ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 8
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุ รศักดิ์ พงษ์พศิ และพระสงฆ์ ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 : 06.00 น. = 8,168.- / 07.30 น. = 5,908.- / 10.30 น. =
3,926.- / 19.00 น. = 2,025.- รวม 20,027 บาท (อา.ที่ 10 ก.พ. : 23,100 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู วิรัตน์ ซึ มเมฆ กับ ครู ไพรัตน์
ไชยเชษฐ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์
คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว / นายสุวรรณ งะบุรง
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ ครู สุรภิน
ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ น.ส.ณัฎฐธิดา
เบญจกวินเลิศ
5. ประชุมกรรมการบริหารสภาภิบาลวัดท่ าแร่ : วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17.30 น. ที่ห้อง
ประชุมบ้านพักสงฆ์
6. การออกเยีย่ ม – พบปะ – อวยพร : ในช่วงนี้
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08.30 น. : กลุ่มนักกีฬา ที่สนามกีฬาเซนต์ลอเรนซ์
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น. : กลุ่มทํานาปัง (นาแซง) ที่นาแซงช่างปรี

- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. : ครู เกษียณ ข้าราชการบํานาญ ที่ศาลาปิ ติมหาการุ ญ
7. การพักประจาปี สื บเนื่ องจากสมัยคุณพ่อวีระเดช : วันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2019 มิสซาเช้า 06.00 น.
คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว ถวายมิสซาแทน วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 19.00 น. มีพิธีนพวาร
และมิสซาตามปกติ
8. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซาผูส้ ูงอายุ
เวลา 10.30 น. และจะมีมิสซาระลึกถึงผูล้ ว่ งลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
9. วันรับศีลสมรสหมู่ : วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น.ที่วดั ท่าแร่
10. ฉลองวัด : วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น. วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่ วย /
วัดแม่พระที่พ่ ึงคริ สตชน ป่ าหว้ าน / วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น. วัดแม่พระรับ
เกียรติยกขึ้นสวรรค์ โคกแก้ ว / วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ
คุ้มโนนสาราญท่ าแร่ เป็ นวัดสาขาของวัดท่าแร่ เชิญพี่นอ้ งชาวท่าแร่ ร่วมเป็ นเจ้าภาพโรงทาน ปัจจัย
ต่างๆ
11. วันพุธรับเถ้ า ( เริ่มเทศกาลมหาพรต ) : วันพุธที่ 6 มีนาคม 2019 / วันสมโภชปัสกา วันอาทิตย์ที่
21 เมษายน 2019
12. เรียนคาสอนรับศีลสมรสหมู่ : ทุกวันอังคาร และวันพฤหั สบดี เวลา 19.00 น. ที่บา้ นพักสงฆ์เริ่ม
วันอังคารที่ 5 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 (วันรับ : วันที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น.)
ที่วดั ท่าแร่
13. อาคารมีคาแอล เกีย้ น เสมอพิทกั ษ์ / อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ / ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด :
ได้เปลี่ยน ปรับปรุ งหลังคา เชิญพี่นอ้ งร่ วมบริ จาคทําบุญ
14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายสถิต กังวานณรงค์กุล บุตรนายซ้ง กังวานณรงค์กลุ กับ
น.ส.อรอนงค์ อุณหพันธ์ ที่อยู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กับ มาร์ ธา จุฑามาส รัตนอุดม บุตรี นาย
บัญญัติ กับ นางรัตน์ศรี รัตนอุดม ที่อยู่ 86 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร (จะสมรสที่วัดตลิ่งชัน
กรุ งเทพฯ)
15. ประกาศศีลสมรสหมู่ครั้งที่ 3
คู่ที่ 1 ระหว่าง เปโตร ยุทธพงษ์ อินธิเสน บุตรนายวีระชัยกับ นางบังอร อินธิเสน เลขที่ 99 /
212 หมู่ 6 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น กับ นางกนกนวล อินธิเสน บุตรี นายมีเดช กับ
นางประยงค์ เกตุแก้ว เลขที่ 106 / หมู่ 4 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

คู่ที่ 2 ระหว่าง เอากุสติน สถาพร จาปาราช บุตรนายอัยการ กับ นางรุ่ งนภา จําปาราช เลขที่
525 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สุ พรรษา บุตรทศ บุตรี นายจันทร์ คุป บุตรทศ กับ
นางบุญธรรม ตรั่นถิ เลขที่ 14 หมู่ 8 ต.ศรี บุญเรื อง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
คู่ที่ 3 ระหว่าง นายอภิลักษณ์ ภักดียุทธ บุตรนายคํา กับ นางน้อย ภักดียทุ ธ เลขที่ 137 หมู่ 12
ต.หนองบัวสิ ม อ.คําตากล้า จ.สกลนคร กับ นางบังอร ภักดียุทธ บุตรี นายสมจิตร อิ่มบุญสุ กับ
นางบุญเตือน ตระแก้วจิตร ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 4 ระหว่าง นายสมัย มานิสสรณ์ บุตรนายสนอง กับ นางเสถียร มานิสสรณ์ เลขที่ 32
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร กับ นางเพ็ญจันทร์ มานิสสรณ์ บุตรี นายสงวน กับ นางวันไทย
จันทรังษี ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 5 ระหว่าง นายวัชระพล สี สาวรรณ บุตรนายวิวฒั น์ สี สาวรรณ กับ น.ส.นารี ลกั ษณ์
บุดดีดว้ ง เลขที่ 495 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ปานตะวัน ทุ่งคา บุตรี นายประชัย
กับ นางศิริรัตน์ ทุ่งคํา เลขที่ 144 หมู่ 4 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 6 ระหว่าง เปโตร ฝันดี อุปรีย์ บุตรนายหมัน กับ นางประเทียน อุปรี เลขที่ 832 หมู่ 7
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ โรซา ทิพาภรณ์ อินทวิเศษ บุตรี นายจํารัส กับ นางบุญเกตุ
อินทวิเศษ เลขที่ 48/41 หมู่ 7 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
คู่ที่ 7 ระหว่าง มีคาแอล วสั นต์ เนาว์นอก บุตรนายไพรวัลย์ กับ นางประนอม เนาว์นอก
เลขที่ 420 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ มารีอา อารียา มหานุชิต บุตรี นายสุ ริยา มหานุชิต
กับ นางภัทราพร ธีระพงษ์พฒั นา เลขที่ 193 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
16. ขอขอบคุณผู้สมทบ ค่าน้า ค่าไฟวัด : อุทิศให้มีคาแอล อิสรานุวฒั น์,เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
1,000.- / อุทิศให้เปโตร ปาน,อานัทตาเซี ย อินตา,ยอห์น ทองมี ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล
จันทรังษี 3,000.- / อุทิศให้พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,อ๊อตมา อิลส์,คาเบรี ยล สาน,
มารี อา ผ่อน,สเตเฟน เสงี่ยม,ยอแซฟ บุญเยี่ยม,หลุยส์ เลี่ยมพันธ์,ยอห์น บัปติสตา ขวัญชัย บุตรโค
,โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์ ,คุณตาปัง,เอลีซาเบ็ธ ไผ่,มารี อา ศิริพร,โรซา ฝ้าย เสมอพิทกั ษ์,ปู่ ย่า พี่
ป้า น้า อา ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 3,000.17. ขอขอบคุณผู้สมทบ หลังคาตึกคาสอน : ครอบครัว ผอ.นิคม – ครู ชญานิษฐ์ กายราช, อุทิศให้
มีคาแอล คําเพชร,เทเรซา คุณยายสําราญ กายราช,คุณตาพรม,คุณยายทองวาส คําสุขมุ ปู่ ย่า ตา ยาย

ญาติที่ล่วงลับ 10,000.18. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพืน้ ถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 1,552
ตรม. ยังเหลืออีก 73 ตรม. ลุงบุญเวียน ยมบุญ 2 ตรม. / อุทิศให้เปโตร ปาน,อานัทตาเซี ย อินตา
,ยอห์น ทองมี ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล จันทรังษี 10 ตรม.
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 7 เทศกาลธรรมดา วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค. 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสําราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ภคพงษ์ เชียนพลแสน

ผู้ขอ

ทาบุญ

แม่

200

จ่าบัญญัติ
ครู รัตน์ศรี

200
500

ลูกๆ

200

นางพิสมัย

200

ลูกๆหลานๆ

200

ลูกทั้ง 3 คน

200

24 ก.พ.19 ครบ 6 ปี

07.30 น.  สุขสําราญครอบครัว จ่าสิ บเอก บัญญัติ รัตนอุดม
  สุขสําราญคล้ายวันเกิด ครู รัตน์ศรี รัตนอุดม,
ครู รัดดาวัลย์, นายนครชัย ศรี วรกุล,ด.ญ.นายิกา สุขสง่า
เจริ ญ, คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
 สุขสําราญแด่ ลูกหลานคุณตาวันดี อําจุฬา,อุทิศให้
เทเรซา อภัย,เปโตร วันดี อําจุฬา ครบ 2 เดือน ญาติพี่นอ้ ง
ทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซี ลีอา หา
,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คําภา,เปโตร
บัวจันทร์ อําจุฬา,ฟรังซิ ส ลําไย คําศรี ,จ่าสิ เอก แสง
อ้นสูงเนิน และ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อากาทา ลําเทียน,ฟรังซิ ส ประดิษฐ์,เปโตร
สําเร็ จ ยงคําชา
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์

เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณในไฟชําระ

 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อําจุฬา ครบ 2 เดือน
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิ ทธิ์,มีคาแอล
มานิตย์,ยอแซฟ ชําเลือง พงษ์พิศ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ โทมัส คําทูน,อากาทา ปิ่ น,เปาโล วิทยา,
มีคาแอล สมจิต,อากาทา สมยง,มอนิกา อ่อน ทองสุก,
เทเรซา สวรรค์ นาอุดม
 อุทิศให้ อันนา ฉลอง,เปโตร บุญช่วย หาญริ นทร์,
เปโตร คุณตาศรี สมุทร,อักแนส ทองมา,ซิ สเตอร์ มารี อา
กอแรตตี กองสี ,ยอแซฟ วิชา ชมภูจนั ทร์ ,พระคุณเจ้ามีคา
แอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ มีคาแอล อดิศกั ดิ์ ชมภูจนั ทร์ ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ โทมา สง่า,มารี อา เกียนทอง รัชตะวิไล,เปโตร
ธีรยุทธ,มารี อา ณัฐทิชา เติมเสรี วงศ์ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชําระ
อาทิตย์  สุขสําราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพร่ าง
24 ก.พ.19 กายที่แข็งแรง
10.30 น.  สุขสําราญแด่ ครู รัตน์ศรี รัตนอุดม, ครู รัชดาวัลย์
 ศรี วรกุล

นางใจงาม
แม่
คุณอ้อ
แม่
ลูกๆ
นายอิทธิกร
ญาติพี่นอ้ ง

200
200
200
200
200
200
200

ญาติพี่นอ้ ง
พี่ดาว
นางหนูริน

200
300
200

ผอ.ทรงวุฒิ

200

สนอง
จินตนา

1,000
500

นางมาลี

200

ญาติ

300

 สุขสําราญครอบครัว นางรุ จิรา นายสเวียน และ  นายอาทิตย์
ลูกๆหลานๆทุกคน
อ.รําไพวรรณ
 สุขสําราญครอบครัว ผอ.เยี่ยม – อ.รําไพวรรณ
รุ จิพจน์, อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คําหล้า,ลูซีอา
บางีน,อันโตนีโอ เชิดชาย,ยวง บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล
วิจิตร อุดมเดช, ,คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,มารี อา
สร้อยสุดา จันทร์ เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
 สุขสําราญครอบครัว อุปพงษ์ ลูกๆหลานๆทุกคน,
ประภาพร
สุขสําราญแด่ นายเจษฎา น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,อุทิศให้
มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์ จิรา,ยูลีอานา
บัวพา,ฟรังซิ ส เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,นายประพจน์
คารวะ,นายนวการ สิ งหะกุล วิญญาณญาติที่นอ้ งล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครู ชูศรี
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
นางจารุ ณี
 อุทิศให้ อันตน กาสิ น ชมภูจนั ทร์
นายพิเชษฐ์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คําศรี
ยายสวรรค์
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
นางดรุ ณี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชําเลือง พงษ์พิศ
ญาติพี่นอ้ ง
 อุทิศให้ อันนา สวาท
ประคองศิลป์
 อุทิศให้ ยอห์น คําวัง,มารี อา ทองดี,มารี อา ประไพ,
ลูกหลาน
เปโตร พงษ์ศกั ดิ์,มาร์ การี ตา บุญรัตน์ บุตรโค,คาร์ โล
ศุภชัย ซึ มเมฆ,ยอแซฟ ประไพ โพยพา,ยอแซฟ ปราโมทย์

200
500

200

200

200
300
200
200
200
200
200
500
200

ยงคําชา วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ

อาทิตย์
24 ก.พ.19

19.00 น.


วันจันทร์
25 ก.พ.19

06.00 น.
วันอังคาร
26 ก.พ.19

06.00 น.

 โมทนาคุณพระเจ้า อุทิศให้ ฟรังซิสโก ดาว ซึมเมฆ,
เซซีลีอา คําเปลี่ยน,เปาโล มุด,เปาโล เพลินจิต,ฟิ ลิปพัฒนา
ลีคาํ ,ยอแซฟ สมชาย โพธิลุน,เปาโล ประดิษฐ์ ซึมเมฆ,เปโตร
เสก อ่อนไทสง
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง พงษ์พิศ
 อุทิศให้ ยวง เพือง,มาร์การี ตา ยอกร ปานแสน
 อุทิศให้ ยวง เพือง,มาร์การี ตา ยอกร ปานแสน,เปโตร แก๊ต
,เอลีซาเบ็ธ โสภา ปานแสน,ลูกา ฮาด,อากุสตินา หัสดี
ยงบรรทม ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ดิเรก ปานแสน
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง พงษ์พิศ
 อุทิศให้ เซซีลีอา ทองสุ ข,ยอแซฟ กรมเรี ยน,มารี อา
รําไพวัลย์ ศรี วรกุล,ซูซานนา ยายวิทย์ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน ครบ 2 ปี
 โมทนาคุณนักบุญอันตน และบุญราศี สุ ขสําราญคล้ายวั
นเกิด นายธนกฤต ยมบุญ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ คุณตาเด,อักแนส ยายพวง,มีคาแอล ทุ่น,
ลูซีอา ยายเลียน,เซอร์เซเลสติน พาที,มารี อา วิมาน,เฮเลนา ลําใย
,เปโตร สมใจ อุดมเดช,มีคาแอล คําเพชร,เทเรซา ยายสําราญ,
เทเรซา คุณครู ดาราวรรณ,อันตน บัณฑิต,เบเนดิกโต สามเณร
สนิท,มารี อา ศิริพร กายราช,ฟี โลมีนา รสศรี ,อันตน นิยม
สกนธวัฒน์,เทเรซา ยายมยุรี,อันตน นิธิ กุลพันธ์,ยอแซฟ ธีระ

ครู โจ

200

วันพุธ
27 ก.พ.19

06.00 น.
ลูกๆ

200

ญาติพี่นอ้ ง
นางมาลัย
นางมาลัย

200
300
300

19.00 น.
วันพฤหัส
28 ก.พ.19

06.00 น.
นางมาลัย
อ.ประมาณ
ญาติพี่นอ้ ง
หนูปิ๋ม

300
200
200
300

น.ส.ปราณี
เปรมจิต

200
300

อ.ประมาณ
ลูกๆ
อ.สมฤทธิ์

200
200
300

วันศุกร์
1 มี.ค.19

06.00 น.

10.30 น.
19.00 น.

วันเสาร์
2 มี.ค.19

06.00 น.

ธีรานุวฒั น์ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซา พาจันทร์,มอนิกา ประกาย
วรรณ,อัลเยลา เทพธิดา,เปโตร ทองใส,ยอแซฟ แก้ว,มีคาแอล
คําเพชร,เทเรซา ยายสําราญ,เทเรซา คุณครู ดาราวรรณ กายราช
,ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวทย์ศิริยานันท์,กลารา ยายทิน,ยวง บัป
ติสตา ประทิน ศรี วรกุล,เปโตร ปรี ชา ยงบรรทม วิญญาณในไฟ
ชําระ
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มาร์ธา สุ ภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา,เซซีลีอา หนูรื่น เชียนพลแสน,โรซา
สี พร ว่องไว
 สุ ขสําราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราชและ
ลูกๆหลานๆ,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คําเตียน,อังแนส
จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารี อา
บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,
องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน
ดิ่นถิ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยวง เพิ่มสิ น หงษ์ณี
 สุ ขสําราญแด่ สมาชิกผูส้ ู งอายุท่าแร่ ทุกท่าน
 อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่าแร่
วิญญาณพี่นอ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชําระ-ที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น องแห่ ง,มารี อา ข่า ห่ อเหวี่ยง,
เปโตร บุญมี,เซซีลีอา หงี่ จันทร์ลา
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ เปโตร สําเนียง นามโยธา ครบ 1 ปี ,คุณยายมาร์ธา

อ.ประมาณ
อ.สมฤทธิ์

200
300

อ.ประมาณ
มนัสนันท์
ลูก

200
200
200

นางรจนา

300

อ.ประมาณ
คุณภัทรวดี
-

200
200
-

สงวน

200

อ.ประมาณ
ญาติพี่นอ้ ง
ลูกๆหลานๆ

200
200
1,000

ประคุณ นามโยธา ครบ 2 ปี 5 เดือน

