ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 8 - 14 กันยายน 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 36
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
พระสงฆ์ ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ ออาทิตย์ ว่ องไว และพระสงฆ์ ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2019 : 06.00 น. = 6,678.- / 07.30 น. = 3,413.- / 10.30 น. = 7,833./ 19.00 น. = 3,359.- รวม 21,280 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณอดุลย์ ตระกูลมา กับ อ.ปองปรี ดา
เหล่าบุญมา พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้ อง / คุณไพสนฑ์
คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ น.ส.ศิรินทิพย์
เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ น.ส.ณัฎฐธิดา
เบญจกวินเลิศ
5. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : วันที่ 10 - 11 กันยายน 2019 วันพุธที่ 11 กันยายน 2019 งดมิสซาเช้า เวลา 06.00 น.
และ เวลา 19.00 น. มีพิธีนพวาร มิสซาตามปกติ
6. เชิญร่ วมฉลองอารามคณะภคินรี ักกางเขนแห่ งท่ าแร่ : ฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และ
ฉลองการปฏิญาณในชีวติ นักบวช
ครบ 71 ปี : ซิสเตอร์ฟลอแรนซีอา สาเนียง บุญหนา
ครบ 68 ปี : ซิสเตอร์องั เยลีนา สังวาลย์ พรหมงอย / ซิสเตอร์ มารี ย ์ อักแนส เฟื่ อง เหวีย่ น
ครบ 67 ปี : ซิสเตอร์ซาโลเม ศรี พรรณ พรรณนาคา

ครบ 64 ปี : ซิสเตอร์หลุยส์ มารี ย ์ มังชะฎา / ซิสเตอร์ยออันนา ราตรี อารมณ์ราบ
ครบ 60 ปี : ซิสเตอร์มารี ย ์ เซลิน รัตนา วรรณวิจิตร
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. (พิธีตรี วาร วันที่ 11 – 13 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น.)
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 มีพธิ ีแห่ พระรูปกางเขนจากวัดท่าแร่ และทางอารามขอรับโรงทานอาหาร
จากพี่นอ้ งชาวท่าแร่ ดว้ ย
7. ขอขอบคุณพีน่ ้ องชาวท่ าแร่ : คณะซิสเตอร์กลาริ ส กาปูชิน ท่าแร่ ขอขอบคุณพี่นอ้ งชาวท่าแร่ คุณพ่อวัด
ท่าแร่ สภาภิบาลวัดท่าแร่ หน่วยงาน องค์กร ทุกคณะ ทุกๆคนที่ช่วยเตรี ยมงานฉลองอารามอย่างดียงิ่
8. วันอาทิตย์ หน้ า (อา. 15 กันยายน 2019) : จะมีพิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัดล่วงหน้า
พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
9. เชิญร่ วมอบรมสัมนาฟื้ นฟูชีวติ ครอบครัว : ขั้นที่ 1 วัดในเขตกลาง รุ่ นที่ 183 วันศุกร์ที่ 20 –วันอาทิตย์ที่ 22
กันยายน 2019 ลงทะเบียน เวลา 17.00 น. ปิ ดอบรมสัมนา วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 เวลา 15.00 น.
เชิญสมัครได้ที่ วัดท่าแร่ (บ้านพักพระสงฆ์)
10. เชิญร่ วมวันรวมพลังชมรมผู้สูงอายุระดับอัครสังฆมณฑล : ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ -หนองแสง
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 08.30 น. – 13.00 น. ณ ศาลามาร์ติโน วัดท่าแร่
11. เชิญร่ วมฉลองวัด : วัดแม่พระลูกประคา บ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย (ครบ 125 ปี )
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. คุณพ่อวัฒนา ศรี วรกุล เจ้าอาวาส สังฆมณฑลอุดรธานี ฝากเรี ยน
เชิญ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสยั ประธานพิธี
12. ประกาศอัครสังฆมณฑลท่ าแร่ - หนองแสง เรื่ องอนุมตั กิ ารบวชเป็ นพระสงฆ์ : คือ
1. สังฆานุกรเปาโล ชัยเฉลิม สุ ทธิ : สัตบุรุษวัดพระคริ สตราชา ช้างมิ่ง
2. สังฆานุกรเปโตร เตริ่น วัน เตวียน : สัตบุรุษวัดทัน๊ ห์ หญ่ะ จ.เงาะอาน เวียดนาม
คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
3. สังฆานุกรซีมอน เหงียน วัน เกีอ่ ง : สัตบุรุษวัดเญิณ ฮว่า จ.เงาะอาน เวียดนาม
คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
จะรับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ ในวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. โอกาสฉลองบ้ านเณรฟาติมา
ท่ าแร่ หากผูใ้ ดเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอให้แจ้งพระสังฆราชหรื อคุณพ่อเจ้าวัด
13. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายเจมศักดิ์ เมืองโคตร บุตรนายสมยศ กับ นางสมพร เมืองโคตร
เลขที่ 352 หมู่ 1 ต.เชียงเครื อ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ชญาณี เดชาเลิศ บุตรี นายพลสิ ทธิ์ กับ
นางดวงแข เดชาเลิศ เลขที่ 406 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร ( จะสมรสในวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน

2019 เวลา 15.00 น. ที่วัดท่ าแร่ )

14. มิสซาแท่ นพระ เปิ ดเดือนแม่พระลูกประคา : เริ่ มวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 / วันศุกร์ที่ 27
กันยายน 2019 เริ่ ม เปิ ดโครงการ “ ดาวล้ านดวง ”
- วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนสมานมิตร / แท่นชุมชนบ้านใหม่ /
แท่นชุมชนสามัคคี
- วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนสุขสันต์ / แท่นคุม้ นาซาแร็ ธ /
แท่นชุมชนท่าสะอาด
- วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนป่ าหว้าน / แท่นชุมชนสหมิตรสัมพันธ์
/ แท่นชุมชนสร้างแก้ว
- วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น. แท่นคุม้ เบ็ธเลแฮม / แท่นคุม้ โนนสาราญ

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

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 22 เทศกาลธรรมดา วันที่ 8 – 14 กันยายน 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
อาทิตย์
8 ก.ย.19
07.30 น.


 06.00 น.สุ ขสาราญแด่ พนี่ ้ องชาวท่ าแร่ ทุกท่ าน 
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายอรรคพล
หาญริ นทร์
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายณัฐพล, ด.ช.วศิน เชื้อปุย
 สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ นางวาสนา อุปพงษ์,
อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์,เปโตร
สมโภช,มารี อา บุญจันทร์,โทมัส ผาน บุตรโค,โทมัส สังข์เทพ
,อากาทา เตียง อุปพงษ์ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ
 สุขสาราญครอบครัว อ.ทวีไทย แร่ ถ่าย และลูกๆทุก
ครอบครัว,ครอบครัวนางมิ่งขวัญ ทองย้อย และครอบครัวลูกๆ
ทุกคน, อุทิศให้ ยอห์น สุพจน์ แร่ ถ่าย,อัลฟอนโซ แก่นตา,เย
โรม คา,วิกตอรี อา สุข,โทมา จูมลา,ยวง สมัย,เปาโล สุระชัย
,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,กาทารี นา โจ้น ปานแสน,คุณปู่ หา,ยอแซฟ
ประหยัด อ่างแก้ว,คุณปู่ ขุนพรหม,คุณย่าแปง วิญญาณปู่ ย่า

ผู้ขอ

ทาบุญ

อ.ละออศรี

200

คุณแม่
นางวาสนา

200
200

อ.ทวีไทย

500

ตา ยาย และญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ าย วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นางวิลาวรรณ เสมอพิทกั ษ์ พร้อม
ลูกหลานที่อยูใ่ กล้และไกล,อุทิศให้ ยอแซฟ ประสพ,ยอแซฟ
วีรวัฒน์,ยอแซฟ เกียม,อันนา สนเท เสมอพิทกั ษ์,สเตฟาโน
แสง,เซรานีอา เพือ ศรี ครชุม,ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว ยายใหล และลูกๆทุกคน,อุทิศให้ยวง
วีระศักดิ์ ควรเมตตา ครบ 7 ปี ,กาทารี นา พัชริ นทร์,นายธี
ระศาน,ฟิ ลิป ทา,โรซา แดง,ยวง บัปติสตา คาตา,
เยโนเวฟา ผาดี,ยูลีอานา ทองสี ,เปาโล สมรัก,มารี อา ภิรมย์,เซ
ซีลีอา หนูรื่น,เปาลา วิรัชดา,โทมัสบัญชา เชียนพลแสน,นายพ
สิ ทธิ์ สว่างวงศ์,น.ส.ขวัญเมือง กิ่งเสง
 สุขสาราญแด่ น.ส.สุวภิ า กัญญพงศ์, อุทิศให้ มาแชล
ประสงค์ กัญญพงศ์
 สุขสาราญครอบครัว นายสุวรรณ – นางทัศณี ,นายณัฐพล
ตรงกงนาม, อุทิศให้ มีคาแอล สวาท,มารี อา ยายไข่ อุปพงษ์
,เปาโล ประถม,อันนา ยุดี ตรงกงนาม,เทเรซา คาโดน กงเกตุ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 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 ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ เทเรซา แก้วนภา พระลับรักษา
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลา,เทเรซา สัปรี ,ดอมินิก ซาวีโอ
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง,อันนา ฉลอง หาญริ นทร์,มารี อา มาลี
เลิศวิทยาวิวฒั น์


วิลาวรรณ

300

ยายใหล

200

น.ส.สุวภิ า

200

นายสุวรรณ

300

นางพิสมัย

200

นางสุพดั
นายพงษ์
อรัญญา

200
200
200

อาทิตย์
8 ก.ย.19
10.30 น.


 อุทิศให้ เทเรซา วรรณี คาสุขมุ
ป.ราชินีฯ
 อุทิศให้ มีคาแอล ประเทียม,มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ อรุ ณ
ลูกๆ
บังแมน
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
สามี,ลูกหลาน
 อุทิศให้ จ.ส.อ. ยอแซฟ ประวิต บุญเหม
นางพึงใจ
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิ ลิป
นางสุดใจ
ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ
เหนือกลาง
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงค์ชีวะกุล ครบ 2 ปี วิญญาณ
อ.ปองทิพย์
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันตน สมเมต,โรซา เซโบนา,อันนา เหยียว
ประภาศรี
ยงบรรทม,ยอแซฟ หมัน,เฮเรนา ประเทียน อุปรี ,มีคาแอล
สาคร ตระกูลมา วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง,อันนา กิตติยา
ครู มะลิ
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์,
เวโรนีกา สมสนุก,ทองอันตัง,มารี อา บุญเปรี ยบ คาสุขมุ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ดีวนั ทรงถ้ า
นางหนิง

200
200

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.โสภาพร บรรจงศิลป์ ครบ 70 ปี ,
สุขสาราญแด่ คุณครู ศศิวมิ ล, นายธวัฒวุฒิ สวัสดี, อุทิศให้
ยอห์น บัปติสต์ เกษม,เคลเมนตินา นิรันดร์ โสริ นทร์
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,มีคาแอล
มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ โรซา หนูไท เชียงแมน
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ


400

อ.โสภาพร

500
200
200

200
200

200
300

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

ลูกๆ
ครอบครัว
ญาติ

200
200
200

อาทิตย์
8 ก.ย.19
19.00 น.


 อุทิศให้ ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซิ นโต บุญมา อุปพงษ์,มาร์ธา
คาหวา ชัยหมื่น,เปาโล มีชยั โน๊ตสุภา,อักแนส เสถียร,ยอแซฟ
คาตา แสนปาก
 อุทิศให้ อัมโบรซีโอ หนูแพทย์,ฟี โลมีนา จูมมาลี คาศรี ,
นายเฮียน เลียนดิงดึ่ง (องเฮียน),นางหนูนา อุปพงษ์ (บาเฮียน)
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก มนตรี ,เปโตร อวยชัย คาศรี
 อุทิศให้ เปาโ อิศวร อุดมเดช ครบ 11 ปี ,มาระโก สมรัตน์
สกลธวัฒน์,เบเนดิกโต คาวัง,กาทารี นา คาโจม,ลอเรนซีโอ
ชัยศรี ,กาทารี นา โจมคา,ยอแซฟ ไพรชยนต์,โรซา เทวา
จินดาน้อม ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอห์น คาวัง,มารี อา ทองดี,เปโตร พงษ์ศกั ดิ์,มารี อา
ประไพ,มาร์การี ตา บุญรัตน์ บุตรโค,ยอแซฟ ประไพ โพยพา
,คาร์โล ศุภชัย ซึมเมฆ,ยอแซฟ ปราโมทย์ ยงคาชา ญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิ มมา อุดมเดช,ราฟาแอล
เทียม,มารี อา อร่ าม,เปโตร สมัย ปานแสน ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา คาเฟื อง,มารี อา คาแมง,ยอแซฟ
ภูเบศ โฉมฉิ น,เปโตร บุญส่ง โพธิ์สว่าง,คริ สตินา พรทิพย์
อุปพงษ์

นางสาราญ
นางบังอร

300
200

นางจารุ ณี

300

กฤติภทั
เมธินี

300
300

คุณพิกลุ

200

นางนิรมัย

300

พงษ์รดา

200

 สุ ขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
 สุ ขสาราญครอบครัว ยายประทาน พงษ์พิศ และ
ครอบครัวลูกหลานทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิ เสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร รต,ฟี โลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์,
เทเรซา สร้อยเพชร,มารี อา ศรี จนั ทร์ อภัยนอก,ยวง เกวียน

ญาติ
ลูกหลาน

200
500

ลูกๆ

200

ลูกๆ

200



,มารี อา บุบผา,ฟรังซิ ส เซเวียร์ บุญรักษ์ พันนาคา ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประจัน บือกุศล
 อุทิศให้ ลูซีอา เสถียร โสริ นทร์,เปโตร อัด สกลธวัฒน์
,มัทธิ ว ทรงไทย,ฟิ ลิป อุดมพร,เปโตร ใส,เปโตร พิชิต,
เปโตร สมคิด และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร สมัย พงษ์พิศ ครบ 8 ปี ,เปโตร องเทียว
,อันนา บาเทียว,เปโตร องต่าม,เทเรซา บาเทียน,อันนา ดิว
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ วัชรพงษ์ แข่งขัน

วันจันทร์  สุขสาราญครอบครัว ผูช้ ่วยทวีศกั ดิ์ อินธิเสน และลูกๆ
9 ก.ย.19 หลานๆทุกคน,สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.พลอยไพริ นทร์
อินธิเสน
06.00 น.

 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ แม่เฒ่าดา นนท์คาวงศ์,คุณย่ามัทธิว คาใบ,คุณปู่
เซิก เสมอพิทกั ษ์,ยอแซฟ เสวียง เถาวัลย์ วิญญาณญาติพี่นอ้ ง
ทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซา พาจันทร์,มีคาแอล คาเพชร,
เทเรซา ยายสาราญ,คุณครู เทเรซา ดาราวรรณ,อันตน บัณฑิต,
สามเณรเบเนดิกโต สนิท,มารี อา ศิริพร กายราช,ยอแซฟ องเด
,ลูซีอา ยายเลียน,มีคาแอล ทุ่น,เซอร์เซเลสติน พาที,มารี อา
วิมาน,เฮเลนา ลาใย,เปโตร สมใจ อุดมเดช,ฟี โลมีนา ยายรสศรี
,อันตน นิยม สกนธวัฒน์,เทเรซา ยายมยุรี,อันตน นิธิ กุลพันธ์
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

นางชมมณี
นางนิวาส

200
200

วันอังคาร  สุขสาราญครอบครัว คุณนพพล คุณรัตน์ติรส จันทร์มา,
10 ก.ย.19 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ชนมน จันทร์มา
 โมทนาคุณพระเจ้า, อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส
06.00 น.
07.30 น.

ลูกหลาน

500

นางบุญเพ็ง

200

พลอยไพริ นทร์

300

นางสุพดั
ค.พระหฤทัย
ญาติ

200
200
200

ชยุดา

200

ชยุดา
จิราภรณ์

200
500

รัตน์ติรส

200

นางวันเพ็ญ

200

คาวอน,อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

นางสุพดั

200

 มิสซาปลงศพ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์

ลูกหลาน

500

ป้ ามะลิ

200

มาลินี
ป้ ามะลิ

200
200

อ.ประมาณ

200

นางสุพดั
ป้ าแหล่

200
200

ญาติ

200

ลูกศิษย์

300

 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 
วันพุธ
11 ก.ย.19  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
19.00 น.  สุขสาราญครอบครัว ป้ามะลิ ทรงเล็กสิงห์ และลูกหลาน

 อุทิศให้ กาทารี นา มัณฑนา จินะโกฎ
 อุทิศให้ มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล ซ้าย,
มารี อา เตือนใจ ทรงเล็กสิ งห์,มีคาแอล จันเพ็ง,โรซา จันสด
อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

วันพฤหัส  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี ,เปโตร บัวพา,
12 ก.ย.19 อานาสตาซีอา ไพศาล,เทเรซา วิมาร,อักแนส บันดาล
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
06.00 น.

 อุทิศให้ มอนิกา นิทาน,มารี อา คาสอน,เทเรซา บุญถอง
มานะโพน,คุณพ่อทะ พันจี

วันศุกร์  อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
13 ก.ย.19
06.00 น.
วันเสาร์  อุทิศให้ พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
14 ก.ย.19
06.00 น.

