ปี ที่ 32
ฉบับที่ 44

5 - 11 พฤศจิกายน 2017

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี เจ้ าอาวาส / คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี / คุณพ่ อกฤษฎา ว่ องไว
คุณพ่ อขวัญชัย นาอุดม / คุณพ่ ออาทิตย์ ว่องไว

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 17 จำนวน 15,015 บำท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย ครู อลิษำ เชียนพลแสน
กับ ครู ณัฐิยำ ศิริสวัสดิ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : กำนันอัยกำร จำปำรำช / สท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / คุณนภำศำสตร์ ชำแสน / สำรวัตรสมเกียรติ วงศ์ลำพันธ์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.ขนิษฐำ คำศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.ดำรุ ณี แดงลีท่ำ กับ
ด.ญ.รุ่ งทิวำ ชัยวังรำช
5. เชิญคณะพระหฤทัย : ร่ วมประชุมที่อำรำมคณะภคินีรักกำงเขนแห่งท่ำแร่ วันอำทิตย์น้ ี 5
พฤศจิกำยน 17 เวลำ 12.00 น.
6. พระสงฆ์ เข้ าเงียบประจาปี : เริ่ มเย็นวันจันทร์ที่ 6 ถึงศุกร์ที่ 10 พฤศจิกำยน ขอคำภำวนำจำกพี่
น้อง และหำกมีคนป่ วยต้องกำรรับศีลเจิมคนไข้ ขอให้ติดต่อพระสงฆ์ที่วดั หนองบัวทอง
7. เรียนเชิญสมาชิกพลมารีย์เขตกลาง : ทุกคูเรี ยทุกเปรสิเดียม ร่ วมประชุมคอมีเซียมสัญจรเขต
กลำง ในวันเสำร์ที่ 11 พฤศจิกำยน 17 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลมำรี ย ์ ตึกยอแซฟ

กอมบูริเออ และจะมีเจ้ำหน้ำที่เซนำตุส กรุ งเทพฯมำเยีย่ มในครั้งนี้ดว้ ย
8. เชิญร่ วมงานเสกอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี : วันเสำร์ที่ 11 พฤศจิกำยน
มิสซำเวลา 10.00 น. ในโอกำสนี้ ก็รวมฉลอง 25 ปี ชีวติ สงฆ์คุณพ่อมีคำแอล วัฒนำ ศรี วรกุล
ซึ่งเป็ นลูกวัดท่ำแร่ ของเรำด้วย
9. เดือนแม่ พระสวดสายประคา : ผ่ำนไปอย่ำงน่ำประทับใจ คุณพ่อขอขอบคุณแต่ละชุมชนแต่
ละบ้ำนที่ได้ตอ้ นรับแม่พระเข้ำมำในบ้ำนของตนทุกๆ คืน แบ่งหน้ำที่กนั ก่อสวด มีท้งั เด็ก
เยำวชน ผูใ้ หญ่ มีกำรแบ่งปั นอำหำร ขนมภำยในชุมชน สวดภำวนำด้วยกันเพือ่ ครอบครัว
เจ้ำภำพ เพือ่ ชุมชนของตน เพือ่ วิญญำณผูล้ ่วงลับ นี่แหละคือจิตตำรมณ์ของเรำคริ สตชน ซึ่ ง
เป็ นควำมเชื่อศรัทธำที่เข้มแข็ง ซึ่งเรำจะต้องรักษำธรรมเนียมอันศักดิ์สิทธิ์น้ ีไว้
10. เงินสวดเดือนแม่ พระ : และวันจุดเทียน คุณพ่อจะขอแจ้งให้พนี่ อ้ งได้ทรำบในอำทิตย์หน้ำ
11. คุณพ่ อขอขอบคุณ : มิสซำตำมแท่นพระ ที่เรำได้ร่วมกันในระหว่ำงเดือนตุลำคม เห็นควำม
สำมัคคีเป็ นหนึ่งเดียวของคนในชุมชน เห็นควำมกระตือรื อร้นของพีน่ อ้ ง และหลำยคนได้
แก้บำปรับศีล
12. วันจุดเทียนที่ผ่านมา : คุณพ่อขอขอบคุณสภำภิบำลวัด กรรมกำรทุกชุมชน อปพร. เยำวชน
คณะนักขับร้อง และทุกคนทุกฝ่ ำย ที่มีส่วนร่ วมในกำรเตรี ยมงำน และรับผิดชอบในหน้ำที่
ต่ำงๆ จนทำให้งำนสำเร็จผ่ำนไปด้วยดี อย่ำงสวยงำม ขอพระเจ้ำทรงอวยพระและตอบแทน
น้ ำใจอันดีของพวกเรำทุกคน
13. โครงการทากาแพง “สุสานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลำนี้บริ จำคแล้ว
260 ช่ อง ยังเหลืออีก 73 ช่ อง : ครอบครัวนำงพัชริ นทร์ เชียงแมน และลูก อุทิศให้เปโตร
คำสัย,ดำวิด เรื องฤทธิ์ เชียงแมน,ฟรังซิส เซเวียร์ เทียม,ฟรังซิสกำ โจมแยง ยงคำชำและญำติ
ที่ล่วงลับ 1 ช่อง / ครอบครัวนำยตั้น เด่นไชยรัตน์ อุทิศให้เปโตร วิง,คริ สตินำ แพง –
คุณพ่ออันตน คำผง กำยรำช 1 ช่อง - อุทิศให้ยอแซฟ เทียน,มอนิกำ ลำ,เยโนเวฟำ ทองคำ
เด่นไชยรัตน์ 1 ช่อง, อุทิศให้ยอแซฟ ยำน,อันนำ จันทร์ - เยโนเวฟำ เกษร กำยรำช 1 ช่อง /
ครอบครัวนำงเอียม,นำงคำเลี้ยม ศรี รัตนัย อุทิศให้เปโตร บิน,อันนำ ฮำย เหงี้ยน 1 ช่อง /
สุขสำรำญแด่ครอบครัวนำยวิวฒั น์, นำงนิภำ,น.ส.บุญรักษำ อุดมเดช, อุทิศให้เทเรซำ ดำรำ,

เปโตร เสงี่ยม อุดมเดช และญำติที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ 1 ช่อง / คุณภัทรพร
แผนกำเนิด, นำยสมจิต,นำยถนัด อุ่นหล้ำ อุทศิ ให้ดอมินิกโก สนอง,เทเรซำ สุดใจ อุ่นหล้ำ 1
ช่อง / ครอบครัวนำยวรจิตร – นำงพันชีวำ ทองอันตัง และลูกๆหลำนๆ อุทิศให้ซีมอน
เฮือง,มำรี อำ จันดี,มำรี อำ บุญชอบ,ซำบีนำ ทองรัตน์,เปโตร สมพร ทองอันตัง,อำกำทำ ยุพำ
มำนะพล,ยอแซฟ ขวัญชัย สีหำวัฒน์, ด.ญ.วรำภรณ์ พงษ์ชนะ ช่อง / คุณพัชริ นทร์ 1 ช่อง /
นำงภูมิรันทร์ บอม อุทิศให้อนั นำ วำรี ,เปโตร สุดำ บุตรโค และญำติที่ล่วงลับ 1 ช่อง /
นำงคำหวัน,นำงเอื้องฟ้ำ,นำงสุภำพ,นำงประภำ,นำงลอน่ำ 1 ช่อง / นำงเพียร พิงค์น 1 ช่อง /
นพ.วีระวัฒน์ - นำงศศิณำ สุขสง่ำเจริ ญ อุทิศให้เปโตร ปู่ แก่ง,กำทำรี นำ ย่ำแก่ง ศรี สุข 1 ช่องอุทิศให้เปโตร แก้ว,มำรี อำ เอิน สุขสง่ำเจริ ญ 1 ช่อง - อุทิศให้มำรี อำ พิศวง สุขสง่ำเจริ ญ,
อันนำ นันทิยำ วงศ์ธรรม 1 ช่อง / อุทิศให้เปโตร เกี้ยง,เทเรซำ เลียน ทองสุข,อันตน สถำน
,เบเนดิก สุระชัย,เปโตร สุรศักดิ์ ศรี ครชุม,มำรี อำ บุญเรี ยม ทองอันตัง,ยอแซฟ กิตติศกั ดิ์,
เปโตร ใจงำม ซึมเมฆ 1 ช่อง / นำงประมวล จันทร์กระจ่ำง อุทิศให้ยอแซฟ สมชำติ จันทร์
กระจ่ำง,ฟิ ลิป คำสอน,มำรี อำ บุญเปี่ ยง,อำกำทำ ละมัย,เปโตร สมใจ,มีคำแอล วลัย ซึมเมฆ
1 ช่อง / ชุมชนนำซำแร็ธ อุทิศให้วญ
ิ ญำณบรรพบุรุษของชุมชนนำซำแร็ธที่ล่วงลับ 1 ช่อง /
ครอบครัวนำยวัฒนำ – นำงอำรี ,นำยวูดดี้ - น.ส.จำรัส อุดมเดช 5 ช่อง / นำงเพ็ญศรี เวทย์ศิริ
ยำนันท์ และลูกหลำน อุทิศให้ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวทย์ศิริยำนันท์,มำเซอร์เซแลสติน พำที
อุดมเดช,คุณยำยเทเรซำ สำรำญ,มีคำแอล คำเพชร กำยรำช,เฮเลนำ ลำไย,มำรี อำ วิมำน
อุดมเดช วิญบญำณในไฟชำระ 1 ช่อง / นำยเกษมสันต์ – นำงประภำพร คำศรี อุทิศให้
นำยอ่ำ,นำงสำร คำศรี 1 ช่อง - อุทิศให้นำงบุญเยีย่ ม อุดมเดช,นำยอำนวย คำศรี 1 ช่อง /
ครอบครัวคุณดำรำ หงส์ทอง อุทิศให้วญ
ิ ญำณญำติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ำยที่ล่วงลับ 1 ช่อง /
นำงภำขวัญ คำเสงี่ยม อุทิศให้เปโตร เวิล,อันนำ หนูหวี่ คำเสงี่ยม 1 ช่อง / นำงนันทิยำ
คำเสงี่ยม อุทิศให้อนั นำ หนูหวี,่ เปโตร เวิล,ยอแซฟ ปรำรถนำ คำเสงี่ยม,เทเรซำ ทัศนย์
ชื่นแมม 1 ช่อง คุณพ่ อขอขอบคุณพีน่ ้ องที่มนี ำ้ ใจดีต่อวัดเสมอ

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

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 31 เทศกาลธรรมดา วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

สมโภชนักบุญทั้งหลำย

 สุ ขสำรำญครอบครัว ร้ำนธนพนธ์ป้ำยสวย
นำงประภำภรณ์
5 พ.ย.17  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงประภำภรณ์ โสริ นทร์
เดีย
07.30 น.  สุ ขสำรำญครอบครัว เดีย พงษ์พิศ
 สุ ขสำรำญครอบครัว นำงยุพิน มำสวน, อุทิศให้ มำรี อำ
นำงยุพิน

บุญเปง มำสวน ครบบ 2 ปี
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุ พรรณ,อันนำ วิจิตร
นำงพิสมัย
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ หำ,โทมำ
สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร บัวจันทร์
อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ,จ่ำสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลำธำร,เทเรซำ สมดี,เอสเตวัง ม้ำว,มอนิกำ
นำงรัชนีกร
ลบ นำมโยธำ,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน เหนือกลำง
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับวิญญำณที่ไม่มีใคร คิดถึง
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก วัง,เทเรซำ รสศำ,เทเรซำ ประกอบ,
คุณขนิษฐำ
เทเรซำ นภำพร,เทเรซำ รสศรี ,เปโตร วัง,เบเนดิก วรรณชัย,
มำรี อำ วนิดำ,มำรี อำ ลมุน,มำรี อำ ลมัย ศรี วรกุล,นำยไสว,
นำงพยุง นวลมณี
 อุทิศให้ มำร์ธำ โสภำ,ยอแซฟ ถอง ดำบสมเด็จ,มีคำแอล
นำงดำรุ ณี
สมเกียรติ รัตนวำร,อักแนส คำตัน,คำเบรี ยล สี ทน เชียนพล
แสน วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงศ์ชีวะกุล
ภรรยำ
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ ครบ 5 เดือน
คุณสุ ภำภรณ์
อุทิศให้ ฟรังซิสโก โก,มอนิกำ เทียบ โสริ นทร์,คำมิลโล
ลูกหลำน

อาทิตย์

ทำบุญ

300
200
200
200

200

200

200

200
200
300

เถิง,อันนำ น้อย,ยอแซฟ ทองคำยน์,ยออันนำ ลัดดำ,ยอแซฟ
ชัยณรงค์,เทเรซำ แสงจันทร์ มังกำย วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง สิ ทธิพงศ์ สุ รินนท์
นำยมงคล
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชำติ จันทร์กระจ่ำง
ภรรยำ
 อุทิศให้ เปำโล ทุ่น,คริ สตินำ คำเตียน,เปโตร ดิ้ง,กำทำรี นำ
คุณเพชรี
วิไล,รำฟำแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช,แคททรี ยำ อำรี คำเมือง,
เซซีลีอำ พิมพำ อุดมเดช
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนำ ดำนี,ดอมินิก สำยันต์,ฟิ ลิป
นำงสุ ดใจ
ยงยุทธ แสนปำก,คอเมนลำ มิตรประไพ,มีคำแอล เจริ ญ
เหนือกลำง
 อุทิศให้ ยอแซฟ วิกำร ซึมเมฆ
นำงเรี ยม
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอำ ทองจีน,มีคำแอล ชูศกั ดิ์
นำงประภำภรณ์
โสริ นทร์
 อุทิศให้ เปโตร องต่อง,อันนำ บำต่อง พงษ์พิศ
ครู หวำนใจ
 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง
นำงวิลเลียม
 อุทิศให้ เปโตร ศิริบูรณ์,มำรี อำ ยำยชู,ยอแซฟ คำเบน,
ตำตุ๋ย
ซิมโพโรซำ จันทำ,มำรี อำ สมวน,มีคำแอล สมพร,ยอแซฟ
ชำยแดน,น.ส.สมภำร,ยอแซฟ สมพูน ฮันวงศ์ ครบ 2 ปี
 อุทิศให้ วิกตอร์ เติน,ยูรีอำ เฟื อง,ฟรังซิสโก บุญเทียน,
นำงวิไลวรรณ
อันนำ เวหำ,ภรดำมีคำแอล จักรี อินธิเสน,มำรี อำ คำย,เกรกอรี่
ตำมำ ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เปำโล สมยศ,มีคำแอล สนธยำ ปรำณี,มำรี อำ สงบ นำงไพรวัลย์
,เปโตร อุทยั ,เปำโล สมสมัย พันวงษำ
 อุทิศให้ มัทธิว สุ นทร,มอนิกำ กุหลำบ ,เปโตร วินิจ
ป้ำชีวิต
มือกุศล,เปโตร แดง,มำรี อำ ลอม,เปโตร ชำญชัย แร่ ถ่ำย
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี ทองอันตัง,กำทำรี นำ เสงี่ยม,ยอแซฟ ลูกๆหลำนๆ
ไตรรงค์ ทองอันตัง,ยอแซฟ วำสนำ,ลูซีอำ วันดี,ลูกำ จวน, 

เทเรซำ สุ รัตดำพร,ยอแซฟ วัฒนำ อุปรี ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน
200
200
200

200

200
300
200
500
300

200

300
200

200

 สุ ขสำรำญครอบครัว คุณธวัฒชัย นำงบรรเทำ ทรงหำคำ
นำยธวัฒชัย
นำงเปรมจิต
5 พ.ย.17  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.สุ ภำรัตน์ โคตะรักษ์ ครบ 18
10.30 น. ปี , อุทิศให้ เปำโล อดิศร,เปโตร วิลยั โคตะรักษ์,อันนำ หนูพนั
,ฟิ ลิปเป พรภิรมณ์ ยมบุญ

 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลำน
มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ วิญญำณ
ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน,
ครู ชูศรี
อันนำ บุญปลูก,เปำโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กำยรำช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ ลูกหลำนครู ผอ่ ง
พิลำ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล
แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์,เปำโล เทเวศน์
รักษำนำม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดำ,
มำร์ธำ หนูเพียง เดชำเลิศ,คุณปู่ ใบ,คุณย่ำ นวล ทุพแหม่ง
 อุทิศให้ โทมำ สนิท,โรซำ ยอย ทรงหำคำ,เปำโล พิลำ,
นำยธวัฒชัย
เปำลำ ผำง ยงบรรทม
 อุทิศให้ มำรี อำ จินตนำพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ ศรี เมือง
ครู ศิวำพร
,ยวง ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ยำกอบ เบน,อักแนส บุญปัน,เปำโล นิรันดร์,ยูรีอำ
น.ส.ลัดดำ
เพ็ญศรี ,เปโตร มะลิ,ยวง บัปติสต์ ใจเลิศ,เซซีลีอำ หนูรื่น,
มำรี อำ อุไรวรรณ,เปำลำ วิรัชดำ เชียนพลแสน,ยอแซฟ วำนิช
,มำร์กำรี ตำ ขวัญฤดี เสมอพิทกั ษ์,เปโตร สมเพียร ตรงกงนำม
 อุทิศให้ เทเรซำ ศรี วลั ย์ หำญริ นทร์

นำงจิรำพร

อาทิตย์
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300

300

200
300
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200

 อุทิศให้ เปโตร ท้ำว พิลำทำ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สิ งห์,อันนำ ชื่น,มีคำแอล สุ วฒั น์ ศรี ครชุม
ครบ 5 เดือน,คุณตำสุ ภำ,คุณยำยสุ พนั แดงลีท่ำ
 อุทิศให้ มีคำแอล พิพฒั น์,มีคำแอล พำนิชย์ กงพันรำช
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
5 พ.ย.17  อุทิศให้ คุณย่ำมำรี อำ สังวร ลือแก้วมำ
19.00 น.  อุทิศให้ เปโตร องบ่ำน ครบ 5 ปี ,อันนำ บำบ่ำน,เปโตร
องขำย,อันนำ บำขำย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง

,ยอห์น บุญมี,อันนำ คำพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร วิชยั ,เปโตร
ปรี ชำ,วิญญำณปู่ ย่ำ ตำ ยำย วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ
สวรรค์,กำทำรี นำ วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปำโล สุ ระชัย
แร่ ถ่ำย,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ คุณยำยอำกำทำ ผำลี,วินเซนต์ หนูทำ,เปโตร
สมบัติ,มีคำแอล พัดศรี ทองอันตัง,เปโตร ไสว,เทเรซำ สมร
มุงคุณ,พ่อเฒ่ำมีคำแอล แดง, แม่เฒ่ำยูรีอำ อ้วน,เปโตร ตำ,
มำรี อำ ฟอง วิญญำณบรรพบุรุษที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลำ,เทเรซำ สัปรี ,ดอมินิก ซำวีโอ
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง

อาทิตย์

วันจันทร์  สุ ขสำรำญแด่ คุณปธิตตำ เปรมสุ ทธิ์

6 พ.ย.17  สุ ขสำรำญแด่ ด.ช.ธนดล, นำงศิรินทิพย์ อุ่นหล้ำ, อุทิศให้

06.00 น. อันนำ วัฒนิกำ อุ่นหล้ำ ครบ 20 ปี

 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคำแอล พรหมมำ,วิลยั ลักษณ์ แสนเมือง
 อุทิศให้ โรซำ รัตนำภรณ์ ศรี แก้ว

นำงพิศดำ
ยำยรำศี

300
300

นำงนภำพร

200

ลูกๆ
นำงอริ สรำ
ป้ำบุญลอง

แม่

200
200
200

200

วันอังคำร
7 พ.ย.17

 พระสงฆ์ เข้ ำเงียบ 

-

-

วันพุธ
8 พ.ย.17
วันพฤหัส
9 พ.ย.17
วันศุกร์
10 พ.ย.17

 พระสงฆ์ เข้ ำเงียบ 

-

-

 พระสงฆ์ เข้ ำเงียบ 

-

-

 พระสงฆ์ เข้ ำเงียบ 

-

-

ลูกๆ
-

200
100

วันเสาร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
11 พ.ย.17  อุทิศให้ เปโตร บุญจัน ทองสุ ข,นำงแต้ม บุตรโค
06.00 น.

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
น.ส.วัชรำภรณ์

200

ลูกๆหลำนๆ

200

ณี
นวลจันทร์

200
300

ลูกๆ
ณี
คุณพิสิทธิ์

200
200
200

ภาวนา และขอมิสซาให้ ผ้ ลู ่วงลับ เขาจะได้ รับหรื อไม่ ???
กำรขอมิสซำ กำรอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญของเรำด้วยทรัพย์สินเงินทอง แรงกำย ถวำย
แด่พระเป็ นเจ้ำ เป็ น กำรทำบุญให้กบั ผูล้ ่วงลับ เพื่อเขำจะได้ไปมีชีวติ นิรันดร์เร็วขึ้นนั้น เรำจะ
ทรำบได้อย่ำงไรว่ำผูล้ ่วงรับเหล่ำนั้นได้รับ หรื อไม่ ??? และบำงคนที่ลงนรกไปแล้ว เรำสวด
ภำวนำให้ก็ไร้ประโยชน์ อย่ำงไรเขำก็ไม่สำมำรถเอำตัวรอดไปสวรรค์ได้ แต่ใครล่ะจะกล้ำตัด
สินว่ำ บุคคลนี้ตอ้ งไปนรกแน่ ๆ เพรำะแม้แต่คนที่เลวร้ำยที่สุด หำกวินำทีสุดท้ำยเขำได้ กลับใจ
และได้รับพระหรรษทำนของพระเป็ นเจ้ำล่ะ ดังนั้นสิทธิของกำรตัดสินนี้จึงยกให้เป็ นหน้ำที่
ของพระเป็ นเจ้ำ พระองค์จะทรงเป็ นผูต้ ดั สินในทุกเรื่ องๆ รวมทั้งเป็ นผูใ้ ห้ส่วนกุศลต่ำงๆ ที่เรำ
ได้กระทำให้น้ นั แก่วญ
ิ ญำณของผู ้ ที่เรำปรำรถนำสวดภำวนำให้ หรื อวิญญำณที่ควรสวดภำวนำ
ให้ หรื อให้กบั วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึงเลยเรำจงมัน่ ใจว่ำเถิดว่ำ “ กิจกำรดี กิจกำรกุศล และ
กำรภำวนำอุทิศให้กบั ผูล้ ่วงลับนี้ พระเจ้ำพระองค์จะทรงให้เกิดผลเสมอ พระองค์ไม่ปล่อยให้
คำภำวนำ ไร้ค่ำแน่นอน ” ดังนั้นจึงไม่กงั วลว่ำคำภำวนำและมิสซำที่เรำขอไปในผูล้ ่วงลับจะได้
รับหรื อไม่

