วันที่ 4 – 10 กุมภำพันธ์ 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 6
พระสงฆ์ประจำวัดท่ำแร่ - มิสซำวันอำทิตย์
มิสซำ 06.00 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / มิสซำ 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นำอุดม
มิสซำ 10.30 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี / มิสซำ 19.00 น. คุณพ่อกฤษฎำ ว่องไว

 ข้ อคิดประจำอำทิตย์
จุดเน้ น ในการพบปะพระเยซูเจ้ า เราได้ รับการรั กษา และได้ รับพันธกิจ
น่าสนใจสังเกตสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงพบปะกับประชาชน เรามักคิดว่า พระเยซูเจ้า
บุตรพระเจ้าและพระบุคคลที่สองในพระตรี เอกภาพ ควรอาศัยในวัดและให้ประชาชนมา
นมัสการพระองค์ แต่ในพระวรสาร เราเห็นพระเยซูเจ้าทรงออกไปพบปะประชาชนไม่วา่ พวก
เขาจะอยูท่ ี่ไหน เช่น พระเยซูเจ้าทรงพบหญิงชาวสะมาเรี ยที่บ่อน้ า พระองค์ทรงพบกับโจรกลับ
ใจบนไม้กางเขน และในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงออกจากศาลาธรรม ก็เสด็จเข้าไปใน
บ้านของแม่ยายซีโมน ทรงจับมือนาง พยุงลุกขึ้น และนางได้รับใช้ทุกคน
เมื่อเราพบปะพระเยซูเจ้า เราไม่ควรไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงรักษาร่ างกายและ
วิญญาณ ถ้าเรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรักษา
มารดาของภรรยาซีโมนให้หายไข้ พระองค์ทรงรักษาผูป้ ่ วยมากมาย และทรงขับไล่ปีศาจ พระ
เยซูเจ้าปรารถนาจะรักษาเรา แต่ตอ้ งมีอะไรเกิดขึ้นด้วย
พระองค์ทรงรักษาเราและช่วยเราให้เป็ นอิสระ มิใช่วา่ เราก็ดาเนินชีวติ “ตามแบบของ
เรา” แค่น้ นั แต่เราสามารถสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยการประกาศคาสอนคริ สตชนเรา
แต่ละคนในฐานะคริ สตชนคนหนึ่ง ได้รับการเรี ยกให้กล่าว ดังที่นกั บุญเปาโลว่า “หากข้าพเจ้า

ไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบตั ิ” เราทุกคนได้รับพันธกิจนี้ เราจาเป็ นต้องค้นพบ
ว่าพระเจ้ากาลังเรี ยกเราให้ทาอะไรให้สาเร็จ โดยอาศัยพลังของพระจิต เราได้รับหรรษทานและ
พระพรที่จาเป็ นสาหรับปฏิบตั ิหน้าที่น้ ี
บ่อยครั้ง หนทางที่เราต้องปฏิบตั ิพนั ธกิจนี้ พระเยซูเจ้าทรงขอให้เราทาสิ่งธรรมดาๆ คือ
เป็ นพ่อหรื อแม่ที่ดี เป็ นภรรยาหรื อสามีที่ศรัทธาและน่ารัก เป็ นเพือ่ นที่ซื่อสัตย์ ยังมีบางครั้งเมื่อ
พระเยซูเจ้าทรงต้องการให้เราเทศน์สอนความจริ งแห่งพระวรสาร แก่ผทู ้ ี่ไม่เคยได้ยนิ มีบางครั้ง
เมื่อพันธกิจของเราต้องเทศน์สอนด้วยกิจการและการดาเนินชีวติ เราได้ยนิ ในพระวรสารวันนี้
ว่า “ทุกคนกำลังแสวงหำพระองค์” เราสามารถช่วยพวกเขาให้พบพระองค์ได้อย่างไร
เราแต่ละคนได้รับการเรี ยกชื่อ เราได้พบปะกับพระเยซูเจ้าแล้วในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้
รับการรักษาจากรอยเปื้ อนของบาปกาเนิด บัดนี้ พระเจ้าทรงเรี ยกเราให้ออกไปประกาศข่าวดีแก่
ทุกคน ขอให้เรารับผิดชอบพันธกิจนี้ดว้ ยความปี ติยนิ ดี
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทำนอำทิตย์ ที่ 28 มกรำคม 18 จานวน 145,700 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. เงินซองมิสซำ เงินทำน วันศุกร์ ต้นเดือนที่สุสำนศักดิ์สิทธิ์ : จานวน 8,830 บาท
3. มิสซำ 06.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 11 กุมภำพันธ์ 18 : อ่านพระวาจาโดย ครู อลิษา เชียนพลแสน
กับ ครู ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 : สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง
คาเสงี่ยม / ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
4. มิสซำ 10.30 น. วันอำทิตย์ ที่ 11 กุมภำพันธ์ 18 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
5. มิสซำ 19.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 11 กุมภำพันธ์ 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.วรัญญา ทองแท้ กับ
น.ส.พรชิตา ยงบรรทม
6. สำมเณรจำกบ้ ำนเณรฟำติมำ ท่ ำแร่ : จะมาขอรับบริ จาคข้าว (แผ่ขา้ ว) ในวันอาทิตย์ที่ 4 นี้
เวลำ 09.00 น. จึงขอพีน่ อ้ งได้ช่วยกันสนับสนุนกระแสเรี ยก และขอประธานชุมชน หรื อ
หัวหน้าคุม้ หรื อตัวแทน นาพาสามเณรไปตามบ้านในชุมชนของตน

7. เข้ ำเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 18 ในวันพุธมีพธิ ีมิสซา +
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามปกติ เวลา 19.00 น.
8. คุณพ่ อทวีชัย ศรีวรกุล : เชิญพีน่ อ้ งร่ วมฉลองวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร
จันทร์ เพ็ญ โอกำส 130 ปี แห่งความเชื่อ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 18 มิสซาเวลา 10.00 น.
นอกนั้น คุณพ่อทวีชยั ยังขอบอกบุญเนื่องจากทางวัดจันทร์เพ็ญกาลังก่อสร้างศาลาใหญ่ จึง
ขอพีน่ อ้ งได้ช่วยกันสนับสนุน หรื อจะออกมาในรู ปโรงทานก็ได้ และเด็กคาสอนวัดท่าแร่ จะ
ไปร่ วมแสวงบุญ + ทัศนศึกษาด้วย
9. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 18 เวลำ 10.00 น. วัดนักบุญกาทารี นา ทุ่งมน (โอกาสวัน
นักบวชสากล) / วัดนักบุญมารี อา มักดาเลนา นำโพธิ์ / วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย /
วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น
10. ค่ำยทบทวนคำสอนศีลมหำสนิทครั้งแรก + ศีลกำลัง และซ้ อมพิธี : เด็กนักเรี ยนชั้น ป. 4
และ ป. 6 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 18 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ขอผูป้ กครองดูแล
และบอกลูกให้ขยันมาเรี ยนคาสอนที่วดั ให้เขาได้เป็ นคริ สตังที่ดี มีความเชื่ออย่างแท้จริ ง
11. วันพุธรับเถ้ ำ เริ่มต้ นเทศกำลมหำพรต : ปี นี้ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 18 ดังนั้น ถ้าใน
บ้านของเรามีถงุ ทานมหาพรต ขอพีน่ อ้ งช่วยนามาส่ งคืนที่วดั ด้วย เพือ่ คุณพ่อจะได้เอามา
รวมกันแล้วแจกให้ใหม่ จะได้ทวั่ ถึงกัน
12. พีน่ ้ องที่ต้องการบริ จาคสิ่ งของทาบุญกับอารามชีลบั : คุณพ่อขอแนะนาตามที่ซิสเตอร์ชีลบั
แนะนามา เช่น ปลา ผัก แครอท แพมเพิสเบอร์ L และแผ่นเสริ มซึมซับ (กลางคืน) สาหรับ
ซิ สเตอร์ยาย 2 คนที่นอนป่ วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้ว
13. เงินสวดแท่ นพระ : คุม้ นาซาแร็ธ 380 บาท
14. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 1
คู่ที่ 1 ระหว่าง นำยกุมภำ ช่ วยณรงค์ บุตรนายบุญจักร กับ นางจีรนุช ช่วยณรงค์ เลขที่
71 หมู่ 10 ต.บ้านครวญ อ.หลังสวน จ.ชุมพร กับ มำรีอำ วำสนำ ชมภูจันทร์ บุตรี นายถาวร
กับ นางเชื่อม ชมภูจนั ทร์ เลขที่ 701 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

คู่ที่ 2 ระหว่าง นำยอำพล สุ ดแล้ ว บุตรนายศักดิ์ดา กับ นางสนุก สุดแล้ว เลขที่ 252
หมู่ 1 ต.ไร่ สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริ ญ กับ มำรีอำ วิลำพร ทองอันตัง บุตรี นาย
สุ วรรณชัย ทองอันตัง กับ นางวงค์ศิลป์ ชมภูจนั ทร์ เลขที่ 43 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
15. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นำยกรกฤษณ์ พงษ์ พิศ บุตรนายมานิตย์ พงษ์พศิ กับ
นาง แสงจันทร์ พัฒนิบูลย์ ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร กับ น.ส.อภิญญำ สุ ริวงค์ บุตรี นาย
บรรทมลักษ์ กับ นางขวัญใจ สุ ริวงค์ เลขที่ 39 หมู่ 9 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรี สะเกษ
16. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นำยศิวนัส จอมนงค์ บุตร ร้อยตรี ประสาท กับนาง
อรชร จอมนงค์ เลขที่ 53 หมู่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กับน.ส.วิลดั ดำ ลำดบำศรี
บุตรี นายประเสริ ฐ กับ นางทัศธิดา ลาดบาศรี เลขที่ 456 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
17. ขอขอบคุณผู้บริจำคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสำน 2” ตำรำงเมตรละ 300 บำท บริ จาคแล้ว
876 ตรม. ยังเหลืออีก 749 ตรม. : ครอบครัวร้อยตรี ประจักร – นางรัชนี มุงคุณ อุทิศให้
อันโตนีโอ เคลือบ,มารี อา คาไผ,เปโตร ณรงค์ศกั ดิ์ คาศรี ,ปู่ ทวด ยอน,ย่าทวด เสาร์,พ่อหลาย
มุงคุณ 5 ตรม. / สุขสาราญครอบครัวนางทัศนา โชติกีรติเวช 5 ตรม. / ผอ.นิคม – ครู ชญา
นิษฐ์, น.ส.อภิสฎา กายราช อุทิศให้คุณพ่อพรหม,คุณแม่ทองวาส คาสุขมุ ,มีคาแอล คาเพชร
,เทเรซา สาราญ,คุณครู เทเรซา ดาราวรรณ,อันตน บัณฑิต,สามเณรเบนเดิกโต สนิท กายราช
,ลูซีอา ยายเวียน,มาเซอร์ เซแลสติน พาที,มารี อา วิมาน,เฮเลนา ลาไย อุดมเดช,อันตน นิธิ,
เทเรซา มยุรี กุลพันธ์ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 30 ตรม. / นางประทัย
ประเทพา 1 ตรม. / ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม 66 ตรม. / นายกไพรัช ยงคาชา – ปลัดบังอร
นาคทอง 10 ตรม. / ครอบครัวนิลเขต – เหนือกลาง 7 ตรม. / นางประทัย ประเทพา 1 ตรม.
/ ครอบครัวนางประดิษฐ์ เจริ ญพงษ์ 10 ตรม.คุณพ่ อขอขอบคุณพีน่ ้ องที่มีนา้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหำโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซำสั ปดำห์ ที่ 5 เทศกำลธรรมดำ วันที่ 4 – 10 กุมภำพันธ์ 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุ ขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

ผู้ขอ

ทาบุญ

 สุ ขสาราญแด่ สท.มิตรดารงค์, ครู ธนวัฒน์, น.ส.น้ าทิพย์
4 ก.พ.18 ซึมเมฆ
07.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว น.ส.ช่อเอื้อง ฮันวงศ์, อุทิศให้ เปโตร
ศิริบูรณ์,มารี อา ยายชู,ยอแซฟ สมพูล,มีคาแอล สมพร,ยอแซฟ

คาเบน,ซิมโพโรซา จันทรา ฮันวงศ์
 สุ ขสาราญครอบครัว นายสมจิตร เถาวัลย์, อุทิศให้ ยวง
แกม,มารี อา ทัน ศรี ษาวรรณ,กาทารี นา คามี,มัทธิว คาวรรณ
เถาวัลย์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสาราญแด่ มารี อา ลัดดาวัลย์ ทองอันตัง, อุทิศให้
อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์ ทองอันตั,
ยอแซฟ วาสนา,ลูซีอา วันดี,ลูกา จวน,เทเรซา สุ รัตดาพร,
ยอแซฟ วัฒนา อุปรี ,ยอแซฟ วิระศักดิ์ เชียนพลแสน
 สุ ขสาราญครอบครัว น.ส.อรพรรณ อุ่มภูธร, อุทิศให้
เปาโล ชาติไชย อินธิตก,ยอแซฟ ลาไพ,ยอแซฟ แอ๊ะ,โซเฟี ย
แคง สาสี มา วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.สุ ดชฎา บุตรโค, นายธงชัย
สระแก้ว, อุทิศให้ โทมัส ผาน,มารี อา บุญจันทร์ บุตรโค
วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.วรรณรดา ดังดี, อุทิศให้ ยวง
บอสโก ประบัติ,มารี อา มักดาเลนา ลีกา,อันเดร สี ยา อุปพงษ์
 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 อ้นสู งเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โรซา มารี อริ ษา แดงลีท่า
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร
,ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง
 อุทิศให้ ยวง สิ ทธิพงศ์ สุ รินนท์


อำทิตย์

ภรรยา

200

น.ส.ช่อเอื้อง

500

นายสมจิตร

200

ลูกๆหลานๆ

200

น.ส.อรพรรณ

200

นางสุ ดชฎา

200

นางกันยากร

200

นางพิสมัย

200

พี่สาว
ลูกๆหลานๆ

200
200

นายมงคล

400

 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี
 อุทิศให้ อันนา ประชาติ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซา อภัย อาจุฬา
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง,ฟิ ลิป คาสรวล,
มารี อา คาเปี่ ยง,อากาทา ลมัย,เปโตร สมใจ,มีคาแอล วลัย,
โรซา ยวนจิต,เปาโล สาเนียง,พ่อเฒ่ากัณหา,แม่เฒ่า วันทา
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ ครบ 8 เดือน
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์
ทองอันตัง,มารี อา บุญเปรี ยบ คาสุ ขุม
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
ลบ นามโยธา,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
 อุทิศให้ คุณแฮร์แบร์ ท โดเดนเฮิฟท์
อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว ครู ผอ่ งศรี พรหมอารักษ์,สุ ขสาราญ
4 ก.พ.18 คล้ายวันเกิดนายภาสกร สุ ขสง่าเจริ ญ,ครอบครัวครู ปิยะดา
10.30 น. พรหมอารักษ์
 สุ ขสาราญแด่ คุณพิมพ์ชนก, คุณกิตติพนั ธ์ วิจิตรจันทร์,

อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นางจินตนา พงษ์พิศ ครบ 63 ปี
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นางจินตนา พงษ์พิศ,สุ ขสาราญ
ครอบครัว ผอ.ขจรศักดิ์ โสริ นทร์, อุทิศให้ ยอแซฟ สมยศ,
มีคาแอล หนูเจียม พงษ์พิศ,ยอห์น บอสโก สุ พนั ธ์,เทเรซา
ซ่อนกลิ่น นวานุช
 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 กายราช
 อุทิศให้ คุณยายมารี อา เทียม อุปพงษ์


ลูกๆ
ลูกหลาน
นางประมวล

200
200
200
200

คุณสุ ภาภรณ์
สท.ศิริพงษ์

200
300

นางรัชนีกร

200

คุณจิระนาถ
ครู ผอ่ งศรี

500
300

แม่

200

นางจินตนา
นางศิริภาภรณ์

200
500

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

ลูกๆ

200

 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ
 อุทิศให้ เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ เปโตร ปารเมศ ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คาสุ ขุม
 อุทิศให้ เซซีลีอา ยุพิน พลากุล,โรซา จันทร์สด,มีคาแอล
จันทร์เพ็ง,ยออากิม ทวี อุดมเดช,แอนโทนี่ บัญชา พรหม
อารักษ์,เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช,นายประพจน์ คาระวะ
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟรังซิส ลาไย คาศรี ครบ 6 ปี
 อุทิศให้ เปโตร ศักดิ์สิทธิ์ ปานแสน
อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว นายปรี ชา อุปพงษ์,ครอบครัวนาง
4 ก.พ.18 จินดา อุปพงษ์,ครอบครัวนายสิ ทธิชยั กระบอกโท, อุทิศให้
19.00 น. ยวง บุญมี,อันนา บัง,ยวง สมเนตร สี สาวัน,เทเรซา สมรัตน์,
เปโตร พิม,มารี อา หัก,ยอแซฟ อดิศกั ดิ์,อันเดร สถิต อุปพงษ์

วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว ร้านเก๋ ออโต้ฟิลม์ ท่าแร่ , อุทิศให้
อันโตนีโอ อน,ซิลเวียน ชาลี,ยวง อารมณ์ งอยกุดจิก,เวโรนีกา
สมสนุก ทองอันตัง,มารี อา วิไล กาแก้ว
 สุ ขสาราญครอบครัว น.ส.นิภาพร ดาลุนพัน, อุทิศให้
มารี อา กอบกาญจน์,ยอแซฟ บุญจันทร์,อากาทา โสดา
ดาลุนพัน,เปโตร ปารเมศ ชมภูจนั ทร์,,ยอแซฟ ทองอินทร์,
อากาทา สุ ดใจ ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ 

อ.สุ นทราภรณ์
ลูกๆทุกคน
ลูก

แม่
นางโสมธิฏา.
ครู ผอ่ งศรี

นางนวล
นางละมัย
นางสุ วิภา

อมรรัตน์

น.ส.นิภาพร

200
200
200

200
200
300

200
200
400

300

500

 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 วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ คุณปู่ เปโตร สังข์ทอง, คุณย่ามารี อา สังวร
ลือแก้วมา
วันจันทร์  โมทนาคุณพระเจ้า
5 ก.พ.18  อุทิศให้ คุณแฮร์แบร์ ท โดเดนเฮิฟท์
06.00 น.  อุทิศให้ ยวง บัปติสตา บุญธรรม,มารี อา ทองคา,เปโตร
สิ ทธิชยั ,มารี อา ผ่องใส,ยอแซฟ ประดิษฐ์ ซึมเมฆ ครบ 1 ปี ,
โรซา วันเพ็ญ ตระกูลมา วิญญาณในไฟชาพระ
วันอังคำร  อุทิศให้ ยอแซฟ มุ่งติ่ง แซ่โล้ง,มารี อา สุ่ ยเด็ง เอี้ยว
6 ก.พ.18  อุทิศให้ เปาโล เทเวศ,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,เปาโล
06.00 น. สาลี,ซิสเตอร์ โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ
วันพุธ
 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 
7 ก.พ.18  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
19.00 น.
วันพฤหัส  อุทิศให้ บราซิล นารี ,มารี อา ถัก,เปโตร ปาน,อันนาตาเซีย
8 ก.พ.18 อินตา,มีคาแอล บุญมา ไชยวังราช,เปโตร ขัน,มารี อา ฝ้าย
06.00 น. ตรงกงนาม วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วันศุกร์  อุทิศให้ กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง
9 ก.พ.18
06.00 น.
วันเสำร์  อุทิศให้ อันนา หนูพนั ,ฟิ ลิปเป พรภิรมณ์ ยมบุญ
10 ก.พ.18
06.00 น.

แม่

200

ลูกๆ

200

นางอริ สรา

200

นายสมชาย
คุณจิระนาถ
นางสายใจ

1,000
500
200

นายสมชาย
-

1,000
200

-

-

พรเพชร

300

ญาติพี่นอ้ ง

500

ลูก

200

