วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 43
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุ รศักดิ์ พงษ์พศิ และพระสงฆ์ ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2018 : 06.00 น. = 6,525.- / 07.30 น. = 4,971.- /
10.30 น. = 5,720.- / 19.00 น. = 2,980.- รวม 20,196 บาท (อา.ที่ 7 ต.ค. : 21,166 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุนิสา มังกาย กับ
น.ส.จุฑารัตน์ ตรงกงนาม พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กํานันอัยการ จําปาราช / สท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / คุณนภาศาสตร์ ชาแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาํ พันธ์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. วันอาทิตย์นี้ (อา. 21 ตุลาคม 2018) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. วันอาทิตย์นี้ (อา. 21 ตุลาคม 2018) : เรี ยนเชิญคณะกรรมการบริ หารสภาภิบาลวัดท่าแร่
ประชุม เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์
7. ฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่ สกลนคร : วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 เวลา 10.45 น.

8. วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2018 : เรี ยนเชิญคณะจิตตาธิการเขต จิตตาธิการกลุ่ม ประธานกลุ่ม
เซอร์ร่าของเขต 194 ทุกๆกลุ่ม กรรมการบริ หารกลุ่มทุกท่าน เข้าร่ วมประชุม เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาภิบาลวัดท่าแร่ อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ
9. ฉลองอารามคณะซิสโตเซียน บ้ านโคกสะอาด : วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 เวลา 11.00 น.
และทางอารามขอรับโรงทานอาหารจากพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ดว้ ย
10. พี่น้องซึ่งมีบุตรหลาน เรียนที่โรงเรียนอื่น : ยังไม่ได้รับศีลมหาสนิท ศีลกําลัง ช่วงปิ ดเทอม
ขณะนี้ให้ติดต่อเรี ยนคําสอนที่วดั ของพวกเรา
11. เสกสุ สานศักดิ์สิทธิ์วัดท่ าแร่ : วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 เวลา 06.00 น. และวันศุกร์ที่ 2
พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. มีพธิ ีมิสซาแด่ผลู ้ ่วงลับ และปิ ดเดือนแม่พระ ถวายช่อดอกไม้ที่
สุ สาน ในช่วงนี้จนตลอดเดือนพฤศจิกายน เชิญชวนพีน่ อ้ งขอมิสซาอุทิศแด่ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วง
ลับเป็ นพิเศษด้วย และทําความสะอาดหลุมฝังศพของญาติพนี่ อ้ ง
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง เปโตร พรเทพ เนืองทอง บุตรนายมนตรี นางชวนชม
เนืองทอง ที่อยู่ 387 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ ลูซีอา ชนินาถ ศรี วรกุล บุตรี
นายวีระพันธ์ นางลัดดา ศรี วรกุล ทีอ่ ยู่ 449 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
13. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายสันติ รองเดช บุตรนายวิรัตน์ นางสุณีย ์ รองเดช
ที่อยู่ 46 หมู่ 2 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง กับ เทเรซา สุ ดารั ตน์ ยงบรรทม บุตรี
นายสมชัย นางกุมารี รัตน์ ยงบรรทม ที่อยู่ 588 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายสุ ธิศักดิ์ ยุติธรรม บุตรนายสงกรานต์ นางสุรินดา
ยุติธรรม ที่อยู่ 424 หมู่ 1 อ.เมือง จ.สกลนคร กับ มารี อา ศกุนตลา มามีกุล บุตรี นายธวัฒชัย
มามีกุล นางพัชรี ยิง่ ยง ที่อยู่ 965 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
15. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,445 ตรม. ยังเหลืออีก 180 ตรม. : อุทิศให้ราฟาแอล เทียม,มารี อา อร่ าม,เปโตร สมัย,เปโตร
ศักดิ์สิทธิ์ ปานแสน,โรซา ประไพ สีสาวรรณ 10 ตรม. / โมทนาคุณแม่พระ นางสุปาณี
ทองอันตัง 5 ตรม. / ลูกๆหลานๆ อุทิศให้เปโตร ชาญ,กลารา สมวน ลาดบาศรี 25 ตรม.
16. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : สุขสําราญแด่นายก

ไพรัช ยงคําชา – ปลัดบังอร นาคทอง 2,000.- / ครอบครัวยายกรุ ณา สกลธวัฒน์ และ
ลูกหลาน อุทิศให้ นิโกเลา บุญชม สกลธวัฒน์ และญาติท้งั สองฝ่ ายที่ล่วงลับ 1,100.17. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : ลูกๆหลานๆ
อุทิศให้เปโตร ชาญ,กลารา สมวน ลาดบาศรี 10,000.18. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ติดตั้งระบบเครื่ องสารองไฟฟ้ าวัด : สุขสําราญครอบครัว
นายแก้ว เจริ ญพงศ์ และลูกหลาน อุทิศให้ลูซีอา สุภาพ เจริ ญพงศ์ 50,000.19. สรุปยอดทาบุญตามโครงการต่ างๆ ณ เวลานี้ : 💢 ซ่อมแซมบ้านพักสงฆ์จาํ นวน 42,300
บาท / 💢 ปรับปรุ งห้องประชุมสภาภิบาลวัด จํานวน 41,300 บาท / 💢 เครื่ องสํารองไฟฟ้า
ในวัด จํานวน 58,700 บาท
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 29 เทศกาลธรรมดา วันที่ 21 – 27 ตุลาคม 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
อาทิตย์  สุ ขสําราญครอบครัว นายธนากรณ์ สิ งหากัน, อุทิศให้
21 ต.ค.18 เซบัสเตียน แสนประเสริ ฐ,มารี อา สําราญ,มารี อา มะริ พร
07.30 น. นามละคร,มารี อา พรณิพา สิ งหากัน,สเตอร์จอห์น แมรี่
เฉลิมรัตน์ ธีระนุกุล

 สุ ขสําราญครอบครัว คุณยายลําเทียน นางวะรี รัตน์
ยงค์คาํ ชา,อุทิศให้ ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,โรซา สมมิตร,ยวง
บัปติสต์ วาริ ช,เปาโล คําบัง,อันนา คําดี ยงคําชา,เปาโล อําพร
พาพรมลิก,เทเรซา รู พินา มานะโพน,ลาซาโล ทัน,อากาทา
สตรี ,มีคาแอล กุหลาบ,ยอแซฟ เสถียร,ยอแซฟ อนุชา,มารี อา
อัจฉรา,อังแนส บุญเตือน ตระแก้วจิต วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 สุ ขสําราญครอบครัว ยายใจงาม ทองอันตัง และลูกหลาน,

ผู้ขอ

ทาบุญ

ธนากรณ์

200

ครู มาลินี

นางใจงาม

200

300

07.30 น.


อุทิศให้ เคาเบรี ยล จันทา,อันนา ปัดชา ยงบรรทม ญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสําราญครอบครัว คุณวิลเลียม บุตรโค, อุทิศให้ มัทธิว
ถาวร,ลูซีอา แยง,ยอแซฟ คาน,ยอแซฟ สมร บุตรโค,ยอแซฟ
ดํารงค์,ยอแซฟ บัณฑิต ชมภูจนั ทร์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วง
ลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสําราญครอบครัว นายอากร เชียนพลแสน และลูก
หลานที่อยูใ่ กล้และไกล, อุทิศให้ เปโตร บุญช่วย, อันนา
ฉลอง หาญริ นทร์,เปโตร ชาดี,อันนา บันทุ ทองอันตัง,
ฟรังซิสโก มาที,อันนา ผาน เชียนพลแสน วิญญาณญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ
สุ ขสําราญครอบครัว ยายใหล และลูกหลานทุกคน,อุทิศให้
ยวง วีระศักดิ์,กาทารี นา พัชริ นทร์ ควรเมตตา,นายธีระศาน
ยังให้ผล,ฟิ ลิป ทา,โรซา แดง,ยวง บัปติส ตา คําตา,เยโนเวฟา
พาดี,ยูลีอานา ทองสี,เปาโล สมรัก,มารี อา ภิรมย์,เซซีลีอา
หนูรื่น,เปาลา วิรัชดา,โทมัส บัญชา เชียนพลแสน วิญญาณใน
ไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คําภา,เปโตร บัวจันทร์
อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน และ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ ทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล ณรงค์ อุดมเดช
 อุทิศให้ มารี อา สุ พตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก
 อุทิศให้ คามิลโล เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทองคายน์,
ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ ชัยณรงค์,เทเรซา แสงจันทร์ มังกาย
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่



คุณวิลเลียม

ประนอม

ยายใหล

นางพิสมัย

ผช.ทวีศกั ดิ์
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ลูก-ภรรยา
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ไม่มีใครคิดถึง

07.30 น.  อุทิศให้ ยอชจ์ จําปา,อังแนส กดชา,คามิลโล โสภา,อันนา
นางวิจิตรา
 คําเครื่ อง ชมภูจนั ทร์,ยวง บัปติสตา เกต,อันนา พาดี,เปโตร
สุ วิทย์,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช,อังแซม ประยัง,เปโตร สุวรรณ
แดงลีท่า วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,ราฟาแอล วัชริ นทร์
อุดมเดช,คุณพ่ออันตน คําผง,อันตน คําวงศ์,ซูซานนา บัวเรี ยน
คุณเพชรี
,ซูซษนนา จูมลา กายราช
 อุทิศให้ เปโตร ไสว,อันนา เหี ยน ใจเสรี ,เปโตร ดิ้ง,กาทารี
นา วิไล อุดมเดช,เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คําเตียน,ราฟาแอล
คุณมณีรัตน์
วรศิลป์ ,เปาโล อิศวร,ราฟาแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช,แคททรี ยา
อารี คําเมือง
 อุทิศให้ มารี อา ฉลาด เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ราฟาแอล เลียม,ฟี โลมีนา บัวไข ครบ 33 ปี ,
คุณวิชิตา
ยอแซฟ วันดี,เยโรมีนา มานา กายราช,เปาโล เสก,อันนา
ยายมาลี
ทองอยู่ โสริ นทร์
 อุทิศให้ เปโตร อําไพ,อากาทา แพงมา,นายสง่า หลาบโพธิ์,
เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร วิง โงวัน,ยอแซฟ สุนลา
ยายมนทา
หลาบโพธิ์
 อุทิศให้ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียม พระมารดาพระคริ สต
เจ้า ที่ล่วงลับทุกคน
บ.เปี่ ยมศักดิ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมเดช,เปโตร สมชัย ปานแสน,พระคุณ
เจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,มีคาแอล วิลยั
ลูก
 อุทิศให้ เปโตร จําเนียร,อากาทา เลี้ยง พาพรมลิด วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
นางสุ นิสา
ยายประเทือง
อาทิตย์  สุ ขสําราญครอบครัว ยายประเทือง อินธิราช,อุทิศให้
21 ต.ค.18 ยอชจ์ จําปา,อังแนส กดชา,อันนา คําเครื่ อง ชมภูจนั ทร์,ยวง
10.30 น. บัปติสตา เกต,อันนา พาดี,เปโตร สุวิทย์,เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิราช วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
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 สุ ขสําราญแด่ สมาชิกชมรมบาสโลบผูส้ ู งอายุยงั แจ๋ ว,  อ.รําไพวรรณ
อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลมีนา คําหล้า,ลูซีอา บางีน อุดมเดช,
ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อา นภารัตน์ อุดมเดช,คุณพ่อ
มีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา สิ มมะลี,ยอแซฟ ประสงค์
สกนธวัฒน์,คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นริ นทร์ ศิริวิริยานันท์
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
ครู ชูศรี
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,ยวง พิชยั กัลยาบาลวิญญาณเด็ก อ.สุ นทรภรณ์
ที่ถูกทําแท้ง และผูถ้ ูกทารุ ณกรรมวิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
ยายประสาน
 อุทิศให้ อันตน คําพัง,มารี อา สิ มมา อุดมเดช,เทเรซา
อ.ลดาวัลย์
จิราภรณ์,เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย, นายวิสุทธิ์ แก้วเสถียร
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
ป้าละออ
 อุทิศให้ มารี อา มักดาเลนา คําผิน อยูแ่ ร่
ญาติๆ
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุ ชาดา
ญาติ
สุ ริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
นางบุญศรี
 อุทิศให้ เบเนดิกโต คําปาว,อักแนส คําวอน,เปโตร ฝ้าย
ป้าละออ
,สเตฟาโน พ่วง,เปโตร พร้อม,อันโตนีโอ นพดลศรี วรกุล
 อุทิศให้ เปโตร องเที่ยว,อันนา บาเจ่า,มาเซอร์อนั นา เสงี่ยม
ยายมาลี
,อันนา แขน เจริ ญพงษ์,ยอแซฟ พิชยั ,เปโตร ไพโรจน์
นรศาศ วัต วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ เชียนพลแสน,
นวลอนงค์
อากาทา ยุพา มานะพล,ซาบีนา ทองรัตน์,มีคาแอล นิชชัย
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ทองอันตัง,ยอแซฟ วิรศักดิ์,มีคาแอล วีระเทพ เชียนพลแสน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ เสื อ,อันนา นาง,คาเบรี ยล สี ทน,เปาลา
แพง,เปโตร อบมา,อันนา เสริ ม เชียนพลแสน,สเตฟาโน เสี ยน
,ลูซีอา บุญมา พาพรมลิก,มารี อา บุญมี,อันนา นินทา วิญญาณ
ในไฟชําระ
 อุทิศให้ วินเซน ชาลี,อังแนส ผัน,แม่เวโรนีกา พะยอม
มานะพล,โรซา เซบอนา,อันตน สาเมต ยงบรรทม,มารี อา
อํานวย ว่ามป้อง,คุณพ่อยอแซฟ ตรรกวิทย์ เวียรชัย วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คามิลโล ซ่วน,ฟิ ลิป สังข์,มารี อา จินดา,ยอแซฟ
พิชิต ตระกูลมา,มาร์ติน สัตย์ ทรงหาคํา,มารี อา บัวมา นนท์ส
เกตุ,ยอแซฟ สนิท,ยอแซฟ ขจรศักดิ์,เปาโล มานิช รักษาแสง,
นายเทียม จันทรังษี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ปิ ยะพงษ์ สี สาวรรณ
 อุทิศให้ มัทธิว สุ นทร,มอนิกา กุหลาบ บือกุศล,เปโตร แดง
,มารี อา ลอม,นายชาญณรงค์ แร่ ถ่าย วิญญาณในไฟชําระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา อําภัย เชียงแมน,มารี อา พรนภา,มารี อา
นันธิชา,มีคาแอล ณรงค์ ยงบรรทม
อาทิตย์  สุ ขสําราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ ราชคํา,
21 ต.ค.18 อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์จิรา
19.00 น. อุปพงษ์
 สุ ขสําราญแด่ นายวิบูรณ์,นายวานิตย์,นายวัชระ นายบาง,

นางวัฒนา มานะพล, อุทิศให้ ยอแซฟ สัตย์,มารี อา คําแวง,
ยอแซฟ อนุสรณ์ มานะพล วิญญาณในไฟชําระ
 โมทนาคุณแม่พระ สุ ขสําราญแด่ น.ส.กนกพร อินธิราช,
นายณัฐพงศ์,นายภิคเนตร หาญมนตรี ,อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์
เกต,อันนา พาดี,เปโตร สุ วิทย์,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช,ยอร์ช
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จําปา,อักแนส กดชา,อันนา คําเครื่ อง ชมภูจนั ทร์

 สุ ขสําราญครอบครัว นายวีระ กรมแสง,อุทิศให้
พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,คาเบรี ยล บู่,อันนา
ก้อน,เทเรซา แกม,อัมโบซีโอ ซา,โรซา สอ,ยวง กว่าง,เปโตร
แต,ลูซีอา บาง,วิกตอร์ ยินดี พลากุล,มาร์ติน เกื้อ,ยวง วีระศีกดิ์
,กาทารี นา พัชริ นทร์ ควรเมตตา,มีคาแอล ทองพูน ทองสุ ข
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว สว่าง,
เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
สุ ระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ ยากอบ คําบา,มารี อา คําเข็ม,ฟรังซิสโก ศรี สมร
,อันนา บัวผัน,ฟรังซิสโก เกียรติศกั ดิ์ ยงคําชา,ยูดาห์ ดํารง
วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ถาวร ชมภูจนั ทร์ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง

วันจันทร์  สุขสําราญครอบครัวนายยุทธศักดิ์ –นางสุทาวรรณ
22 ต.ค.18 พงษ์ชีวะกุล และลูกๆทุกคน, อุทิศให้ ยอห์น บุญมี

06.00 น. พงษ์ชีวะกุล,เทเรซา ยายมาก,เปโตร องบ่าน,อันนา
บาบ่าน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมา ผู,่ อากาทา สุภาพ,เปโตร พรชัย,
เปโตร คารักษ์,ยากอบ พอง,มารี อา ชาลี,มารี อา ไข่
 อุทิศให้ เปโตร จํานงค์,อักแนส คําปุน,มีคาแอล
หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา รําไพ,กาทารี นา
สุวรรณา,เปโตร วิวฒั น์,ยวง บัปติสตา มงคล,แคททรี น
อัจฉรา,ยอแซฟ เอิญ,อันนา มารี รัตน์,เปโตร วิชยั
ตั้งชัยสิน วิญญาณในไฟชําระ
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 อุทิศให้ เปโตร ไทย,คริ สตินา หนู ยงบรรทม,
ซีปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว หาญริ นทร์,สเตฟาโน
ร.ต.ต.ประกาศ,มารธา คําเกี้ยว,อานาตาเซีย ปราศรัย,
ยอแซฟ ชาญชัย ยงบรรทม,มารี อา สายใจ ฉิมวงษ์,
คุณตาหลิด วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชําระ
 อุทิศให้ คุณพ่อเปาโล คําเขียน,ยอแซฟ องเด
,อักแนส บาพวง,กาทารี นา บากอง,มาร์ธา บาสมพงศ์
,ยอห์น บอสโก สุวรรณชัย อุดมเดช,มีคาแอล ทุน่ ,ลูซีอา
บาเลียน,เซอร์เซเลสติน พาที,โรซา ปรานี,มารี อา วิมาน,
เปโตร สมใจ อุดมเดช,ยาโกเบ ประสงค์,ยอแซฟ ธีระ,
เปโตร นิ วตั ิ ธีรานุวฒั น์,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ อันตน
นิยม สกนธวัฒน์,เทเรซา ยายสําราญ กายราช,อันตน
นิธิ,เทเรซา มยุรี กุลพันธ์ วิญญาณในไฟชําระ
วันอังคาร  สุขสําราญครอบครัว นายรักชาติ – นางมยุรี
23 ต.ค.18 พงษ์ชีวะกุล และลูกๆทุกคน, อุทิศให้ ยอห์น บุญมี
06.00 น. พงษ์ชีวะกุล,เทเรซา ยายมาก,เปโตร องบ่าน,อันนา
บาบ่าน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว ยายหมัน่ บุตรโค, อุทิศให้
เปโตร หนูคูณ บุตรโค,ยายบุตศรี วิญญาณปู่ ย่า ตา
ยาย ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ โทมา สนิท,โรซา ยอย ทรงหาคํา,
สเตฟาโน เศียร,ลูซีอา บุญมา พาพรหมฤทธิ์,เปาโล
พิลา,เปาลา ยายผาง ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปโตร ไทย,คริ สตินา หนู ยงบรรทม, 
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ซีปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว หาญริ นทร์,สเตฟาโน
ร.ต.ต.ประกาศ,มารธา คําเกี้ยว,อานาตาเซีย ปราศรัย,
ยอแซฟ ชาญชัย ยงบรรทม,มารี อา สายใจ ฉิมวงษ์,
คุณตาหลิด วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชําระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซา พาจันทร์,คุณพ่ออันตน
คําผง,มอนิกา ประกายวรรณ,อัลเยลา เทพธิดา,ยอแซฟ
แก้ว,มีคาแอล คําเพชร,เทเรซา ยายสําราญ,เปโตร
ทองใส,อันตน บัณฑิต,สามเณรเบเนดิกโต สนิท,มารี อา
ศิริพร,เทเรซา คุณครู ดาราวรรณ กายราช,ฟรังซิสโก
เฉลิมพล เวทย์ศิริยานันท์ วิญญาณในไฟชําระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันพุธ  โมทนาคุณพระเจ้า สําหรับพระพรต่างๆที่ได้รับ
24 ต.ค.18  สุขสําราญแด่ นายประสิทธิ์ ตระปั ดชุม,สุขสําราญ
06.00 น. คล้ายวันเกิด ด.ญ.ปนัดดา, ด.ญ.ปิ ยธิดา ตระปั ดชุม
 สุขสําราญแด่ ป้าโห่ และลูกๆหลานๆ เหลนๆ
 สุขสําราญครอบครัว นายชาญชัย – นางชาลิณี
พงษ์ชีวะกุล และลูกๆทุกคน, อุทิศให้ ยอห์น บุญมี
พงษ์ชีวะกุล,เทเรซา ยายมาก,เปโตร องบ่าน,อันนา
บาบ่าน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุมิตร โสริ นทร์
 อุทิศให้ สเตฟาโน เศียร,ลูซีอา บุญมา,ยอแซฟ
แสงจันทร์,เปโตร สมรัตน์,เปโตร สมชัย พาพรหม
ฤทธิ์,มารี อา บุญมี,อันนา นิลทา
 อุทิศให้ เปโตร ไทย,คริ สตินา หนู ยงบรรทม, 

ลูกหลานที่
ขอนแก่น

500

วิไลวรรณ
ปรี ยานุช

200
200

ป้าโห่
ยายสมจิตร

200
200

ลูกๆ
นางบรรเทา

200
200

อ.สดใส

200

ซีปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว หาญริ นทร์,สเตฟาโน
ร.ต.ต.ประกาศ,มารธา คําเกี้ยว,อานาตาเซีย ปราศรัย,
ยอแซฟ ชาญชัย ยงบรรทม,มารี อา สายใจ ฉิมวงษ์,
คุณตาหลิด วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชําระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ กองเพชร,ยวง เกียน,มารี อา บุบผา
พันนาคํา,เปโตร บิง,อันนา บาฮาย ( บาเหงี่ยม) องโห่
,บาเทือง,องซุน,บาซุน
วันพฤหัส  สุขสําราญครอบครัว นายไกรเชษฐ์ – นางอรัญญา
25 ต.ค.18 พงษ์ชีวะกุล และลูกๆทุกคน, อุทิศให้ ยอห์น บุญมี

06.00 น. พงษ์ชีวะกุล,เทเรซา ยายมาก,เปโตร องบ่าน,อันนา
บาบ่าน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ฉวี,โรซา คําบาน,คุณพ่อเปาโล
สมพร,ลอเรนซ์ องเอี๋ยว,อากาทา บาเอี๋ยว,ซิสเตอร์
โซลันซีอา วิโรจน์,ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงษ์
,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์ รักษานาม,เปโตร
ปรี ชา ยงบรรทม,เปาโล สําลี วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ไทย,คริ สตินา หนู ยงบรรทม,
ซีปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว หาญริ นทร์,สเตฟาโน
ร.ต.ต.ประกาศ,มารธา คําเกี้ยว,อานาตาเซีย ปราศรัย,
ยอแซฟ ชาญชัย ยงบรรทม,มารี อา สายใจ ฉิมวงษ์,
คุณตาหลิด วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชําระ

วันศุกร์
26 ต.ค.18

06.00 น.

ป้าโห่

ยายสมจิตร

ยายวรรณ

200

200

300

วันเสาร์
27 ต.ค.18

06.00 น.
นางมาลัย

200

07.30 น.
10.00 น.

 สุขสําราญครอบครัว โอกาสขึ้นบ้านใหม่
นายสมพร ยงบรรทม และแม่ พีน่ อ้ งทุกคน, อุทิศให้
ยอแซฟ บัวทัย,เปโตร บรรชัย,มารี อา รัชนี,คาเบรี ยล
จันทา,อันนา ปั ดชา ยงบรรทม,เปาโล ทัง,อันนา เสียว,
ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เปาโล ทองเคลื่อน,มารี อา แนบเนียน
,มารี อา บุญล้อม มณี รัตน์
 สุขสําราญครอบครัว นายจักรพงษ์ – นางพจนา
พงษ์ชีวะกุล และลูกๆทุกคน, อุทิศให้ ยอห์น บุญมี
พงษ์ชีวะกุล,เทเรซา ยายมาก,เปโตร องบ่าน,อันนา
บาบ่าน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ไทย,คริ สตินา หนู ยงบรรทม,
ซีปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว หาญริ นทร์,สเตฟาโน
ร.ต.ต.ประกาศ,มารธา คําเกี้ยว,อานาตาเซีย ปราศรัย,
ยอแซฟ ชาญชัย ยงบรรทม,มารี อา สายใจ ฉิมวงษ์,
คุณตาหลิด วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชําระ
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด นายรังศิลป์ ราชชมภู,
สุขสําราญครอบครัว อ.เพลินพิศ ราชชมภู และลูกๆ
หลานๆทุกคน
 สุขสําราญครอบครัว นายทรงเกียรติ นางปิ ยะมาศ
พงษ์ชีวะกุล และลูกๆทุกคน, อุทิศให้ ยอห์น บุญมี
พงษ์ชีวะกุล,เทเรซา ยายมาก,เปโตร องบ่าน,อันนา
บาบ่าน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 มิสซาอุทิศให้ มีคาแอล มีชยั วงศ์ชยั ครบ 100 วัน
 มิสซาสมรส สุธิศกั ดิ์ ยุติธรรม - ศกุนตลา มามีกุล

แม่

300

ยายสมจิตร

200

อ.สดใส

200

อ.เพลินพิศ

200

ยายสมจิตร

200

นางรัชนก
-

500
-

