ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 7 - 13 เมษายน 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 14
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุ รศักดิ์ พงษ์พศิ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 : 06.00 น. = 8,021.- / 07.30 น. = 4,292.- / 10.30 น. = 3,211.- /
19.00 น. = 5,015.- รวม 20,539 บาท (อา.ที่ 24 มี.ค. : 20,429 บาท)
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุ นิสา มังกาย กับ น.ส.จุฑารัตน์
ตรงกงนาม พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กํานันอัยการ จําปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน / สารวัตร
สมเกียรติ วงศ์ลาํ พันธ์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ น.ส.ขนิษฐา
คําศรี กับ น.ส.อริ ษา พาพรมลิด
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ น.ส.ณัฎฐธิดา
เบญจกวินเลิศ
5. การออกเยีย่ ม – พบปะ – อวยพร : วันที่ 7 เมษายน 2019 เวลา 12.30 น. : กลุ่มพระหฤทัย ที่วดั น้อยพระ
เมตตา
6. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 9 - วันพุธที่ 10 เมษายน 2019 ในวันพุธมีพิธีมิสซา + พิธีนพวารพระ
มารดานิจจานุเคราะห์ ตามปกติ เวลา 19.00 น.
7. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ คาเกิม้ / วัดแม่พระมหาการุ ณย์
หนองบก / วัดแม่พระเสด็จเยีย่ มนางเอลีซาเบ็ธ นาโพธิ์น้อย / วัดแม่พระราชินีแห่ งสายประคําศักดิ์สิทธิ์

จอมแจ้ง
8. วันอาทิตย์ใบลาน : คือวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 มิสซาที่ 1 จะมีการเสก และแห่ ใบลาน ตั้งแถวที่ศาลา
มาร์ติโน ส่ วนมิสซาที่ 2, 3, 4 จะมีการเสกใบลานที่บริ เวณบันไดหน้าวัด ขอพี่นอ้ งได้เตรี ยมใบลานมาเพื่อ
เสกในวันอาทิตย์ใบลานด้วย
9. กาหนดการสัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ + สมโภชปัสกา มีดงั นี้
- วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 18 เมษายน 2019
เวลา 07.00 น. เชิญพี่นอ้ งทุกคนร่ วมในพิธีมิสซาเสกนํ้ามันศักดิ์สิทธิ์ และรื้ อฟื้ นคําสัญญาของ
พระสงฆ์ ที่วดั ท่าแร่
เวลา 19.00 น. มิสซาระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท และล้างเท้าอัครสาวก
- วันศุกร์ ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 19 เมษายน 2019
เวลา 15.00 น. พิธีระลึกถึงพระทรมานของพระคริ สตเจ้า ซึ่งประกอบด้วยสามภาค คือ ภาควจน
พิธีกรรม ภาคนมัสการไม้กางเขน และภาครับศีลมหาสนิท ให้เรา อดเนื้อ อดอาหาร
เวลา 19.00 น. เดินรู ป 14 ภาค
- วันเสาร์ ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 20 เมษายน 2019
เวลา 09.00 น. ประเพณีแห่ เทียนปัสกา ( ที่ศาลามาร์ติโน )
เวลา 19.00 น. มิสซาเสกไฟ เสกเทียนปักสา เสกนํ้าล้างบาป เสกนํ้าเสก และประกาศสมโภชปัสกา
- วันอาทิตย์ สมโภชปัสกา : วันที่ 21 เมษายน 2019 สมโภชพระเยซู เจ้าทรงกลับคืนชีพ
10. การแห่ เทียนปัสกา : วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 09.00 น. เชิญพี่นอ้ งร่ วมยินดีแห่ เทียนปัสกา มี
ขบวนฟ้อน ขบวนแห่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม สามัคคี พร้อมเพรี ยง แสดงออกถึงความศรัทธา
แต่ไม่ควรเดือดร้อนในเรื่ องค่าใช้จ่ายจนเกินไป แต่ให้พอเหมาะพอดีของแต่ละเขต / ชุมชน / คุม้
11. ถุงทานมหาพรต : จะใช้ซองมหาพรตจากมิสซัง และจากวัด และสามารถทําเป็ นต้นเงินแต่ละครอบครัว
หรื อจะใช้ถุงผ้าก็สามารถใช้ได้ โดยติดต่อกับทางวัดได้ ซึ่งพี่นอ้ งสามารถเก็บออม และทําบุญได้หลายวิธี
หลายรู ปแบบ แล้วนําถวายในวันอาทิตย์ปัสกาที่ 21 เมษายน 19
12. การเดินรูป 14 ภาค : เชิญชวนพี่นอ้ งร่ วมเดินรู ป 14 ภาค มรรคาศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันศุกร์
13. เชิญร่ วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่ อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็ นเจ้าดองค์แรกของ
วัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้ องประชุม 30 ชุดๆ ละ 1,200 บาท. /
- ตกแต่งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายเอกลักษณ์ พงษ์พิศ บุตรนายคาล กับ นางสมจิตร พงษ์พิศ เลขที่
368 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สิริอร วิบูลย์ธรรมกิจ บุตรี นายสายัณต์ กับ นางรุ่ งอรุ ณ

วิบูลย์ธรรมกิจ เลขที่ 301/45 หมู่ 5 ต.พลา อ.บ้างฉาง จ.ระยอง
15. เชิญร่ วมทาบุญโรงทาน : โอกาสพระคุณเจ้า คณะสงฆ์ สัตบุรุษ จากวัดอื่น มาร่ วมในพิธีมิสซาเสกนํ้ามัน
ศักดิ์สิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07.00 น. ที่วดั ท่าแร่ ที่รับประทานอาหาร พระสงฆ์
ที่บา้ นพักสงฆ์ สัตบุรุษจากวัดอื่น ที่ศาลาปิ ติมหาการุ ญ
16. เชิญพี่น้องร่ วมบริจาคนา้ และไข่ : นา้ รับบริ จาคตั้งแต่วนั นี้เป็ นต้นไป ส่ วน ไข่ ขอรับบริ จาคสัปดาห์หน้า
17. ขอขอบคุณผู้บริจาค รูปปั้นนักบุญยอแซฟ : ครอบครัวนายอดุลย์-คุณครู มกราพร ตระกูลมา จํานวน
20,000 บาท
18. ขอขอบคุณผู้บริจาค รูปคุณพ่ อยอแซฟ กอมบูริเออ (ห้องประชุมสภาภิบาลวัด) : ครอบครัว อ.เพลินพิศ
ราชชมภู และลูกหลานทุกคน อุทิศให้เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,มีคาแอล ชูศกั ดิ์ โสริ นทร์ 10,000 บ.
19. เงินสวดแท่นพระ : ชุมชนสามัคคี 300 บาท

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 5 เทศกาลมหาพรต วันที่ 7 - 13 เมษายน 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
อาทิตย์  สุ ขสําราญครอบครัว ผอ.วิหาร นางชลลดา ใจเสรี และ

7 เม.ย.19 ลูกๆ นิสิตหอพักบีบีเพลซ ม.เกษตรฯทุกคน

07.30 น.  สุ ขสําราญแด่ จ่าสิ บเอก ชัยธวัช ปัญญาคํา ขอแม่พระ
คุม้ ครอง


 สุ ขสําราญคล้ายวันเกิด ยอแซฟ อาทิตย์
ปานโพธิ์จาน
 สุ ขสําราญครอบครัว นายวันดี อําจุฬา
 สุ ขสําราญครอบครัว คุณตาวิเชียน, สุ ขสําราญคล้ายวันเกิด
น.ส.จีรารัตน์ ยมบุญ ครบ 21 ปี
 สุ ขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.มาลัยทอง เชียนพลแสน
ครบ 27 ปี
 สุ ขสําราญครอบครัว นายประเสริ ฐชัย - นางจุลลา เชีย
นพลแสน
 สุ ขสําราญครอบครัว นายภานุ วฒั น์ เกตวงศ์ษา

ผู้ขอ

ทาบุญ

ผอ.วิหาร

500

วิไลวรรณ

200

แม่

200

นายวันดี
ตาวิเชียน

200
200

มาลัยทอง

200

นางจุลลา

200

ภานุวฒั น์

500

 สุ ขสําราญครอบครัว ป้าวิไลวรรณ เสมอพิทกั ษ์ และ 
ลูกหลานที่อยูใ่ กล้และไกล, อุทิศให้ ยอแซฟ ประสพ,ยอแซฟ
วีระวัฒน์,ยอแซฟ เกียม,อันนา สนเท,สเตฟาโน แสง,เซรานีอา
เพือ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสําราญครอบครัว นางบุญเรี ยน มณีรัตน์ และลูกหลาน
ทุกคน, อุทิศให้ เปาโล ทัง,อันนา เสี ยว,มารี อา แนบเนียน
มณีรัตน์,ยอแซฟ บัวทัย,เปโตร บรรชัย,มารี อา รัชนี ยงบรรทม
 สุ ขสําราญคล้ายวันเกิด นายรัฎต์ตริ ณ เชียรพลแสน,
อุทิศให้ จ่าสิ บเอก ยุทธกาล พรมแพง,โทมัส บัญชา,เซซีลีอา
หนูรื่น,เปาลา วิรัชดา เชียรพลแสน
 สุ ขสําราญแด่ ยายประเทือง อินธิราช ครบ 82 ปี , อุทิศให้
เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช ครบ 2 ปี
 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
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์
วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ชาญ ลาดบาศรี
 อุทิศให้ ฟรังซิส ประดิษฐ์,อากาทา ลําเทียน,เปโตร สําเร็ จ
ยงคําชา
 อุทิศให้ ยอแซฟ โม้,ราฟาแอล ชาลี,มารี อา วันทา ว้ามป้อง
,อันนา จันดา,มีคาแอล ยกชัย,มีคาแอล ชัชวาลย์ บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อําจุฬา

วิลาวรรณ

200

บุญเรี ยน

300

รุ่ งนภา

200

ประเทือง

200

นางพิสมัย

200

ลูกทั้ง 3 คน

200

นางใจงาม
คุณอ้อ
แม่
พ่อ – แม่
ก.ประสิ ทธิ์
ลูกๆหลานๆ

200
200
200
200
200
200

ลําเพียน

200

ลูกๆ

200

 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คําผาเยือง

 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิ ทธิ์,มีคาแอล มานิตย์
พงษ์พิศ
 อุทิศให้ เปโตร ไสว,อันนา เหี ยน ใจเสรี
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ โทมา สง่า,มารี อา เกียนทอง รัชตวิไล,เปโตร
ธีรยุทธ,มารี อา ณัฐทิชา เติมเสรี วงศ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ อาคม ปานโพธิ์จาน ครบ 3 ปี
 อุทิศให้ ยอแซฟ คําพา,อันนา แทน,เทเรซา บุญหลาย
อําจุฬา
 อุทิศให้ เปโตร เบลี,มาระโก วัยพจน์,ลอเรนซ์ กาลึม,เทโอ
โนรา หัสดี ศรี ครชุม,ยวง ปัญญา,อันนา อัมพร เชียนพลแสน
,ยาชินโต บุญมา,มารี อา บาง อุปพงษ์ วิญญาณในไฟชําระ
และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์
ทองอันตัง,ยอแซฟ วาสนา,ลูซีอา วันดี,ลูกา จวน,เทเรซา สุ รัต
ดาพร,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี ,ยอแซฟ วิระศักดิ์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ คุณตาจัด่ ห่ อพรหม, คุณยายเจียร อริ ยชาติ
 อุทิศให้ เปโตร จํานงค์,อักแนส คําปุน,มีคาแอล หนูเจียม
,เทเรซา ละมัย,อันนา รําไพ,กาทารี นา สุ วรรณา,แคทธารี น
อัจฉรา,ยอแซฟ เอิญ,ยวง บัปติส ตา มงคล,เซอร์คอเดีย เซนต์
ปอล อุดมเดช วิญญาณในไฟชําระ
อาทิตย์  สุ ขสําราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพนั ธ์ วิจิตร
7 เม.ย.19 จันทร์, คุณภูวดล ทองศิริ
10.30 น.  สุ ขสําราญครอบครัว คุณอุเทน ทองมูล
 สุ ขสําราญครอบครัว นายสุ เวียน, นางรุ จิรา หลวงโกฎ

และลูกๆหลานๆ
 สุ ขสําราญครอบครัว คุณครู ชยั พล ทุพแหม่ง,อุทิศให้
โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์

ภรรยา
ญาติพี่นอ้ ง

200
200

ลูกหลาน
จําเนียร

500
200

ธนวรรณ
ภรรยา
นายวันดี

200
500
200

นางจุลลา

200

ลูกๆหลานๆ

200

ธนภัทร
วิยะดา

500
500

ครู สุรภิณ

200

คุณอุเทน
อาทิตย์
ลูกๆ

220
300
300

ทุพแหม่ง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

 สุ ขสําราญครอบครัว นายพรชัย นางนิ่มนวล รอดอุตม์,
นิ่มนวล
อุทิศให้ มาแซลติโน แดง,ลูซีอา นารี กาแก้ว,เปโตร เก่ง,อันนา
บุดดา,เปโตร สมศักดิ์ ปรี ดีสนิท,มารี อา ยุพิน ปานใย วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสําราญแด่ นายเทวราช กาแก้ว,สุ ขสําราญครอบครัว
นางลําพิน
นางลําพิน กาแก้ว, อุทิศให้ ยอแซฟ ภูมี กาแก้ว,เปโตร บุญถัน
อุปพงษ์,อันนา บุดดา,เปโตร เก๋ ง ปรี ดีสนิท,กาทารี นา บุญมา
ศรี สุพนั ธ์,เอลีซาเบ็ธ เหรี ยญ,ฟรังซิสโก คําวัง กาแก้ว ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 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 มารี อา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ ศรี เมือง
ครู ศิวาพร
,ยวง ประเสริ ฐ,มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ อันตน กาสิ น ชมภูจนั ทร์
นายพิเชษฐ์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คําศรี
อ.พรรณพิมพ์
 อุทิศให้ อันนา อําภัย เชียงแมน,มารี อา พรนภา,มารี อา
นิลม
นันทิชา,มีคาแอล ณรงค์ ยงบรรทม,มัวทิว สว่าง,เทเรซา
สวรรค์,มารี อา มักดาเรนา หนูรื่น แร่ ถ่าย
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
ดรุ ณี
 อุทิศให้ เปโตร คําใส,เทเรซา สุ ภาพร ดุมรถ,อากาทา
เบญจมาศ
บุญมา ศรี สุพรรณ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน
อมรรัตน์
 อุทิศให้ อังเยโล ทองอินทร์ ยงบรรทม
นางวาสนา
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
ลูกๆ

300

300

200

200
300
200
200
200
200

200
200
200
200
200

 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ บัวฤทธิ์,อังเยลา คําใบ่,มีคาแอล
ณรงค์,อันนา วัฒนา,เทเรซา อุไรวรรณ,มารี อา อําพร,
โยเซฟี นา ภิรมย์พร
 อุทิศให้ เปโตรไหว้สา,โรซา เปรี ยบ เชียนพลแสน,อากาทา
ยุพา มานะพล,ซาบีนา ทองรัตน์,มีคาแอล นิชชัย ทองอันตัง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา คําเตียน,นิโกเลา ฉวี,มารี อา บาเคลือบ,
ชีแวนแต องเคลือบ, จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์ กายราช,
อันนา บาเทียว,เปโตร บาเทียว พงษ์พิศ,ยอแซฟ ประวิทย์
ราชนิกูล วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ลาแคน,มารี อา ยายเทียม,กาทารี นา งามนิด
อุปพงษ์,ยวง วรวิทย์,เปโตร เสวียน,เปโตร จิน,อักแนส
ทองศรี ,อันนา ภู
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ทิต,มาร์ธา บัวพา,ยวง สุ พรรณ,
ยอแซฟิ นา สน คําศรี ,เซซีลีอา คําใหม่,เทเรซา ไก่แก้ว,อังแนส
เคี้ยม ตงกงนาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ กรมเรี ยน,เซซีลีอา ทองสุ ข ศรี วรกุล,ยวง
พิชยั ,เปาโล พันธุ์ลบ,เซซีลีอา ดาเรี ยน กัลยาบาล
อาทิตย์  สุ ขสําราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพร่ าง กายที่
7 เม.ย.19 แข็งแรง
19.00 น.  สุ ขสําราญครอบครัว นางอรพิล อุปรี , อุทิศให้ ยอแซฟ
ณรงค์,ยอแซฟ สุ ภาษิต,มารี อา กุล อุปรี ,เปโตร สุ รีย,์ อันนา

หนูเผือ่ น แสนปาก,เทเรซา ลักขณา อินธิยา
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช ครบ 2 ปี

วันจันทร์  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
8 เม.ย.19

วัตนีย ์

นวลอนงค์

นงค์รัตน์

200

250

06.00 น.
วันอังคาร  โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสําราญแด่ นายเศรษฐกุล บุญเหนือ,
9 เม.ย.19 อุทิศให้ เบเนดิกโต คําปาว,อักแนส คําวอน ศรี วรกุล

ครู วนั เพ็ญ

200

ป้าบรรเทา

200

อ.ประมาณ
ลูกๆ

200
200

10 เม.ย.19  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
19.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น

อ.ประมาณ
จุ๋ม-แจ็ค-จูน

200
200

วันพฤหัส  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

อ.ประมาณ
ลูกหลาน

200
200

06.00 น.  สุ ขสําราญแด่ ป้าบรรเทา อินธิตก, อุทิศให้ โทมา ตาล,

อันนา กาทอน อินธิตก,มีคาแอล แดง,ยูรีอา เอี๋ยน ทองอันตัง,
วิญญาณปู่ ย่า ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม

300

วันพุธ
ป้าตา

300

ยายสวรรค์

200

อุดมลักษณ์

300

นางมาลี

200

นางอรพิล

300

ลูกๆ

200

กนกพร

200

อ.ประมาณ

200

 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 

11 เม.ย.19  อุทิศให้ ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง,ลูกา จวน,ยูรีอา
06.00 น. วันดี อุปรี ,องกิ้น เหงียนกง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสําราญแด่ นางสร้อยเพชร ชัยวังราช, นายแสงดาว,
12 เม.ย.19 นายธนกร คลังเงิน, ยายเพียร ชัยวังราช, อุทิศให้ เปโตร ปาน
06.00 น. ,อานัทตาเซีย อินตา,ยอห์น ทองมี ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา
นวล จันทรังษี,นายสงวน,นางสาย คลังเงิน วิญญาณญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
19.00 น.   เดินรูป 14 ภาค 

นางสร้อย

1,000

อ.ประมาณ
ลูกๆ
-

200
200
-

วันเสาร์  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

อ.ประมาณ

200

วันศุกร์

13 เม.ย.19

06.00 น.
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