วันที่ 15 – 21 เมษายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 16
พระสงฆ์ประจาวัดท่าแร่ - มิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อกฤษฎา นามละคร

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้ น
พระคริ สตเจ้ าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรงช่ วยเราให้ พ้นจากความกลัว และ
ทาให้ เรามัน่ ใจว่ าพระองค์ ทรงมีชีวิตใหม่ ตลอดกาล
พระวรสารวันนี้ เล่าเรื่ องศิษย์สองคนระหว่างเดินทางไปหมู่บา้ นเอมมาอูส พบปะกับ
พระเยซูเจ้าผูท้ รงกลับคืนพระชนมชีพ พวกเขาตาสว่างและจาพระเยซู เจ้าได้ตอนทรงบิขนมปัง
บัดนี้ ศิษย์ท้ งั สองคนจึงรี บออกเดินทางกลับ (11 กิโลเมตร) ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ไปที่หอ้ งชั้นบน ที่
รับประทานอาหารค่ามื้อสุ ดท้ายกับพระเยซู เจ้า อัครสาวกทุกองค์ซ่อนตัวอยูท่ ี่นนั่ เพราะกลัวว่า
บรรดาผูท้ ี่ประหารชีวิตพระเยซูเจ้าจะตามหาพวกเขาด้วย
พระเยซู เจ้าทรงแสดงพระองค์แก่พวกเขาในห้องนั้น... ทรงมอบสั นติสุขที่พระองค์ผู ้
เดียวสามารถมอบให้ได้ พระองค์ทรงทาให้พวกเขามัน่ ใจว่าจะเห็นชัยชนะ ไม่พา่ ยแพ้ ว่าพระ
องค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจริ งๆ พระองค์ไม่ใช่ผี ไม่ตอ้ งวุน่ วายใจ... ไม่ตอ้ งสงสัย พระองค์
ทรงรับประทานอาหารกับพวกเขา ทรงทาให้พวกเขาเข้าใจเรื่ องราวในพระคัมภีร์ที่ทานายไว้ใน
พระคัมภีร์ฮีบรู ได้สาเร็ จเป็ นจริ งอาศัยพระทรมานของพระองค์ พันธกิจของบรรดาศิษย์คือต้อง
ไปบอกคนอื่นๆ ถึงความจริ งเดียวกันนี้ แผนการแห่งความรอดพ้นของพระเจ้ามิได้จบสิ้ นที่เขา
กัลวารี โอ แต่มนั เป็ นชัยชนะ

พระเยซูเจ้าทรงให้พวกเขาเป็ นพยานถึงเรื่ องทั้งหมดนี้ ในหนังสื อกิจการอัครสาวก
นักบุญเปโตรได้กล่าวปราศรัยกับประชาชน ท่านเป็ นพยานจริ งๆ ก่อนที่พระจิตเจ้าจะเสด็จมายัง
ท่านในลมพัดแรงกล้าและเปลวไฟ ท่านกลัวเหมือนอัครสาวกอื่นๆ ได้ซ่อนตัวไม่ให้คนอื่นๆ
เห็นในที่สาธารณะ บัดนี้ ความเชื่ อในการกลับคืนชีพมาแทนความกลัว นักบุญเปโตรยืนในที่
สาธารณะ ในฐานะเป็ นศิลาของพระศาสนจักรของพระคริ สตเจ้า เชิญชวนผูฟ้ ังให้กลับใจ... มา
รับศีลล้างบาป เพื่อจะได้ชยั ชนะของพระคริ สตเจ้า
พี่นอ้ ง ทุกวันนี้ บางคนยังไม่เชื่อเรื่ องการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า หลายคน
ไม่สนใจฟัง อย่างไรก็ตาม สาหรับผูม้ ีความเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพักพิงไม้กางเขนของ
พระเยซูเจ้า การกลับคืนพระชนมชีพนี้กลายเป็ นสมอเรื อที่ทาให้เรามีความหวัง เป็ นพิเศษ ใน
เวลามืดมิดในชีวิตของเรา ในศีลศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ พระเยซูเจ้าทรงขจัดความกลัว แบบเดียวกันกับ
ที่พระองค์ได้ทาระหว่างทางไปหมู่บา้ นเอมมาอูสและในห้องชั้นบน เหมือนบรรดาศิษย์พระ
องค์ทรงเรี ยกเราให้ออกไป และช่วยคนอื่นๆ ให้เป็ นอิสระจากความกลัว โดยประกาศข่าวดีวา่
พระคริ สตเจ้าทรงชนะความตายแล้ว
พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 18 จานวน 13,450 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุ นิสา มังกาย กับ
น.ส.จุฑารัตน์ ตรงกงนาม พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุ ดที่ 4 : กานันประสิ ทธิ์ บริ บูรณ์ /
สท.สมจิตร มังกาย / สท.สุ รศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 18 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุ ณี แดงลีท่า กับ
น.ส.รุ่ งทิวา ชัยวังราช
5. วันอาทิตย์นี้ (อา. 15 เมษายน18) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.

6. ประชุ มเตรียมความพร้ อมบีอซ
ี ี : วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 18 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติมหา

การุ ญ ขอเชิ ญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
7. ประชุ มกลุ่มย่ อยบีอซี ี : ขอเชิญพี่นอ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้
ของตนเอง ในวันพุธที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 18 เวลา 19.00 น.
8. เงินทานมหาพรต : ปี นี้ ได้ 80,894 บาท คุณพ่อได้หกั เงินส่ วนหนึ่งให้ศูนย์สังคมพัฒนา เพื่อ
ช่วยเหลือคนยากจนต่อไป อีกส่ วนหนึ่งเอาไว้ที่วดั เพื่องานกิจเมตตาของวัด
9. คุณพ่ อและซิสเตอร์ : ที่วดั ของเราจะไปพักผ่อนที่เขาใหญ่ วันที่ 17-20 เมษายน จะมีคุณพ่อ
อาทิตย์อยูป่ ระจาวัด
10. ฉลองวัดของเราใกล้ เข้ ามาแล้ว : สิ่ งที่เราจะต้องช่วยกันในฐานะเป็ นเจ้าภาพ นอกจากมิสซา
ที่พี่นอ้ งจะช่วยกันขอเพื่อพระสงฆ์ที่มาจะได้ถวายมิสซาให้ครอบครัวของเราแล้ว ก็ยงั มี
เรื่ องโรงทาน อาหาร ขอพี่นอ้ งได้ช่วยกันพิจารณาปรึ กษาหารื อกันในครอบครัว และมาแจ้ง
จุดประสงค์ได้ที่บา้ นพักพระสงฆ์ต้ งั แต่วนั นี้ เป็ นต้นไป
11. มิสซาฉลองวัดของเรา : วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม มิสซาเวลา 11.00 น. เหตุผลที่เลื่อนมาเป็ น
เวลานี้ เพราะพระสังฆราชกลับมาจากกรุ งโรม แล้วจะต่อเครื่ องบินมาที่สกลนครในวันนั้น
เลย จึงต้องเผือ่ เวลาให้พระคุณเจ้ามาทัน ส่ วนการฟ้อนราต้อนรับของแต่ละเขต เราจะเริ่ ม
เวลา 10.30 น.
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายภัทรพล ภูมิพันธ์ บุตรนายคล้าย กับ นางทองมา
ภูมิพนั ธ์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด กับ มารีอา สรวงสุ ดา จาปาราช บุตรี นายอัยการ กับ
นางรุ่ งนภา จาปาราช ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
13. ผู้ขอมิสซาโอกาสฉลองงวัด : สุ ขสาราญครอบครัว นางลักขณา นายพิภพ นายอรรถกร
บัวดิษฐ์ 500.- / น.ส.สรวงสุ ดา จาปาราช อุทิศให้คามิลโล ทองจันทร์,มาร์ธา เชย จาปาราช
และญาติท้ งั สองฝ่ ายที่ล่วงลับ 500.- / อุทิศให้นายชื่น พวงจาปา,ร.ต.ท.น้อย บัวดิษฐ์ และ
ญาติท้ งั สองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 500.- / สุ ขสาราญ
ครอบครัวนายบุญไทย นางสุ วาที นายวาทิศ วสุ ริย ์ 500.- / ป้าวันทา อินธิตก สุ ขสาราญ
ครอบครัวนายเกื้อ นางวันทา อินธิ ตก อุทิศให้คุณพ่อโทมา ตาล,อันนา กาทอน,เทเรซา

แจ่มใส,เปาโล ชาติไชย อินธิ ตก,เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว,มีคาแอล ไพโรจน์ ยงชาคา วิญญาณ
ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติที่ล่วงลับ 500.- / คุณป้าบรรเทา อินธิตก อุทิศให้คุณพ่อโทมา ตาล
,อันนา กาทอน,เทเรซา แจ่มใส,เปาโล ชาติไชย อินธิ ตก,เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว,มีคาแอล
ไพโรจน์ ยงชาคา วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย และญาติที่ล่วงลับ 500.- / สุ ขสาราญครอบครัว ผอ.
เยีย่ ม – อ.ราไพวรรณ รุ จิพจน์,ครอบครัว คุณนพพล – นางรัตน์ติรส จันทร์มา อุทิศให้
เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน อุดมเดช, คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโต
นีโอ เชิดชาย,ยวง บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร,ยอแซฟ ทนงศักดิ์,ฟรังซิ สโกปราโมทย์
อุดมเดช,มารี อา สร้อยสุ ดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี 500.- /สุ ขสาราญครอบครัว
อ.ราไพวรรณ -ผอ.เยีย่ ม นายอรรถกร รุ จิพจน์,ครอบครัว คุณนพพล – นางรัตน์ติรส
จันทร์ มา,คุณอัจฉราพร อุดมเดช, อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน,มารี อา
นภารัตน์ อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ เปาโล บุญ,มารี อา
สิ มมะลี,ยอแซฟ ประสงค์ สกนธวัฒน์ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 500.14. ขอขอบคุณผู้บริจาคค่ าพิมพ์ หนังสื อทีร่ ะลึก : เล่มละ 40 บาท : ครอบครัวมามีกุล,ครอบครัว
ยุติธรรม 500.- / นางบรรเทา อินธิตก 120.- / ร้านปั ญญาเจริ ญ 800.- / ครอบครัวนาง
ลักขณา –นายพิภพ-นายอรรถกร บัวดิษฐ์ 500.- / นางสุ วรรณี ทองหาคา อุทิศให้ยายกาไสย
ยงบรรทม 2,000.15. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,081 ตรม. ยังเหลืออีก 544 ตรม. : สุ ขสาราญครอบครัวนางบวร สัตย์จริ ง,นางบุญมา หล้า
พรหม อุทิศให้ เปาโล เซื อม,มารี อา ลี หล้าพรหม,ยวง วิลยั ,อันตน สมเกียรติ ครบ 25 ปี ,
มารี อา ยาจิต ยงบรรทม ครบ 40 ปี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 2 ตรม. / นายธีระยุทธ สาโยธา
อุทิศให้ยวง บัปติสตา องเกิ่น,มารี อา บาเผ เลวัน,เปาโล สี ,มาร์ ธา พรมมา สาโยธา และญาติ.
ที่ล่วงลับ 3 ตรม. / ครอบครัวนางลักขณา – นายพิภพ – นายอรรถกร บัวดิษฐ์ 5 ตรม. / ครู โจ
อุทิศให้เปโตร เสก อ่อนไทสง,เปาโล มุด,เปาโล เพลินจิต,กาทารี นา บุดดี เถาวัลย์,ฟิ ลิป
พัฒนา ลีคา,เปโตร ไหว้สา,เปาโล คาหล้า,เทเรซา คาแดง เถาวัลย์ 1 ตรม. คุณพ่ อขอขอบคุณ
พี่น้องที่มนี า้ ใจดีต่อวัด

 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ เทเรซา อภัย อาจุฬา ครบ 3 เดือน

 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร ,
ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง
 อุทิศให้ คุณแฮร์แบร์ท โดเดนเฮิฟท์
 อุทิศให้ คามิลโล โสภา,อันนา คาเคื่อง ชมภูจนั ทร์,อังแซม
ประยัง,เปโตร สุวรรณ แดงลีท่า,เปโตร สุวทิ ย์,เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิราช วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล มานะ,ยอแซฟ เวิน,มารี อา วันคา คาสี
วิญญาณลูกหลานที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล พันธุ์รบ,เซซีลีอา ดาเรี ยน กัลยาบาล,
ยอแซฟ นิรุทธ์ สุวรรณโน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ทองเคลื่อน,มารี อา บุญล้อม,เปาโล ทัง,
อันนา เสี ยว มณี รัตน์,ยอแซฟ บัวทัย,เปโตร บรรชัย,มารี อา
รัชน์ ยงบรรทม,มารี อา แนบเนียน,ฟิ ลิปเป ศรี สวั สดิ์,มารี อา
พิสมัย มณี รัตน์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ แอ๊ะ,ยอแซฟ ลาไพ,โซเฟี ย แคง สาสี มา
,เปาโล ชาติไชย อินธิตก วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันตน พูน เสมอพิทกั ษ์ ครบ 2 ปี

คุณครู ปรี ยาพร
ลูกหลาน
ลูกๆหลานๆ

200
200
200

คุณจิระนาถ
นางวิจิตรา

200
200

รุ่ งนภา

200

-

200

สงกรานต์

500

นางสออนใจ

300

นางพิกลุ

1,000

 สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ แร่ ถ่าย
15 เม.ย.18  สุขสาราญครอบครัว นายสะอาด คาผาเยือง
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายนพพล – นางรัตน์ติรส จันทร์มา
, อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน อุดมเดช,

คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ เชิดชาย,ยวง
บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตรอุดมเดช,มารี อา
สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี,มารี อา
ประสาร ทองคา
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,

นายประดิษฐ์
นางราตรี
อ.ราไพวรรณ

300
200
200

ลูกหลาน

200

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา วันที่ 15 – 21 เมษายน 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ยายไหล ควรเมตตา ครบ 72 ปี
15 เม.ย.18  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ยายนวลจันทร์ คาศรี
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นางวรรณภา ซึมเมฆ,ครอบครัว
น.ส.อาวร ยาวงษ์, อุทิศให้ โทมา พู,อากาทา สุ ภาพ,เปโตร

พรชัย,เปโตร เทพารักษ์ ซึมเมฆ,น.ส.กันติยา คอมแพงจันทร์
 สุขสาราญครอบครัว นายเกียรติยศ อุปรี , อุทิศให้ มารี อา
คาเคลื่อน สิ ทธิรัตน์,ยอแซฟ ณรงค์ อุปรี ,มารี อา พัชรพร
วงษ์แสนสุข วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นางบุญมา หล้าพรหม, อุทิศให้
เปาโล เซือม,มารี อา ลี หล้าพรหม,ยวง วิลยั ยงบรรทม ครบ 40
ปี ,อันตน สมเกียรติ,มารี อา ยาจิต ยงบรรทม
 สุขสาราญแด่ สิ บเอก ชัยธวัช ปั ญญาคา ที่ปฎิบตั ิหน้าที่อยู่
ชายแดนใต้, อุทิศให้ ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา
อินธิเสน
 สุขสาราญครอบครัว นายมานิตย์ จาปามี และลูกๆทุกคน,
อุทิศให้ ลูซีอา คาพวน,มารี อา ทองใส ตรงกะพงศ์,อันนา
บุญเนื่อง จาปามี
 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 ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสูงเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

อาทิตย์

ผู้ขอ

ทาบุญ

ลูกหลาน
ยายนวล
นางวรรณภา

300
200
200

นางการเกส

200

นางบุญมา

200

วิไลวรรณ

200

อาทิตย์

สมพัตร

300

นางพิสมัย

200

มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยาซีตุส สมชัย อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ลาแคน,มารี อา ยายเทียม,กาทารี นา งามนิด
อุปพงษ์,ยวง วรวิทย์,เปโตร เสวียน,เปโตร จิน,อักแนส
ทองศรี ลือแก้วมา, อันนา ภู
 อุทิศให้ อากาทา คาเบ็ด แร่ ถ่าย ครบ 2 ปี ,โทมา คาทด,
กาทารี นา คาไผ่ แร่ ถ่าย,ยูรีอา เฟื อง,วิกตอร์ เติน อินธิเสน,
เอลีซาเบ็ธ ยายสม,เปโตร เล็ก,ลูกา รสสา,อังเยลา คาบุ่น,
ปริ ศนา,ยากอบ เทพา แร่ ถ่าย
 อุทิศให้ ยอแซฟ แก้ว,มารี อา คาบา คาผาเยือง วิญญาณญ
ลูกหลานที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ประถม,อันนา วิลยั ,เปโตร บัวลอง,
นายประเสริ ฐ,นายชายแดน ฮันวงศ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายวิโรจน์ ทองหาคา
15 เม.ย.18  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู ออ๊ ฟ),มัทธิว สว่าง,
19.00 น. เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย

บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ มารี อา ธนพรรณ ทิพจร ครบ 20 ปี วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ

อาทิตย์

ครู ชูศรี

200

อ.สุนทราภรณ์

200

นางบังอร
ป้ าตา

200
300

นายประดิษฐ์

นางราตรี
ลัดดาวรรณ

นางวสุวรรณี
นางวิไลวัลย์

300

200
500

200
200

ลูกๆ

200

นางพิสมัย

200

 อุทิศให้ เอดัวร์ นเรศฤทธิ์,เปาโล ภัคพงค์,นายอลงกรณ์,
นายธนะรักษ์ สุเชาวนกุล
วันจันทร์  สุขสาราญครอบครัว นางอัมพร เสมอพิทกั ษ์ ครบ 75 ปี
16 เม.ย.18  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ยายเพชร บุดดีดว้ ง
06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด อรอนงค์ กาแก้ว
 อุทิศให้ ยอแซฟ ดาเกิง,เปโตร คาแผ่น,อันนา บุญเพียง
เสมอพิทกั ษ์,ฟรังซิสโก ขอด,อันนา ศรี จนั ทร์,มารี อา ไพศรี ,
นางลาพูน คาพุทธ
19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอซี ี
วันอังคาร
17 เม.ย.18
06.00 น.
วันพุธ
18 เม.ย.18
06.00 น.
19.00 น.
วันพฤหัส
19 เม.ย.18
06.00 น.
19.00 น.
วันศุกร์
20 เม.ย.18
06.00 น.
วันเสาร์
21 เม.ย.18
06.00 น.

นางวรรณภา

200

นางอัมพร
ลูกหลาน
ยายบุญสวน
นางอัมพร

200
200
500
200

-

-

 สุขสาราญแด่ ลุงบิง – ป้ าบุญลอง พงศ์ชีวกุล โอกาส
ครบรอบการแต่งงาน 60 ปี , สุขสาราญครอบครัวลูกหลานที่
อยูใ่ กล้และไกล
 ประชุมบีอซี ี

ลุงบิง

500

-

-

 อุทิศให้ เยโนเวฟา ทองคา เด่นไชยรัตน์ วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

ลูกหลาน

300

-

-

อ.เพลินพิศ

200

 ประชุมบีอซี ี
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.เพลินพิศ ราชชมภู

