
อนงค์

300
200

ลุงประดิษฐ์
วุฒิไกร

300
200

 อุทิศให้ นายศิวกร คาทะเนตร
 อุทิศให้มาร์ธา สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครูขันธ์ มนตรี
สา,กาทารีนา พรทิพย์ กอโคตร,เปาโล แสน สกลธวัฒน์,
นางจาเนียร เดชาเลิศ
อุทิศให้ ลูกา สมัย,เปโตร บุญมี,เปโตร วิจิตร,เปโตร
สมคิด
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา,มีคาแอล
สายัญณ์ อุปพงศ์,มาร์ธา คาหวา,มีคาแอล จันสอน
ชัยหมื่น,เปาโล มีชัย โน๊ตสุภา วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน ครบ 2 ปี,มารีอา
พรนภา,มารีอา นันทิชา,มีคาแอล ณรงค์ ยงบรรทม,มัทธิว
สว่าง,เทเรซา สวรรค์,มารีอา มักดาเลนา หนูรื่น แร่ถ่าย
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา ทัน สกลธวัฒน์,เปโตร เห่า ห่อเหวี่ยน
,ยวง บัปติส รอดอ กายดี,กาทารีนา ทอน,เปโตร อัด
สกลธวัฒน์,เบเนดิก สายัน คาศรี,โทมา ตาล,อันนา
กาทอน อินธิตก,มารีอา เอียด,เทเรซา ประไพ คาศรี
 อุทิศให้ เทเรซา ทัศนีย์ ซึมเมฆ,ยอแซฟ ปรารถนา
,อักแนส นันทิยา คาเสงี่ยม,ยอแซฟ ศุภวัฒน์ ศรีเรไร
วิญญาณญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟือง,อันตน คาเขียน,

ลูกหลาน

200

น.ส.กชกร
อ.พจนา

300
200

ยายพิกุล

200

นางบังอร

200

นางวัลภา
นิลม

200
200

อนงค์

200

ลูกหลาน

500

ลุงประดิษฐ์

200

เทเรซา อุไร,เบเนดิกโต ประพันธ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ โทมา คาทด,กาทารีนา คาไผ,อากาทา คาเบ็ด
,ลูกา รสสา,ยากอบ เทพา,เทเรซา พิสมัย, ปริศนา แร่ถ่าย
 อุทิศให้ เยโนเวฟา ทองคา เด่นไชยรัตน์
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริฐ พงศ์พิศ
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ลุงปรีชา อาจุฬา และลูกๆ
26 เม.ย. หลานๆทุกคน, อุทิศให้ อากาทา นารี ปานโพจาน,มารีอา
สุพี เชียนพลแสน,มารีอา พรทิพย์,ยวง หนูแดง,ซิสเตอร์
20
19.00 เทเรซา มารี อาจุฬา วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
น.
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา
 ทองใส อินธิเสน,คุณปูว่ ิกตอร์ เติน,คุณย่ายูรีอา เฟือง อินธิ
เสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารีอา ตอง ประกิ่ง
 อุทิศให้ เทเรซา ป้านจ๋า,ยวง ขิ่ง,มารีอา คาเสวย
ยงบรรทม,มารีอา หนูทอม คาสุขุม ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พิศ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.สุวิชาดา วันทาแก้ว,
27 เม.ย. อุทิศให้ มารีอา ตอง ประกิ่ง ครบ 100 วัน
20
 สุขสาราญครอบครัว นางประพิศ ชัยหมื่น,อุทิศให้
06.00 น. โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา,เปโตร เซิก,
อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพ
แหม่ง,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เปาโล เทเวศน์
,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,โทมา ดา
,อันนา แจ้ง อินธิเสน,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง,

ลุงประดิษฐ์
ร.บ้านยา
ญาติ
ลุงปรีชา

ลูกๆ

300
200
200
200

ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ มอนิกา สุนี คาพุทธ ครบ 6 ปี,ยอแซฟ
สมชาย คาพุทธ
วันอังคาร  อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
28 เม.ย. ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
20
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา พงศ์สวัสดิ์,หลุยส์ ศุภวิชญ
06.00 น. แดงลีท่า
 อุทิศให้ เปโตร อุดม อภิรัตน์มนตรี
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์

นางวัลภา
อ.ศิรินทิพย์

200
300

ครูชูศรี

200

ลุงต๊อก

200

ป้าฮุย
นางวัลภา

200
200

 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์

นางวัลภา

200

วันพฤหัส  อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์

นางวัลภา

200

นายณรงค์

300

นางวัลภา
ป้าอ้อง

200
200

200

วันพุธ
ลูกหลาน
พันธุ์พิศ

200
500

ญาติ

200

ใจขวัญ

300

นางประพิศ

300

29 เม.ย.
20
06.00 น.
30 เม.ย.
20
06.00 น.
 สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช
1 พ.ค.20 และลูกทั้ง 3 คน,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน
06.00 น. ,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต
องเคลือบ,มารีอา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว,
อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์
ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ,กาทารีนา มัณฑนา
จีนะโกฎ
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์

วันศุกร์

 อุทิศให้ มารีอา เตือนใจ ทรงเล็กสิงห์ ครบ 30 ปี,
มีคาแอลซ้าย ทรงเล็กสิงห์ ครบ 39 ปี

วันเสาร์
2 พ.ค.20

