8. เชิญพี่น้อง : ร่วมฉลองวัดนักบุญอันนา หนองแสง จ.นครพนม ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม
2018 เวลา 10.00 น. (คุณพ่อสุกิจ นารินรักษ์ : เจ้าวัด)

วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 29
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 18 06.00 น. = 5,056.- / 07.30 น. = 3,501.- /
10.30 น. = 2,937.- /19.00 น. = 3,604.- รวม 15,098 บาท (อา.ที่ 1 ก.ค. : 16,223 บ.)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย ผญ.รัดดาพร บุริพา กับ
นางสมัย ศรีวรกุล พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : กานันอัยการ จาปาราช / สท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / คุณนภาศาสตร์ ชาแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. วันอาทิตย์นี้ (อา.15 กรกฎาคม 18) : พิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 18 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปีติ
มหาการุญ ขอเชิญผู้นากลุ่มย่อย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
7. ประชุมกลุ่มย่อยบีอีซี : ขอเชิญพี่น้องทุกคน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุ้ม
ของตนเอง ในวันพุธที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 18 เวลา 19.00 น.

9. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจาคแล้ว
1,294 ตรม.ยังเหลืออีก 331 ตรม. : ครอบครัวนางพุดชา บุตรโค และลูกหลาน อุทิศให้
อันนา วารี,เปาโล สุดา บุตรโค,ยอแซฟ บุญมี,อักแนส สา ทองอันตัง และญาติทั้งสองฝ่าย 1
ตรม. / ญาติๆ อุทิศให้มาระโก สมรัตน์ สกลธวัฒน์ 33 ตรม. / ครอบครัวนายวิโรจน์ –
นางปรารีย์ คาศรี อุทิศให้เปาโล คาผาง,โรซา สา,รังษีแก้ว,อากาทา สีไว คาศรี และญาติที่
ล่วงลับ 2 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

 สุขสาราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ครู แสงจันทร์ ศุภวิทยา
อ.ประสิทธิ์
15 ก.ค.18 เจริ ญกุล
07.30 น.  สุขสาราญแด่ นายชีววิทย์ พาพรมลิก, ครอบครัว
จีระศักดิ์
 ยายราไพ ยงบรรทม
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด
อ.ละออศรี
คุณชวพล หาญริ นทร์
สุขสาราญคล้ายวันเกิดนายวิรัช อุดมเดช ครบ 75 ปี นายวิรัช
 สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
สท.ศิริพงษ์
สท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน
 สุขสาราญครอบครัว คุณยายประเซียน เชื้อขันตี
ประเซียน
อาทิตย์

ทาบุญ

300
200
200
200
300
300

และลูกๆทุกคน,อุทิศให้ อันโตนีโอ อ่า,มอนิกา แยง
,ยอแซฟ ประดิษฐ์,อันนา มารี อา สุภาวดี พาพรมฤทธิ์,
นายบุญชู ชานิกล้า,นายรัฐศาสตร์ ม่วงงาม วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

 สุขสาราญครอบครัว นางดารุ ณี กงพันราช,
อุทิศให้ อันนา บุญลอง,เทเรซา จิตนา เด่นไชยรัตน์
 สุขสาราญแด่ นายเทวราช กาแก้ว, ครอบครัว
นางลาพิน กาแก้ว, อุทิศให้ ยอแซฟ ภูมี กาแก้ว,เปโตร
บุญถัน อุปพงษ์,อันนา บุดดา,เปโตร เก๋ ง ปรี ดีสนิ ท,
กาทารี นา บุญมา ศรี สุพนั ธ์,เอลีซาเบ็ธ เหรี ยญ,
ฟรังซิสโก คาวัง กาแก้ว วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว ครู นิยม เหนือกลาง, อุทิศให้
มารี อา ปิ ยะรัตน์,มอนิกา คาต่อน,ฟรังซิสโก คามี,
โทมา สาย,เซซีลีอา จัสติน ถนอม นิยมธรรม
 สุขสาราญครอบครัว คุณพ่อทวีศิลป์ พงษ์พศิ ,
อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน พงษ์พศิ ,
มีคาแอล หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,ยบวง
บัปติสตา มงคล,กาทารี นา สุวรรณา,แคทธารี น อัจฉรา
,ยอแซฟ เอิน
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,
จ่าสิบเอก แสง อ้นสูงเนิน และญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมัส สมจิตร แสนปาก

นางดารุ ณี

200

นางลาพิน

300

ครู ต๋ ยุ

วิยะดา

นางพิสมัย

ลูกหลาน

 อุทิศให้ โยเซฟี นา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พาพรมลิด

 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ จ่าสิบเอกเปโตร ปรารถนา ชัยราช
 อุทิศให้ มีคาแอล วัง ศรพิมพ์
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ วิญญาณญาติ
พีน่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน,เปโตร ดิ้ง,
กาทารี นา วิไล,เปาโล อิศวร,ราฟาแอล วัชริ นทร์,
นายธีรภัทร อุดมเดช,แคททรี ยา อารี คาเมือง
 อุทิศให้ เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์ ครบ 2 ปี ,เทเรซา
ประพันธ์ เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ เปาโล คาเวิน,มารี อา ทองหยาด,อันโต
นีโอ พิชิต,มีคาแอล วินิจ,เทเรซา ปราณี ,มีคาแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

ลูก

200

นางสุวรรณ
ลูกๆ
นางจาเนียร
นางบุญสูง
นางมณี รัตน์
นางสุภาพร

200
200
200
200
200
200

คุณครู ปรี ยาพร

นายวีระชัย

200
200

นายสิทธิชยั

200

น.ส.ณัชชา

300

 สุขสาราญครอบครัว นายทินกร มานะโพน
ทัศวาริ นทร์
15 ก.ค.18 อุทิศให้ เปาโล เฉลิมพล มานะโพน
10.30 น.  อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
 มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครู ชูศรี

200

200

500

200

200

อาทิตย์

200

200

ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,อันนา หมี่ ศรี เรไร
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ กาทารี นา ราตรี ศรี วรกุล
 อุทิศให้ โรซา นิพร ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ อันนา หมี่ ศรี เรไร
 อุทิศให้ มีคาแอล เพชร ฤกษ์ดี (พีอ่ ่อน),เปโตร
สันติศกั ดิ์ ยงบรรทม (พีห่ น่อง)
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ อันนา เลี่ยมพันธ์,เปาโล สมรัตน์ จันทรังษี
ครบ 22 ปี
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ เชียนพลแสน
,อากาทา ยุพา มานะพล,ซาบีนา ทองรัตน์,มีคาแอล
นิชชัย ทองอันตัง,ยอแซฟ วิระศักดิ์ เชียนพลแสน,
คุณพ่อยอแซฟ ตรรกวิทย์ เวียรชัย วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง
ที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา คาเพียง กายราช,มาร์ธา
คาแมง,คริ สตินา พรทิพย์ อุปพงษ์,ยอแซฟ ภูเบศร์
โสมสิน,เปโตร บุญส่ง โพธิ์สว่าง
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว
15 ก.ค.18 สว่าง,เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์
19.00 น. วีระวัฒน์,เปาโล สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,

อาทิตย์

อ.สุ นทราภรณ์

เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง

 อุทิศให้ นางฤทัย,นายอากาปิ โต,อัลเบนโต เวียงชัย นายเกรี ยงไกร
,นางเพลินพิศ อากอสตา,นางทองใบ ไอบารู ,
นายคมสันต์ เสนาชัย,นางทองใส สิงห์ทองลา
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา อนงค์ พิมพ์สิทธิ์ วิญญาณลูก และ
น.ส.สวรส
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
ลูกสาว
 อุทิศให้ มารี อา วันคา กรมแสง,ยอแซฟ ไกรวิทย์
สามี – ลูกๆ
ปะกิ่ง

200

500
200
ลูกหลาน
ลูกๆหลานๆ 200
1,000
ญาติ
200
น้องสาว
มุกดา-อุไรรัตน์

น.ส.ปราณี

200
200

นวลอนงค์

300

ยายประสาน

วันจันทร์  สุขสาราญแด่ นายกรกฎ อุดมเดช
16 ก.ค.18  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์

200
200

300
300
200

นายกรกฎ
ป้าสุวรรณ

300
200

รัตน์ติรส

200

ครอบครัว

1,000

06.00 น.

พงษ์ลดา

200

นางวิไลวัลย์

200

19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี
วันอังคาร  สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ราไพวรรณ รุ จิพจน์,
17 ก.ค.18 อุทิศให้เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน,
06.00 น. มารี อา นภารัตน์อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,
คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา สิมมะลี
สกนธวัฒน์
 สุขสาราญครอบครัว นางธารสวาท คาเสงี่ยม,

อุทิศให้ เปโตร เวิล,อันนา หนูหวี่ คาเสงี่ยม,ยอแซฟ
ศุภวัฒน์,อันนา บาหมี่ ศรี เรไร,ยอแซฟ โตน ตรั่นวัน
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
วันพุธ  สุขสาราญครอบครัว นายเวช –นางหนูพร นาอุดม
18 ก.ค.18 และลูกๆทุกคน,โมทนาคุณพระเจ้า นายพลวัฒน์
06.00 น. ไชยโก, อุทิศให้ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ จัสติน ถนอม นิยมธรรม ครบ 4 ปี
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
19.00 น.  ประชุมบีอีซี
วันพฤหัส  โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ,สุขสาราญแด่ รุ่ งฤดี –
19 ก.ค.18 วิลยั , อุทิศให้ โทมา คุย,ย่าบัวลี ตระกูลมา,เซซีลีอา

06.00 น. อุลยั วรรณโทมัส สมวาร,มารี อา ใหล,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,
ตาผอง,ยายจันที พิลาทา,มารี อา กองแพง, ตาถอน
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
19.00 น.  ประชุมบีอีซี
วันศุกร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ปรี ยาดา จันทร์มา
20 ก.ค.18 ครบ 8 ขวบ, อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,

06.00 น. ลูซีอา บางีน, คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโต
นีโอ เชิดชาย,ยวง บัปติสตา ศราวุธ,มารี อา สร้อยสุดา
จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์

ธารสวาท

วันเสาร์  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์

ป้าสุวรรณ

200

21 ก.ค.18

06.00 น.
ป้าสุวรรณ
คพ.เอ

200
200

ครู ต๋ ยุ
ป้าสุวรรณ

300
200

นักบุญโบนาเวนเจอร์ แห่ งบักนอเรจิโอ
-

100

ป้าสุวรรณ

200

รัตน์ติรส

200

ระลึกถึงทุกวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี
องค์ อุปถัมภ์ : ต้ านปั ญหาเกี่ยวกับลาไส้
สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : หมวกพระคาร์ดินลั , ศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์, ผอบศีล, พระคาร์ดินัล
ในชุดคลุมพระฟรานซิสกัน มักกาลังอ่านหรื อเขียนหนังสืออยู่
ในวัยเด็ก ท่านประสบโรคร้ายอย่างสาหัส หากแต่ได้รับการรักษาให้หายด้วยการสวด
ภาวนาขอจากนักบุญ ฟรานซิส แห่ ง อัสซี ซี ด้วยความศรัทธาที่ท่านมีอย่างแรงกล้านี่ เอง ทาให้
ท่านตัดสินใจเข้าร่ วมกับคณะฟรานซิ สกัน ด้วยวัย 22 ปี ท่านได้ศึกษาเทวศาสตร์ และ ปรัชญา
ในปารี ส และท่านยังเป็ นเพือ่ นที่ดีกบั นักบุญ โทมัส อไควนัส ผูเ้ ป็ นปราชญ์แห่งเทวศาสตร์ และ
เป็ นพระสหายกับกษัตริ ย ์ นักบุญ หลุยส์ ที่ 9 อีกด้วย
ท่านได้ข้ นึ เป็ นผูน้ าของคณะฟรานซิสกันในวัย 35 ปี และขึ้นเป็ นพระบิชอปประจาอัล
บาโน่ ประเทศอิตาลี และตามมาด้วยตาแหน่ งพระคาร์ดินัลในภายหลัง ท่านเป็ นโฆษกประจา
สภาแห่งลิออนส์ ตลอดชีวิตของท่าน ท่านได้สร้างงานประพันธ์ และผลงานที่เลื่องชื่อออกมา
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ประวัติของนักบุญ ฟรานซิส หรื อหนังสื อเรื่ อง The Mind’s Road to God,
Psalter of the blessed Virgin Mary และ Journey of the Mind into God

