ปี ที่ 32
ฉบับที่ 15
9 – 15 เมษายน 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี / สั งฆำนุกรกฤษฎำ ว่ องไว

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 17 จำนวน 15,749 บำท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย นำงควรคำนึง ยงดี กับ
น.ส.สร้อยเพชร ซึมเมฆ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม / ผญ.เกรี ยงไกร /
จ.ส.อ.สมชำติ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย โดย น.ส.วรัญญำ ทองแท้
กับ ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.ดำรุ ณี แดงลีท่ำ กับ
ด.ญ.รุ่ งทิวำ ชัยวังรำช
5. เชิญคณะพระหฤทัย : ร่ วมประชุมที่อำรำมคณะภคินีรักกำงเขนแห่งท่ำแร่ วันอำทิตย์น้ ี 9
เมษำยน 17 เวลำ 12.00 น.
6. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคำรที่ 11 - วันพุธที่ 12 เมษำยน 2017
7. วันอาทิตย์ หน้ า (อำ. 16 เม.ย.17) : จะมีพธิ ีลำ้ งบำปเด็ก เวลำ 09.00 น. เชิญมำแจ้งทำงวัด
ล่วงหน้ำ พร้อมสำเนำเอกสำรใบเกิด
8. กาหนดการสัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ + สมโภชปัสกา สัปดำห์ศกั ดิ์สิทธิ์น้ ี เชิญพีน่ อ้ งพำกันแก้บำปรับ
ศีล และ ตลอด 3 วันต่อไปนี้ เชิญพีน่ อ้ งมำร่ วมพิธีกรรมมำกๆ เพือ่ เตรี ยมฉลองปั สกำอย่ำงดี

8.1 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 13 เมษายน 2017
เวลา 07.00 น. มิสซำเสกน้ ำมันศักดิ์สิทธิ์ และรื้ อฟื้ นศีลบวชพระสงฆ์
เวลา 19.30 น. มิสซำระลึกถึงกำรตั้งศีลมหำสนิท และล้ำงเท้ำ หลังมิสซำจะมีกำรเฝ้ำ
ศีลมหำสนิท
8.2 วันศุกร์ ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 14 เมษายน 2017
เวลา 15.00 น. เดินรู ป 14 ภำค
เวลา 19.30 น. พิธีระลึกถึงพระทรมำนของพระคริ สตเจ้ำ ซึ่ งประกอบด้วยสำมภำค คือ
ภำควจนพิธีกรรม ภำคนมัสกำรไม้กำงเขน และภำครับศีลมหำสนิท
ให้เรำอดเนื้อ อดอาหาร
8.3 วันเสำร์ ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 15 เมษายน 2017
เวลา 09.00 น. ประเพณี แห่เทียนปั สกำ ( ที่ศำลำมำร์ติโน )
เวลา 19.30 น. มิสซำเสกไฟ เสกเทียนปั กสำ เสกน้ ำล้ำงบำป เสกน้ ำเสก และประกำศ
สมโภชปั สกำ
8.4 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา : วันที่ 16 เมษายน 2017 สมโภชพระเยซูเจ้ำทรงกลับคืนชีพ
และขอเชิญพีน่ อ้ งนำถุงทานมหาพรต มำถวำยในมิสซำพร้อม
กันในวันอำทิตย์สมโภชปั สกำ
คุณพ่อขอเชิญพีน่ อ้ งมำร่ วมพิธีในวันดังกล่ำวให้จำนวนมำกๆ อีกทั้งพำกันรับศีลอภัย
บำป และบอกเตือนลูกหลำนที่กลับมำช่วงสงกรำนต์น้ ีให้ได้แก้บำปรับศีล โอกำสกำหนด
ปั สกำ ส่วนวันศุกร์ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งตรงกับวันที่ 14 เมษำยน ขอพีน่ อ้ งได้อดเนื้ออดอำหำร เพือ่
เป็ นกำรพลีกรรมใช้โทษบำปของเรำเอง
9. เชิญพี่น้องบริจาคน้าดื่ม และไข่ : น้ ำดื่มสำหรับใช้เป็ นน้ ำเสก ในวันเสำร์ศกั ดิ์สิทธิ์ และไข่
สำหรับใช้เป็ นไข่ปัสกำแจกในวันอำทิตย์ปัสกำ
10. การตกแต่ งรถแห่ เทียนปัสกา : คุณพ่อขอพีน่ อ้ งงดใช้ ใบต้ นสน ที่วดั เพือ่ ต้นสนจะได้มีรูป
ทรงที่สวยงำม เตรี ยมสำหรับวันฉลองอำสนวิหำรฯของเรำ

11. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนท่ำสะอำด 791.12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่ำง นายอาทิตย์ ชัยราช บุตรนำยประเสริ ฐ กับ นำงนิลมล
ชัยรำช เลขที่ 1140 หมู่ 7 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ศิริรัตน์ คิดโสดา บุตรี
นำยณรงค์ กับ นำงอินตำ คิดโสดำ เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.สำมัคคีพฒั นำ อ.อำกำศอำนวย
จ.สกลนคร (คู่นีจ้ ะสมรสที่วดั นักบุญยอแซฟ ดอนทอย)
13. พี่น้องที่ช่วยกันบริจาคผ้ าห่ ม : สำหรับใช้ในงำนวันชุมนุมผูส้ ูงอำยุระดับชำติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่
วัดท่ำแร่ ของเรำในวันที่ 28-29 เม.ย. นี้ เวลำนี้ผำ้ ห่มได้รับบริ จำคครบแล้ว 300 ผืน คุณพ่อจึง
ขอขอบคุณทุกท่ำนเป็ นอย่ำงมำก และขอพระเจ้ำอวยพรพีน่ อ้ งอย่ำงเต็มเปี่ ยมครอบครัวนำย
ปรำโมทย์ สุ วรรณศรี 15 ผืน / คุณจิรำภรณ์ สุขสง่ำเจริ ญ 3 ผืน / คุณชัยมงคล ตะกล้ำ 3 ผืน
/ คุณทวีไทย แร่ ถ่ำย 4 ผืน / อ.วิรัตน์ สิริสรรคำนันต์ 10 ผืน / ครอบครัวนำยวิโรจน์,
นำงปรำรี ย ์ คำศรี 3 ผืน / อุทิศให้อำกำทำ สีไว,เปำโล คำผำง,โรซำ สำ รังสี แก้ว และญำติ
ทั้งสองฝ่ ำย 3 ใบ / ครอบครัว อม - อี๊ด 15 ผืน / คุณยุวรัตน์ ศิริสวัสดิ์ (ปิ๊ ก) 4 ใบ / คุณอ้ำย
ต๊อก แดงลีท่ำ 20 ผืน / ครอบครัว ผอ.ศิริพงษ์ ครู วลิ ำวรรณ ศรี วรกุล 20 ผืน / คุณยำยพิกุล
เสมอพิทกั ษ์ อุทิศให้อนั ตน พูน เสมอพิทกั ษ์ ครบ 1 ปี 100 ผืน / ครอบครัวอ.ชัยพล
ทุพแหม่ง 10 ผืน / ครอบครัวนำยสมเกียรติ วงศ์ลำพันธ์ 4 ผืน / ครอบครัว ยำยใครศร
หงษ์คำ เสื่อ 1 ผืน ผ้ำห่ม 1 ผืน หมอน 1 ใบ / พีอ่ ร 15 ผืน / ครอบครัวป้ำควร ยงดี และ
ลูกหลำน,อุทิศให้ยอห์น บัปติสต์ ณรงค์,มัทธิว สมบูรณ์,โรซำ วันไทย ยงดี,มำรี อำ สนไล
ซึมเมฆ,อัลเยลำ ฝ้ำย ว้ำมป้อม,กำทำรี นำ เยีย่ ม ตระกูลมำ วิญญำณในไฟชำระ 15 ผืน,
นำงพิสมัย ทิพจร 2 ผืน / น.ส.มำลัยทอง เชียนพลแสน สุขสำรำญครอบครัว นำยประเสริ ฐ
ชัย 5 ผืน / นำงจุลลำ เชียนพลแสน 3 ผืน / ยำยกวี๋ 1 ผืน / อ.สุนทรำภรณ์ มหำโยธี 1 ผืน
/ น.ส.เกสรำ พำวินิจ 1 ผืน / ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนำม 1 ผืน / ครอบครัวครู รัตน์ศรี รัตนอุดม
6 ผืน / ยำยวิเรี ยม ศรี วรกุล 10 ผืน / นำยกไพรัช ยงคำชำ ปลัดบังอร นำคทอง 30 ผืน

จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 6 เทศกาลมหาพรต วันที่ 9 - 15 เมษายน 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

ทำบุญ

ปรำรถนำ
นำงที่

200
500

น.ส.บุญมี

300

นำงพิสมัย

200

นำงวิลเลียม
นำงบังอร
นำงม่ำน
นำงสุ ดใจ

200
200
200
200

ยำยชำต
ภรรยำ
นำงดวงใจ

200
1,000
200

สั ปดำห์ มหำทรมำน

อำทิตย์  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยอำทิตย์ ปำนโพจำน
9 เม.ย. 17  สุ ขสำรำญครอบครัว ยำยที่ หล้ำพรหม และลูกๆหลำนๆ,
07.30 น. สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.ธิญำดำ อินขำว ครบ 11 ปี ,
 อุทิศให้ เปโตร สง่ำ,ฟรังซิสโก สงวน,มอนิกำ วันทัย จันทรังษี
 สุ ขสำรำญครอบครัว น.ส.รัชนี พรหมสุ ภำ,นำยพิทกั ษ์
เทพเทพำ, อุทิศให้ มีคำแอล แพงตำ,เทเรซำ สี ยม,เยโนเวฟำ
ฬำ,มำรี อำ อำวรณ์ ทรงเล็กสิ งห์,มอนิกำ นุ ช ภู่ทอง,นำยสี
วิชยั สิ งห์
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุ พรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ หำ,
โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร
บัวจันทร์ อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนำ ดำนี,ดอมินิก สำยันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปำก,คอมิลลำ มิตรประไพ,มีคำแอล เจริ ญ
เหนือกลำง
 อุทิศให้ มีคำแอล คำพำด,ยวง บอสโก ไพสัน สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ ยอแซฟ อำคม ปำนโพจำน ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ เปโตร สมบัติ,มอนิกำ จันทร์ดี อุดมเดช,มีคำแอล
หนูเจียม,ยอแซฟ สมยศ,ยวง บัปติสตำ สมเกียรติ,ยวง
บัปติสตำ สมคิด พงษ์พิศ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ 

วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มำรี อำ จินตนำพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ ศรี เมือง
,ยวง ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ อำกำทำ มำลำ,เปโตร หุ่ งหวล,เปำโล วิเชียร
แดงลีท่ำ,มีคำแอล ประกร ทองอันตัง,นำยประนอม มำดมูล
วิญญำณในไฟชำระ
อาทิตย์  สุ ขสำรำญครอบครัว คุณลุงอำนวย,คุณป้ำนภำพร อุปรี ,
9 เม.ย. 17 ครอบครัวนำยชุติเทพ ไชยมำตย์,น.ส.กชกร มุงคุณ,
10.30 น. สุ ขสำรำญแด่ ผูอ้ ำนวยกำร คณะครู บุคลำกร นักเรี ยน
 โรงเรี ยนบ้ำนพะโคทุกคน, อุทิศให้ เปโตร เค้ำ,เทโอโดรำ มำ
,อังแซม พริ้ ง,มำรี อำ วิลยั ตระกูลมำ,อันโตนีโอ เคลือบ,มำรี อำ
คำไผ,เปโตร ณรงค์ศกั ดิ์ คำศรี ,คุณปู่ หลำย มุงคุณ วิญญำณ
ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสำรำญแด่ อ.คำเผียน, อ.นวลจันทร์, น.ส.ศิรินทิพย์,
ซิสเตอร์อจั ฉรำพรรณ, น.ส.ปรมำภรณ์, ด.ช.ธนดล อุ่นหล้ำ,
นำงวรำงคณำ ดิษฐ์เจริ ญ, น.ส.พนิดำ จันทร์มณี
 สุ ขสำรำญครอบครัว นำงทำวัลย์ พำพรมลิก,อุทิศให้
ยอแซฟ บัวพันธ์,เปโตร อลงกต ค้ ำจุน,ยอแซฟ สำมัคคี,มำร์ธำ
สมำน อำจุฬำ,สเตฟำโน เศียร,ลูซีอำ บุญมำก พำพรมฤทธิ์
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ วิญญำณ
ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน,
อันนำ บุญปลูก,เปำโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กำยรำช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มำรี อำ ทองหยำด,เปำโล วรรนพ,มีคำแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อำจุฬำ

ครู ศิวำพร

300

นำงจำเนียน

200

น.ส.กชกร

500

อ.นวลจันทร์

300

นำงทำวัลย์

ลูกหลำน

ครู ชูศรี

200

อาทิตย์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
9 เม.ย. 17  อุทิศให้ คุณยำยมำรี อำ สังวร ลือแก้วมำ
19.00 น.  อุทิศให้ มำรี อำ ธนพรรณ ทิพจร
 อุทิศให้ คุณย่ำมำรี อำ สังวร ลือแก้วมำ

ลูกๆ
นำงอริ สรำ
นำงอริ สรำ

200
200
500
200

วันจันทร์  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด คุณยำยประสำน สกลธวัฒน์
10 เม.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม
06.00 น.  อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ อันตน พูน เสมอพิทกั ษ์ ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ คุณพ่อเปำโล พิชิต ศรี อ่อน
 อุทิศให้ มำรี อำ พะเยำว์ บังแมน ครบ 5 ปี ,ยอแซฟ อรุ ณ
บังแมน วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตำ ซำสี ,เทเรซำ แท่นแก้ว,อันนำ
วัฒนิกำ อุ่นหล้ำ,เทเรซำ ภำวดี มำยอด,ยอแซฟ วัน,มำรี อำ
มักดำเลนำ หลุด,อันนำ จินตนำ โพธิไสย,คุณตำเที่ยง พันธุ์ดี
 อุทิศให้ มีคำแอล เชำวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเหล็กสิ งห์,
เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญำณในไฟชำระ

ยำยประสำน
แม่
ลูกหลำน
นำงบังอร
ลูกๆ
ยำยพิกุล
น.ส.พยอม

200
200
200
200
200
200
500
200

อ.นวลจันทร์

200

นำงมะลิ

200

200

300

ลูกหลำน

200

นำงวิไล

200

นำงนิตยำ
วันอังคำร  สุ ขสำรำญครอบครัว นำยสยมภู นำงนิตยำ วงศ์กำฬสิ นธิ์,
11 เม.ย.17 สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ช.ภูบดินทร์ วงศ์กำฬสิ นธิ์
06.00 น.  สุ ขสำรำญแด่ กลุ่มพระเมตตำชุมชนป่ ำหว้ำน และบรรดำ กลุ่มพระเมตตำ
คนเจ็บป่ วยไม่สบำยทุกคน
 สุ ขสำรำญครอบครัว นำยประเทียม ครู พรเทพ
ครู จนั ทร์เพ็ญ
ครู จนั ทร์เพ็ญ บังแมน,อุทิศให้ มำรี อำ พะเยำว์,ยอแซฟ อรุ ณ
บังแมน,วิญญำณผูม้ ีพระคุณทุกท่ำน
 อุทิศให้ เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม

แม่

200
200
200

200

 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ อันตน พูน เสมอพิทกั ษ์ ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ตำสิ งห์,อันนำ ยำยชื่น,อำกำทำ ละเอียด,
มีคำแอล พัฒนพงษ์,ยวง บัปติสตำ อุ่นหล้ำ,ยำยจันทร์หอม
ศรี ครชุม,ปู่ คำมำ,ย่ำกำนี โสริ นทร์,ปู่ น้ำว เนืองทอง,อีซีโดโร
ตำถำวร,อันนำ ซูนำ รักษำนำม,ก๋ งเพชร,ยำยพิมพำ แซ่เซีย,
ปู่ บุญมี,ย่ำทองอินทร์ ประสมศรี
 อุทิศให้ ซูซำนนำ บุญเย็น,เปโตร หยิน ดำรงไทย
 อุทิศให้ เทเรซำ รำศรี ซึมเมฆ,เปำโล ภัคพงษ์,มีคำแอล
อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุ เชำวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,ยวง
วงศ์ทอง,ยวง ต๋ อย ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร ถำวร,อันนำ คำจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง
,โมเสส บัณฑิต,อำกำทำ บรรเทำ มังกำย,มำรี อำ พะเยำว์
บังแมน,ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน วิญญำณในไฟชำระ
วันพุธ
 พระสงฆ์ เข้ ำเงียบ 
12 เม.ย.17  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
19.00 น.  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด คุณยำยวิไล ทำสี ภู, อุทิศให้ เปโตร
จันโท ครบ 3 ปี ,ยวง ก๊อ ยงบรรทม,อันนำ ตำสี อำ เข็มมำ,
มีคำแอล นิชชัย ทองอันตัง วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญำณในไฟชำระ
 สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด ผอ.เยีย่ ม รุ จิพจน์,อุทิศให้ โรซำ
มะลิ,เฮโลนีมสั คำหล้ำ,ลูซีอำ บำงีน,อันโตนีโอ เชิดชำย,ยวง
บัปติสตำ ศรำวุธ, มีคำแอล วิจิตร อุดมเดช,เปำโล บุญ,มำรี อำ
สิ มมะลี,นำยประสงค์ สกลธวัฒน์,มำรี อำ สร้อยสุ ดำ
จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภำนุชิต เหล่ำบุรี
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์ อุปพงษ์


ลูกหลำน
นำงบังอร
ลูกๆ
ยำยพิกุล
ยำยชวนชม –
ลูกหลำน

200
200
200
200
300

ครู บุญส่ ง
อ.วิรัตน์

200
200

น.ส.ปรำณี

200

 อุทิศให้ เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซำ รำศรี ซึมเมฆ,เปำโล ภัคพงษ์,มีคำแอล
อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุ เชำวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,ยวง
วงศ์ทอง,ยวง ต๋ อย ซึมเมฆ
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มำรี อำ บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซำนนำ บุญเย็น ดำรงไทย
 อุทิศให้ คุณยำยอำกำทำ สี ไว คำศรี

แม่
นำงบังอร
อ.วิรัตน์

200
200
200

ลูกๆ
ลูกๆ
ครู บุญส่ ง
ตำสมพงษ์

200
200
200
200

-

-

-

-

รับศีลมหาสนิท (อดเนื้อ + อดอาหาร)

-

-

วันเสาร์ 09.00 น.  แห่ เทียนปัสกำ
15 เม.ย.17 19.30 น.  มิสซำเสกน้ำ เสกไฟ + เสกเทียนปัสกำ

-

-

วันพฤหัส 07.00 น.  มิสซำเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
13 เม.ย.17 19.30 น.  มิสซำระลึกถึงกำรตั้งศีลมหำสนิท +

ล้ ำงเท้ ำอัครสำวก และเฝ้ำศีลมหำสนิท
วันศุกร์ 15.00 น.  เดินรูป 14 ภาค
14 เม.ย.17 19.30 น.  วจนพิธีกรรม + นมัสการกางเขน +

ยำยวิไล

200

อ.รำไพวรรณ

300

ลูกหลำน

200

