ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 26
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
หัวใจของพระเยซู เจ้ าอยู่ที่มนุษย์ทุกๆคน ทั้งคนชอบธรรมและคนบาป เรื่ องราวที่
พระเยซู เจ้ าสอนบรรดาฟาริ สีและธรรมาจารย์ น้ัน เป็ นเรื่ องราวของความรั กอันยิ่งใหญ่
เป็ นความรั กที่ไร้ ขอบเขตและไร้ เงื่ อนไขใดๆ การได้ พบกับแกะหนึ่งตัวที่หายไป คือ ความ
ชื่ นชมยินดีอันยิ่งใหญ่ ของพระองค์ ขอให้ เราตระหนักอยู่เสมอว่ าพระเจ้ านั้นรั กเราจริ งๆ
และการกลับใจของเรานั้ นคือความสุ ขและความยินดีของพระองค์ นี่ คือความรั กความ
เมตตาอันมหัศจรรย์ที่ไหลหลั่งมาจากหัวใจของพระเยซู เจ้ าต่ อพวกเราคนบาปทุกคน

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2019 : 06.00 น. = 7,393.- / 07.30 น. = 4,929.- /
10.30 น. = 3,695.- / 19.00 น. = 4,679.- รวม 20,696 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุนิสา มังกาย กับ
น.ส.จุฑารัตน์ ตรงกงนาม พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์ / นายสุวรรณ งะบุรง

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อริ ษา พาพรมลิก
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. เชิญร่ วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่ อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็ นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้ องประชุม 30 ชุด
ชุดละ 1,200 บ. / - ตกแต่ งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
6. โครงการทาดาว 1 ล้ านดวง : ขอบคุณพีน่ อ้ งซึ่งกาลังทาดาวกันอย่างคึกคัก ทาให้ท่าแร่ เป็ น
เมืองแห่งดาว ขอให้พนี่ อ้ งดูเกณฑ์การทา ซึ่งพิมพ์ลงในสารวัดแล้ว และติดตามคุม้ / ชุมชน
ของผูใ้ หญ่บา้ น อนึ่ง ดาวโมบายเล็กๆซึ่งส่ วนใหญ่ทาจากริ บบิ้น พลาสติก ก็อยูใ่ นเกณฑ์
ขอให้นบั ด้วย และที่ทาจาหน่ายก็ขอให้นบั ด้วย ดาวนั้นให้ติด และประดับไว้ที่บา้ น
7. ช่ วงนี้มีผู้เสี ยชีวิตค่อนข้ างมาก : จึงขอความร่ วมมือจากพีน่ อ้ ง เมื่อมีการตั้งศพ และมิสซา
หน้าศพของบ้านเจ้าภาพ หรื อที่ศาลาของวัดทั้ง 2 แห่ง (ศาลาปี ติมหาการุ ญ - ศาลามาร์ติโน)
ขอพีน่ อ้ งงดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และงดการเล่นพนันทุกชิด เพือ่ เป็ นการเคารพผูล้ ่วงลับ
และเป็ นการให้เกียรติเจ้าภาพญาติพนี่ อ้ งของผูล้ ่วงลับ ให้อยูใ่ นบรรยากาศของการสวด
ภาวนา ร่ วมไว้อาลัยด้วยความเชื่อและศรัทธา สมกับเป็ นหมู่บา้ นคาทอลิก
8. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลมหาสนิท มิสซา
ผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น. และมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
9. เงินทานมิสซากลุ่มพระหฤทัย : จานวน 3,164 บาท
10. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง ยอแซฟ วัชรพล บุดดีด้วง บุตรนายพูลศักดิ์ กับ
นางรุ่ งนภา บุดดีดว้ ง เลขที่ 1112 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สุ ชาดา
ชาจันทึก บุตรี นายประมวล กับ นางช่อมาศ ชาจันทึก เลขที่ 217 / 26 หมู่ 4 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

11. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่ นละ 1,000 บาท บริ จาคแล้ว 25 แผ่ น
คงเหลืออีก 140 แผ่ น : นางพิกุลทอง อุ่นหล้า อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ,ยวง บัปติสตา ชาสี,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า,มารี อา บุญมาก,เทเรซา วิไลลักษณ์
,เอากุสติน ศราวุธ เจนเกษม วิญญาณในไฟชาระ 2 แผ่ น (2,000.-) / สุขสาราญครอบครัว
อ.สุวฒั น์ หาญริ นทร์ 1 แผ่ น (1,000.-) / มารี อา ทองพูน สีสาวัน 3 แผ่ น (3,000.-)
12. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้ องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริ จาคแล้ว 16 ชุด
ยังเหลืออีก 136 ชุด : มารี อา ทองพูน สีสาวัน 1 ชุด (1,380.-)
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 13 เทศกาลธรรมดา วันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 

 สุขสาราญครอบครัว นายโชติ อินธิราช
30 มิ.ย.19  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว
07.30 น. นายประดิษฐ์ นางวาสนา อุปพงษ์,อุทิศให้ เปโตร
 ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์,เปโตร สมโภช
,มารี อา บุญจันทร์,โทมัส ผาน,มารี อา บุญจันทร์
บุตรโค,โทมัส สังข์เทพ,อากาทา เตียง อุปพงษ์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว นางรัศมี ,น.ส.สุพรรณี
พาพรมฤทธิ์, อุทิศให้ เบเนดิกโต เพียร,ลูซีอา กานี
พาพรมฤทธิ์,โรซา ถะ,โทมา วันนา ตงกงนาม
 สุขสาราญแด่ จ่าสิบเอก ชัยธวัช ปั ญญาคา,อุทิศให้
ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา,ภารดา จักรี อินธิเสน
อาทิตย์

ผู้ขอ

ทาบุญ

ลูกหลาน
แม่

300
200

นางรัศมี

500

วิไลวรรณ

200

 สุขสาราญครอบครัว ครู สินธุ์ ครู ทองเปรี ยบ
ครู สินธุ์
ประสมศรี ,ครอบครัวมีคาแอล สหเทพ ประสมศรี ,
ครอบครัวยวง บัปติสต์ ธิติกานต์ ประสมศรี ,
ครอบครัวยวง บัปติสต์ ชาญวิทย์ ประสมศรี , อุทิศให้
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญแด่ ด.ญ.ปกิตตา ทองอันตัง, อุทิศให้
นายอุทิศ
เปโตร วีระ,เทเรซา เสียง เสมอพิทกั ษ์,อันโตนีโอ
เสลี่ยม ทองอันตัง
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซี ลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิบ
เอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
ภรรยา
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
นายอิทธิกร
 อุทิศให้ มารี อา คร้อม สาสีมา,ยอแซฟประพันธ์,
ลูกสาว
มารี อา อุบล ไอยะไกษร วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล เลื่อง,โดโรเทอา คาตัน,โรซา เทวา
ลูก
โสริ นทร์,โยเซฟิ นา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ วิญญาณ
ในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั
อุทิศให้ มีคาแอล บุญเรื อง,มารี อา บุญเรี ยบ,ยอแซฟ อ.แสงจันทร์
ณรงค์,มีคาแอล ประยงค์,มารี อา นงเยาว์,โทมา ดา,
อันนา บ่าผ่าย วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล พิเชษฐ์ กงพันลาด
 เกษราพร

200

300

200

200
200
200
200

200
300

200

 อุทิศให้ อันนา ฉลอง,เปโตร บุญช่วย หาญริ นทร์
อ.สุวฒั น์
,อันนา บันทุ,เปโตร ชาดี ทองอันตัง
 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ
พิกุลทอง
,ยวง บัปติสตา ชาสี,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า,มารี อา
บุญมาก,เทเรซา วิไลลักษณ์,เอากุสติน ศราวุธ เจน
เกษม,เปโตร ยุย้ ,มารี อา อรดี,มัทธิว ถัน่ ,ฟิ โลมีนา
อรัญทดี มังกาย,เบเนดิกโต พจมาน,มารี อา ประสาท,
คุณแม่เอลีซาเบ็ธ สุดใจ เดชาเลิศ,คุณแม่จอห์น แมรี่
เฉลิมรัตน์ ธีระนุกุล
 อุทิศให้ ยอแซฟ หมัน,เฮเรนา ประเทียน อุปรี ,
ประภาศรี
มีคาแอล สาคร,เปโตร สมชาย,ยอแซฟ ไมตรี อุปรี
,มาร์การี ตา ทองหล่อ,เทเรซา ผ่องศรี ปู่ ย่า ตา ยาย
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วิญญาณในไฟชาระ
อุทิศให้ เปโตร รต,ฟี โลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์ ค.พรทรัพย์
,เทเรซา สร้อยเพชร,มารี อา ศรี จนั ทร์ อภัยนอก,ยวง
เกวียน,มารี อา บุบผา,ฟรังซิ ส เซเวียร์ บุญรักษ์
พันนาคา ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกนธวัฒน์,เปโตร รต
น.ส.ปราณี
อภัยนอก วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายศราวุฒิ วงศ์ตาผา
30 มิ.ย.19  สุขสาราญครอบครัว นายอลงกต ยศศรี ยา
10.30 น.  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ อ.คาเผี่ยน
 อ.นวลจันทร์ น.ส.ศิรินทิพย์, ซิ สเตอร์ อจั ฉราพรรณ,

นายศราวุฒิ
น.ส.ชญาภา

อาทิตย์

น.ส.ปรมาภรณ์ อุ่นหล้า

อ.นวลจันทร์


200
500

200

500

200

500
200
300

 สุขสาราญครอบครัว อุปพงษ์ และลูกๆหลานๆ,
ประภาพร
สุขสาราญแด่ นายเจษฎา,น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,
อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์
จิรา,ยูลีอานา บัวพา,ฟรังซิส เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,
เปโตร ออม กิตติราช,มารี อา รัตนาภรณ์ คงฉาย,
ยายคามา, ตาบุญหนา,จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ, นายบุญมี,
นายบุญเลิศ, นางทรัพย์,นายป่ อง บุญทศ,แม่พมิ พา
สิงหา,นายประพจน์ คารวะ,นายนวการ สิงหะกุล,
นายโอมอินทร์ วรรณการ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ สุขสาราญครอบครัว
กชกร –
น.ส.กชกร มุงคุณ,สุขสาราญคล้ายวันเกิด จอห์น ปอล
รุ่ งทิวา
ที่ 2 ธนัชชัย ไชยมาตย์ ครบ 4 ขวบ, อุทิศให้เปโตร เค้า
,เทโอโดรา มา,อังแซม พริ้ ง,มารี อา วิลยั ตระกูลมา,
อันโตนีโอ เคลือบ,มารี อา คาไผ,เปโตร ณรงค์ศกั ดิ์
คาศรี ,ยอแซฟ อานวย อุปรี
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบลู ย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,ยอแซฟ
ครู ชูศรี
ชูศิลป์ ,เปโตร สุทธิศกั ดิ์ กายราช วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
ลูกๆ
 อุทิศให้ โรซา หนูไทย เชียงแมน
ลูกๆ
 อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน อ.ราไพวรรณ
อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อา นภารัตน์

อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา

300

500

200

200
200
200
200

สิมมะลี,ยอแซฟ ประสงค์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย อุปพงษ์,เปาโล มีชยั
โน๊ตสุภา,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,ยาซินโต บุญมา
อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยากอบ เบน,อังแนส บุญปั น,เปาโล
นิรันดร์,ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน วิญญาณญาติ
พีน่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา, อุทิศให้
30 มิ.ย.19 เปโตร รัฐพล แสนโสม
19.00 น.  สุขสาราญครอบครัว 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,มีคาแอล ทองพูน ทองสุข,กาทารี นา
พัชริ นทร์ ควรเมตตา,นายวีระศักดิ์ กรมแสง วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วง ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มาระโก บุญมี บุญญาน้อย
อุทิศให้ เปโตร รต,ฟี โลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์
,เทเรซา สร้อยเพชร,มารี อา ศรี จนั ทร์ อภัยนอก,ยวง
เกวียน,มารี อา บุบผา,ฟรังซิ ส เซเวียร์ บุญรักษ์ 
อาทิตย์

ครอบครัว
นางบังอร

200
200

อมรรัตน์

300

พันนาคา ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยากอบ อุทยั ,มารี อา อารี คาศรี ,คาเบรี ยล
ผัน่ ,อักแนส สา วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันจันทร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

200

นายวีระ

200

วันอังคาร  โมทนาคุณพระเจ้า คุณวราคณา ดิษฐ์เจริ ญ,

ลูกๆ

แววดา
ลูกๆ

200

200
200

500

นางสุพดั
นางประพิศ

200
300

 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิ ดา,
06.00 น. เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษา
นาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์,โทมา ดา,อันนา แจ้ง อินธิเสน,โมเสส
ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ
อ.นวลจันทร์
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ชาศรี ,เทเรซา แท่นแก้ว,
อันนา วัฒนิกา อุ่นหล้า,ซิสเตอร์จอห์น แมรี่ เฉลิมรัตน์
ธีระนุกุล,ยอห์น ณรงค์ กันหา
1 มิ.ย.19

นางมาลี

ภัสรา

อ.นวลจันทร์

นายธนดล อุ่นหล้า
06.00 น.  สุขสาราญแด่ ยอแซฟ วิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์
ครู ปริ ยา
 สุขสาราญแด่ น.ส.ช่อเอื้อง ฮันวงศ์, อุทิศให้ มารี อา นางช่อเอื้อง
ยายชู ฮันวงศ์ ครบ 2 ปี ,เปโตร ศิริบูรณ์,ยอแซฟ สมพูล
,มารี อา สมภาร,นางวัน ศิริธรรมวงศ์
นางสุพดั
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

200

200

2 มิ.ย.19

200
200

200

 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั
3 มิ.ย.19  อุทิศให้ ยอแซฟ วัน,มารี อา มักดาเลนา หลุด,อันนา อ.นวลจันทร์
06.00 น. จินตนา โพธิไสย,ฟรังซิสกา บานเย็น,คุณตา เที่ยง พันดี
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง

200
200

19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  สุขสาราญครอบครัว เด่นไชยรัตน์, อุทิศให้
ลูกหลาน
4 มิ.ย.19 วิญญาณญาติพน
ี่ อ้ งที่ล่วงลับ
06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี ,พระคุณเจ้า
อ.ประมาณ
มีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์
แสนพลอ่อน,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั

200

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ครู พงษ์พษิ นามละคร
ศรี วไิ ล
5 มิ.ย.19  สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช นางรจนา
06.00 น. และลูกทั้ง 3 คน,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน
,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต
องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว,
อันนา บาเทียว พงษ์พศิ , องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ
ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
 สุขสาราญครอบครัว ป้าคนึงนิตย์ ซึมเมฆ, อุทิศให้ ป้าคนึงนิตย์
มาเซอร์โคลเดีย สว่าง,มาเซอร์ทองเทพ,เปาโล
ประสิทธิ์ อุดมเดช,ฟรังซิส คาสุข,อันนา หนูหลาบ
,ยวง ประจวบ,อังเดร เริ่ ม,อันเดร สุฤทัย ซึมเมฆ
วิญญาณในไฟชาระ


200
300

วันพุธ

วันศุกร์

 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร
องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์
ทองอันตัง, ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,
เปโตร วิชยั ,เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
10.30 น.  สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน

200

200

200

19.00 น.  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่าแร่
วิญญาณพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น องแห่ ง,มารี อา ข่า ห่อเหวีย่ ง,
เปโตร บุญมี,เซซีลีอา หงี่ จันทร์ลา

ป้าบุญลอง

200

นางสุพดั

200

ยายควร

200

-

-

สงวน

200

นางสุพดั
วันเสาร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
6 มิ.ย.19 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,อันนา เนียม ญาติพนี่ อ้ งที่ อ.สุ นทราภรณ์
06.00 น. ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
07.30 น.  มิสซาอุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
ครบ 100 วัน

ลูกๆ

200
200

1,000

