วันที่ 3 – 9 มิถุนายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 23
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 18 06.00 น. = 7,467.- / 07.30 น. = 3,813.- /
10.30 น. = 3,905.- / 19.00 น. = 3,076.- รวม 18,261 บาท ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 18 : อ่านพระวาจาโดย นางมารี กายราช กับ
นางอัมพร ทรงเล็กสิงห์ พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรียงไกร
ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุวรี บุริพา กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
5. วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2018 : จะมีพระสงฆ์ 2 องค์ สามเณรใหญ่ 13 คน จากบ้านเณรใหญ่
ท่าแขก ประเทศลาว จะมาพักและร่วมมิสซา วันที่ 5 มิ.ย.นี้ ที่วัดของเรา ตามโครงการแสวง
บุญและทัศนศึกษา
6. เข้าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 5 - วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2018 ในวันพุธมีพิธีมิสซา +
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามปกติ เวลา 19.00 น.
7. วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2018 : วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า โดยวันที่ 7 มิ.ย. เวลา

09.00 น. – 12.00 น. ให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบในการเข้าเงียบเอง ยกเว้นวัดท่าแร่ให้
ไปร่วมที่คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ วันที่ 8 มิ.ย. เวลา 09.30 น. ให้สมาชิกรวมกันที่บริเวณ
ศาลามาร์ติโน เวลา 10.00 น.พิธีมิสซาที่วัดท่าแร่ ปัจจุบันมีสมาชิก 311 คน จาก 7 หมู่บ้าน :
บ้านท่าแร่ บ้านจันทร์เพ็ญ บ้านช้างมิ่ง บ้านดอนทอย บ้านนิรมัย บ้านโชคอานวย
8. ทัวร์แสวงบุญที่เวียดนาม : คุณพ่อพรทวี โสรินทร์ จัดทัวร์แสวงบุญ 3 วัน 2 คืน ที่เวียดนาม
ในวันจันทร์ที่ 25 – วันพุธที่ 27 มิถุนายน 61 นี้ ราคาท่านละ 6,200 บาท สนใจติดต่อที่
คุณพ่อพรทวี โสรินทร์ โทร 086-0193511 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 61
9. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายสุริยา บุญธง บุตรนายเขียน กับ นางแตง บุญธง
ที่อยู่ 105 หมู่ 1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร กับ เดือนเพ็ญ พาพรมลิก บุตรีนายอาพร กับ
นางอุพิศ พาพรมลิก ที่อยู่ 905 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
10. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจาคแล้ว
1,204 ตรม.ยังเหลืออีก 417 ตรม. : อ.เสน่ห์ ศิริสวัสดิ์ อุทิศให้อุทิศให้มารีอา จินตนาพร
ศิริสวัสดิ์ ครบ 2 ปี,เปโตร ประถม,ปีโอ ศรีเมือง,ยวง ประเสริฐ ศิริสวัสดิ์ และญาติพี่น้อง ลูก
หลานที่ล่วงลับ 15 ตรม. / ยายเพรชจริง ตระกูลมา 2 ตรม. / ชุมชนนาซาแร็ธ 4 ตรม. /
อุทิศให้มารีอา ประไพ,เปโตร สมควร บือกุศล 3 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 9 เทศกาลธรรมดา วันที่ 3 – 9 มิถุนายน 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

 สุขสำรำญแด่พนี่ อ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 
สมโภชพระวรกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้า
อาทิตย์  สุขสำรำญแด่ คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี ,คุณพ่ออำทิตย์
3 มิ.ย.18 ว่องไว, คุณพ่อเจริ ญโชค สันดี, คุณพ่อกฤษฎำ ว่องไว
07.30 น.  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.นพพรรณ อ้นสูงเนิน นำงพิสมัย
แม่
  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยสุประดิษ บุญธง
ครบ 17 ปี

ทาบุญ

400
200
200

 สุขสำรำญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิติพนั ธ์
วิจิตรจันทร์, อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยวีระพงษ์ เชียงแมน และ
ลูกๆทุกคน
อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุพรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ
หำ,โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำภำ,
เปโตร บัวจันทร์ อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ,
จ่ำสิบเอก แสง อ้นสูงเนิน และญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ ครบ 12 เดือน
 อุทิศให้ โทมัส สมจิตร แสนปำก
 อุทิศให้ โยเซฟี นำ คำสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ลอง,เยโนเวฟำ บัวเรี ยน,เปโตร
อ้อม อุดมเดช
 อุทิศให้ ยอแซฟ สิงห์,มีคำแอล สุวฒั น์,ยออันนำ
ชื่น ศรี ครชุม,กำทำรี นำ ชวนชม เนืองทอง,คุณปู่ บุญมี,
คุณย่ำทองอินทร์ ประสมศรี และญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เบนำโด ตัน,อังแนส สุริ,ฟิ ลิป ไซร้,
มีคำแอล สมัย,เปโตร คำสัย,อันนำ อำภัย เชียงแมน
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปำโล สมัย แสนปำก,เปำโล สมใจ,อันเดร
เริ่ ม ซึมเมฆ,ยอแซฟ นิเวศน์ เสมอพิทกั ษ์,ประทิน
มำนะโพน, เชี่ยวชำญ อินธิเสน,ปี โอที่ 10 วีระพันธ์

ครู สุรภิน

200

นำยวีระพงษ์

200

นำงพิสมัย

200

ตระกูลมำ
 อุทิศให้ มำรี อำ ประไพ,เปโตร สมควร,มำรี อำ
แก่นสำ,เปำโล สุกนั ,มำร์ธำ ละมวล บือกุศล

อาทิตย์
3 มิ.ย.18
10.30 น.

คุณสุภำภรณ์

ลูกหลำน
ลูก

200
200
200

นำงสุวรรณ
-

200
200

ครู สินธุ์

200

ครู ทองอินทร์

นำยวีระพงษ์

นำยวีระพงษ์

300

200

น.ส.ดวงกมล

 สุขสำรำญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น
 สุขสำรำญครอบครัว อ.ประจวบ บรรจงศิลป์ และ อ.ประจวบ
ลูกหลำน
 สุขสำรำญครอบครัว นำยธนธรณ์ เจริ ญชัย,สุ ข
วัชรำภรณ์
สำรำญคล้ำยวันเกิด นำงวัชรำภรณ์ เจริ ญชัย, อุทิศให้
มีคำแอล ท้องที่,เทเรซำ นงค์เยำว์,เอดัวร์ พรสัวสดิ์
เหนือกลำง,หลุยส์ ธนภัทร,เปำโล สะไกร เจริ ญชัย
 สุขสำรำญครอบครัว นำงนิตยำ ศรี วรกุล
นำงวำรุ ณี
,ครอบครัว นำงวำรุ ณี ปำยทวีป, อุทิศให้ เบเนดิก
องเลื่อง,โรซำ บำเลื่อง,มีคำแอล บุญเลิศ,มำเซอร์โรซำ
ทองเทพ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลำน
มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล
ครู ชูศรี
ประชัน, อันนำ บุญปลูก,เปำโล ชูเกียรติ กำยรำช
นำงโสมธิฏำ
 อุทิศให้ เทเรซำ อันนำ สมดำ คำสุขมุ
อ.สุ นทราภรณ์
 อุทิศให้ อันนำ กำวี เตินถิ,พระคุณเจ้ำลอเรนซ์
คำยน์ แสนพลอ่อน วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง

300

300
500

300

200

200
200
200

อาทิตย์
3 มิ.ย.18
19.00 น.


 อุทิศให้ ยำซีตุส สมชัย อุปพงษ์
นำงบังอร
 อุทิศให้ กำทำรี นำ รำตรี ศรี วรกุล
มุกดำ-อุไรรัตน์
ลูกหลำน
 อุทิศให้ โรซำ นิพร ทองอันตัง
ลูกๆหลำนๆ
 อุทิศให้ อันนำ อำภัย เชียงแมน
ลูก
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน

ลูก
 อุทิศให้ โยเซฟี นำ คำสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เทเรซำ บรรเทำ คำสี,ลูกำ ซำโร,อันนำ นี, นางชญาณิศา
เปโตร ประกำย ทรงพล
อดีตกานัน
 อุทิศให้ เทเรซำ เหรี ยญ,มำร์กำรี ตำ จิรำภรณ์
วีระพันธ์
จันทิวงศ์ วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

200
500
200
200
300
200

 สุขสำรำญแด่ นำงมำลัย ทิพจร,น.ส.พรอิศรำ
วงศ์วรรณศรี วิญญำณญำติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
 สุขสำรำญแด่ คุณเจษฎำ อุปพงษ์ และพีน่ อ้ งทุก
ท่ำน, อุทิศให้ คุณยำยมำรี อำ ไข่ อุปพงษ์ ครบ 2 ปี ,
คุณตำมีคำแอล สวำท อุปพงษ์ ครบ 19 ปี ,เทเรซำ
จันทร์จิรำ อุปพงษ์ ครบ 10 ปี ,เปโตร ออม กิตติรำช,
ยูลีอำนำ บัวพำ อุปพงษ์ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสำรำญครอบครัว นำยวิโรจน์ - นำงสุวรรณี
ทองหำคำ, อุทิศให้ ลอเรนซ์ พังคี,อำกำทำ กำใส
ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว
สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์,กำทำรี นำ วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปำโล สุระชัย แร่ ถ่ำย,อันตน ประมวล,

200

นำงมำลัย
คุณเจษฎำ

นำงสุวรรณี

นำงวิไลวัลย์

300

เทเรซำ ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ คุณตำโทมัส สงวน,คุณยำยกำทำรี นำ
ทองใส อินธิเสน,โรซำ เสนำะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ โทมำ บุญเหลือ,ลูซีอำ ลัง,มำรี อำ

จุดประสงค์,โทมำ แก้ว,อังแนส มัน่ ,มำรี อำ หล่ำ,
เปโตร คุณ,ฟรังซิส สมำนชัย มือกุศล,อังเยลำ ไล
โพพำฤทธิ์,อันนำ สำลิกำ แสนสุริวงศ์

300

วันจันทร์  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.นวลอนงค์ เชียนพลแสน

นวลอนงค์

4 มิ.ย.18  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
06.00 น.  อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน

นำงสุวรรณ
ลูก

300
200
200

วันอังคาร  สุขสำรำญครอบครัว ยำยประพร ทองอันตัง และ

ยำยประพร

200

ป้ำคนึงนิตย์

200

นำงสุวรรณ
ลูกหลำน
ยำยประพร

200
200
200

ยำยประพร

200

200

300

200

5 มิ.ย.18 ลูกหลำนทุกคน
06.00 น.  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยธีรภัทร อุดมเดช,
อุทิศให้ เปำโล ประสิทธิ์ อุดมเดช,ฟรังซิส คำสุข,
อันนำ หนูหลำบ,ยอห์น ประจวบ,อันเดร เริ่ ม,อันเดร
สุฤทัย,ดำบตำรวจ กองพัน แสงเสน วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ เบเนดิกโต มุก,อันนำ คำไหว,อันนำ
คำพอง,เทเรซำ สุดำรัตน์,อันนำ สุทศั น์สำ
 อุทิศให้ วิกตอร์ เติน,ยูรีอำ เฟื อง,เปโตร เติม,

ลูกๆ

200

ป้ำหนู

200

ยอแซฟ เสริ มศักดิ์,ฟรังซิส ไชยรัตน์
 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 
6 มิ.ย.18  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
19.00 น.  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์  นำงสุวรรณ
ลูก
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
นำงสำรำญ
 อุทิศให้ เปโตร สุภำ,กำทำรี นำ จุลลำ,เยโนเวฟำ
หนูทอม,มัทธิว เสนอ,อังแนส ประชำญ ทองอันตัง,
มำรี อำ อำวรณ์ ทรงพล วิญญำณปู่ ย่ำ ตำ ยำย วิญญำณ
ญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

วันเสาร์  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
9 มิ.ย.18  อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
06.00 น.

วันพุธ

วันพฤหัส  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด คุณตำตั้น เด่นไชยรัตน์

7 มิ.ย.18  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
06.00 น.  อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
 สุขสำรำญครอบครัว นำงวิไลพร เคน
8 มิ.ย.18  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
06.00 น.  อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ เบดำ ทะศรี โสริ นทร์ ครบ 26 ปี ,ยูเลียนำ
ลับลิห์ โสริ นทร์ ครบ 13 ปี วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง ประสิทธิ์ บือกุศล ครบ 20 ปี ,เทเรซำ
หลงมำ บือกุศล,อำกำทำ มน อยูแ่ ร่ ,ซิสเตอร์มีคำแอล
สุจินดำ อยูแ่ ร่
วันศุกร์

นำงสุวรรณ
ลูก

200
200

200
200
200

ลูกหลำน
นำงสุวรรณ
ลูก

300
200
200

นำงวิไลพร
นำงสุวรรณ
ลูก
นำงรัตนำ

250
200
200
300

นำงวิไลพร

250

นักบุญนอร์แบร์ต (พระสังฆราช)
ระลึกถึงทุกวันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปี
ท่านเป็น ผู้ดีมีสกุลของเมืองซานเทน ประเทศเยอรมันนี หลังจากที่ได้ใช้ชีวิต
ทางโลกอยู่ระยะหนึ่งแล้ว ท่านได้กลับใจ บวชเป็นพระสงฆ์และได้กลายเป็นนักเทศน์
จาริกไปตามที่ต่างๆ ในเรื่องนี้ท่านได้เป็นผู้นาหน้านักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี และนักบุญ
โดมินิโก
ท่านเป็นนักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งอันสอดคล้องกับที่พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่
7 ได้ทรงมีพระประสงค์จะทาการรื้อฟื้นปรับปรุงพระศาสนาจักรเป็นต้นให้พระศาสน
จักรได้เป็นอิส ระจากอานาจของทางฝ่ายบ้านเมือง ในเรื่องนี้ท่านได้เริ่มที่ตัวท่านเอง
ก่อนโดยปลดเปลื้องตัวท่านออกจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้นทางการเมือง ต่อจากนั้นท่าน
ได้ใช้วิธีการเดียวกันนี้กับบรรดานักบวชโดยได้เสนอแบบอย่างชีวิตซึ่งปลอดภัยจากการ

แทรกแซงของพวกเจ้าขุนมูลนาย และดังนี้ก็ได้ให้กาเนิดคณะ เปรมอนตราเตนส์ ต่อมา
ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชของเมืองมักเดบูร์กในประเทศเยอรมันนี
นักบุญนอร์แบร์ต ก็ได้รับเอาการปฏิรูปของพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 มาใช้
กับสังฆมณฑลของท่าน โดยได้พยายามยกฐานะชีวิต ของนักบวชและพยายามปลด
ปล่อยพระศาสนจักรให้เป็นอิสระจากพวกเจ้านายทางโลก

