เวทย์สุนทรทัต กับ นำงวรรณำ บุตรสวน ที่อยู่ 225/41 หมู่ 5 ต.บ้ำนสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
กับ เบเนดิกตา สุพัตรา อินธิเสน บุตรีนำยไมตรี กับ นำงอภัย อินธิเสน ที่อยู่ 1116 หมู่ 1
ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 25
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 18 จำนวน 16,584 บำท ขอพระอวยพรพีน่ ้องทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 18 : อ่ำนพระวำจำโดย ครูปรำณี แสนเมือง กับ
ครูโสภำพร บรรจงศิลป์ พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : กำนันอัยกำร จำปำรำช / สท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / คุณนภำศำสตร์ ชำแสน / สำรวัตรสมเกียรติ วงศ์ลำพันธ์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 18 : อ่ำนพระวำจำโดย ครูชูศรี กำยรำช กับ
ครูสุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 18 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดำ เบญจกวินเลิศ
5. วันอาทิตย์นี้ (อำ.17 มิถุนำยน 18) : พิธีล้ำงบำปเด็ก เวลำ 09.00 น.
6. ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนำยน 18 เวลำ 19.00 น. ที่ห้องประชุม
สภำภิบำลวัด อำคำรยอแซฟ กอมบูริเออ ขอเชิญผู้นำกลุ่มย่อย และผู้สนใจเข้ำร่วมประชุม
อย่ำงพร้อมเพรียงกัน
7. ประชุมกลุ่มย่อยบีอีซี : ขอเชิญพี่น้องทุกคน เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุ้ม
ของตนเอง ในวันพุธที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนำยน 18 เวลำ 19.00 น.
8. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่ำง นายนพดล เวทย์สุนทรทัต บุตรนำยพรรณทิพย์

9. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจำคแล้ว
1,232 ตรม.ยังเหลืออีก 393 ตรม. : ลูก อุทิศให้เปโตร ลำแคน,มำรีอำ เทียม อุปพงษ์ 2 ตรม.
/ นำงรำตรี คำผำเยือง อุทิศให้ยอแซฟ แก้ว,มำรีอำ คำบำ และลูกๆหลำนๆทุกคน 2 ตรม. /
สุขสำรำญครอบครัวพงษ์ชีวกุล – Artbauer Families 1 ตรม. / น.ส.ดวงกมล อุทิศให้ มำรีอำ
ประไพ,เปโตร สมควร,มำรีอำ แก่นสำ,เปำโล สุกัน,มำร์ธำ ละมวล บือกุศล 3 ตรม. / อุทิศให้
เปำโล มำนะ คำศรี 10 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 11 เทศกาลธรรมดา วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

 สุขสำรำญแด่พนี่ อ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุขสำรำญครอบครัว นำยวีระเดช ทรงเล็กสิงห์,
ป้ำมะลิ
17 มิ.ย.18 ครอบครัวนำยเชวงศักดิ์ ทรงเล็กสิงห์
นำงแสงจันทร์
07.30 น.  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงแสงจันทร์ มังกำย
คุณจอย
  สุขสำรำญแด่ นำงบุญมำ หล้ำพรหม
คุณยิว
สุขสำรำญครอบครัว นำยวิทยำ-นำงสุวมิ ล บือกุศล
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด เปโตร วีระนันท์ อินธิเสน
นำยวิรชั
 สุขสำรำญครอบครัว นำยวิรัช – นำงอรทัย
อุดมเดช และลูกๆหลำนๆ, อุทิศให้มีคำแอล จันทร์เพ็ง
อุดมเดช ครบ 39 ปี ,โรซำ จันทน์สด อุดมเดช ครบ 66
ปี ,มีคำแอล บุญเรื อง,ยอแซฟ ประทิน อุดมเดช,
อาทิตย์

ทาบุญ

200
300
200
300
300
300

กำทำรี นำ ดำริ นทร์ กำยรำช,เทเรซำ ซ่อนกลิ่น นวำนุช
,เซซีลีอำ ยุพนิ พลำกุล,ยออำกิม ทวี อุดมเดช,ลูกหลำน
ญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ


 สุขสำรำญครอบครัว นำงบวร สัตย์จริ ง, อุทิศให้
เปำโล เซือม,มำรี อำ ลี หล้ำพรม,ยวง วิลยั ,อันตน
สมเกียรติ,มำรี อำ ยวนจิต ยงบรรทม,ยวง หนูแจง,
เทเรซำ นงค์,มีคำแอล ชัยณรงค์ กุลวงศ์ วิญญำณญำติ
พีน่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 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 โทมัส สมจิตร แสนปำก
 อุทิศให้ โยเซฟี นำ คำสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พำพรมลิด
 อุทิศให้ มีคำแอล เชำวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์,
มีคำแอล จันทร์เพ็ง,โรซำ จันทน์สด,เปโตร เหมือน,
มีคำแอล ซ้ำย,มำรี อำ เตือนใจ ญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยำซินตุส สมชัย อุปพงษ์ ครบ 100 วัน
,มำร์ธำ คำหวำ ชัยหมื่น,มำซินโต บุญมำ อุปพงษ์,
เปำโล มีชยั โน๊ตสุ ภำ
 อุทิศให้ มำรี อำ ประไพ,เปโตร สมควร,มำรี อำ

คุณจอย

200

นำงพิสมัย

200

ลูกหลำน
ลูก

200
200

ป้ำวรรณ
ลูกๆ
ป้ำมะลิ

200
200
200

นำงบังอร

น.ส.ดวงกมล

500

แก่นสำ,เปำโล สุกนั ,มำร์ธำ ละมวล บือกุศล
ลุงพัง
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล,ยวง สุทธิ,เซซี ลีอำ
เพียง,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง,ยออำกิม คัง บุดดีดว้ ง
คุณเจษฎำ
อาทิตย์  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยเจษฎำ อุปพงษ์,
17 มิ.ย.18 สุขสำรำญแด่พนี่ อ้ งทุกคน, อุทิศให้ อุทิศให้ มำรี อำ
10.30 น. ยำยไข่ อุปพงษ์ ครบ 2 ปี ,มีคำแอล สวำท อุปพงษ์ ครบ
 19 ปี ,เทเรซำ จันทร์จิรำ อุปพงษ์ ครบ 10 ปี ,เปโตร
ออม กิตติรำช,ยูลีอำนำ บัวพำ อุปพงษ์ วิญญำณที่ไม่
มีใครคิดถึง
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงบรรเทำ ทรงหำคำ,
นำงบรรเทำ
อุทิศให้ สเตฟำโน เศียร,ลูซีอำ บุญมำ พำพรหมฤทธิ์
,มำรี อำ บุญมี,อันนำ นินทำ,เทเรซำ สัญญำ
 สุขสำรำญครอบครัว คุณธีระยุทธ,คุณวุฒิชิระ
ลูกหลำน
อุดมเดช และลูกหลำน, อุทิศให้ ยออำกิม ทวี,อันนำ
สมปอง อุดมเดช
 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
อ.สุ นทรำภรณ์
 อุทิศให้ อันนำ กำวี เตินถิ,พระคุณเจ้ำลอเรนซ์
คำยน์ แสนพลอ่อน,คุณพ่อเปำโล สมพร อุปพงษ์
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ กำทำรี นำ รำตรี ศรี วรกุล
มุกดำ-อุไรรัตน์

300
200
200

200

300

200

200
200

500

 อุทิศให้ โรซำ นิพร ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนำ อำภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน

 อุทิศให้ โยเซฟี นำ คำสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร ลำแคน,มำรี อำ เทียม,กำทำรี นำ
งำมนิด อุปพงษ์,ยวง วรวิทย์,เปโตร เสวียน,เปโตร จิน
,อักแนส ทองศรี ลือแก้วมำ,อันนำ ภู
 อุทิศให้ โทมำ สนิท,โรซำ ยอย ทรงหำคำ,เปำโล
พิลำ,เปำโล ลำ,ยำยผำง ยงบรรทม,สเตฟำโน เศียร,
ลูซีอำ บูญมำ พำพรหมฤทธิ์
 อุทิศให้ ลูกำ โนรำ,โรซำ ผับ,เบเนดิก พร้อม มรดก
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ,เซซีลีอำ หนูรื่น,เปำลำ
วิรัชดำ เชียนพลแสน
อาทิตย์  โมทนำคุณพระเจ้ำ แม่พระ,สุขสำรำญแด่ รุ่ งฤดี –
17 มิ.ย.18 วิลยั สมแสน,ด.ช.วำริ ช มณี รัตน์, อุทิศให้คุณพ่อ
19.00 น. ยอแซฟ กอมบูริเออ,ตำกวน,ยำยกองแพง ปำนสังข์,
 โทมำ คุย,ย่ำบัวลี,โทมัส สมวำร,มำรี อำ ใหล,ฟิ ลิป
ศรี สวัสดิ์,เซซีลีอำ อุลยั วรรณ,เปโตร เรื องวิทย์
ยงบรรทม,เปโตร ธำนี เสมอพิทกั ษ์,ตำผอง พิลำทำ,
ยำยจันที
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว
สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์,กำทำรี นำ วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปำโล สุระชัย แร่ ถ่ำย,อันตน ประมวล,
เทเรซำ ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญำณในไฟ

ลูกหลำน
ลูกๆหลำนๆ
ลูก
ลูก

200
200
200
200

ป้ำตำ

300

นำยธวัฒชัย

200

วันจันทร์
18 มิ.ย.18

06.00 น.
ประครองศิลป์

คุณนำง

500
300
19.00 น.

-

100

วันอังคาร
19 มิ.ย.18

06.00 น.

นำงวิไลวัลย์

200

วันพุธ
20 มิ.ย.18

06.00 น.

ชำระ
 อุทิศให้ คุณตำโทมัส สงวน,คุณยำยกำทำรี นำ
ทองใส อินธิเสน,โรซำ เสนำะ เฮืองฮุง

 อุทิศให้ นำงฤทัย,นำยอำกำปิ โต,อัลเบนโต เวียงชัย
,นำงเพลินพิศ อำกอสตำ,นำงทองใบ ไอบำรู ,
นำยคมสันต์ เสนำชัย,นำงทองใส สิงห์ทองลำ
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยพงศ์ศกั ดิ์ – นำงวันวิสำ
กิจบำรุ ง, อุทิศให้ ยวง ประยูร คำร้อยแสน
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ คุณทนงศักดิ์ กล่อมสุวรรณ
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล,ยวง สุทธิ,เซซี ลีอำ
เพียง,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง,ยออำกิม คัง บุดดีดว้ ง
 ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี
 สุขสำรำญครอบครัว นำยสุพฒั น์ – นำงพัชนี และ
ลูกๆทั้งสองคน, สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยยุทธนำ
บือกุศล
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
ครบ 2 เดือน
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล,ยวง สุทธิ,เซซี ลีอำ
เพียง,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง,ยออำกิม คัง บุดดีดว้ ง
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงพิศดำ มังช้ำง
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ แช่ม,ยุสติโน ทรงสิทธิ์ เชียงแมน,
อันโตนีโอ เข้ม,โยเซปี นำ ปั ดชำ,เทเรซำ ริ วำร

ลูกๆ

200

นำยเกรี ยงไกร

200

-

100

นำงสุวรรณ
ลุงพัง

200
230
200

นำงพัชนี

20

นำงสุวรรณ

200

ลุงพัง

200

นำงพิศดำ
นำงสุวรรณ

200
200
200

นำยวีระพงษ์

เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล,ยวง สุทธิ,เซซี ลีอำ
เพียง,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง,ยออำกิม คัง บุดดีดว้ ง
 อุทิศให้ ยวง สุรีย ์ มังช้ำง,มำรี อำ มักดำเลนำ
ใสแก้ว,มำรี อำ สมจิตร,ยอแซฟ ปรี ชำ มำสวน
19.00 น.  ประชุมบีอีซี
วันพฤหัส  สุขสำรำญครอบครัว คุณตำตั้น เด่นไชยรัตน์
21 มิ.ย.18  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์

06.00 น.  อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล,ยวง สุทธิ,เซซี ลีอำ

ลุงพัง


นำงพิศดำ
ลูกหลำน
นำงสุวรรณ
ลุงพัง

200

ยำยวรรณ
วันเสาร์  สุขสำรำญครอบครัว ยำยวรรณ และลูกหลำนทั้ง
23 มิ.ย.18 ใน และต่ำงประเทศ, อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์
06.00 น. ปรำโมทย์,ซิสเตอร์โซลันซีอำ วิโรจน์,เทเรซำอำรี รัตน์
,เปำโล เทเวศน์,เปำโล สำลี,เปโตร ปรี ชำ วิญญำณพ่อ
แม่ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
นำงสุวรรณ
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก หลีขิม แซ่เอื้อ,อันนำ หมุยลั้ง,
ลูกำ เซ็งเภำ แซ่ลิ้ม,คลำรำ เชี๊ยะขิม แซ่ต้งั วิญญำณ

ลุงพัง

200

300
300
200
200

เพียง,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง,ยออำกิม คัง บุดดีดว้ ง
19.00 น.  ประชุมบีอีซี
วันศุกร์  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
นำงสุวรรณ
22 มิ.ย.18  อุทิศให้ เปโตร บังเอิญ กิจบำรุ ง วิญญำณในไฟชำระ
06.00 น.  อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล,ยวง สุทธิ,เซซี ลีอำ
ลุงพัง
เพียง,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง,ยออำกิม คัง บุดดีดว้ ง

พีส่ ำว น้องชำยที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อำนำสตำซีอำ ไพศำล,ยวง สุทธิ,เซซี ลีอำ
เพียง,ฟรังซิสโก คง,อันนำ ผึ้ง,ยออำกิม คัง บุดดีดว้ ง

200
100
200

400

200
100

นักบุญโรมูอัลโด (อธิการ)
ระลึกถึงทุกวันที่ 19 มิถุนายน ของทุกปี
นักบุญ โรมูอัลโด สืบเชื้อสำยมำจำกท่ำนดยุ๊คแห่งเมืองรำแวนำ ท่ำนได้ดัดแปลงวินัยของ
คณะเบเนดิกตินให้เข้ำกับชีวิตฤำษีที่สันโดษ และได้ตั้งคณะกำมัลโดเลซี ในป่ ำของหุบเขำลึกแห่ง
แม่น้ำอำร์โน ที่เมืองคำมัลโดลีในประเทศอิตำลี
แม้ว่ำเพื่อประโยชน์ของกำรทำงำน นักบุญ โรมูอัลโด ไม่เคยละทิ้งกำรสวดภำวนำทำง
พิธีกรรมที่เข้มข้น นอกนั้นท่ำนยังได้ผนวกเอำประสบกำรณ์ที่จะแบ่งปันควำมช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในบรรดำพี่น้องและควำมสันโดษกับพระเจ้ำ โดยพยำยำมยึดถือเอำแบบอย่ำงของพระคริสต
เจ้ำ ท่ำนได้สนใจกับปัญหำทุกเรื่องของพระศำสนจักรในสมัยของท่ำน เช่น กำรแพร่ธรรมในแคว้น
โบฮีเมียและประเทศโปแลนด์ กำรจำริกแสวงบุญไปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ กำรปฏิรูปชีวิตนักบวชและ
ชีวิตฤำษี
ในทุกวันนี้พวกฤำษี “กำมัลโดเลซี” ยังเป็นศูนย์กลำงที่มีชีวิตชีวำในกำรเจริญชีวิตเป็น
พยำนยืนยันต่อต้ำนควำมเสื่อมโทรมที่คุกคำมชีวิตฤำษีและชีวิตนักบวชที่มีอยู่เสมอในทุกยุคทุก
สมัย และนี่แหละที่เป็นควำมประสงค์อันแรงกล้ำของผู้ก่อตั้งคณะ
ในบรรดำนักบุญ “เป็นพระเจ้ำเองที่ได้ตรัสกับเรำ ทรงชี้แจงให้เรำได้เห็นและทรำบถึง
หมำยสำคัญแห่งอำณำจักรของพระองค์ซึ่งก็ได้มีกองทัพของบรรดำผู้ที่เป็นพยำนยืนยันได้มุ่งหน้ำ

ไปสู้อำณำจักรนี้ท่ำนเหล่ำนี้กำลังนำหน้ำเรำอยู่”
นักบุญโรมูอัลโด ไม่ยอมรับเกียรติยศจำกผู้ใหญ่ของอำรำมฤำษีซำน อำปอลลีนำเร อิน
คลำสเซ แห่งเมืองรำแวนำ เพรำะท่ำนได้ไปทรำบว่ำตำแหน่งเกียรติยศที่พวกเขำจะมอบให้ท่ำน
นั้น เพื่ อว่ำพวกเขำจะใช้ท่ ำนเป็ น เครื่องมื อในกำรแสวงหำอ ำนำจของตนเองมำกกว่ ำจะเป็ น
สัญลักษณ์ของกำรให้บริกำร ท่ำนได้กล่ำวซ้ำไปซ้ำมำบ่อยๆ ครั้งถึงคำสั่ง สอนของพระเยซูคริสต
เจ้ำที่ว่ำ...
“ใครที่ไม่เสียสละตนเอง คนนั้นก็ไม่สำมำรถเป็นศิษย์ของเรำได้”

