ปี ที่ 32
ฉบับที่ 17
23 – 29 เมษำยน 17

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

 ข้ อคิดประจำอำทิตย์
จุดเน้ น
พระเยซูเจ้ าทรงยกเราให้ พ้นความอ่ อนแอภาษามนุษย์ และอาศัยพระเมตตาของ
พระองค์ ทรงนาเราให้ สนิทสั มพันธ์ กับพระบิดา
สุขสันต์วนั ปั สกา จริ งอยูท่ ี่วนั อาทิตย์ปัสกาเป็ นสัปดาห์ที่แล้ว แต่เทศกาลปั สกายังต่อ
เนื่องรวม 7 สัปดาห์ จนถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า (วันเปนเตกอสเต) ตลอดสัปดาห์เหล่านี้ ความ
เชื่อเรื่ องการกลับคืนชีพช่วยให้เรากล้าขึ้น เพือ่ ชื่นชมยินดีในธรรมล้ าลึกในชีวติ ความตาย และ
การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สตเจ้า ซึ่งนาความรอดมาให้ ตั้งแต่ ค.ศ.2000 พระศาสน
จักรรวมการฉลองปั สกากับพระเมตตาของพระเจ้า (นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล
ที่ 2 ได้ประกาศวันฉลองพระเมตตา ในวันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปั สกา) ได้ร้ื อฟื้ นความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องของเรากับพระองค์ และอนุญาตให้เราเข้าสู่ชีวติ นิรันดร ดังนั้น วันอาทิตย์หลังปั สกาจึง
ฉลองวันอาทิตย์พระเมตตาทัว่ พระศาสนจักร
บทอ่านต่างๆ วันนี้ก็เหมาะสมกับความหมายของวันฉลอง ทั้งบทอ่านแรกและบทที่
สอง สอนเราว่าประชาชนได้ดาเนินชีวติ อย่างไรจึงมีสนั ติสุข และได้รับพระพรที่พวกเราชื่นชม
ยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จากหนังสือกิจการอัครสาวก เราได้ยนิ เรื่ องคริ สตชนสมัยแรกดาเนิน

ชีวติ ร่ วมกันฉันพีน่ อ้ ง ร่ วมพิธีนมัสการพระเจ้า แบ่งปั นอาหาร และดาเนินชีวติ ในชุมชน ทาให้
มีโล่ฝ่ายวิญญาณป้องกันพวกเขาจากสิ่งอื่นๆ ในโลก ภายใต้โล่น้ ี พระเจ้าทรงเสริ มให้มีจานวน
สมาชิกเพิม่ ขึ้น และมีความเชื่อเข้มแข็งขึ้น โล่น้ ีก็คือพระเมตตาของพระเจ้านัน่ เอง
จดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง กล่าวถึง พระพรที่บรรดาคริ สตชนสมัยแรกได้รับ
ประสบการณ์ ท่านกล่าวว่า ขอถวำยพระพรแด่ พระเจ้ ำ พระบิดำของพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้
เป็ นเจ้ ำของเรำ พระองค์ทรงพระกรุณำอย่ ำงยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงบันดำลให้ เรำบังเกิดใหม่ และ
มีควำมหวังที่จะมีชีวิต อำศัยกำรกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู คริสตเจ้ ำ นี่คือพระเมตตาที่
นักบุญเปโตรฉลอง และรับรู ้วา่ เป็ นแหล่งกาเนิดความรอดพ้นของเรา
พระวรสารแสดงเมตตาธรรมในกิจการ คือ พระเยซูเจ้าทรงปรากฏองค์แก่บรรดาศิษย์
เป็ นครั้งแรก หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ปรารถนาให้พวกเขามีสันติสุข และทรง
ยืนยันว่า พระองค์สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพจริ งๆ ทาให้สญ
ั ญาสาเร็ จสมบูรณ์ ยัง
ประทับอยูท่ ่ามกลางพวกเขา ทาให้คาสอนที่พระองค์มอบให้พวกเขาเป็ นหนึ่งเดียวกัน เหมือน
พวกเขาทางานของพระบิดา พระเยซูเจ้าทรงเป่ าลมมอบพระจิตเจ้าแก่บรรดาอัครสาวกให้มี
อานาจอภัยบาปได้ พระองค์ทรงแต่งตั้งพวกเขาให้มีบทบาท ประทานพระเมตตาแก่บรรดาผูท้ ี่
รับใช้ในนามของพระเจ้า
ที่สุด เราได้ยนิ เรื่ องของโทมัสก็เป็ นตัวอย่างชัดเรื่ องพระเมตตา โทมัสไม่เชื่อว่าพระเยซู
เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพถ้าเขามิได้เห็น พระเยซูเจ้าทรงยอมรับความอ่อนแอนี้ที่โทมัสสงสัย
การยอมรับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของพระเมตตา โทมัสเป็ นตัวแทนของเรา และความอ่อนแอหลาย
แบบของเรา เหมือนที่พระองค์ได้ทากับโทมัส พระองค์จะทาให้เราเข้มแข็งเมื่อเราสงสัย และ
ช่วยเราแต่ละคนให้พน้ ความอ่อนแอ โดยอาศัยพระเมตตา เพือ่ นาเราให้สนิทสัมพันธ์กบั พระ
บิดา
นี่คือความรัก นี่คือพระเมตตาที่พระเจ้าประทานให้เรา เมื่อเราไตร่ ตรองมหัศจรรย์แห่ง
พระเมตตานี้ ให้เราแสดงความกตัญญูดว้ ยการดาเนินชีวติ ตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา รักกัน
และกัน มีเมตตำต่อผูท้ ี่เราจะพบปะทุกวัน
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทำนอำทิตย์ ที่ 16 เมษำยน 17 จานวน 21,830 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. เงินทำนวันเสำร์ ศักดิ์สิทธิ์ จานวน 7,280 บาท
3. มิสซำ 06.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 30 เมษำยน 17 : อ่านพระวาจาโดย ครู อลิษา เชียนพลแสน กับ
ครู ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : กานันอัยการ / สท.ศิริพงษ์ /
คุณนภาศาสตร์ / สารวัตรสมเกียรติ
4. มิสซำ 10.30 น. วันอำทิตย์ ที่ 30 เมษำยน 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
5. มิสซำ 19.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 30 เมษำยน 17 : อ่านพระวาจาโดย นายธีรพันธ์ ทองอันตัง กับ
นายธีรภัทร อุดมเดช
6. เชิญพี่น้อง : ร่ วมมิสซาวันเทศบาล ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2017 เวลา 07.30 น.
7. ฉลองวัด : วันอังคำรที่ 25 เมษำยน 17 เวลำ 10.30 น. วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร /
เวลำ 10.00 น. วัดนักบุญอันตน นาทัน / วันพุธที่ 26 เมษำยน 17 เวลำ 10.00 น. วัดแม่พระ
แห่ งเหรี ยญอัศจรรย์ แก่ งกะเบา วันเสำร์ ที่ 29 เมษำยน 17 เวลำ 10.00 น. ฉลอง 100 ปี วัดแม่
พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่ วย
8 วันชุมนุมผู้สูงอำยุระดับชำติ : ในวันศุกร์ที่ 28 และ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 17 จัดขึ้นที่วดั
ท่าแร่ องเรา พระสังฆราชฟิ ลิป บรรจง ไชยรา เป็ นประธาน จึงขอบรรดากลุ่มผูส้ ูงอายุท่าแร่
มาร่ วมกันมากๆ และขอชาวท่าแร่ ช่วยกันเป็ นเจ้าภาพ เช่น ทาโรงทานมาเลี้ยงผูส้ ูงอายุ เลือก
ได้วา่ จะเอาอาหารเย็นวันศุกร์ที่ 28 หรื อจะเอา อาหารเที่ยงวันที่ 29
9. สั งฆำนุกรที่จะได้ รับกำรบวชเป็ นพระสงฆ์ : ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017 ที่วดั ท่าแร่
ประกำศเป็ นครั้งที่ 2 ได้แก่
1. สั งฆำนุกรเปโตร ศิริชัย พุดษำ
ลูกวัดท่าแร่
2. สั งฆำนุกรเปำโล กฤษฎำ ว่ องไว
ลูกวัดสองคอน
พีน่ ้ องหากมีข้อขัดขวางประการใด กรุณาแจ้ งที่คุณพ่ อเจ้ าวัด

10. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 1
คู่ที่ 1 ระหว่าง นำยประหยัด กงนะ บุตรนายใล กับ นางจันทร์ กงนะ เลขที่ 84 หมู่ 6
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร กับ กำทำรีนำ ปริศนำ จันทรังษี บุตรี นายผ่อง กับ
นางยาใจ จันทรังษี เลขที่ 143 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง เปำโล ณัฐพงษ์ เหนือกลำง บุตรนายสว่าง กับ นางจุฬาพร เหนือกลาง
เลขที่ 116 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สรำลี พ่ วงสมบัติ บุตรี นายประเสริ ฐ
กับ นางพิมพร พ่วงสมบัติ เลขที่ 32 / 9 ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
คู่ที่ 3 ระหว่าง เปโตร พินัย บุดดีด้วง บุตรนายสมชาย บุดดีดว้ ง กับ นางชุมพร ซึมเมฆ
เลขที่ 62 หมู่ 4 บ.หนองบัวทอง ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ เทเรซำ นุชติพร อุปรี
บุตรี นายนาวิน อุปรี กับ นางทัศนีย ์ ศรี ครชุม เลขที่ 113 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
11. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นำยอำทิตย์ ชัยรำช บุตรนายประเสริ ฐ กับ นางนิลมล
ชัยราช เลขที่ 1140 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ศิริรัตน์ คิดโสดำ บุตรี
นายณรงค์ กับ นางอินตา คิดโสดา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.สามัคคีพฒั นา อ.อากาศอานวย
จ.สกลนคร (คู่นีจ้ ะสมรสที่วดั นักบุญยอแซฟ ดอนทอย)
12. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนสามัคคี 420.จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหำโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซำสั ปดำห์ ที่ 2 เทศกำลปัสกำ วันที่ 23 - 29 เมษำยน 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

ทำบุญ

กลุ่มเฝ้าศีลฯ
ยายมาลี
นางลาพิน

500
200
400

ฉลองพระเมตตำ

อำทิตย์  สุ ขสาราญแด่สมาชิกพระเมตตาทุกคน
23 เม.ย.17  สุ ขสาราญครอบครัว นางยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
07.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว นางลาพิน กาแก้ว,สุ ขสาราญแด่

 นายเทวราช กาแก้ว

 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นางอรสิ ทธิ์ มือกุศล,อุทิศให้
ฟรังซิสโก คาเขียน,มารี อา อ่อนสา มือกุศล,คุณตาบุญ,
คุณยายหนูเจียม ทรงเล็กสิ งห์,เทเรซา ซูซานนา,มีคาแอล
วรชัย หาญริ นทร์
 สุ ขสาราญครอบครัว นายประเทียม บังแมน,ครอบครัว
นายไกวิษ ครู พยอม กาแก้วกิตตินาวา, อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์
,ยอแซฟ อรุ ณ บังแมน,เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์, ยวง
ศิริชยั แสนเมือง,โมเสส บัณฑิต,อากาทา บรรเทา มังกาย,
ยอแซฟ ภูมี กาแก้ว,เปโตร บุญถัน อุปพงษ์,ฟรังซิสโก
คาเกียน,อันนา หนูลา บังแมน
 สุ ขสาราญครอบครัว นายเกียรติยศ อุปรี , อุทิศให้ มารี อา
คาเคลื่อน สิ ทธิรัตน์,ยอแซฟ ณรงค์ อุปรี ,มารี อา พัชรพร
วงษ์แสนสุ ข
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,
โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ
เหนือกลาง
 อุทิศให้ ยออากิม คลัง,โรซา บุญแกว่น บุดดีดว้ ง
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์
,เวโรนีกา สมสนุก ทองอันตัง,มารี อา บุญเปรี ยบ คาสุ ขมุ 

นางอรสิ ทธิ์

นางพยอม

นางการเกส

นางพิสมัย

300

200

200

200

นางวิลเลียม
นางบังอร
นางม่าน
นางสุ ดใจ

200
200
200
200
200

จ่อย - จอย
สท.ศิริพงษ์

200
300

 อุทิศให้ แคทธลีน วัลภา ทรงเล็กสิ งห์,เทเรซา ภักดี,
ฟรังซิสโก บุญยงค์ ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนา ฉลอง,เปโตร ชรัมภ์ หาญริ นทร์,เปโตร
.ศรี สมุทร,อักแนส ทองมา,มารี อา กอแรตตี กองสี ,ยอแซฟ
ปรี ชา ชมภูจนั ทร์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประพันธ์,มารี อา อุบล ไอยะไกษร
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยออากิม มงคล ใจเป็ น,ยอแซฟ แซ่ม,ยุสติโน
ทรงสิ ทธิ์ เชียงแมน,อันโตนี เข้ม,เทเรซา ริ วาน,ยอเซปี นา
ปัดชา เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก แกว่ง,อากาทา คาบุ่น,เบเนดิกโต
หนูเรี ยม,ยอแซฟ วีระวัฒน์ บือกุศล,ยอแซฟ อ่อนหวาน
คาสุ ขุม,มีคาแอล สมบัติ,มีคาแอล ประยูร ยงบรรทม
 อุทิศให้ ลูซีอา นารี ,มาร์แชลติโน แดง,ยอแซฟ ภูมี กาแก้ว
,อันนา บุดดา,เปโตร เก๋ ง ปรี ดีสนิท,เปโตร บุญถัน อุปพงษ์,
อากาทา บุญมา ศรี สุพรรณ
 อุทิศให้ มารี อา ลูซีอานา อภิวรรณ ((คาตัน) ฮาสเลอร์,
ยอแซฟ กิตติกูล,เปโตร นิยม อาภรณ์กูล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ ดิเรก
ปานแสน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน พงษ์พิศ ครบ 17 ปี
,มีคาแอล หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,กาทารี นา
สุ วรรณา,แคทธารี น อัจฉรา,ยอแซฟ เอิณ วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง
ลูกหลานที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์
ทองอันตัง,ยอแซฟ วาสนา,ลูซีอา วันดี,ลูกา จวน,เทเรซา
สุ รัตดาพร,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง


สท.ศิริพงษ์

200

อ.ละออศรี

300

น.ส.ยุวดล

200

นางคาม้วน

500

พิกุล

300

นางลาพิน

300

คุณจิรนาถ

500

คุณจิรนาถ

500

คุณวิยะดา

1,000

ลูกๆหลานๆ

200

 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง,คุณแม่เอลีซาเบ็ธ
สุ ดใจ,เบเนดิกโต พจมาน,มารี อา ประสาท,มารี อา บุญมาก,
เทเรซา วิไลลักษณ์ เดชาเลิศ,เอากุสติโน ศราวุธ เจนเกษม,
ราฟาแอล ทองมา,อันนา ศรี ใคร,เปาโล ปราโมทย์ แร่ ถ่าย
อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว แม่บุญทอง อุปรี
23 เม.ย.17  สุ ขสาราญแด่ นายเจษฎา,คุณประภาพร อุปพงษ์,
10.30 น. ด.ญ.ธัญชนก ทองอันตัง พี่นอ้ ง ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้
 มารี อา คุณยายไข่,มีคาแอล คุณตาสวาท,เทเรซา จันทร์จิรา
อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติราช,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์,มารี อา
รัตนาภรณ์ คงฉาย,นายประพจน์ คารวะ,คุณแม่พิมพา สิ งหา
,อันนา สมปอง อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่
ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว อ.ประสิ ทธิ์ – อ.แสงจันทร์
ศุภวิทยาเจริ ญกุล, อุทิศให้ มารี อา บุญเปรี ยบ,มีคาแอล
บุญเรื อง,ยอแซฟ ณรงค์,มีคาแอล ประยงค์,โทมา ดา,อันนา
ผ่าย,มารี อา อุไร อินธิเสน,ยออากิม ทวี อุดมเดช
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มารี อา ทองหยาด,เปาโล วรรนพ,มีคาแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อาจุฬา
 อุทิศให้ เปโตร ธานี,เทเรซา ประพันธ์ เสมอพิทกั ษ์,เทเรซา
สมดา คาสุ ขุม
 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน, 

ติ้ม – แจน ต้อม

นางกนกวรรณ
น.ส.ประภาพร

อ.ประสิ ทธิ์

1,000

200
300

500

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

300

ลูกหลาน

200

นางวิไล
นายสิ ทธิชยั

200
200

อ.ราไพวรรณ

200

คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,
กาทารี นา เหลี่ยน,เซซีลีอา ทองจีน โสริ นทร์
 อุทิศให้ ยอแซฟ พริ้ ง,ยอแซฟ สิ ทธิกร คาศรี
 อุทิศให้ ยวง สุ พรรณ คาศรี ,ยอเซฟิ นา สน,เทเรซา หนู พิน
จันทวัช,ยวง บอกโก สายันต์,เยโนมีฟา สุ ชาดา
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ทิด,มาร์ธา บัวพา,มารี อามักดาเลนา
ชลธี,ยอแซฟ พิทกั ษ์รณชัย,เซซีลีอา คาใหม่,เทเรซา ไก่แก้ว
,อังแนส เคี้ยม
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา นิจจา ผาด่านแก้ว,เปาโล ธนากร,
เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์ จันทรังษี,เทเรซา นัดดา แดงลีท่า,มารี อา
ระบอบ แก้วฝ่ าย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ มารี อา วันดี,ยอแซฟ วาสนา,เทเรซา สุ รัตนดาพร
,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว นายสมฤทธิ์ นางอรทัย อินธิราช
23 เม.ย.17 และลูกๆทุกคน
19.00 น.  สุ ขสาราญครอบครัว นายสิ ทธิชยั กระบอกโท, อุทิศให้
เทเรซา สมรัตน์,อันเดร สถิต,ยอแซฟ อดิศกั ดิ์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายมารี อา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ ยอห์น คาวัง,มารี อา ทองดี,เปโตร พงษ์ศกั ดิ์, 

ครู พรรณพิมพ์
ครู พรรณพิมพ์

200
200

ครู พรรณพิมพ์

200

นางศศิธร

200

นางกนกวรรณ

200

ครู ผอ่ ง

300

นางอรทัย

300

ค.นายสิ ทธิชยั

500

ลูกๆ
นางอริ สรา
นางพิสมัย

200
200
300

มาร์การี ตา บุญรัตน์ บุตรโค วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมพร ชมภูจนั ทร์,เทเรซา ประชิน,อันนา
วิลา ชัยหมื่น,เปาโล ภานุมาศ ยงจาเริ ญ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล สนทนา,มารี อา ตาล,เปาโล ภานุมาศ
ยงจาเริ ญ,ยอแซฟ สมพร ชมภูจนั ทร์,เทเรซา ประชิน ชัยหมื่น
วิญญาณในไฟชาระ
วันจันทร์  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
24 เม.ย.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซารี อา พาจันทร์ ,มอนิกา
ประกายวรรณ,อังเยลา เทพธิดา,เปโตร คุณตาทองใส กายราช
 อุทิศให้ โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์
 อุทิศให้ เทเรซา วนิดา,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,
เปโตร องต่อง,อันนา บาต่อง พงษ์พิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 วันก่อตั้งเทศบาล
07.30 น.
วันอังคำร  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
25 เม.ย.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน ครบ 5 เดือน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ พริ้ ง คาศรี


นางพิสมัย

300

นางทองวัน

300

นางบังอร
ลูกๆ
แม่
ลูกหลาน
นางวารุ ณี

200
200
200
200
200

นางจุไรวรรณ
ครู หวาน

200
200

ครู ผอ่ ง

300

เทศบาล

500

นางบังอร
ลูกๆ
แม่
ครู พรรณพิมพ์

200
200
200
200

 อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
วันพุธ  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
26 เม.ย.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ เทเรซา ราศรี ซึมเมฆ,เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล
อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,ยวง
วงศ์ทอง,ยวง ต๋ อย ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เทเรซา วนิดา,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,
เปโตร องต่อง,อันนา บาต่อง พงษ์พิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 พิธีนพวำรพระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ + มิสซำ
19.00 น.
วันพฤหัส  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.สุ วิชาดา วันทาแก้ว
27 เม.ย.17  อุทิศให้ เทเรซา วิมาน ทรงหาคา
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
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 อุทิศให้ เทเรซา ราศรี ซึมเมฆ,เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล
อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,ยวง
วงศ์ทอง,ยวง ต๋ อย ซึมเมฆ
 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล ครบ 8 เดื อน,เทเรซา
ยายมาก,เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร บุญดี,อันนา
คัมภี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
07.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว ยำยฉลำด เชียนพลแสน และ
ลูกๆหลำนๆทุกคน, อุทิศให้ เปโตร รำศี,อันนำ ชไมพร
เชียนพลแสน,โทมำ อุพำ,อันนำ วิลำ ชัยหมื่น วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
วันศุกร์  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
28 เม.ย.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ คุณยายอากาทา สี ไว คาศรี
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
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วันเสำร์  โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญครอบครัว ผอ.ทรงวุฒิ
29 เม.ย.17 อ.ละออศรี , นท.อรรคพล, ชวพล, สพญ.วรงศ์ชนก หาญริ นทร์
06.00 น.  อุทิศให้ มารี อา บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ
,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เกียรติกาญจน์
 อุทิศให้ เทเรซา วิมาน ทรงหาคา ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 มิสซาอุทิศให้ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น ครบ 100 วัน
15.00 น.
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