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

วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 18
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 ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพทุกๆด้านของมนุษย์โลก และส่งผลกระทบต่อการ
ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ของพวกเราซึ่งกําหนดไว้เป็น วันที่ 2 พฤษภาคม 2020 ซึ่งต้องงดการฉลอง
วัดในวันเวลาดังกล่าว ซึ่งได้ประกาศและลงสารวัดแล้วนั้น
กระนั้นก็ดีทางวัด และคณะกรรมการบริหารสภาวัดได้ตระหนักและเล็งเห็นความจําเป็นใน
การมีรายรับ เพื่อการใช้จ่ายบริหารจัดการของวัด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าบํารุงรักษาวัด
ให้คงสภาพที่ดีได้ ซึ่งรายจ่ายแต่ละเดือนค่อนข้างมาก จึงขอพี่น้องได้ช่วยกันทําบุญเหมือนเดิม แต่วิธีการนั้นต้อง
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
- ขอมิสซาสุขสําราญ, อุทิศแด่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ
- ทําต้นเงินเป็นครอบครัว ตระกูล ชุมชน คุ้ม
- ใส่ซองทําบุญ บริจาค
โดยนําส่งถวายที่บ้านพักพระสงฆ์วัดท่าแร่ของพวกเรา ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2020
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอเน้นย้ําว่าพวกเราจะต้องปฏิบัติตามมาตราการของจังหวัด กระทรวง
สาธารณสุข และรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ให้ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ให้ส่งตัวแทนในการถวาย
จึง ขอพี่ น้องลู กหลานชาวท่าแร่ทุกๆคน เป็นน้ําหนึ่ง ใจเดียวกัน แม้ส ถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถให้พี่น้องไปร่วมพิธีกรรมที่วัดได้ แต่พวกเราชาวท่าแร่ลูกวัดอัครเทวดามีคาแอล
ท่าแร่ ยิ่งมั่นคงในความเชื่อศรัทธาต่อพระเจ้า สามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยู่เสมอ

แนวทางปฏิบัติในการทาบุญโอกาสฉลองวัด วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2020 เวลา 09.00 น. –
18.00 น.
1. ประตูเข้า : เข้าประตูด้านหน้า ถนนราษฎร์เจริญ / ประตูออก ออกประตูหอระฆัง
2. มีการคัดกรอง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข : จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องให้สวม
หน้ากากอนามัยทุกคน รักษาระยะห่าง ให้ความร่วมมือกับพนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่
3. ไม่มีการแห่ : ไม่มีการแห่รอบวัด ไม่ใช้เครื่องเสียง ไม่มีการตีระฆังรับ ไม่มีการพรมน้ําเสก แต่พระสงฆ์
อวยพรแด่พี่น้อง โดยนําต้นเงิน ซองปัจจัย อื่นๆมอบที่บ้านพักสงฆ์
4. ส่งตัวแทน : ในการยกถวาย 2 – 3 คน
5. ยานพาหนะทุกประเภท : สามารถจอดในบริเวณวัดได้
จึงขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ช่วยกันทําบุญเพื่อวัดของพวกเรา เราไม่อาจปฏิบัติตามปกติ
เหมือนฉลองวัดปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้พี่น้องได้
ปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความร่วมมือ ในการป้องกัน
โรคระบาดนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรแด่พี่น้องทุกๆคนครับ (ส่วนยอดเงินการถวายต้นเงิน จะประ
กาศลงในสารวัดฉบับถัดไป ฉบับที่ 19 นะครับ)
2. ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง : เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดํารงตําแหน่งหน้าที่
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 นิคมน้ําอูน อภิบาลกลุ่มคริสตชน
นิคมน้ําอูน
2.6 คุณพ่อไพศาล ว่องไว : พ่อบ้านประจําสํานัก, วัดน้อยโรงพยาบาล และส่งศีลผู้ปววย, ช่วยงาน
อภิบาลวัดพระหฤทัยคู่ สกลนคร
2.7 คุณพ่อภัคพล มหัตกุล :เจ้าอาวาสวัดพระนามเยซูโพนสวาง,วัดน้อยนักบุญเปาโล สว่างแดนดิน

2.8 คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา : เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาคาเบรียล ปากทวย, อภิบาลกลุ่มคริสตชน
อําเภอท่าอุเทน
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 ( ไปประจํา 4 พฤษภาคม 2020 )
3.2 ซิสเตอร์รุ่งอมร คําภูแสน : ประจําที่โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ พังโคน ( ไปประจํา 8 พฤษภาคม 2020 )
3.3 ซิสเตอร์วิภาภรณ์ อินทรักษ์ : ประจําที่วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ ( ไปประจํา
7 พฤษภาคม 2020 )
และซิสเตอร์เข้ามาประจาที่วัดท่าแร่ ดังนี้
3.4 ซิสเตอร์ภัทรวาดี ทาสุวรรณ์ : ย้ายมาจากวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย ( มาประจํา 5 พฤษภาคม 2020 )
3.5 ซิสเตอร์ปรีพร จอวา : ย้ายมาจากวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว ( มาประจํา 5 พฤษภาคม 2020 )
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่มีการจัดรถยนต์ไปส่งจากพี่น้อง
สัตบุรุษ มีแต่พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ตัวแทนสภาภิบาลวัดเป็นตัวแทนไปส่ง จึงไม่ได้จัดพิธีรับ พิธีส่ง คุณพ่อ
ซิสเตอร์ ดังกล่าว
* ขอส่งคาภาวนา และกาลังใจแด่พี่น้องสัตบุรุษชาวท่าแร่ทุกๆคน *
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอพี่น้องได้สวดภาวนาที่บ้านยึด
ปฏิบัติตามคําประกาศของมิสซัง จังหวัดสกลนคร กระทรวงสาธาณสุข และรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ติดตาม
และร่วมพิธีกรรม ตามช่องสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้หมดไปจากโลกของพวกเรา
เพื่อพวกเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป ขอภาวนาให้และเป็นกําลังใจแด่พี่น้องทุกๆคน
ครับ
4. ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง : เรื่องขยายเวลาการงดพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ
เพื่อ
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังอยู่ภายใต้การควบคุมรับบาล และผูร้ ับ

ผิดชอบ ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้ประกาศขยาย
การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศอีก 1 เดือน คือวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2020 ดังนั้น อัครสังฆ
มณฑล
ท่าแร่ – หนองแสง ของเรา จึงขอความร่วมมือจากทุกผู้ทุกฝวาย ให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังต่อ
ไปนี้
1. ขยายเวลางดพิธีกรรมบูชาขอบพระคุณ / มิสซาวันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่
1 – 31 พฤษภาคม 2020 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
2. คุณพ่อเจ้าวัดสามารถ ถวายมิสซาออกทางเครื่องกระจายเสียงของวัด เพื่อให้สัตบุรุษร่วมอยู่ที่
บ้าน และรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาได้ ถ้าเห็นว่าเหมาะสม
3. พี่น้องสัตบุรุษสามารถรับฟังการถ่ายทอดสด มิสซาทางวิทยุของมิสซัง ที่คลื่น FM 104.50
MHz หรือทางออนไลน์ได้ทุกวัน เวลา 06.00 น.
4. งดงานฉลองวัด มิสซาแต่งงาน มิสซาหน้าศพ ส่วนมิสซาปลงศพจะทําที่วัด หรือที่ศาลาของ
สุสานได้ตามความเหมาะสม
5. งดการประชุมกิจการคาทอลิก การรวมกลุ่มบีอีซี การจัดค่ายฯ การอบรม-สัมนาต่างๆ ของ
โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆของมิสซัง
6. งดการเข้าเงียบ และการประชุมของคณะสงฆ์ ประจําเดือนพฤษภาคม 2020
พร้อมกันนี้ พ่อขอให้พี่น้องสัตบุรุษร่วมจิตร่วมใจกันภาวนาสายประคํา เฝ้าศีลทํากิจศรัทธา
อ่านพระคัมภีร์ และกิจการใช้โทษบาปต่างๆ เพื่อขอพระเมตตาจากพระเจ้าสําหรับพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติ
และความตายจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ ขอพระเจ้าอวยพรพี่
น้องทุกคน
( พระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ )
บทรับศีลมหาสนิท ด้วยความปรารถนา
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกเชื่อมั่นว่าพระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทอย่างแท้จริง ลูกรักพระองค์เ หนือ
สิ่งอื่นใดและปรารถนาอยากจะรับพระองค์ไว้ภายในจิตวิญญาณของลูก แต่ในเมื่อลูกยังไม่ สามารถรับพระองค์
ในสภาพปังได้ในขณะนี้ อย่างน้อยก็ขอให้พระองค์ได้โปรดเสด็จมาในจิตใจ โดยอาศัยความปรารถนาของลูก ลูก
ขอสวมกอดพระองค์ คล้ายกับ ว่าพระองค์ประทับอยู่ ณ ที่นั่น แล้ว จะขอชิดสนิทกั บพระองค์ ทั้ง กายและ
วิญญาณ โปรดอย่าให้ลูกเหินห่างจากพระองค์ไปเลย อาแมน
บทภาวนาต่อนักบุญร็อค เพือ่ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

ข้าแต่นักบุญร็อค องค์อุปถัมภ์ของบรรดาผู้เจ็บปววยด้วยโรคภัยต่างๆ ซึ่งดูเหมือนว่าไร้ความหวัง แต่
เพราะคําเสนอวิงวอนของท่านต่อพระเยซู ทําให้ผู้เจ็บ ปววยได้รับความบรรเทา 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 4 เทศกาลปัสกา วันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2020
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

07.30
น.


ทาบุญ

นายณรงค์

1,000

ปูน
ญาติ

200
500

ญาติ

500

ลูก

200

ยายลําดวน

200

 สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 

อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว นายณรงค์ พลสวัสดิ์,
3 พ.ค.20

ผู้ขอ

นางมิตรประไพ ลาดบาศรี,น.ส.ธิดารัตน์ พลสวัสดิ์
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด ด.ช.มงคล ยงบรรทม
 สุขสําราญครอบครัว นางจุฬา ปานโพจาน และ
ลูกหลานๆ
 สุขสําราญครอบครัว นางไพร ปานโพจาน และ
ลูกๆหลานๆ,ครอบครัว นางนิตยา ปานโพจาน
 สุขสําราญครอบครัว ยายอาดีเล่ นิยมธรรม,ครอบครัว
ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้ จัสติน ถนอม
นิยมธรรม วิญญาณชาวท่าแร่ที่ล่วงลับทุกคน
 สุขสําราญครอบครัว คุณยายลําดวน ฤทธิปะ และลูก
หลานที่อยู่ใกล้และไกล, อุทิศให้ ฟิลิป ไพฑูรย์,เปโตร
บุญกัน,อังแนส สํามา,อันนา ราตรี ฤทธิปะ,ยอแซฟ สาคร
ยะตะโคตร วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสําราญแด่ น.ส.สุชาดา คอมแพงจันทร์,อุทิศให้

ลอเรนซ์ บุญเวียน คอมแพงจันทร์,มารีอา จันทร์สด,
ญาติ
ยอแซฟ วิสุด,เปโตร สุริยน,เทเรซา นฤมล,มารีอา ยายทุม
,มารีอา เนตรนภา วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชําระ
 สุขสําราญครอบครัว นางนิรมล ผลรักษ์,อุทิศให้ เบเน
ญาติ
ดิก วิดล,เอลีซาเบ็ธ ไพศรี,เทเรซา ชลธี,ยอแซฟ 
สุรพล ทรงเล็กสิงห์,ราฟาแอล อดิศักดิ์ ซึมเมฆ,ยอแซฟ วิ
รัตน์ ตระแก้วจิตร วิญญาณปูว ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ, อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลีอา หา
,โทมา สาย, คุณแม่โกลเดีย ดารณี, ยอแซฟ คําภา, เปโตร
บัวจันทร์,เปโตร วันดี, เทเรซา อภัย, ยายเคน อําจุฬา,
ฟรังซิส ลําไย คําศรี,จ่าสิบเอกแสง อ้นสูงเนิน และญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสรินทร์
นางสุภาพร
 อุทิศให้ มัทธิว ชูศักดิ์ เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ อันนา สุรางค์,เปโตร วีระพันธ์,เทเรซา ปราณี น.ส.นัยรัตน์
อ.ปองทิพย์
พงศ์ชีวะกุล,องหลิว ห่อเหวี่ยน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ กาทารีนา วิลัย ตระกูลมา
วิรัตน์
 อุทิศให้ มารีอา อรทัย อุดมเดช
สามี ลูกหลาน
 อุทิศให้ เปโตร ลําธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,
ผอ.อนุสิทธิ์ –
มอนิกา ลบ นามโยธา,ฟรังซิส เซเวียร์ คํามี,มอนิกา
ลูกหลาน
คําต่อน เหนือกลาง วิญญาณในไฟชําระ และที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ โดโลติอา คําหล้า,โทมา สีโห,มีคาแอล สุรยิ ันต์
ชนิดา
,ฟิลิป สุรเดช,เทเรซา ราชินี ทรงเล็กสิงห์
 อุทิศให้ มีคาแอล ชาติชาย อินธิเสน

300

400

200

200
200
200
300
200
100

200

นภาพร
 อุทิศให้ เทเรซา รัชนีวัลย์ กายราช
น.ส.กิตศิริ
 อุทิศให้ เปาโล พันธุ์รบ,เซซีลีอา ดาเรียน,ยวง พิชัย
ครูอุไร
กัลยาบาล,ยอแซฟ นิรุทธิ์ สุวรรณโน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อนาตาเซีย ถอนใจ,ยวง ห่วง,มารีอา คําผง
นิภาพร
แดงลีท่า,โทมา บุปผา,อันนา วิลา,เทเรซา มลนภา,มอนิกา

นัยนา ชัยหมื่น วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ เปโตร วันทอง สายสมร,ยอแซฟ อาคม,
ญาติ
ยอแซฟ คงสวัสดิ์,อากาทา นารี ปานโพจาน,มารีอา เกศร
ศรีวรกุล วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ เปโตร ตาจันทร์,ยอแซฟ วิไล,อากาทา นารี,
ญาติ
อากาทา คําเพียน,ฟิลิป วิจิตร,ยอแซฟ โชคชัย ปานโพจาน
,มีคาแอล สมบัติ กระบอกโท,นายอภิสิทธิ์ อุ่นหล้า
ครูสุรภิน
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพันธ์
3 พ.ค.20 วิจิตรจันทร์, คุณภูวดล ทองศิริ
10.30  สุขสําราญแด่ นางไอลาดา เด่นไชยรัตน์
อาทิตย์
น.  สุขสําราญครอบครัว นายสุเวียน นางรุจิรา หลวงโกฏ
และลูกๆหลานๆ
  สุขสําราญคล้ายวันเกิด นายคณิน จริงจิต,สุขสําราญ นางสําราญ
แด่ นางสําราญ ทองอันตัง และหลานๆทุกคน
สุกัญญา
 สุขสําราญครอบครัว นางสุกัญญา พอลเซ่น
ประภัย
 สุขสําราญครอบครัว นางประภัย นมโยธา
นางละออง
 สุขสําราญครอบครัว นางละออง แสนหัวเมือง
อ.รําไพวรรณ
 สุขสําราญครอบครัว นายนพพล นางรัตน์ติรส
จันทร์มา, อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมัส คําหล้า,ลูซีอา
บางีน,มารีอา นภารัตน์ อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น
เดชอุดม,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย์,มีคาแอล บุญ,มารีอา
สิมมะลี,เปโตร คําแสนสกนธวัฒน์
นางประนอม

200
200
300
500

500

500
200
400
200
200
300
300
300
300

100

 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสําราญครอบครัว นางประนอม
นายพรศักดิ์, อุทิศให้ เปโตร เรียก ซึมเมฆ,
อันนา พันมหา เถาวัลย์,มีคาแอล ชล้อม,ยอแซฟ กรณี

ลูกหลาน
ซึมเมฆ,ปูวชาลี,ย่าวอนวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสําราญครอบครัว นายพรศักดิ์
แร่ถ่าย, อุทิศให้ มีคาแอล สมิง,นางอรุณ แร่ถ่าย,
นายพรศักดิ์
ลุงคํามอน,ป้าแนะ,อาเล็ก,อาเอก วิญญาณในไฟชําระ
 สุขสําราญครอบครัว นางวัลพร จําปา,อุทิศให้ อันนา
อ.โสภาพร
สาริกา แสงสุริยวงศ์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว อ.ประจวบ อ.โสภาพร บรรจง
ศิลป์ และลูกหลาน, อุทิศให้ เปาโล ประมวล,เทเรซา
คําเปี่ยง บรรจงศิลป์,ยวง บัปติสต์ เกษม,เคลเมนตินา
ญาติ
นิรันดร์ โสรินทร์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตรสมศักดิ,์
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ ญาติ
อ.ศิวาพร
พี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารีอา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปีโอ
ศรีเมือง,ยวง ประเสริฐ,มอนิกา วี,มีคาแอล เสน่ห์
น.ส.กชกร
ศิริสวัสดิ์
ยายพิกลุ
 อุทิศให้ นายศิวกร คําทะเนตร
 อุทิศให้ ลูกา สมัย,เปโตร บุญมี,เปโตร วิจิตร,เปโตร
นางบังอร
สมคิด
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา,มีคาแอล
สายัญณ์ อุปพงศ์,มาร์ธา คําหวา,มีคาแอล จันสอน
นางวัลภา
ชัยหมื่น,เปาโล มีชัย โน๊ตสุภา วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
ลูกหลาน
 อุทิศให้ อันนา บุญรอง,เทเรซา จิตนา เด่นไชยรัตน์
 อุทิศให้ เปโตร มี ศรีสุข,เปโตร แก้ว,มารีอา เอิน
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1,000

300

300
200
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อาทิตย์
3 พ.ค.20

19.00
น.


สุขสง่าเจริญ,มารีอา มะลิ รัตชตวิลัย,เปโตร แก่ง,กาทารี
นา บาแก่ง,ยอแซฟ องเยื่อง,อันนา บาเก,อันนา บาเหลิน
,อันนา นันทิยา วงศ์ธรรม,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์,
พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน,คุณพ่อเปาโล สม
พร อุปพงษ์
 อุทิศให้ มารีอา สวรรค์ คําผาเยือง,อันตน สุพจน์,
มารีอา นารีรัตน์ อุปพงศ์,กาทารีนา บุญมี ทองอันตัง
วิญญาณญาติพี่น้องทั้งสองฝวายที่ล่วงลับ
 สุขสําราญแด่ โรซา คําเจียน พงษ์พิศ และลูกหลาน
ญาติพี่น้องทุกคน
 สุขสําราญครอบครัว ลุงปรีชา อําจุฬา และลูกๆ
หลานๆทุกคน, อุทิศให้ อากาทา นารี ปานโพจาน,มารีอา
สุพี เชียนพลแสน,มารีอา พรทิพย์,ยวง หนูแดง,ซิสเตอร์
เทเรซา มารี อําจุฬา วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด สุขสําราญครอบครัว
นายกิตติพงษ์ ยงดี,อุทิศให้ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสําราญครอบครัว อ.พงษ์ศักดิ์ อุดมเดช, อุทิศให้
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และญาติพี่น้องทั้งสองฝวายที่
ล่วงลับ
 สําหรับ Saad Mikhail, Maria Mikhail
 สุขสําราญครอบครัว นายมังกร สว่างศรี,สุขสําราญ
คล้ายวันเกิด น.ส.ศรัณยา สว่างศรี, อุทิศให้ อันโตนีโอ
โกศล ทรงเล็กสิงห์ วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ และที่ไม่
มีใครคิดถึง

ลูกศิษย์

200

ปราณี

300

ญาติ

200

ลุงปรีชา

200

กิตติพงษ์

500

น.ส.ชาครียา

300

นางสมปอง
ค.ยายประชัน

200
150

 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสําราญครอบครัว ยายประชิน
แสนปาก, อุทิศให้ โทมัส ชัชวาล อินธิเสน,เทเรซา พรรณี
ฐานทองดี,เปโตร ตามะณี,เทเรซา ยายสีไว,
ยอแซฟ ซี,เทเรซิอา บัวแถว,กาทารีนา ดวงเดือน,เปโตร
สุรศักดิ์,เปาโล รัศมี,อันนา โลมา,เบเนดิกโต แนวดี,ลูกา
จอมศรี แสนปาก
 สุขสําราญครอบครัว นายอุปกรณ์ นางวิภาลักษณ์
บุดดีด้วง, อุทิศให้ โมเสส บัณฑิต,อากาทา บรรเทา
มังกาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา
ทองใส อินธิเสน,คุณปูวว ิกตอร์ เติน,คุณย่ายูรีอา เฟือง อินธิ
เสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชําระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารีอา ตอง ประกิ่ง
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พิศ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ปราโมทย์ มรดก ครบ 9 ปี,เปโตร
วีระศักดิ์,มารีอา วันเพ็ญ มือกุศล,ยอแซฟ จําปา,มาร์ธา
สนที มรดก
วันจันทร์  สุขสําราญคล้ายวันเกิด เภสัชกรหญิง หทัยชนก
4 พ.ค.20 ราชชมภู ร้านหทัยชนก เภสัช,สุขสําราญครอบครัว
06.00 น. อ.เพลินพิศ ราชชมภู และลูกหลานทุกคน
 สุขสําราญแด่ พระสงฆ์ นักบวช ที่ทํางานในอัครสังฆ
มณฑลท่าแร่ – หนองแสง
 สุขสําราญครอบครัว คุณสายใจ และลูกๆทุกคน,
อุทิศให้ ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,โทมา พิลา,
อันนา ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,อันนา ผัน,เทเรซา
วนิดา ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาฝ้าย

ญาติ

1,009



วันเพ็ญ

300

ลูกๆ

200

ลูกหลาน
ญาติ

200
200

วิไลวรรณ

300

อ.เพลินพิศ

300

สัตบุรุษ

200

คุณสายใจ

300

อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เปาโลเทเวศน์
,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,
ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนู
เพียง,เทเรซา ประไพศรี เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,ยอแซฟ ชูศิลป์,
เปโตร สุทธิศักดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ ดอมินิกโก สนอง,เทเรซา สุดใจ,ฟิลิป ทิศ
อุ่นหล้า
 อุทิศให้ ยาโกเบ ประสงค์,เฮเลนา ลําใย,ยอแซฟ ธีระ,
เปโตร นิวัติ์ ธีรานุวัฒน์,ลูซีอา ยายเลียน,มีคาแอล ตาทุ่น
,เซอร์เซแลสติน พาที,มารีอา วิมาน,เปโตร สมใจ
อุดมเดช,เทเรซา ป้าสําราญ กายราช,อันตน นิยม,ฟีโลมีนา
ป้ารสศรี สกนธวัฒน์,เทเรซา ป้ามยุรี,อันตน นิธิ
กุลพันธ์ ญาติพี่น้องทั้งสองฝวายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชําระ
วันอังคาร  สุขสําราญครอบครัว นายจักรพันธ์ นางชนิตา ทิพย์
5 พ.ค.20 เขียว, อุทิศให้ ราฟาแอล จีน,อันนา ศรีใคร แร่ถ่าย,อันตน
06.00 น. เกรียงไกร สิทธิโส,ลอเรนซ์ สุขสันต์ แร่ถ่าย,เปโตร อุ่น,
อันเยลา ลัย โพพาฤทธิ์ ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา บาบ่าน,เปโตร องบ่าน,เปโตร องขาย,
อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,
ยอห์น บุญมี,อันนา คําพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร วิชัย,เปโตร
ปรีชา,วิญญาณปูว ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา พงศ์สวัสดิ์,หลุยส์ ศุภวิชญ
แดงลีท่า
 อุทิศให้ เปโตร อุดม อภิรัตน์มนตรี



นางวัลภา
ครูชูศรี

200
200

ญาติพี่น้อง

500

แดง นุช
หญิง

ญาติ

500

200

ป้าบุญลอง

200

ลุงต๊อก

200

ป้าฮุย

200

 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ขอม ลาดบาศรี ครบ 100 วัน
วันพุธ  สุขสําราญครอบครัว ยายเพ็ญศรี เวทย์ศิริยานันท์,
6 พ.ค.20 ครอบครัวลูกหลานที่อยู่ใกล้และไกล
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียรพลแสน ครบ 2 ปี,อุทิศให้
เซชีลีอา หนูรื่น เชียรพลแสน,เปาลา วิรัชดา เชียรพลแสน,
จ่าสิบตรี ยุทธการ พรมแพง

วันพฤหัส  สุขสําราญครอบครัว สุขสําราญคล้ายวันเกิด
7 พ.ค.20 นายวิรุจน์ เชียนพลแสน, อุทิศให้ เปโตร องไทย,ฟีโลมีนา
06.00 น. เจี๋ยน,ฟีโลมีนา จํานงค์,เปโตร จําเนียร อุดมเดช
ญาติพี่น้องที่ล่วง ลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ,คุณพ่อยอห์น บันลือ
เกียรติธาตรี,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ
ประสาน, อานาสตาซีอา ไพศาล,เทเรซา วิมาร,อักแนส
บันดาล ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์,
พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
 อุทิศให้ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.ชนิดา นามละคร
8 พ.ค.20  อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
06.00 น.  อุทิศให้ ผู้ล่วงลับจากโรคระบาดโควิด-19 และ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันเสาร์  สุขสําราญแด่ สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
9 พ.ค.20 ท่าแร่ ทุกๆคน

วันศุกร์

นางวัลภา
ภรรยา-ลูก
เพ็ญศรี

200
500
200

นางวัลภา
รุ่งนภา

200
200

วิรุจน์

500

นางวัลภา
อ.ประมาณ

200
200

ลูกศิษย์

200

-

141

แม่
นางวัลภา
ญาติ

200
300
200

ญาติ

200

06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์

นางวัลภา

200

