วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 29
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น. คุณพ่อศรายุทธ คาภูแสน
10.30 น. คุณพ่อศรายุทธ คาภูแสน / 19.00 น. คุณพ่อชัยเฉลิม สุทธิ
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อศรายุทธ คาภูแสน และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้อคิดประจาอาทิตย์
พระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์ ทรงปกครองและพิพากษาอย่างอ่อนโยนด้วย
พระทัยปรานีเพื่อสอนประชากรของพระองค์ว่า ผู้ชอบธรรมต้องรักเพื่อนมนุษย์ พระองค์ทรง
ประทานความหวังให้เราอย่างเต็มเปี่ยม แม้เราทาบาปพระองค์ก็ ยังทรงประทานโอกาสให้
กลับใจ นอกจากความหวังเต็มเปี่ยมอันเป็นของประทานจากพระบิดาเจ้าแล้ว ความรักการไถ่
กู้ของพระเยซูคริสตเจ้าและคาสอนในอุปมาเรื่องต่างๆ... "ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์คือบุตรแห่งมนุษย์
ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย
ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานโลก ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์...ใครมีหูก็จงฟัง
เถิด" ที่ทรงนามาเปรียบเทียบตามสถานการณ์เพื่อให้เราเข้าใจถึงพระอาณาจักรสวรรค์ที่เรา
ต้องมุ่งหน้าไปให้ถึงแล้ว...เรายังมืองค์พระจิตเจ้าผู้ทรงคอยช่วยเหลือและอธิษฐานภาวนาวอน
ขอแทนเราด้วยคาที่ไม่อาจบรรยาย

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานมิสซาวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020 : จานวน 20,031 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย ครูลาพร กับ

หมอธีรวัฒน์ สารธิยากุล พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / คุณไพสนฑ์
คอมแพงจันทร์ / ผญ.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์
4. วันอาทิตย์นี้ : วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020 (อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน) เวลา 09.00 น. มีพิธี
โปรดศีลล้างบาปเด็ก ที่วัดท่าแร่ของพวกเรา
5. การประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง : ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บ้านท่าแร่
ของพวกเรา ได้รับการประเมินผลแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2020 ผลการตัดสินรับ
ทราบเมื่อไหร่ จะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง กานันอัยการ จาปาราช และคณะ
กรรมการทุกๆคน ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร สถาบัน พี่น้องประชาชนทุกคน ที่ได้ช่วย
ให้งานครั้งนี้ได้สาเร็จไปด้วยความเรียบร้อย
6. เชิญพี่น้องร่วมในพิธเี ปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่า : เทศบาลตาบลท่าแร่ วันพุธ
ที่ 22 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 น. ณ จุดชมวิวหนองหาร
7. เชิญประชุมเตรียมความพร้อมกลุม่ บีอีซี : วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2020 เวลา 19.00 น.
ณ ศาลาปีติมหาการุญ
8. เชิญร่วมประชุมกลุ่มย่อยบีอซี ี : ประจาคุ้ม / ชุมชน วันพุธที่ 22 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม
2020 เวลา 19.00 น.
9. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : จะเข้าตรวจ ติดตาม กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม “ ลานธรรม ลานวิถไี ทย ” วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020 เวลา 08.30 น.
ณ วัดท่าแร่
10. เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 50 ปี ชีวิตสงฆ์ : ของพระคุณเจ้าหลุยส์ จาเนียร
สันติสุขนิรันดร์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.00 น. ณ วัดท่าแร่ ( ขอรับโรงทาน
อาหารจากพี่น้อง และอย่าลืม ต้องใส่หน้ากากอนามัย ) แจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์
11. เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020 เวลา 07.30 น. ณ วัดท่าแร่ จัดโดยเทศบาล

ตาบลท่าแร่
12. เชิญพี่น้องร่วมงานการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : ประจาปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดี
ที่ 30 กรกฎาคม 2020 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ศาลามาร์ติโน จัดโดยเทศบาลตาบล
ท่าแร่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตาบลท่าแร่ สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน และโรงเรียน
3 แห่ง
13. 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
14. เชิญพี่น้องร่วมทาบุญสมทบตามจิตศรัทธา : เนื่องในงานบวชพระสังฆราชอันตน วีระเดช
ใจเสรี โดยประธาน คุ้ม / ชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม (หรือจะส่งที่บ้านพักพระสงฆ์ก็ได้)
15. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว : จะไปพักฟื้นสุขภาพที่บ้าน วัดสองคอน สักระยะหนึ่ง / คุณพ่อ
ศรายุทธ คาภูแสน จะมาประจาที่วัดท่าแร่จนกว่าจะมีประกาศจากทางอัครสังฆมณฑลอีก
16. การใช้ศาลามาร์ติโน และศาลาปีติมหาการุญ : สาหรับงานแต่งงาน และงานผู้ล่วงลับ ให้ใช้
ได้หลังงานบวชพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี คือ หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2020
เป็นต้นไป
17. ขอความร่วมมือดูแลกากับสัตว์เลี้ยง : เช่น สุนัข แมว เนื่องจากวัดของเรามีพิธีกรรม มีผู้คน
ผู้หลักผู้ใหญ่ ข้าราชการ ผู้นา หน่วยงาน องค์กร ระดับสูง เข้ามาที่วัดประจา ขอความร่วม
มือจากเจ้าของสุนัข แมว ไม่ให้เข้ามาในบริเวณวัด ขอให้ติดตามดูแลกากับให้ด้วย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งขณะมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
18. ขอขอบคุณผู้สมทบเงินงานพระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ : อ.ทศพร

ดารงไทย 1,000.19. ขอขอบคุณผูส้ มทบเงินงานบวชพระสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี : ลูกหลาน ตาเงี่ย
ยายเสงี่ยม เจริญพงษ์ 10,000.- / ครอบครัวคุณลักขณา คุณพิภพ บัวดิษฐ์ 3,000.- / ครอบ
ครัวลุงมีชัย อินธิราช 500.- / ร้านปัญญาเจริญ 3,000.- / อ.ทวีไทย แร่ถ่าย 500.- / นาง
มิ่งขวัญ ทองย้อย 500.- / ยายอาดีเล นิยมธรรม 1,000.- / ป้าพงศ์แก้ว ศรีวรกุล 2,000.- /
ศูนย์พระมหาไถ่ ท่าแร่ 5,000.- / ครอบครัวครูมงคล ครูณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ 3,000.- / ตระกูล
ใจเสรี 100,000.- / อ.ทศพร ดารงไทย 1,000.- / ครอบครัวนางสายใจ สารธิยากุล 2,000.- /
ป้าตุง 1,000.- / ครอบครัว อ.สมฤทธิ์ กายราช 3,000.- / ลูกหลาน ยายสาราญ กายราช 2,000.รวมยอด ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2020 ได้จานวน 195,240 บาท
20. ขอขอบคุณผู้บริจาคซ่อมแซมบารุงวัด : ครอบครัวครูมงคล ครูณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ 2,000.21. ขอขอบคุณผู้บริจาคซ่อมแซมห้องน้าวัด : คุณสุดชฎา บุตรโค,คุณธงชัย สระแก้ว 500.จัดพิมพ์โดย : แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2020
วัน / เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

ทาบุญ

อ.แสงจันทร์

500

ศุภวิทยาเจริญกุล,สุขสาราญคล้ายวันเกิด ครูแสงจันทร์
07.30 น. ศุภวิทยาเจริญกุล
นางอัจฉรา
  สุขสาราญครอบครัว นางอัจฉรา สมิดท์
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ส.ท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน ส.ท.ศิรพิ งษ์
ครบ 64 ปี,อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรียบ,
ยอแซฟวิระศักดิ์ เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารีนา

300
500

 สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ทุกท่าน 

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ครูประสิทธิ์ ครูแสงจันทร์
19 ก.ค.20

เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์,เวโรนีกา สมสนุก ทองอันตัง
,มารีอา บุญเปรียบ คาสุขุม

07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นางพวงชื่น โทมัส และ
ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้ MR.VERNALFRED

THOMAS,อันโตนีโอ นพดล ศรีวรกุล ครบ 2 ปี
 สุขสาราญครอบครัว ยายราไพ ยงบรรทม,
นายชีววิทย์ พาพรมลิก, อุทิศให้ ยอแซฟ บุญมี,อังแงส
สา,ยอแซฟ ทองอินทร์,อากาทา สุดใจ,ยอแซฟ วีระชัย
ทองอันตัง,ยวง กง,อันนา เข็มมา ยงบรรทม วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
นายวิรัช อุดมเดช ครบ 77 ปี, อุทิศให้ มีคาแอล
จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด อุดมเดช วิญญาณญาติพี่
น้อง ลูกหลานทีล่ ่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว ยายใหล กรมแสง และ
ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน
เสมอพิทักษ์,คาเบรียล บู่,อันนา ก้อน,เทเรซา แกม,
อัมโบซีโอ ซา,โรซา สอ,ยวง กว่าง,เปโตร แต,ลูซีอา
บาง,วิกตอร์ ยินดี พลากุล,มาร์ติน เกื้อ,มีคาแอล
ทองพูน ทองสุข,นายวีระศักดิ์ กรมแสง
 สุขสาราญครอบครัว นางวิภารัตน์ กิ่งเส็ง, อุทิศให้
ยวง วีระศักดิ์,กาทารีนา พัชรินทร์ ควรเมตตา,ฟิลิป ทา
,โรซา แดง,ยวง บัปติสตา คาตา,เยโนเวฟา พาดี,ยูลีอา
นา ทองสี,เปาโล สมรัก,มารีอา ภิรมย์,เซซีลีอา หนูรื่น
,เปาลา วิรัชดา,โทมัส บัญชา เชียรพลแสน วิญญาณใน

พงศ์แก้ว

500

พรทิพย์

200

ครูวิรัช

ยายใหล

ยายใหล

300

200

200

ไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย

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,
ผอ.อนุสิทธิ์
มอนิกา ลบ นามโยธา,ฟรังซิส เซเวียร์ คามี,มอนิกา
– ลูกหลาน
คาต่อน เหนือกลาง วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 อุทิศให้ ราฟาแอล อัมพร ทรงหาคา
ลูกๆหลานๆ
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
รัชนีกร
 อุทิศให้ มีคาแอล ศิริพนธ์ ดอนเส
ภรรยา
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์ วิญญาณในไฟชาระ
ลูกสาว
 อุทิศให้ อันนา คาแต้ม ศรีครชุม
ลูกหลาน
 อุทิศให้ เปโตร ธานี,เทเรซา ประพันธ์,เปาโล
สิทธิชยั
บรรจง เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ ลูกา จวน,ยูรีอา จันดี อุปรี วิญญาณญาติพี่
ลูกหลาน
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เบเนดิกโค คาปาว,อักแนส คาวอน,เปโตร
พงศ์แก้ว
ฝ้าย,สเตฟาโน พ่วง,เปโตร พร้อม,อันโตนีโอ นพดล
ศรีวรกุล,ยอห์น แบปติสต์ กิติวัฒน์,เปาโล กมล,ยวง
พงษ์นรินทร์ ปทุมมาศ,มอนิกา ไพศาล กายราช
 อุทิศให้ จัสติน ถนอม นิยมธรรม
ลูกๆ

200

200

200
200
200
200
200
200
200
500

500

 อุทิศให้ โรซา เกษรา,เปโตร ชื่น,ยอแซฟ ชูศักดิ์
อ.ละออศรี
ซึมเมฆ วิญญาณในไฟชาระ

 อุทิศให้ เทเรซา รัชนีวัลย์ กายราช ครบ 100 วัน
กิตศิริ
 อุทิศให้ มีคาแอล ชัยอนุชิต กุลทอง
ป้าดารา
 อุทิศให้ ฟรังซิส นิวัฒน์ อินธิเสน,เปาโล ชัยชนะ
ภรรยา
คาพิษงู,มีคาแอล ประวิทย์ สูงสันเขต
 อุทิศให้ โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ
พิกุลทอง
,ยวง บัปติสตา ชาศรี,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า,มารีอา
บุญมาก,เทเรซา วิไลลักษณ์,เอากุสติน ศราวุธ
เจนเกษม วิญญาณในไฟชาระ

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นางนงลักษณ์ นายปรีชา

200
500
300
300
500

นงลักษณ์

200

ลูกหลาน

200

19 ก.ค.20 พาพรมลิก,อุทิศให้ ยอแซฟ สัตย์,มารีอา คาแวง,

10.30 น. ยอแซฟ อนุสร มานะพล
  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 วิญญาณญาติพี่น้อง
ทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา,มีคาแอล
สายัญณ์ อุปพงศ์,มาร์ธา คาหวา,มีคาแอล จันสอน,

เปาโล มาลา ชัยหมื่น,เปาโล มีชัย โน๊ตสุภา,อักแนส
เสถียร,ยอแซฟ คาตา แสนปาก วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์ วิญญณญาติ
พี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร คาสัย,ดาวิด เชียงแมน,ฟรังซิส
เซเวียร์ เทียม,ฟรังซิสกา โจมแยง,คาเบรียล กาทอน,
กาทารีนา จันทา,ยอแซฟ แซฟ,อันนา เสนาะ ยงคาชา
 อุทิศให้ เปโตร ลาแคน,มารีอา ยายเทียม,กาทารีนา
งามนิด อุปพงษ์,ยวง วรวิทย์,เปโตร จิน,อักแนส
ทองศรี ลือแก้วมา,อันนา ภู
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง
 อุทิศให้ มารีอา วารินทร์ เวชมานิตกุล ครบ 100 วัน
,เปาโล สมบัติ,ยอแซฟ สุวิทย์ เวชมานิตกุล

อาทิตย์  โมทนาคุณพระเจ้า และแม่พระ
19 ก.ค.20  อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา

น.ส.กชกร
นางวัลภา
ครูชูศรี
นายวิรัช
บังอร

200
200
200
200
200

ภรรยาลูกหลาน
พัชรินทร์

200

ป้าตา

300

ศิริรัตน์
ครูสุวัฒนา

200
300

ญาติ
ลูกๆ

200
200

วิลาวรรณ

200

ลูกหลาน

300

200

19.00 น. ทองใส อินธิเสน,คุณปู่วิกตอร์ เติน,คุณย่ายูรีอา เฟือง
 อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง,เปาโล อดิศร
โคตะรักษ์, ปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา แดง ดอกสี,โทมัส หนูลักษณ์
ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร สมัย,เทเรซา ประทาน พงษ์พิศ,
เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว,เปโตร องต่าม,เทเรซา
เทียน,อันนา ดิว วิญญาณญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ

วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คาสุขุม
โสมธิดา
วันจันทร์  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว นายอดุลย์ นายอดุลย์
20 ก.ค.20 , ครูมกราพร, น.ส.ศุภนิดา ตระกูลมา
06.00 น.  โมทนาคุณแม่พระ สุขสาราญครอบครัว
ป้าวรรณ
นายประเสริฐ, นางจีรภรณ์, ด.ช.ออสติน,สุขสาราญ
คล้ายวันเกิด ด.ญ.อังจลิน ภิรมย์วงศ์ ที่อยู่ออสเตรเลีย
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ปรียาดา จันทร์มา,
รัตน์ติรส
อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมัส คาหล้า,ลูซอี า บางีน
อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย์,มีคาแอล บุญ,มารีอา
สิมมะลี,ยอแซฟ ประสงค์,เปโตร คาแสน สกนธวัฒน์
,เทเรซา รัตนาภรณ์ ศรีแก้ว
 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
 อุทิศให้ ยอแซฟ ปราบใจ แฮดเนาไพร
ลูกๆ
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง
ศิริรัตน์
19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี

-

500
200
200

200

200
200
300

วันอังคาร  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว นายอดุลย์ นายอดุลย์
21 ก.ค.20 , ครูมกราพร, น.ส.ศุภนิดา ตระกูลมา
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
นางวัลภา
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
รัชนีกร
 อุทิศให้ เปโตร พิจิตร แร่ถ่าย
ลูกหลาน
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง
ศิริรัตน์
 อุทิศให้ มาเซอร์เซแลสติน พาที,ยอแซฟ องเด,
ลูกหลานลูซีอา ยายเลียน,มารีอา วิมาน อุดมเดช,มีคาแอล
ยายสาราญ
คาเพชร,เทเรซา ยายสาราญ,คุณครูเทเรซา ดาราวรรณ
กายราช,ฟีโลมีนา ยายรสศรี สกนธวัฒน์,เทเรซา
ยายมยุรี กุลพันธ์,ยอแซฟ ธีระ ธีรานุวัฒน์ วิญญาณ
ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

200

 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว นายอดุลย์,
22 ก.ค.20 ครูมกราพร, น.ส.ศุภนิดา ตระกูลมา
06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด เทเรซา ละออ ศรีวรกุล,
อุทิศให้ คุณพ่ออันตน คาผง กายราช,เบเนดิกโต คาปาว
,อักแนส คาวอน ศรีวรกุล วิญญาณลูกหลานทุกคน
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
 อุทิศให้ ราฟาแอล เรี่ยม,ฟีโลมีนา บัวไข กายราช
ครบ 35 ปี,มารีอา มาลี แก้วกิ่ง วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง

นายอดุลย์

200

ยายละออ

500

นางวัลภา
รัชนีกร
ยาพาภรณ์

200
200
500

ศิริรัตน์

200

วันพุธ

300
200
-

200
200
200
200
300

-

-

 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง

ศิริรัตน์

200

นายอดุลย์

200

-

-

อ.ถนอม

250

 มิสซา ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ ของพระอัครสังฆราช
25 ก.ค.20
หลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์
10.00 น.

นางวัลภา
รัชนีกร
ศิริรัตน์
-

200
200
200
-

 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว นายอดุลย์ นายอดุลย์
24 ก.ค.20 , ครูมกราพร, น.ส.ศุภนิดา ตระกูลมา
06.00 น.  สุขสาราญแด่พี่น้องสุวรรณศรี, อุทิศให้ เปโตร
พี่น้องบุญฮ้าว,อันนา จัด (ขาย),อักแนส วิไล,เปโตร สมชัย
สุวรรณศรี
,ดอมินิกโก ชัชวาล,เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,
เปโตร วิง,ดอมินิกโก พรณรงค์ ทองอันตัง
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
นางวัลภา
 อุทิศให้ เปโตร เกษม,เทเรซา ดร,มารีอา ประพิศ,
น้อย
เอเลสโบ กรัยสิทธิ์ แดงลีท่า
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
รัชนีกร
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร ครบ 8 ปี
ครูชูศรี

200

19.00 น.  ประชุมบีอีซี
วันพฤหัส  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว นายอดุลย์
23 ก.ค.20 , ครูมกราพร, น.ส.ศุภนิดา ตระกูลมา
06.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายถนอม สุขสง่าเจริญ และ
ลูกๆทุกคน,อุทิศให้ เปโตร แก้ว,มารีอา เอิน สุขสง่า
เจริญ,อันนา นันทิยา วงศ์ธรรม,ยอแซฟ โตน ตรั่นวัน
,มารีอา ประไพ,เปโตร หยุ่ง,ยอแซฟ ศุภวัฒน์ ศรีเรไร
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย แร่วงค์คต
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง
19.00 น.  ประชุมบีอีซี
วันศุกร์

400

300
200
200
200

วันเสาร์

นักบุญมารีอา มักดาเลนา
ระลึกถึงทุกวันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกปี
มารีอา มักดาเลนา เป็นที่รู้จักทั่วไปว่า " หญิงคนบาป " ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ต่อบาป เธอได้ไปร่วมในงานเลี้ยงที่พระเยซูเจ้าได้รับเชิญมาด้วย เธอได้ใช้น้าหอมอย่างดีล้าง
พระบาทแล้วเช็ดด้วยผมของตนต่อหน้าทุกคนที่นั่น ซีมอน ซึ่งเป็นผู้เชิญพระเยซูเจ้า พระองค์
จึงตรัสกับซีมอนว่า" เรามาเยือนถึงบ้านท่าน และท่านก็มิได้ให้น้าล้างเท้าแก่เราเลย แต่หญิงผู้
นี้เอาน้าล้างเท้าเรา เอาผมเช็ดเท้าเรา บาปทั้งปวงของเธอได้รับการอภัยแล้ว เพราะเธอรักเรา
มาก" พระเยซูเจ้าตรัสกับเธอต่อหน้าทุกคนว่า " เราอภัยบาปของเจ้าแล้ว ความศรัทธาได้ช่วย
เจ้าให้รอด จงเป็นสุขเถิด "
มารีอา หญิงคนบาปผู้นี้แหละที่ยืนอยู่แทบเชิงกางเขนขณะที่พระเยซูเจ้าถูกตรึง โดย
ช่วยปลอบบรรเทาแม่พระซึ่งร่าไห้อยู่ที่นั่น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ และเสด็จมาทักเธอ
ว่า " มารีอา " และเธอก็อุท่นว่า " พระอาจารย์ "
มารีอา มักดาเลนา ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายในการเป็นทุกข์ถึงบาปและกลับใจประพฤติตน
เป็นคนดีจนสิ้นชีวิต"

