ปี ที่ 32
ฉบับที่ 18
30 เม.ย. – 6 พ.ค. 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี / สั งฆำนุกรกฤษฎำ ว่ องไว

 ข้ อคิดประจำอำทิตย์
จุดเน้ น ให้ เราพยายามตระหนักถึงพระเยซูเจ้ าในบุคคลและเหตุการณ์ ต่างๆ ในชีวิต
ประจาวันของเรา
จงมองดูรอบๆ เขตวัดและคนอื่นที่มาวัดร่ วมพิธีดว้ ยกันในฐานะที่เราเป็ นศิษย์ของพระ
เยซูเจ้า เรามีวยั และประสบการณ์แตกต่างกัน เชื้อชาติ ภาษาแตกต่างกัน ถ้าเรามองดูลึกๆ เราจะ
เห็นความแตกต่างกันมาก เช่น ความรู ้ความเข้าใจในพระเยซูเจ้า เราสามารถเห็นพระเยซูเจ้าใน
ชีวติ ประจาวันแตกต่างกัน บทอ่านวันนี้ช่วยเราให้เข้าใจวิธีแตกต่างกันเพือ่ เข้าใจพระเยซูเจ้า ผู ้
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
บทอ่านวันนี้ เราอาจเห็นภาพลักษณ์ (การแข่งขัน) ของพระเยซูเจ้าในฐานะพระเมสสิ
ยาห์ที่ชาวยิวรอคอยมานาน พร้อมขึ้นบัลลังก์ของกษัตริ ยด์ าวิด และในฐานะลูกแกะไร้มลทิน ผู ้
ยอมสละเลือดเพราะเห็นแก่เรา
ในหนังสือกิจการอัครสาวก นักบุญเปโตรกล่าวว่า พระเยซู เจ้ ำทรงถูกมอบในเงื้อมมือ
ของท่ ำน ตำมที่พระเจ้ ำมีพระประสงค์และทรงทรำบล่ วงหน้ ำ ว่าจะรับทุกข์ทรมานบนไม้
กางเขน สิ้นพระชนม์อย่างน่ากลัว เพือ่ ชนะความตายช่วยให้เราได้รับความรอด และกลับคืน
พระชนมชีพจากความตาย เสด็จสู่สวรรค์และประทับเบื้องขวาพระบิดา เพือ่ ฟื้ นฟูชีวติ ของเรา

หันมาดูพระวรสาร เราเห็นพระเยซูผทู ้ รงเมตตาและน่ารัก พระองค์เสด็จเข้ามาร่ วม
เดินทางกับศิษย์ท้งั สองคนที่เศร้าหมองถึงเหตุการณ์ที่เพิง่ เกิดขึ้น พระองค์ทรงรับพวกเขาอย่างที่
เป็ น ช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าพระเยซูเจ้าเป็ นความสมบูรณ์ของบรรดาประกาศกในพระคัมภีร์
ของชาวยิว และพระองค์ทรงเผยแสดงอย่างสมบูรณ์ดว้ ยพระองค์เอง โดยอาศัยกำรบิขนมปัง
ความรักยิง่ ใหญ่ของพระเยซูเจ้าสาหรับศิษย์สองคนนี้ แสดงให้เราเห็นความอดทนและ
ความเข้าใจ พระเยซูเจ้าทรงเดินร่ วมทางสนทนาสัง่ สอน ทรงอธิบายพระคัมภีร์ และเตือนให้
คิดถึงกิจการของพระองค์ระหว่างอาหารค่ามื้อสุดท้าย ที่สาคัญที่สุด คือ พระเยซูเจ้าตั้งใจเดินกับ
บรรดาศิษย์ ยอมให้พวกเขาบอกเรื่ องราวของตนเองและจึงสอน ช่วยให้พวกเขาจะสามารถ
เข้าใจได้ดีที่สุด
วันนี้ ขอให้เราหาเวลาคิดถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระคริ สตเจ้า จึงทาให้เราได้รับการช่วยให้รอด ได้รับพระสัญญาและความหวังในชีวติ
นิรันดร ให้เราภูมิใจในพระหรรษทานแห่ งความรอดของพระเจ้า พยายามดาเนินชีวติ ในพลัง
แห่งการกลับคืนพระชนม์ เพือ่ เราจะได้เป็ นประจักษ์พยานชีวติ ถึงข่าวดีแห่งพระวรสาร จงทา
ให้ดีที่สุด เลียนแบบกิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทาวันนี้ คือ เต็มใจเดินกับประชาชนที่เราพบ
ปะในชีวติ ประจาวัน เป็ นพิเศษพยายามออกแรงฟังเรื่ องราวต่างๆ ของพวกเขา ด้วยความอดทน
และใจดี เราอาจช่วยพวกเขาให้เข้าใจดีข้ นึ ว่า พระเยซู เจ้ ำมีควำมหมำยอะไรในชีวติ ของพวกเขา
ในเวลาเดียวกัน ให้เราเปิ ดใจ รู ้วา่ บุคคลที่เราพบปะด้วยอาจเป็ นพระเยซูเจ้า กาลังเดิน
ทางร่ วมกับเรา เพือ่ ช่วยเราให้มีความหวัง และนาเราในวิถีชีวติ ของเรา
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทำนอำทิตย์ ที่ 23 เมษำยน 17 จานวน 15,430 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. มิสซำ 06.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 7 พฤษภำคม 17 : อ่านพระวาจาโดย ครู วริ ัตน์ ซึมเมฆ กับ
ครู ไพรัตน์ ไชยเชษฐ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 : สท.ณรงค์ / อ.ศรี สว่าง / ครู ปองปรี ดา
3. มิสซำ 10.30 น. วันอำทิตย์ ที่ 7 พฤษภำคม 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี
กับ น.ส.อินอร ขันเดช

4. มิสซำ 19.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 7 พฤษภำคม 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.รัตนา จาปา กับ
น.ส.อรอุมา ผลรักษ์
5. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 17 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น.และ ของดมิสซำ ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์
6. มิสซำตำมแท่ นพระ : เพือ่ เตรี ยมจิตใจโอกาสฉลองวัดฯ เริ่ มเวลำ 19.30 น. ด้วยการฟังแก้บาป
ก่อน ขอพีน่ อ้ งได้ชกั ชวนกัน
- วันจันทร์ ที่ 1 พ.ค.17 แท่นชุมชนบ้านใหม่ / แท่นชุมชนสุขสันต์ / แท่นชุมชนท่าสะอาด
- วันอังคำรที่ 2 พ.ค.17 แท่นชุมชนป่ าหว้าน / แท่นคุม้ โนนสาราญ / แท่นชุมชนสามัคคี
/ แท่นชุมชนสมานมิตร
- วันพุธที่ 3 พ.ค.17 แท่นคุม้ เบ็ธเลแฮม / แท่นชุมชนสหมิตรสัมพันธ์ / แท่นชุมชนนาซาเร็ธ
/ แท่นชุมชนสร้างแก้ว
- วันพฤหัสบดี ที่ 4 พ.ค.17 แห่พระรู ปอัครเทวดามีคาแอล เริ่ มเวลา 19.00 น. เริ่ มที่หน้า
ศาลามาร์ติโน รอบกาแพงวัด เข้ามาวัดแล้ว มีมิสซา
7. กำหนดกำรฉลองอำสนวิหำรฯ และงำนบวชพระสงฆ์ : วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017
- เวลำ 09.00 น. แห่สังฆานุกรจากบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ มาที่วดั
- เวลำ 09.30 น. คณะฟ้อนราต้อนรับนาหน้าขบวนมาที่หน้าวัด แล้วมีการแสดง 2
รายการ
- เวลำ 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
- เวลำ 15.00 น. ชาวท่าแร่ แห่ตน้ เงินถวายวัด
- เวลำ 19.00 น. กิจกรรมที่ศาลามาร์ติโน
โอกาสนี้ คุณพ่อขอเชิญชวนลูกวัดท่าแร่ ทาอาหารโรงทานธารน้ าใจมาร่ วมในวันฉลอง
วัด แจ้งจุดประสงค์ได้ที่บา้ นพักพระสงฆ์
8. โอกำสฉลองวัด : ตอนเย็นจะมีภาพยนตร์ และการแข่งขันแดนเซอร์ ครั้งที่ 2 ของลูกหลาน
ชาวท่าแร่ ท้งั 5 เขต รายละเอียดและกติกา ได้แจ้งไปยังประธานแต่ละเขตแล้ว จึงขอความ
ร่ วมมือจากแต่ละเขต เพือ่ ความสนุกสนานและส่งเสริ มการแสดงออกของลูกหลานของเรา

9. ประกำศครั้งที่ 3 สั งฆำนุกรที่จะได้ รับกำรบวชเป็ นพระสงฆ์ : ได้แก่
1. สั งฆำนุกรเปโตร ศิริชัย พุดษำ
ลูกวัดท่าแร่
2. สั งฆำนุกรเปำโล กฤษฎำ ว่ องไว
ลูกวัดสองคอน
พีน่ ้ องหากมีข้อขัดขวางประการใด กรุณาแจ้ งที่คุณพ่ อเจ้ าวัด
10. คณะซิสเตอร์ กลำริส กำปูชิน ท่ำแร่ : ขอเชิญร่ วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสปฏิญาณตน
ตลอดชีพ ซิ สเตอร์มารี อา โยเซฟปี นา ภัทริ นทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร และหิรัญสมโภช
แห่งการปฏิญาณตน ซิสเตอร์มารี อา เวโรนีกา ศิริเพ็ญ ชาภิรมย์ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม
มิสซาเวลา 10.00 น. นอกนั้น ทางอารามบอกบุญมาในเรื่ องอาหารโรงทานธารน้ าใจด้วย ขอ
พีน่ อ้ งได้ช่วยกัน
10. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 2
คู่ที่ 1 ระหว่าง นำยประหยัด กงนะ บุตรนายใล กับ นางจันทร์ กงนะ เลขที่ 84 หมู่ 6
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร กับ กำทำรีนำ ปริศนำ จันทรังษี บุตรี นายผ่อง กับ
นางยาใจ จันทรังษี เลขที่ 143 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง เปำโล ณัฐพงษ์ เหนือกลำง บุตรนายสว่าง กับ นางจุฬาพร เหนือกลาง
เลขที่ 116 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สรำลี พ่ วงสมบัติ บุตรี นายประเสริ ฐ
กับ นางพิมพร พ่วงสมบัติ เลขที่ 32 / 9 ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
คู่ที่ 3 ระหว่าง เปโตร พินัย บุดดีด้วง บุตรนายสมชาย บุดดีดว้ ง กับ นางชุมพร ซึมเมฆ
เลขที่ 62 หมู่ 4 บ.หนองบัวทอง ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ เทเรซำ นุชติพร อุปรี
บุตรี นายนาวิน อุปรี กับ นางทัศนีย ์ ศรี ครชุม เลขที่ 113 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
12. เงินสวดแท่ นพระ : บ้านทุ่งริ มคลอง 561.จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหำโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซำสั ปดำห์ ที่ 3 เทศกำลปัสกำ วันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

ทำบุญ

อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว มารี อา พัศยา เมืองมุงคุณ
30 เม.ย.17  สุ ขสาราญครอบครัว นางวิไลพร เคน
07.30 น.  อุทศิ ให้ 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 วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ
เหนือกลาง
 อุทิศให้ ยออากิม คลัง,โรซา บุญแกว่น บุดดีดว้ ง
 อุทิศให้ ออกัสติน สมัย,ยอแซฟ คานที,มารี อา ใส,เปโตร
เสถียร เมืองมุงคุณ,อันนา ละออง แสงศรี
 อุทิศให้ ลอเรนซ์ ใส,อันนา คาตัน,โทมา กาไว,อากาทา
ทองมี,อังแนส แสงจันทร์,ยอห์น บอสโก สว่าง,เปโตร
สมศักดิ์,เปโตร พิทกั ษ์,มารี อา พรพิมล คาผาเยือง
 อุทิศให้ ลูซีอา เสถียร โสริ นทร์,เปโตร อัด สกนธวัฒน์,
ลีโน นิสัย,มัทธิว ทรงไทย,ฟิ ลิป อุดมพร,เปโตร ไสว,เปโตร
พิชิต,เปโตร สมคิด ศรดา วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล ดี,มารี อา สมหมาย ศรี ครชุม,เปาโล สุกนั
,มารี อา แก่นสา,มาร์ธา ละมวน มือกุศล
 อุทิศให้ อังแซมโม อุดม,เยโนเวฟา เกษตร,มารี อา นิรมล
อินธิราช
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุ พรรณ,มาร์ตินา นา,เปโตร วิโรจน์
อินธิราช,ยอแซฟ ขาน,มารี อา โทย,ยออากิม นฤทธิ์ บุตรโค
 อุทิศให้ ยวง ประสิ ทธิ์,เทเรซา หลงมา บือกุศล,อากาทา 

คุณพัศยา
นางวิไลพร
นางพิสมัย

200
200
200

นางบังอร
นางม่าน
นางสุ ดใจ

200
200
200
200

จ่อย – จอย
คุณพัศยา

200
300

ติงนอย

200

อุทิศ

200

จินตนา

300

-

300

-

200

นางวิไลพร

200

ยายมน,ซิสเตอร์มีคาแอล สุ จินดา อยูแ่ ร่
 อุทิศให้ คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ เหนือกลาง
 อุทิศให้ ยอแซฟ แอ๊ะ,โซเฟี ย แคง,ยอแซฟ ลาไพ สาสี มา
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร สมบัติ,มอนิกา จันทร์ดี อุดมเดช,มีคาแอล
หนูเจียม,ยวง บัปติสตา สมคิด พงษ์พิศ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
อำทิตย์  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายเกรี ยงไกร ยงดี
30 เม.ย.17  สุ ขสาราญแด่ น.ส.กวินนา โคตรคา, นางมณีวรรณ สี คา
10.30 น.  สุ ขสาราญแด่ นายเจษฎา,คุณประภาพร อุปพงษ์,
 ด.ญ.ธัญชนก ทองอันตัง พี่นอ้ ง ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้
มารี อา คุณยายไข่,มีคาแอล คุณตาสวาท,เทเรซา จันทร์จิรา
อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติราช,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์,มารี อา
รัตนาภรณ์ คงฉาย,นายประพจน์ คารวะ,คุณแม่พิมพา สิ งหา
,อันนา สมปอง อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่
ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มารี อา ทองหยาด,เปาโล วรรนพ,มีคาแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อาจุฬา
 อุทิศให้ เปโตร ธานี,เทเรซา ประพันธ์ เสมอพิทกั ษ์,เทเรซา
สมดา คาสุ ขุม
 อุทิศให้ อันนา สมปอง อุดมเดช
 อุทิศให้เทเรซา นฤมล,กาทารี นา เนตรนภา คอมแพงจันทร์

นางคาใส
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200

-
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นายเกรี ยงไกร
นางปราณี
น.ส.ประภาพร
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ลูกหลาน
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ครู ชูศรี
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ลูกหลาน
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นางวิไล
นายสิ ทธิชยั
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คุณอุมาพร
คุณพัชริ นทร์

200
200

อำทิตย์  สุ ขสาราญแด่ นางพงศ์เพชร,นางโสภาพร,นางรัตนพร
30 เม.ย.17 อุปรี
19.00 น.  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.เทเรซา ธนาพร เบญจพลชัย,
อุทิศให้ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ เทเรซา สมรัตน์ อุปพงษ์,ยวง สมเนตร,ยวง บุญมี
,อันนา บัง สี สาวัน
 อุทิศให้ ฟิ ลิปเป พวน,อังเยลา สัน,ยอแซฟ สุ ภาษิต,มารี อา
ยายกุล,เทเรซา สมนึก,คอมิลลา มิตรประไพ,เปาโล อาพล,
คามิลโล ชัยพล,ยอแซฟ ณรงค์,มีคาแอล เกตการ,ยวง บอสโก
ไพสัน
วันจันทร์  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ผญ.รัดดาพร บุริพา
1 พ.ค. 17  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซารี อา พาจันทร์ ,มอนิกา
ประกายวรรณ,อังเยลา เทพธิดา,เปโตร คุณตาทองใส กายราช
 อุทิศให้ โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์
วันอังคำร  สุ ขสาราญครอบครัว คุณสาราญ ทองอันตัง,สุ ขสาราญ
2 พ.ค. 17 คล้ายวันเกิด ด.ช.คณินท์ จริ งจิตร
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม ครบ 3 เดือน
วันพุธ  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
3 พ.ค. 17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ เทเรซา ราศี ซึมเมฆ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
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คุณสาราญ

200
200

นางบังอร
ลูกๆ
แม่
นางบังอร
ลูกๆ
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วันพฤหัส  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด เภสัชกรหญิง หทัยชนก ราชชมภู
4 พ.ค. 17  อุทิศให้ เทเรซา วิมาน ทรงหาคา
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ เทเรซา ราศี ซึมเมฆ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
10.00 น.  มิสซาอุทิศให้ เทเรซา พูลสุข ทรงหาคา ครบ 1 ปี 2 เดือน
14.00 น.  มิสซาสมรส นายพินยั บุดดีดว้ ง กับ น.ส.นุชติพร อุปรี

ภญ.หทัยชนก
ลูกหลาน
นางบังอร
ลูกๆ
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คุณศุทธดา
วันศุกร์  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด คุณศุทธดา นาคเสน่ห์
นายณรงค์
5 พ.ค. 17  สุ ขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช,
06.00 น. อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน,อังแนส จิราภรณ์,
มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ
กายราช,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,
บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
นางบังอร
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
ลูก
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
แม่
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
อ.วิรัตน์
 อุทิศให้ ยออแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อากาทา สตรี ,
ค.เปรมชนันท์ –
ลาซาโร ทัน ตระแก้วจิตร,เปโตร สมหมาย,มาร์ธา ตื่อ พงษ์พิศ
พี่ๆ
 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ,
อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เกียรติกาญจน์
 สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ู งอายุท่าแร่ ทุกท่าน
10.30 น.
 สุ ขสาราญแด่ สมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ วัดอัครเทวดามีคาแอล
คุณบุญชู
สะพานใหม่ ทุกท่าน
วันเสำร์  พิธีบูชำขอบพระคุณ ฉลองอำสนวิหำรอัครเทวดำ
6 พ.ค. 17 มีคำแอล ท่ ำแร่ + บวชพระสงฆ์
10.00 น.
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