วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 28
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น. คุณพ่อศรายุทธ คาภูแสน
10.30 น. คุณพ่อชัยเฉลิม สุทธิ / 19.00 น. คุณพ่อศรายุทธ คาภูแสน
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้อคิดประจาอาทิตย์
ทาไมพระเยซูเจ้าทรงตรัสสอนเป็นคาเปรียบเทียบ? คาตอบคือถ้าพูดตรงๆ คนรับยาก
และการพูดเป็นคาเปรียบเทียบ ทาให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและจาได้นาน ความจริงของพระเจ้า
นั้นล้าลึกมาก ผู้ฟังจะเข้าใจได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและระดับปัญญาของเขา
คาสอนจากพระวรสารวันนี้พระองค์อยากสอนว่าการที่คนๆ หนึ่งจะทาดีนั้นไม่ง่าย แม้จะมี
ความตั้งใจดีเพียงใดก็ตาม สภาพแวดล้อมและสถานุการณ์มักจะทาให้ความดีนั้นเกิดผลน้อย
หรือไม่เกิดผลเลย คนที่ทาดีจึงต้องยอมรับและทาใจเมื่อความดีของตนไม่เกิดผลดั่งที่คาดหวัง
วิธีง่ายที่สุดเมื่อทาดีคือ ขอให้คิดว่าทาเพื่อพระเจ้า หรือให้ถือว่าเพราะเป็นความดีจึงต้องทา

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานมิสซาวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 : จานวน 20,340 บาท
2. เงินทานมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนที่สสุ านศักดิส์ ทิ ธิ์ : จานวน 909 บาท
3. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย นางมารี กายราช กับ
นางอัมพร ทรงเล็กสิงห์ พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 ส.ท.ณรงค์ ศรีษาวรรณ / อ.ศรีสว่าง

คาเสงี่ยม / ครูปองปรีดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อริษา พาพรมลิก
5. ประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ : เรียนเชิญคณะกรรมการสภาภิบาล
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เพื่อเตรียมงาน 50 ปี ชีวิตสงฆ์ ของพระคุณเจ้าหลุยส์
จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ และพิธีบวชพระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี ประชุมวันอาทิตย์ที่
12 กรกฏาคม 2020 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนักบุญยอแซฟ กอมบูริเออ
6. วันอาทิตย์หน้า (อา. 19 กรกฎาคม 2020) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
7. เรียนคาสอน และรับศีลสมรสหมู่ : เชิญแจ้งความประสงค์เรียนคาสอน เพื่อเตรียมรับศีล
สมรส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่บ้านพักพระสงฆ์ โดยจะมีมิสซารับศีลสมรสหมู่ ในวันเสาร์ที่
5 กันยายน 2020 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
8. การประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง : บ้านท่าแร่ของพวกเราได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด โดยจะทาการแข่งขันในระดับเขตในเร็วๆนี้ จึงขอแจ้งและขอความร่วมมือเป็น
น้าหนึ่งใจเดียวกันจากพี่น้องชาวท่าแร่ ในการดูแลความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเรือน ถนน การประดับดาวหน้าบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชุมชนเฟื่องฟูซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาวท่าแร่ ซึ่งเราทุกคนมุ่งหวังให้บ้านท่าแร่ของพวกเรา เป็นหมู่บ้านทรงคุณค่า สง่างาม
สมกับเป็นหมู่บ้านที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
9. การทาบุญ บริจาค : โอกาสรณรงค์ช่วงเตรียมงานบวชพระสังฆราชใหม่ ของคุณพ่ออันตน วีระเดช
ใจเสรี ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ตามมติของสภาสงฆ์
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ซึ่งเป็นประธานจัดงานบวชพระสังฆราชใหม่ ดังกล่าวนี้คอื
9.1 ให้แต่ละวัดช่วยรณรงค์เพื่อสมทบบริจาคเงินเป็นกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ
ซึ่งเป็นคณะทางาน ประกอบด้วย พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส หน่วยงาน องค์กร ที่สภาสงฆ์ได้เชิญ
ร่วมประชุม ซึ่งจะมีพระสมณฑูต พระคาดินลั พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษจากทุก
สังฆมณฑลทั่วประเทศ ประมาณสองหมื่นคน โดยบริจาคเป็นเงิน (ไม่รับเป็นโรงทาน ตามมติของ
สภาสงฆ์มิสซังเพื่อเป็นค่าอาหาร)

9.2 เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเช่าเต็นท์ เครือ่ งเสียง อุปกรณ์ต่างๆ ในการเตรียมงาน – ดาเนินงาน
9.3 เป็นค่าใช้จ่ายศาสนภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น เสื้อกาซูลา สตอลา และศาสนภัณฑ์อื่นๆ
9.4 เป็นค่าใช้จ่ายหนังสืออนุสรณ์วันบวช หนังสือเพลง ของที่ระลึก
9.5 ค่าที่พักของพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช
9.6 ค่าเช่ารถโมบายไฟฟ้า ใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ ศาลา หอระฆัง ฯลฯ
วัดท่าแร่ของพวกเรา * บริจาคทาบุญได้ที่ บ้านพักพระสงฆ์ ตั้งแต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป
ดังนั้นสภาสงฆ์ของมิสซัง (ประธานคือ คุณพ่อทวีชยั ศรีวรกุล) ประธานจัดงานฉลอง 50 ปี
ชีวิตสงฆ์ ของพระคุณเจ้าหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 เวลา
10.00 น. ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อาหารเป็นโรงทานต่างๆ พี่น้องบริจาคเป็นโรง
ทานอาหารต่างๆ แต่งานบวชพระสังฆราช ของคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี ในวันเสาร์ที่ 15
สิงหาคม 2020 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ให้พนี่ ้องสมทบเป็นเงิน
แล้ว พระสงฆ์ซึ่งรับผิดชอบ (คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา) จะจัดเป็นข้าวกล่อง เพราะมีผู้มาร่วมงาน
เป็นจานวนมาก จะได้เป็นระเบียบ สะดวก รวดเร็ว ตามมติของสภาสงฆ์ของมิสซัง

10. การเข้าร่วมพิธีวันบวชพระสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี : จะมีพระสมณฑูต พระคาดินัล
พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย – หญิง พี่น้องสัตบุรุษมาร่วมเป็นจานวนมากจากทั่ว
ประเทศจึงจะมีเฉพาะผู้ประกอบพิธี พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ญาติพระสังฆราช แขก
เกียรติ พระสังฆราช ผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน และตัวแทนของวัด
ส่วนพี่น้องชาวท่าแร่จะเป็นตัวแทนของชุมชน ( 15 ชุมชน, 8 คุ้ม, = 23 คน ) แต่ฝ่าย
ดาเนินงานก็จะจัดรองรับให้ได้มากที่สุด เนื่องจากยังต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย
ล้างเจล มีจุดคัดกรอง
11. เนื่องจากวัดท่าแร่ของพวกเรา กาลังเตรียมงานใหญ่ 2 งาน : คือ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม
2020 เวลา 10.00 น. ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ ของพระคุณเจ้าหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์
และฉลองกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน บีอีซี ประจาปี และวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 เวลา 10.00
น. วัดของเราเป็นเจ้าภาพทั้ง 2 งาน จะมีพระสมณฑูต พระคาดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์
นักบวชชาย – หญิง พี่น้องสัตบุรุษ ข้าราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ มาร่วมเป็นจานวน
มากทั่วประเทศหลายหมื่นคน * วัดท่าแร่ของพวกเราจึงจาเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซม

อาคาร สถานที่ ซึ่งมีหลายจุดต้องปรับปรุง ซ่อมแซมให้เหมาะสมเรียบร้อย เช่น วัด ศาลา
หอระฆัง พิพิธภัณฑ์ ห้องน้า ฯลฯ จึงขอบอก บุญมายังพี่น้อง เพื่อวัด สถานที่ต่างๆจะยังคง
สวยงามสง่าให้บิรการแก่ผู้คนอยูเสมอ
12. ขอความร่วมมือดูแลกากับสัตว์เลี้ยง : เช่น สุนัข แมว เนื่องจากวัดของเรามีพิธีกรรม มีผู้คน
ผู้หลักผู้ใหญ่ ข้าราชการ ผู้นา หน่วยงาน องค์กร ระดับสูง เข้ามาที่วัดประจา ขอความร่วม
มือจากเจ้าของสุนัข แมว ไม่ให้เข้ามาในบริเวณวัด ขอให้ติดตามดูแลกากับให้ด้วย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งขณะมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
13. การใช้ศาลามาร์ติโน และศาลาปีติมหาการุญ : สาหรับงานแต่งงาน และงานผู้ล่วงลับ ให้ใช้
ได้หลังงานบวชพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี คือ หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2020
เป็นต้นไป
14. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว : จะไปพักฟื้นสุขภาพที่บ้าน วัดสองคอน สักระยะหนึ่ง / คุณพ่อ
ศรายุทธ คาภูแสน จะมาประจาที่วัดท่าแร่จนกว่าจะมีประกาศจากทางอัครสังฆมณฑลอีก
15. ขอขอบคุณผูส้ มทบเงินงานบวชพระสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี : น.ส.มาลัยทอง
1,000.- / ครอบครัวนายประเสริฐชัย – นางจุลลา 1,000.- / ครอบครัว อ.แสงจันทร์
พัฒนิบูลย์ 10,000.- / นางวิรัตน์ ปักษาวรรณ 1,000.- / คอบครัว ผอ.นิคม อ.ชญานิษฐ์
กายราช 10,000.- / อ.ศิรินทิพย์ คาพุทธ 5,000.- / ครูคาสอนวัดท่าแร่ (ครูหน่อย) 1,440.- /
ครอบครัวป้าควรคานึง ยงดี 3,000.- / กลุ่มเฝ้าศีลมหาสนิท 5,000.- / ครอบครัว
นางไพรวรรณ สีสาวัน 1,000.- / ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.รวมยอด ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2020 จานวน 67,740 บาท
16. ขอขอบคุณผู้บริจาคโคมไฟถนนบริเวณวัด ชุดละ 1,500 บาท : อุทิศให้เปโตร เกษม,เทเรซา
ดร,เอเลสโม กรัยสิทธิ์,มารีอา ประพิศ แดงลีท่า 2 ชุด (3,260.-)
17. ขอขอบคุณผู้บริจาคพระรูปแม่พระเมืองลูดร์ ถ้าแม่พระ : นางทวีทัย ประเทพา 6,000.- /
นางคาหล้า เหล่าบุญมา 6,000.- รวม 12,000 บาท
18. ขอขอบคุณผู้บริจาคซ่อมแซมรูปปั้นพระเมตตา : นางอาทิตยา นายโรเบิร์ต พิกนาทาโร่
3,000.- / นางทวีทัย ประเทพา 500.-

19. ขอขอบคุณผู้บริจาคซ่อมแซมบารุงวัด : นางทวีทัย ประเทพา 500.จัดพิมพ์โดย : แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2020
วัน / เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

ทาบุญ

ประเสริฐชัย

300

 สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ทุกท่าน 

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายประเสริฐชัย นางจุลลา

เชียนพลแสน
รุ่งนภา
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นางรุ่งนภา คาศรี
นางวัลภา
  สุขสาราญครอบครัว นางวัลภา มรดก และ
ลูกหลาน,ครอบครัว นางอาภรณ์ เกิดมุก และลูกหลาน
,อุทิศให้ ยอแซฟ จาปา,มาร์ธา สนที,เปโตร ปราโมทย์
,เทเรซา วาริน มรดก,เทเรซา รูพินา มานะโพน,
ราฟาแอล อัมพร,เทเรซา พูลสุข ทรงหาคา,ยออากิม ดี
,มารีอา ป้อม พรมปลากัด,อากุสติโน สีกา,อังแฮ้ง แฮ้ว
มรดก,เปโตร วันดี,มารีอา เนียม แสนปาก ญาติพนี่ ้อง
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ และทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
สุขสาราญแด่ นางอาทิตยา,นายโรเบิร์ต พิกนาทาโร่ อาทิตยา
,อุทิศให้ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว นายวิเศษ แดงลีท่า,อุทิศให้
มาลินี
อังแซม ประยัง,เปโตร สุวรรณ แดงลีท่า
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางสุภาพร นวานุช,
นางสุภาพร
อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สุพัน,เทเรซา ซ่อนกลิ่น
นวานุช,ยอแซฟ สมยศ พงษ์พิศ,เปโตร เหมือน
บุดดีด้วง

12 ก.ค.20

500
500

300
300
300

 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย, คุณแม่โกลเดีย ดารณี, ยอแซฟ คาภา เป
โตร บัวจันทร์,เปโตร วันดี, เทเรซา อภัย, ยายเคน
อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี,จ่าสิบเอกแสง อ้นสูงเนิน
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,
มอนิกา ลบ นามโยธา,ฟรังซิส เซเวียร์ คามี,มอนิกา
คาต่อน เหนือกลาง วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล ชาติชาย อินธิเสน
 อุทิศให้ ราฟาแอล อัมพร ทรงหาคา
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
 อุทิศให้ มีคาแอล ศิริพนธ์ ดอนเส
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อันนา คาแต้ม ศรีครชุม
 อุทิศให้ เปโตร ธานี,เทเรซา ประพันธ์,เปาโล
บรรจง เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ ลูกา จวน,ยูรีอา วันดี อุปรี วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ องเกี้ยน เหงียนกง
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ,มอนิกา ลบ
,เอสเตวัง ม้าว,ยวง เล้ง,เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี
นามโยธา,เปโตร แพง,โรซา มุนซา ชมภูจันทร์ ญาติพี่
น้องทัง้ สองฝ่ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

นางพิสมัย

200

ผอ.อนุสิทธิ์
– ลูกหลาน

200

นภาพร
ลูกๆหลานๆ
รัชนีกร
ภรรยา
ลูกสาว
ลูกหลาน
สิทธิชัย

200
200
200
200
200
200
200

ลูกหลาน

200

จันทรา
อ.ละออศรี

200
200

 อุทิศให้ เปโตร เบลี,มาระโก วัยพจน์,ลอเรนซ์  ประเสริฐชัย 300
กาลึม,เทโอโนรา หัสดี ศรีครชุม,ยวง ปัญญา,อันนา
อัมพร เชียนพลแสน,ยาชินโต บุญมา,มารีอา บาง
อุปพงษ์,เปโตร พิชัย เหมมีชัย,อันเดร เริ่ม ซึมเมฆ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เทเรซา ศรีวัลย์ หาญรินทร์,ปีโอ วีระพรรณ
มาลินี
200
,ยอแซฟ ไพโรจน์ ตระกูลมา วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ สเตเฟน กองศรี สีสาวรรณ วิญญาณญาติพี่ ลูกหลาน 200
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ
ยายถนอม 1,000
สมเดช,ยอแซฟ ดิเรก,เปโตร สมชาย ปานแสน,
มีคาแอล วิลัย เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ
ญาติ
200
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี
รุ่งนภา
500
 อุทิศให้ เปโตร คาไพ,อากาทา แพงมา,นายสง่า,
ยายมนทา 1,000
นายเจียม หลาบโพธิ์,เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,
เปโตร วิง โงวัน
อุทิศให้ มารีอา บุญเรียบ,มีคาแอล บุญเรือง อุดมเดช นายดนุพล 500
,โทมา ดา,อันนา ทองจันทร์,เปโตร เที่ยง ศุภวิทยา
เจริญกุล,มารีอา นงค์เยาว์,มีคาแอล ประยงค์,ยอแซฟ
ณรงค์,ยออากิม ทวี อุดมเดช,มีคาแอล ชาติชาย
อินธิเสน วิญญณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว คุณครูชัยพล ทุพแหม่ง และ

ลูกๆ

300

ประภาพร

300

ลูกหลาน

200

น.ส.กชกร
นางวัลภา
ครูชูศรี

200
200
200

นายวิรัช

200

12 ก.ค.20 ลูกๆหลานๆทุกคน, อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล

10.30 น. สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,ยวง นิยม
 ชัยหมื่น วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว อุปพงษ์ และลูกๆหลานๆ,
สุขสาราญแด่ นายเจษฎา,น.ส.ประภาพร อุปพงษ์
,ด.ช.กฤติเดช ราชคา,น.ส.ธัญญ์ลภัสส์ โสรินทร์,
อุทิศให้ มารีอา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา,ยูลีอานา บัวพา,ฟรังซิส เซเวียร์ ประสาท
อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติราช,มารีอา รัตนาภรณ์
คงฉาย,มาระโก ไอศวรรย์ อินธิเสน,แอนโทนี่ เสน่ห์
โสรินทร์ยายคามา, ตาบุญหนา,นางทรัพย์, นายป่อง,
จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ, นายบุญมี,นายบุญเลิศ บุญทศ,
แม่พิมพา สิงหา,นายประพจน์ คารวะ,นายนวการ
สิงหะกุล,นายโอมอินทร์ วรรณการ,มาร์ธา นิภา
กายราช ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโลกฤษฏา พัฒนิบลู ย์
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ นายศิวกร คาทะเนตร
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ มารีอา อรทัย อุดมเดช วิญญาณญาติพนี่ ้อง

ทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา,มีคาแอล
บังอร
สายัญณ์ อุปพงศ์,มาร์ธา คาหวา,มีคาแอล จันสอน,
เปาโล มาลา ชัยหมื่น,เปาโล มีชัย โน๊ตสุภา,อักแนส
เสถียร,ยอแซฟ คาตา แสนปาก วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์ วิญญณญาติ
ภรรยาพี่น้องที่ล่วงลับ
ลูกหลาน
 อุทิศให้ อังเดร ยินดี,อักแนส คาตัน ซึมเมฆ,ซีมอน ลูกหลาน
วิชระ เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ อันนา ชมชื่น,เปาโล คาผาง,โรซา สา
ลุงวิชิน
รังศรีแก้ว,เปโตร ทวี,อันนา คามอญ พงษ์พิศ
เปรมจิตร
อาทิตย์  โมทนาคุณนักบุญอันตน สุขสาราญครอบครัว
12 ก.ค.20 นางเปรมจิตร ยมบุญ และลูกทั้งสองคน
19.00 น.  สุขสาราญครอบครัว พงษ์สวัสดิ์ ซึมเมฆ,อุทิศให้ พงษ์สวัสดิ์
 เทเรซา ทัศนีย์ ซึมเมฆ
 สุขสาราญครอบครัว น.ส.ธิดารัตน์ สุดตานนท์
ธิดารัตน์
อุทิศให้ มีคาแอล เพื่อน ศรีวรกุล,เปโตร อุทิศ
ทรงเหล็กสิงห์,มารีอา ลอม,เปโตร แดง,มารีอา
หวานใจ แร่ถ่าย วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,คุณปู่วิกตอร์ เติน,คุณย่ายูรีอา เฟือง
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้โยเซฟีนา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
สิรินทร
ครบ 32 ปี

200

200
200
300
200
500
300

200

200

 อุทิศให้ อันนา แดง ดอกสี,โทมัส หนูลักษณ์  วิลาวรรณ
ซึมเมฆ
 อุทิศให้ มีคาแอล ศราวุธ ศรีสกลวงศ์ ครบ 10 ปี,
วุฒินันต์
เปโตร สมบูรณ์ ศรีสกลวงศ์,ยวง บัปติสตา องเกิ่น,
มารีอา บาเผ เลวัล วิญญาณญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อันนา หนูพัน,ฟิลิปเป พรภิรมณ์ ยมบุญ
เปรมจิตร
,เปาโล อดิศร โคตะรักษ์, ปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งสองฝ่ายที่
ล่วงลับ
พี่ๆ
วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล
13 ก.ค.20 ครบ 61 ปี
06.00 น.  โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ
ญาติ
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น,ยอแซฟ
พ่อ-แม่
ประสิทธิ์,มีคาแอล ประเสริฐ ดารงไทย วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
นางวัลภา
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
รัชนีกร
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา
นางประพิศ
เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,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,ฟรังซิส ปรารถนา,
อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ
อ.สุนทราภรณ์

200
300

200

300
300
200

200
200
300

 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,ยอห์น บอสโก สินธ์ 
สมใจเพ็ง,มีคาแอล จาปี ศรีอ่อน ญาติพนี่ อ้ งทั้งสอง
ฝ่ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
นางวัลภา
วันอังคาร  อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
14 ก.ค.20  อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
รัชนีกร
06.00 น.
ลูกหลาน
วันพุธ  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว
15 ก.ค.20 อ.สุนทราภรณ์ มหาโยธี
06.00 น.  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด
อ.ละออศรี
นายชวพล หาญรินทร์
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ น.ส.รัชนิดา,
ครูน้อย
นายเศรษฐกุล บุญเหนือ, อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว
,อักแนส คาวอน,อันโตนีโอ นพดล ศรีวรกุล วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น,ยอแซฟ
พี่ชาย –
ประสิทธิ์,มีคาแอล ประเสริฐ ดารงไทย วิญญาณในไฟ น้องชาย
ชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
ครูน้อย
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
นางวัลภา
รัชนีกร
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา

200

วันพฤหัส  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายกรกฎ อุดมเดช
16 ก.ค.20  สุขสาราญครอบครัว นายถนอม สุขสง่าเจริญ และ
06.00 น. ลูกๆทุกคน,อุทิศให้ เปโตร แก้ว,มารีอา เอิน สุขสง่า
เจริญ,อันนา นันทิยา วงศ์ธรรม,ยอแซฟ โตน ตรั่นวัน
,มารีอา ประไพ,เปโตร หยุ่ง,ยอแซฟ ศุภวัฒน์ ศรีเรไร

200
250

น.ส.กชกร
อ.ถนอม

200
200

วันศุกร์
17 ก.ค.20

06.00 น.
200
200
300

วันเสาร์
200

18 ก.ค.20

06.00 น.
200
200
200

วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
นางวัลภา 200
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
รัชนีกร
200
อ.ราไพวรรณ 200
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ราไพวรรณ รุจิพจน์,
อุทิศให้ เฮโลนีมัส คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช,คุณปู่เดือน, คุณย่าหยิบ รุจิพจน์,อันตนนีโอ
เชิดชาย,ยวง บัปติสตา ศราวุธ,มีคาแอล วิจิตร,มารีอา
สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
นางวัลภา 300
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
น้อย
 อุทิศให้ เปโตร เกษม,เทเรซา ดร,มารีอา ประพิศ,
200
เอเลสโบ กรัยสิทธิ์ แดงลีท่า
รัชนีกร
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
200
ป้าฮุย
 อุทิศให้ เปโตร อุดม อภิรัตน์มนตรี ครบ 100 วัน
1,000
 โมทนาคุณแม่พระ โอกาสครบรอบ 75 ปี
นางสายใจ 500
สุขสาราญครอบครัว นางสายใจ สารธิยากุล, อุทิศให้
ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่,เทเรซา วนิดา,เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น
,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาฝ้าย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา
อารีรัตน์ รักษานาม,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์
ทุพแหม่ง,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,มารีอา โสภา
อุดมเดช,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,เทเรซา ประไพศรี เดชาเลิศ
,ยวง บัปติสต์ เจริญ ไชยสุโพ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
นางวัลภา 200

 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต

รัชนีกร

200

