วันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 32
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น. คุณพ่อชัยเฉลิม สุทธิ
10.30 น. คุณพ่อชัยเฉลิม สุทธิ / 19.00 น. คุณพ่อพ่อศรายุทธ คาภูแสน
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อศรายุทธ คาภูแสน และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานมิสซาวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020 : จานวน 20,389 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย อ.วิลาวรรณ ศรีวรกุล กับ
นางสมัย ศรีวรกุล พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 ส.ท.ณรงค์ ศรีษาวรรณ / อ.ศรีสว่าง คาเสงี่ยม
/ ครูปองปรีดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์
4. เชิญคณะพระหฤทัย : ร่วมประชุมที่วัดท่าแร่ วันอาทิตย์นี้ 9 สิงหาคม 2020 เวลา 12.30 น.
5. งานบวชพระสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี : (เหลืออีก 6 วัน) วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020
เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ มีข้อปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
5.1 ชาวท่าแร่เป็นเจ้าภาพงานร่วมกัน
5.2 การแต่งกาย แต่งกายตามชุดของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน คณะ ชมรม หรือที่ตกลงนัด
หมายกันไว้ หรือชุดสภาพทั่วไปซึ่งมีความเหมาะสมกับงานศาสนพิธี
5.3 สวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่

5.4 เวลาสภาภิบาลวัด ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้ ให้ตรงเวลา มีวินัย ไม่เป็น
ภาระแก่ผู้อื่น พี่น้องสัตบุรุษไปก่อน เวลา 10.00 น.
5.5 เงินทาน ภายในวัดไม่มีการเวียนถุงทาน นอกนัน้ มีปกติ และสามารถร่วมทาบุญบริจาค
ได้ที่ เต็นท์บริจาครอบวัด 3 จุด
5.6 การรับข้าวกล่องที่จุดบิรการ เขตอาสนวิหาร 2 จุด (ข้างหอระฆัง ข้างเต็นท์นิทรรศการ)
เขตศาลามาร์ติโน 2 จุด (ข้างกาแพงทิศตะวันออก ข้างกาแพงทิศตะวันตก) และบริเวณ
สนามของสวนเอเดน และขอให้รับเพียงพอสาหรับรับประทานเท่านั้น ไม่รับข้าวกล่อง
เกินที่จะรับประทาน
5.7 ผู้ที่ร่วมพิธีเขตอาสนวิหาร ให้รับข้าวกล่อง ในเขตอาสนวิหาร
ผู้ที่ร่วมพิธีในเขตศาลามาร์ติโน ให้รับข้าวกล่อง ในเขตศาลามาร์ติโน
พระสมณฑูต พระคาดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ชาย-หญิง แขกวีไอพี ที่
นั่งภายในอาสนวิหาร และผู้ที่ติดตามหัวหน้าส่วนราชการ รับประทานอาหารเที่ยงที่
ศาลาปีติมหาการุญ และรับประทานอาหาร หลังพิธีศาสนาเสร็จแล้วเท่านั้น
5.8 การมอบของถวายปัจจัย จะมอบหลังเสร็จพิธีในวัด แด่พระคุณเจ้าใหม่โดยตรง
5.9 จุดรับบริจาค ปัจจัย ต้นเงิน ขอมิสซา ให้มอบบริจาคได้ที่เต็นท์รับบริจาค 3 จุด ข้างๆ
อาสนวิหาร (จุดที่ 1-2 ข้างประตูทางเข้าวัดฝั่งถนนราษฎร์เจริญ) จุดที่ 3 ด้านหน้าหอ
ระฆัง
5.10 บัตรเข้าร่วมพิธี มีเฉพาะที่นั่งในตัวอาสนวิหาร (ภายใน ด้านข้าง และด้านหน้า)
นอกนั้นตามเต็นท์ มีจอ LED ทีวี นั่งได้ตามอัธยาศัย
เนื่องจากข้อจากัดในพื้นที่ของวัด ไม่สามารถรองรับทุกคนได้ จึงขอความร่วมมือ
จากทุกๆคน ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนขอให้เราร่วมบุญ ร่วมส่วนเพื่อโมทนาคุณพระเจ้า
ร่วมกัน
5.11 การจอดรถ ภายในอาสนวิหาร ศาลามาร์ติโน ไม่อนุญาตให้รถเข้า - ออก แต่จะมีเฉพาะ
รถขบวนพระสังฆราชเท่านั้น ที่จอดหน้าอาคารมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ นอกนั้น
จอดตามจุดที่เจ้าหน้าที่จราจรกาหนด และป้ายบอกจอดรถ ตามจุดต่างๆ

5.12 ห้ามจาหน่ายสินค้าทุกชนิดบริเวณงาน แต่ให้จาหน่ายได้ในจุดที่เทศกิจ เทศบาลตาบล
ท่าแร่ กาหนดไว้เท่านั้น และต้องขออนุญาตจาหน่ายสินค้า ที่เทศกิจเท่านั้น
5.13 เวลา 08.30 น. ขบวนรถพระสมณฑูต พระคาดินัล พระสังฆราช ผู้ว่าราชการจังหวัด
เคลื่อนขบวนจากสานักมิสซังท่าแร่ จ.สกลนคร สู่ อาสนวิหารฯ
เวลา 08.45 น. มอบมาลัยกร แด่คณะพระสังฆราช
เวลา 09.45 น. เริ่มขบวนพระสงฆ์ พระสังฆราช สู่อาสนวิหาร
เวลา 10.00 น. พิธีกรรมศาสนา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
6. วันอาทิตย์หน้า (อา. 16 สิงหาคม 2020) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
7. ขอขอบคุณ : พี่น้องชาวท่าแร่ทุกๆคน ทุกคุ้ม / ชุมชน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ที่ร่วมส่วน
กันเป็นเจ้าภาพด้วยแรงทรัพย์ แรงกาย ด้วยความเชื่อ ความศรัทธา คาภาวนา เพื่อให้งานบวช
พระสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
8. งดแห่แม่พระเสด็จสู่สวรรค์ : ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 เวลา 19.00 น.
9. ขอขอบคุณผู้สมทบเงินงานบวชพระสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี : คุณพ่อยอแซฟ สุรศักดิ์
พงษ์พิศ 20,000.-/ ครอบครัวนางละออง แสนหัวเมือง 500.-/ ครอบครัวนายปรีชา นางสมจีน
ฮันวงศ์ 1,000.- / ครอบครัวคุณตา 1,000.- / อุทิศให้ยอห์น สุระสิทธิ์ ทองอันตัง 600.- /
ครอบครัวนายจุฬาวุธ นางแคททรียา มีกุศล 1,000.- / คุณลลิตา อุดมเดช 500.- / ครอบครัว
คุณสุดนภา จันทร์ลา 2,000.- / คณะพลมารีย์ท่าแร่ 50,000.- / ครอบครัวนางอรอนงค์
บริบูรณ์ 2,000.- / ครอบครัวกานันประสิทธิ์ บริบูรณ์ 1,000.- / ครอบครัว อ.ประสิทธิ์
อ.แสงจันทร์ ศุภวิทยาเจริญกุล 5,000.- / อุทิศให้เปาโล ดารงค์ กุลวิทย์ 3,000.- / ครอบครัว
นางศรศิลป์ รังศรีแก้ว และลูก 2,000.- / ครอบครัวนางเพ็ญศรี รังศรีแก้ว 1,000.- / ครอบครัว
นางพรพิศ ดอนเส 1,000.- / MAGGIE LIM 1,200.- / น.ส.นริศา สกลธวัฒน์ 2,000.- /
ครอบครัวานยไทยทวี ชัยวังราช 2,000.- / ครอบครัวนางอัมพร ทรงเล็กสิงห์ 1,000.- /
นางทวีทัย ประเทพา 500.- / ผอ.ศิริพงษ์ ครูวิลาวรรณ ศรีวรกุล 5,000.- / ครอบครัวนาย

นภาศาสตร์ นางสมคิด ชาแสน 1,000.- / อุทิศให้ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล 1,000.- /
ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.- / ชุมชนกลางเหนือ 2,600.- / ไม่ประสงค์ออกนาม 500.- /
ยายบัวเรียน ศรีวรกุล 500.- / ครอบครัวคุณครูวิรัตน์ ซึมเมฆ 2,000.- / นางกิ่งเพ็ญรัตน์
ยงบรรทม 2,000.- / นายทรงสิทธิ์ อินธิราช 3,000.- / ครอบครัว ส.ท.ณรงค์ ศรีษาวรรณ
2,000.- / ร้านสปีดเวย์ ท่าแร่ 500.- / ครอบครัวคุณถนัด อุ่นหล้า 1,000.- / นางประดิษฐ์
เจริญพงษ์ 1,000.- / ครอบครัวนายอากร เชียนพลแสน 1,000.- / ครอบครัวนายวิเศษ แดงลีท่า
500.- / ยายกาย แดงลีท่า 500.- / นางบุษยมาศ จันทรังษี 500.- / ครอบครัว บัวเรียน ศรีวรกุล
3,000.- / ครูปราณี แสนเมือง ครูคาสอน 940.- / ครอบครัวนายบุญสม นางคาเศียร และลูกๆ
3,000.- / ร้านหทัยชนก เภสัช 1,000.- / คุ้มนาซาแร็ธ 2,200.- / คุณเปรี่ยมศักดิ์ มณีรัตน์ 500./ พลมารีย์ ป.มารดาพระคริสตเจ้า 500.- / คุณจินตนา ศรีครชุม 1,000.- / ครอบครัวยาย
กิมพัก พรมสุ่ย 1,000.- / ครอบครัว อ.ศวง อ.น่ารักษ์ เดชาเลิศ 5,000.- / ครอบครัวนาย
ชานาญ ทองอันตัง 1,000.- / ชุมชนสมานมิตร 7,070.- / ครอบครัวนางวิราวรรณ เสมอ
พิทักษ์ 1,000.- / ครอบครัว ส.ท.มิตรดารงค์ ซึมเมฆ 1,000.- / ชุมชนป่าหว้าน 9,000.รวมยอด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2020 ได้ 420,385 บาท
10. ขอขอบคุณผู้บริจาคซ่อมแซมศาลาวัด : น.ส.รุ่งฤดี อุทิศให้ เบเนดิก มานัส,ฟิลิป ศรีสวัสดิ์
,เซซีลีอา อุลัยวรรณ,เทเรซา โสภิตา,ปู่ทัง,ย่าเสียว มณีรัตน์,โทมา คุย,ย่าบัวลี ตระกูลมา
,โทมัส สมวาร,มารีอา ใหล พาพรมลิก และที่ไม่มีใครคิดถึง 1,000.11. ขอขอบคุณผู้สมทบซ่อมแซมห้องน้าวัด : ครอบครัวนางอัจฉรา สมิท 3,000.จัดพิมพ์โดย : แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2020
วัน / เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

 สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ทุกท่าน 

ผู้ขอ

ทาบุญ

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ผช.ทวีศักดิ์ อินธิเสน และ
ลูกๆ หลานๆ ทุกคน
07.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด สุขสาราญครอบครัว
 นายประสิทธิ์ กาวงศ์
 สุขสาราญแด่ นายทรงสิทธิ์ อินธิราช และญาติพี่
น้อง ลูกหลานทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว นายเปรี่ยมศักดิ์ มณีรัตน์ และ
ลูกหลาน
 สุขสาราญแด่ น.ส.กุ้งนาง เกตุแก้ว,นายศตวรรษ
เชียรพลแสน
 สุขสาราญครอบครัว นายสุวรรณ, นางทัศณี,
นายณัฐพล ตรงกนาม
 สุขสาราญแด่ คุณลุงสุภาพ สุขสง่าเจริญ
 สุขสาราญครอบครัว นางสยาม แร่วงค์คต, อุทิศให้
ซิลแวสแต เม็ง,อันนา สีพัน แร่วงค์คต วิญญาณญาติพี่
น้องทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,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
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,
มอนิกา ลบ นามโยธา,ฟรังซิส เซเวียร์ คามี,มอนิกาคา
ต่อน เหนือกลาง วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มใี คร
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คิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล ศิริพนธ์ ดอนเส
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา คาแต้ม ศรีครชุม
 อุทิศให้ เบเนดิก มานัส มณีรัตน์
 อุทิศให้ ยอแซฟ นัฐพงศ์ ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนา กิตติยา บุญรองเรือง ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ สเตเฟน กองศรี สีสาวรรณ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชัย อินธิเสน ครบ 2 ปี
 อุทิศให้ เทเรซา เพ็ชร บุดดีด้วง
 อุทิศให้ เปโตร วิไล แร่วงค์คต
 อุทิศให้ มีคาแอล บุญเทียบ,ยวง รามาโซ เอื้อน,
เปโตร อ่อน,มารีอา เพรียน,ซีลีอา บัวใส,เปโตร อื้อ
ปานสังข์,มารีอา สีวัย จันทร์พุด,อันนา ศิรินภา ดาบ
สมเด็จ,อันนา เอี่ยม,ยอแซฟ มีชัย เชียนพลแสน,
ยอแซฟ พินิจ ทัศจันดา,มีคาแอล วิชัย คาภู,ยวง มานพ
สีษาวรรณ
 อุทิศให้ เปโตร คาผาย,มีคาแอล วิจิตร,ยอแซฟ วิชิต
,โรมานา ปีโอ สายศร,มารีอา วิรมล มีเจริญ, เทเรซา
วงเดือน,เปโตร ประหยัด,เทเรซา จีรนันท์ สุวรรณ
มาโจ
 อุทิศให้ ดอมินิโก ดา,โคซีลีอา คาบู่,ยอแซฟ
ประเทือง ควรเมตตา,ยวง ปรีชา,อักแนส เฉลียว
ทองอันตัง วิญญาณ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับ


ภรรยา
นางอาวรณ์

200
200

ลูกหลาน 200
รุ่งฤดี
200
พีรพัฒน์ 200
ยายจาเนียร 500
สุดาวรรณ 200
ผช.ทวีศักดิ์ 200
จีรภา
200
รัชนีกร
200
ดวงใจ
2,000

ประดิษฐ์

1,000

อรอุมา

200

 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ทิต,มาร์ธา บัวพา,ยวง
ยายสวรรค์ 200
สุพรรณ,ยอแซฟินา สน,ยอแซฟ พริ้ง คาศรี,มารีอา
มักดาเลนา ชลธี,ยอแซฟ พิสิฐ,ยอแซฟ สิทธิกร,
ยอแซฟ พิทักษ์รณชัย,เซซีลีอา คาใหม่,เทเรซา ไก่แก้ว
,อังแนส เคี้ยม ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อังแซมโม อุดม,เยโนเวฟา เกษตร,มารีอา
ทรงสิทธิ์ 300
นิรมล อินธิราช
 อุทิศให้ ยอห์น สุระสิทธิ์,มารีอา วรรณพร,มารีอา
ลูกหลาน 500
วรรณิภา ทองอันตัง วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ
ลูกหลาน 1,000
ดิเรก,ยอแซฟ สมเดช ปานแสน,มีคาแอล วิลัย เสมอ
พิทักษ์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สวาท,มารีอา ยายไข่ อุปพงษ์,
สุวรรณ
200
เปาโล ประถม,อันนา ยุดี,เปโตร ขัน,มารีอา ฝ้าย ตรง
กงนาม,โทมา อ่อน,มารีอา นวลตา ซึมเมฆ,เทเรซา
คาโดน กงเกตุ,คุณยายผ่องศรี ทันประโยชน์ ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล จาปี ศรีอ่อน
นางนาที 300
 อุทิศให้ เทเรซา เพ็ชร บุดดีด้วง
จีรภา
200
 อุทิศให้ ยอห์น สุระสิทธิ์ ทองอันตัง
ไสว
200
อ.ลดาวัลย์ 300
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว อ.หิรัญ ครูลดาวัลย์
9 ส.ค.20 แก้วเสถียร และลูกหลาน
ร.ต.จาตุรงค์ 500
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
 ร้อยตรี จาตุรงค์ ชาญเจริญ
 สุขสาราญครอบครัว นางศรศิลป์ รังศรีแก้ว,  ศรศิลป์
200

อุทิศให้ เปาโล คาผาง,โรซา สา,โทมา อินตา,อันนา
อวน,ลูกา ประทิน,มีคาแอล ถวิล,เปโตร วีระพงศ์,
อากาทา สีกา รังศรีแก้ว
 โมทนาคุณพระเจ้า นายวีระ อุปพงษ์
นางบรรจง
 สุขสาราญครอบครัว นายอุเทน ทองมูล, อุทศิ ให้
นายอุเทน
เทเรซา บับ,อันนา ผ่อน,เปโตร ถาวร ทองมูล
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโลกฤษฏา พัฒนิบลู ย์
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครูชูศรี
ประชัน,อันนา บญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ มารีอา อรทัย อุดมเดช วิญญาณญาติพนี่ ้อง นายวิรัช
ทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง
ศิริรัตน์
 อุทิศให้ มีคาแอล เสน่ห์,เปโตร ประเวศ,มอนิกา วี
วัลภา,ปีโอ ศรีเมือง,ยวง ประเสริฐ,มารีอา จินตนาพร ศิริ
ลูกหลาน
สวัสดิ์ วิญญาณลูกหลานที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เรืองสิทธิ์ พจนโสภากุล
วชิรปกรณ์
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารีอา สิมมา อุดมเดช,
อ.ลดาวัลย์
เทเรซา จิราภรณ์,เปโตร ปู่หา, ย่าสร้อย แก้วเสถียร
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ กรมเรียน,เซซีลีอา ทองสุก
อ.ลดาวัลย์
ศรีวรกุล,ลูกา ประสิทธิ์,อันนา สาราญ,มารีอา มักดาเล
นา สาลี,เปโตร ลาน,มารีอา สารวย,ยอแซฟ บุญยิ่ง,
อันนา ประทวยอุดมเดช,ยอแซฟ บรรจบ สารคา, 

500
320
200

200
200
200
200

200
300

300

เปาโล สว่าง สุริรมย์
 อุทิศให้ เปโตร ธานี,เทเรซา ประพันธ์,เปโตร วีระ, ร.ต.จาตุรงค์ 1,000
เทเรซา เสียง,เปโตร บรรจง เสมอพิทักษ์,บาบาร่า
ยอห์น สมประดี แดงลีท่า,เทเรซา อันนา สมดา คาสุขุม
,เปาโล จรอญ,เปโตร เรืองวิทย์ ยงบรรทม,มีคาแอล
สาคร ตระกูลมา,เปาโล มานะ คาสี วิญญาณในไฟ
ชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คุณแม่ถาวร อินธิราช,เปาโล วรใจ,ยวง
ยายตอง
400
บัปติสต์ ไพรวัน สินติไกลวินิจ,ยอแซฟ ชาลี,
อาไตรแก้ว
 อุทิศให้ เปาโล เคน,อากาทา เพียง ชมศิริ,ลอแลนซี นางน่ารักษ์ 500
โอ ชัยศรี,กาทารีนา โจมคา,ยวง วิมล,ยอห์น บอสโก
ชัยพล,ราฟาแอล วชิราชัย,มีคาแอล ประเชิญ,เทเรซา
คาวาน เดชาเลิศ วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา เนาวรัตน์ อินธิราช,เปาโล ยุทธนา
ชลลดา
500
กิ่งคตกลาง
บี้
200
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นางนิวาส ศรดา
9 ส.ค.20  สุขสาราญครอบครัว นางสยาม แร่วงค์คต,อุทิศให้ นางสยาม 200
19.00 น. ซิลแวสแต เม็ง,อันนา สีพัน แร่วงค์คต วิญญาณญาติพี่
 น้องทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา
ลูกๆ
200
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
วิลาวรรณ 200
ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร สมัย,เทเรซา ประทาน พงษ์พิศ,
ลูกหลาน 300
เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว,เปโตร องต่าม,เทเรซา
เทียน,อันนา ดิว วิญญาณญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ถาวร ชมภูจันทร์ ครบ 2 ปี,ยวง
ลูกหลาน 500
สมยศ,ยอแซฟ พจนา,เปาโล สมใจ ชมภูจันทร์
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิลิป คาร้อง คาผาเยือง
วิไลวรรณ 500
ชมรมฯ
500
วันจันทร์  สุขสาราญแด่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
10 ส.ค.20 สารวัตร แพทย์ ทุกๆคน
06.00 น.  สุขสาราญแด่ นายอนวัช,นายปิยณัฐ,น.ส.ปิยวรรณ อ.มงคล
300
ศิริสวัสดิ์
 สุขสาราญแด่ คุณลุงสุภาพ สุขสง่าเจริญ
อ้อ
200
 อุทิศให้ ยอแซฟ ปราบใจ แฮดเนาไพร
ลูกๆ
300
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง
ศิริรัตน์
200
 อุทิศให้ เปโตร เรืองสิทธิ์ พจนโสภากุล
วชิรปกรณ์ 200
 อุทิศให้ ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา ครบ 1 ปี
อุไรรัตน์ 500
 อุทิศให้ เทเรซา เพ็ชร บุดดีด้วง
จีรภา
200
 อุทิศให้ เปาโล ยงยุทธ คอมแพงจันทร์ ครบ 1 ปี
ลูกหลาน 1,000
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ สะอาด อินธิเสน ครบ 2
วนิดา
200
สัปดาห์
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา
นางประพิศ 300
เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,

มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารีรัตน์ รักษา
นาม,ยวง บอสโกไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตรสมศักดิ์
เจริญพงษ์,โทมา ดา,อันนา แจ้ง อินธิเสน,โมเสส ปรีดา
,มาร์ธา หนูเพียง,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา ครบ 1 ปี
นพ
อ้อ
วันอังคาร  สุขสาราญแด่ คุณลุงสุภาพ สุขสง่าเจริญ
11 ส.ค.20  อุทิศให้ เปโตร พิจิตร แร่ถ่าย
ลูกหลาน
06.00 น.  อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง
ศิริรัตน์
 อุทิศให้ เปโตร เรืองสิทธิ์ พจนโสภากุล
วชิรปกรณ์
 อุทิศให้ สเตฟาโน เศียร,ลูซีอา บุญมา พาพรหม
บรรเทา
ฤทธิ์,มารีอา บุญมี,อันนา นิลลา,โทมา สนิท,โรซา ยอย
ทรงหาคา
 อุทิศให้ เทเรซา เพ็ชร บุดดีด้วง
จีรภา
 อุทิศให้ คุณพ่อเปาโล สมพร อุปพงศ์ ครบ 13 ปี,
อ.สมฤทธิ์
เทเรซา ดาราวรรณ กายราช ครบ 9 ปี,ซิสเตอร์โซลัน
ซีอา วิโรจน์ อุปพงศ์,ลูซีอา ยายเลียน,เซอร์มารีอา
เซแลสติน พาที,มารีอา วิมาน อุดมเดช,ยอแซฟ จันที
,โรซา พาจันทร์,มีคาแอล คาเพชร,เทเรซา ยายสาราญ
กายราช,กลารา บาทิน,ยวง บัปติสตา ประทิน ศรีวรกุล
,ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวทย์ศิริยานันท์ วิญญาณญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
ละออง
วันพุธ  สุขสาราญครอบครัว นางละออง นายถวิล ใจเสรี และ
12 ส.ค.20 ลูกๆหลานๆ ทีอ่ ยู่ใกล้และไกล
 สุขสาราญแด่ คุณลุงสุภาพ สุขสง่าเจริญ

อ้อ

06.00 น.  อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง

500
200
200
200
200
200

200
500

วันพฤหัส
13 ส.ค.20

06.00 น.

วันศุกร์
14 ส.ค.20

06.00 น.

500
200

 อุทิศให้ เปโตร เรืองสิทธิ์ พจนโสภากุล
 อุทิศให้ มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล
ซ้าย,มารีอา เตือนใจ ทรงเล็กสิงห์,มีคาแอล จันเพ็ง,โรซา
จันสด อุดมเดช ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา เพ็ชร บุดดีด้วง
 สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
 สุขสาราญแด่ คุณลุงสุภาพ สุขสง่าเจริญ
 สุขสาราญครอบครัว นายถนอม สุขสง่าเจริญ และ
ลูกๆทุกคน,อุทิศให้ เปโตร แก้ว,มารีอา เอิน สุขสง่าเจริญ
,อันนา นันทิยา วงศ์ธรรม,ยอแซฟ โตน ตรั่นวัน,มารีอา
ประไพ,เปโตร หยุ่ง,ยอแซฟ ศุภวัฒน์ ศรีเรไร วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง
 อุทิศให้ เปโตร เรืองสิทธิ์ พจนโสภากุล
 อุทิศให้ เทเรซา เพ็ชร บุดดีด้วง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.นิสราพร มานะโน,
อุทิศให้ เปาโล สมชัย มานะโพน
 สุขสาราญแด่ คุณลุงสุภาพ สุขสง่าเจริญ
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สินธ์ สมใจเพ็ง
 อุทิศให้ เปโตร เรืองสิทธิ์ พจนโสภากุล
 อุทิศให้ เปโตร เกษม,เทเรซา ดร,มารีอา ประพิศ,
เอเลสโบ กรัยสิทธิ์ แดงลีท่า
 อุทิศให้ เทเรซา เพ็ชร บุดดีด้วง

ศิริรัตน์
วชิรปกรณ์
ป้ามะลิ

200
200
200

จีรภา
ญาติ
อ้อ
อ.ถนอม

200
200
200
200

ศิริรัตน์
วชิรปกรณ์
จีรภา
นภาพร

200
200
200
200

อ้อ
ศิริรัตน์
วชิรปกรณ์
น้อย

200
200
200
200

จีรภา

200

-

-

วันเสาร์
15 ส.ค.20  พิธีบวชพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี 

10.00 น.

