คู่แต่งงานที่สนใจมาเรียนคําสอน เริม่ เวลา 19.00 น.
9. โครงการสุสานสะอาดทั้งปี : เริ่มปีที่ 2 แล้ว คุณพ่อจึงขอความร่วมมือจากพีน่ ้องเช่นเดิม คือ
ช่วยกันสนับสนุนครัวเรือนละ 10 บาทต่อเดือน เพื่อนํามาจ่ายเป็นเงินเดือนให้คนงานสุสาน
จึงขอผู้นําชุมชนได้ช่วยกันรวบรวมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้กับทางวัดด้วย และขอขอบคุณ
พี่น้องทุกครัวเรือนเป็นการล่วงหน้าในความร่วมมือของพีน่ ้อง
10. เงินสวดแท่นพระ : ชุมชนท่าสะอาด 1,000 บาท / ชุมชนสามัคคี 620 บาท

ปีที่ 32
ฉบับที่ 5
29 ม.ค. – 4 ก.พ. 17

พระสงฆ์ประจาบ้านพักสงฆ์ท่าแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 17 จํานวน 16,471 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 17 : อ่านพระวาจาโดย ครูวิรัตน์ ซึมเมฆ กับ ครูไพรัตน์
ไชยเชษฐ์ พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : ผญ.อัยการ / สท.ศิริพงษ์ / คุณนภาศาสตร์ / สารวัตร
สมเกียรติ
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 17 : อ่านพระวาจาโดย ครูชูศรี กายราช กับ ครูสุรภิน
ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 17 : อ่านพระวาจาโดย นายธีรพันธ์ ทองอันตัง กับ
นายธีรภัทร อุดมเดช
5. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 16 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผู้สูงอายุ เวลา 10.30 น.และจะมีมิสซาระลึกถึงผู้ลว่ งลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
6. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 17 วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน เวลา 10.00 น. / วัดแม่พระ
ประจักษ์ที่ลรู ์ด น้ําบุ้น เวลา 10.00 น. / วัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง เวลา 11.00 น.
7. ขอรับบริจาคข้าว + ปัจจัย : บรรดาสามเณรจากบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จะออกมาขอรับ
บริจาคข้าว (แผ่ข้าว) วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 17 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ขอประธานชุมชน
หรือหัวหน้าคุ้มหรือตัวแทน ช่วยนําพาสามเณรไปตามชุมชนและคุ้ม ต่างๆ
8. การสอนคาสอนศีลแต่งงานหมู่ : วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 17 จะเริ่มคําสอนแต่งงานหมู่ จึงขอ

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา วันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 17
วัน/เวลา
โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่น้องชำวท่ำแร่ทุกท่ำน 
อาทิตย์
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว พันตรี มานะ นางพิสมัย อ้นสูงเนิน
29 ม.ค. 17  สุขสําราญครอบครัว อริศรา ตระกูลมา
07.30 น.  สุขสําราญครอบครัว นายทรงสิทธิ์ อินธิราช,ครอบครัว
 นางทัศนีย์ วิพัฒน์เมือง
 สุขสําราญครอบครัว คุณตาถาวร ชมภูจันทร์ และ
ลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัด
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด นายณรงค์ กายราช ครบ 61 ปี,
อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คําเตียน,อังแนส จิราภรณ์,
มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารีอา บาเคลือบ
กายราช,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,
บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกู,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
วิญญาณในไฟชําระ
 สุขสําราญครอบครัว นายสมสมร ดาลุนพัน,ครอบครัว
ครูนิภาพร ดาลุนพัน, อุทิศให้ ยอแซฟ บุญจันทร์,อากาทา
โสดา ดาลุนพัน วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ มีคาแอล เจริญ เหนือกลาง
 อุทิศให้ มาร์ธา โสภา,ยอแซฟ ถอง ดาบสมเด็จ


ผู้ขอ

ทาบุญ

นางพิสมัย
อริศรา
นายทรงสิทธิ์

500
200
200

ตาถาวร

200

นายณรงค์

300

ครูนิภาพร

500

ภรรยา – ลูกๆ
นางวิไลวรรณ

200
200

 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลอี า หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คําภา,เปโตร บัวจันทร์
อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร สําเร็จ ยงค์คําชา,ฟรังซิส ประดิษฐ์ ยงคําชา
 อุทิศให้ ยอแซฟ สันติศักดิ์ ยงบรรทม ครบ 2 สัปดาห์,
มารีอา ถนอมศักดิ์ ยงบรรทม,มัทธิว วันชัย ดีเลิศ
 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีด้วง
 อุทิศให้ ทีราลีโอ คําเขียน,เทเรซา ประเทียน,ยวง พิชาติ
ตระกูลมา
 อุทิศให้ เปาโล องเกิ่น,มารีอา บาเกิ่น,เปโตร เจริญ,อันนา
เปียง,มารีอา แจ่มจันทร์,ยอแซฟ ไมตรี ธีระนุกูล,ยอแซฟ
คําบน มังที,ฟิโลมีนา สุภี ศรีวรกุล,เปาโล แสวง,แสตนลา
มณีรัตน์ อุดมเดช วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณตาโข่ง,ครูสัญญาณ บุญรองเรือง,คุณยายม่อม,
คุณยายดาเรนา,คุณยายชาลี อุปรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ อาคม ปานโพธิ์จาน
 อุทิศให้ อังแซมโม อุดม,เยโนเวฟา เกษตร,มารีอา นิรมล
อินธิราช
 อุทิศให้ เปโตร คําผาย,มีคาแอล วิจิตร,ยอแซฟ วิชิต
สายศร,มารีอา วิไลวรรณ มีเจริญ,เปโตร ประหยัด,เทเรซา
วงเดือน สุวรรณมาโจ
 อุทิศให้ พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน,ยูเลียนา
วิลาวรรณ ฤทธิปะ ครบ 1ปี,ยอห์น บุญสวน,มาร์ธา สว่าง,
มีคาแอล พยัก,มีคาแอล ไพรี,ยาโกเบ ลิขิต,ยอแซฟ ประพัส
,ลอเรนซ์ เกรียงศักดิ์ ฤทธิปะ,เปโตร กาซอน,มารีอา เทเรซา
เขียนทอง,ราฟาแอล เสรีชัย,เปโตร เฉลิมชัย,โทมัส วีระศักดิ์
ยงคําชา
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมยศ พงษ์พิศ ครบ 12 ปี

นางพิสมัย

200

ครูมาลินี
-

200
200

นางวิลเลียม
อริศรา

200
300

อรทัย

300

ยายจําเนียร

200

ภรรยา
นายทรงสิทธิ์

500
200

ค.วัชราภรณ์

200

นายนิมิตร

1,000

นางจินตนา

200

อาทิตย์  สุขสําราญแด่ น.ส.สิรินดา เติมเสรีวงศ์,MR.Andreas
29 ม.ค. 17 (อันเดรียส ) schechenreuter (เชคเก็นรอยเตอร์ ), ครอบครัว
10.30 น. นางธนวรรณ เติมเสรีวงศ์, อุทิศให้ โทมา สง่า,
 มารีอา เกียนทอง รัชตะวิไล,เปโตร ธีรยุทธ,มารีอา ณัฐทิชา
เติมเสรีวงศ์
 สุขสําราญครอบครัว นายพูนศิลป์ - นางอุบลวรรณ
ราชคํา และลูกๆ หลานๆ ญาติพี่น้องทุกคน, อุทิศให้ มีคาแอล
สวาท,มารีอา ยายไข่,เทเรซา จันทร์จิรา อุปพงษ์ วิญญาณที่ไม่
มีใครคิดถึง
 สุขสําราญครอบครัว น.ส.สุนิตรา แก้วฝ่าย,อุทิศให้ มารีอา
ระบอบ แก้วฝ่าย,เปาโล ทองสา,อันนา เฮียม, นายคําศรี,
นางจีน แดงลีท่า,เปโตร แก๊ต,อักแนส โสภา ปานแสน
วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์,เปโตร
สุทธิศักดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อําจุฬา
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ยอห์น คําวัง,มารีอา ทองดี,มารีอา ประไพ,เปโตร
พงศ์ศักดิ์,มาร์การีตา บุญรัตน์ บุตรโค,คาโล สุพัฒชัย ซึมเมฆ
,ยอแซฟ ประไพ โพยพา,ยอแซฟ ปราโมทย์ ยงคําชา วิญญาณ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง, 

นางธนวรรณ

600

นางอุบลวรรณ

200

น.ส.สุนิตรา

300

ลูกหลาน

200

ครูชูศรี

400

ลูก
นางวิไล
นางมะลิซ้อน
ลูกหลาน

200
200
200
200

ครูผ่อง

200

มารีอา สมาน รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,
เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ โกศล ทรงเหล็กสิงห์,อันเดร อุสา่ ห์
,อันนา ผาน ซึมเมฆ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา นิจจา ผาด่านแก้ว ครบ 1 ปี,เปาโล
ธนากร,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์ จันทรังษี,เทเรซา นัดดา แดงลีท่า
วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ เปาโล วิเชียร ตระกูลมา,ยอห์น วิไล ชัยหมื่น
 อุทิศให้ มาร์ธา ไข,ราฟาแอล อิน,กาทารีนา หนูเฟือง
อําจุฬา,คาบีแอล ทีตา,อันโตนีโอ เฉลี่ยม,ยอแซฟ พรชัย
ทองอันตัง,ยอแซฟ คําฟอง,ยวง บัปติสตา ทองถิน,ฟิลิปเป
วัชรินทร์,ฟิลิป ธานินทร์ ปูนเข็ม,เปโตร สามิต,มารีอา หนูพิน,
เปโตร สุริยา กันเสนา,เปโตร เสบียง,มาแชล ยงยุทธ อยูแ่ ร่
,โทมัส เด่น เหม
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว นายไตรรงค์ ตงกะพงษ์, อุทิศให้
29 ม.ค. 17 อันโตนีโอ ชอบ,เทเรซา แขม,โยเซฟีนา แจ่มใส ตงกะพงษ์,
19.00 น. มีคาแอล สมคิด ราชนิกุล,มีคาแอล พจนา พุทธิไสย

 สุขสําราญครอบครัว นางสังคี อุ่นหล้า และลูกๆหลานๆ,
อุทิศให้ มารีอา โสภาคะยัง,เปโตร เทียม,มารีอา เหรียญ ศิริปะกะ
,วิกตอร์ อวน,ฟิโลมินา หนูแก้ว,ยอห์น บัปติสตา ประพัฒน์
อุ่นหล้า,ลอเรนซ์ อเนก,เทเรซา หนูเพียร สกลธวัฒน์,คามิลโล
สะดวก,เยโนเวฟา ฉอ้วน ปุกหุต วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เปโตร ฉลองชัย สาระพันธ์
 อุทิศให้ มารีอา เฮียน,อันเดร สิยา,มารีอา มักดาเลนา รีกา,เปโตร
สราวุธ,ยวง บัปติสตา สุรพงษ์ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง กาทอน,มารีอา ไสว,เปาโล พัน,อันนา สุข, 

น.ส.ศรัณยา

300

ยายยาใจ

300

ศรีไพร
ลูกๆหลานๆ

300
300

นายไตรรงค์

500

ลูกหลาน

1,000

วันจันทร์
30 ม.ค. 17
06.00 น.

วันอังคาร
31 ม.ค. 17
06.00 น.

วันพุธ
1 ก.พ. 17
06.00 น.
ลูกๆ
อู่ยอดกลการ
ยายริน

นางอรวรรณ

200
200
300

300

เอเรนีอา กาว จันทรังษี วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชําระ
 สุขสําราญครอบครัว ดาลี สกลธวัฒน์, อุทิศให้ ราฟาแอล คํา
เพชร สกลธวัฒน์ลอันาตาซี คําแผ่น
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด นายฐาปกรณ์ กายราช,สุขสําราญ
ครอบครัว ครูวิโรจน์ - ครูชุติมา กายราช
 อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่
,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา
แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ วิญญาณใน
ไฟชําระ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่
,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา
แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ วิญญาณใน
ไฟชําระ
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.กษิรา สารธิยากุล
 อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่
,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา
แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ วิญญาณใน
ไฟชําระ
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ อันนา กาทอน ครบ 7 ปี,โทมา ตาล ครบ 46 ปี,
เทเรซา แจ่มใส อินธิตก,มีคาแอล แดง,ยูลอี า เอี๋ยน ทองอันตัง,เปาโล

ดาลี

300

ครูชุติมา

200

ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200

ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200

น.ส.กษิรา
ลูกๆ
ครูผ่อง

500
200
200

ลูกหลาน
ป้าบรรเทา

200
200



ชาติไชย อินธิตก,เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว,มีคาแอล ไพโรจน์ ยงคําชา
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล อลงกรณ์ สุเชาวนกุล,
เบเนดิกโต สีไว,ยวง วงศ์ทอง,ยวง ต๋อย ซึมเมฆ,เอดัว นเรศฤทธิ์
สุเชาวนกุล วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
19.00 น.
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  สุขสําราญครอบครัว อ.ชวนพิศ, นายศุภโชค, นายศุภกร
2 ก.พ. 17 ยงบรรทมล อุทิศให้ เปโตร เรืองวิทย์ ยงบรรทม
06.00 น.  อุทิศให้ มารีอา บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่
,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา
แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ วิญญาณใน
ไฟชําระ
 อุทิศให้ เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล อลงกรณ์ สุเชาวนกุล,
เบเนดิกโต สีไว,ยวง วงศ์ทอง,ยวง ต๋อย ซึมเมฆ,เอดัว นเรศฤทธิ์
สุเชาวนกุล วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วันศุกร์  สุขสําราญครอบครัว ครูพรชัย นางนิระมัย อุดมเดช
3 ก.พ. 17  สุขสําราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช,อุทิศให้
06.00 น. นิโกเลา ฉวี,อันนา คําเตียน,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์
,แซแวนแต องเคลือบ,มารีอา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว
,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกูล
,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิวิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ ยออแซฟ อนุชา,มารีอา อัจฉรา,อากาทา สตรี,
ลาซาโร ทัน ตระแก้วจิตร,เปโตร สมหมาย,มาร์ธา ตือ่ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่
,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา 

ครูวิรัตน์

200

น.ส.กษิรา
อ.ชวนพิศ

500
200

ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200
200

ครูวิรัตน์

200

นางนิระมัย
นายณรงค์

200
300

ลูกๆ
ค.เปรมชนันท์ พี่ๆ
ครูผ่อง

200
300
200

แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ ,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ วิญญาณใน
ไฟชําระ
 อุทิศให้ อากาทา สีไว คําศรี
 อุทิศให้ ราฟาแอล เทียม,มารีอา อร่าม,เปโตร สมัย
ปานแสน วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
10.30 น.  สุขสําราญแด่ สมาชิกผู้สูงอายุทุกท่าน
19.00 น.  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผู้มีพระคุณต่อวัดท่าแร่ วิญญาณพี่
น้องชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันเสาร์  สุขสําราญครอบครัว นายเรืองศักดิ์ นางไพวรรณ สีสาวัน และ
4 ก.พ. 17 ลูกๆ
06.00 น.  อุทิศให้ มารีอา บันเยียม อุปพงษ์ ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ ยอแซฟ คําสั่ง อุปพงษ์ ครบ 9 ปี,อียาซีโอ บุดดา
,อักแนส คําบา อุปพงษ์,ฟรังซิสโก คําเกียน,อันนา หนูลา บังแมน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่
,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา
แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ คาเบรียล จันทา ยงบรรทม ครบ 26 ปี,อันนา ปัดชา,
ยอแซฟ บัวไทย,ยวง วิไล,มารีอา คําผิ่น,ยอแซฟ พูนมี ยงบรรทม
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร สีสาวัน,อันนา บัง,ยวง แกม,อันตน
ประเทือง,ยอแซฟ ชํานาญ สีสาวัน วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ วิกตอร์ โสม,ลูซีอา บาล คําผาเยือง,คาเบรียล ไพฑูรย์
,มารีอา ธนพรรณ ทิพจร วิญญาณญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ
07.30 น.  มิสซาอุทิศให้ ยอแซฟ สมศักดิ์ แสนปาก ครบ 100 วัน

นายสมพงษ์
นางนิระมัย

200
200

ป้าควร
-

200
-

นางไพวรรณ

200

ลูกๆ
ลูกหลาน

200
500

ลูกๆ
ครูผ่อง

200
200

ลูกหลาน
นางไพวรรณ

200
200

นางไพวรรณ
นางมารศรี

200
500

ยายสงวน

500

