วันที่ 7 - 13 มกราคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 2

พระสงฆ์ประจาวัดท่ าแร่
มิสซา 06.00 น. คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / มิสซา 07.30 น. คุณพ่ อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี / มิสซา 19.00 น. คุณพ่ อเจริยโชค สั นดี

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานมิสซาส่ งท้ายปี เก่ า : จํานวน 22,440 บาท / วันปี ใหม่ 19,360 บาท
2. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จํานวน 7,228 บาท
3. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุนิสา มังกาย กับ
ด.ญ.จุฑารัตน์ ตรงกงนาม พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 : สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง
คําเสงี่ยม / อ.ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คําศรี
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คําศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.วรัญญา ทองแท้ กับ
น.ส.พรชิตา ยงบรรทม
6. วันนี้ เวลา 09.30 น. : ที่ศาลาปิ ติมหาการุ ญ ทางวัดจะจัดกิจกรรมวันคริ สต์มาส วันเด็กและ
วันยุวธรรมทูต ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม สําหรับทุกโรงเรี ยน ในท่าแร่ ของเรา ขอ
พ่อแม่ผปู ้ กครองส่งเสริ มสนับสนุนบุตรหลานให้มาร่ วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
7. เชิญคณะพระหฤทัย : ร่ วมประชุมที่อารามคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ วันอาทิตย์น้ ี 7
มกราคม 18 เวลา 12.00 น.

8. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 18 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญมาร์การี ตา อาลาก๊อก
หนองบัวทอง และวัดพระนามพระเยซู นาคา พีน่ อ้ งที่ตอ้ งการสนับสนุนทําโรงทาน หรื อต้น
เงิน ก็ทาํ ได้ตามจิตศรัทธา
9. เชิญร่ วมเสกสุสานวัดอัครเทวดามีคาแอล แห่ งใหม่ : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 18 เวลา 09.00 น.
โดยพระสังฆราชหลุยส์ จําเนียร สันติสุขนิ รันดร์ ขอเชิญพีน่ อ้ งทุกชุมชน นักเรี ยน สภาภิบาล
วัด ผูน้ าํ ผูป้ กครอง กํานัน-ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ชุมชน อสม. กลุ่มพลมารี เซอร์ร่า วินเซนต์ เดอ
ปอล ซีเอฟซี และทุกกลุ่ม ทุกองค์กรในบ้านท่าแร่ ของเรา ร่ วมยินดี โมทนาคุณพระเจ้าด้วย
กันที่ประทานสิ่งนี้ให้เรา อันจะเป็ นบ้าน-ที่นอนแห่งสุดท้ายของเราลูกวัดท่าแร่ ทุกคน
10. งานฉลองบุญกองข้ าวประจาปี : วัดท่าแร่ ของเรา วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 18 เราจะมีมิสซา
ตามด้วยการแห่ศีลมหาสนิท และเสกกองข้าวที่ศาลามาร์ติโน มิสซาเช้าวันนั้น มีมิสซาเดียว
เริ่มเวลา 06.30 น. (มิสซา 1 และ 2 รวมกัน) ขอเชิญพีน่ อ้ งทุกคน ทุกกลุ่มกิจการคาทอลิกทุก
โรงเรี ยน อาราม บ้านเณร ร่ วมเทิดเกียรติศีลมหาสนิทในปี นี้อย่างสง่าสมเกียรติดว้ ยความ
ศรัทธา สําหรับข้าว ให้พนี่ อ้ งนําลงมาที่ศาลามาร์ติโนในภาคบ่าย ส่วนกิจกรรมพาแลง จะ
เป็ นเย็นวันเสาร์ที่ 13 มกราคม เริ่ มเวลา 18.00 น. จะมีการทานข้าวด้วยกัน การร้องเพลงของ
ตัวแทนแต่ละชุมชน และการแสดงของ 3 กลุ่ม คือ เด็ก เยาวชน และบาสโลบ สําหรับเงิน
บุญกองข้าวปี นี้ จะนําไปใช้ปรับปรุ งเวทีศาลามาร์ติโนให้ทนั สมัย สวยงาม
11.ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง ยอห์ น อติชาติ เหนือกลาง บุตรนายสว่าง กับ นางจุฬาพร
เหนือกลาง เลขที่ 116 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ มารีอา จุฑาทิพย์ พันธุออน
บุตรี นายสมพงษ์ กับ นางสุดารัตน์ พันธุออน เลขที่ 367 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
12. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
272 ตรม. ยังเหลืออีก 1,353 ตรม. : สุขสําราญแด่นางภูมริ นทร์ เบิม 3 ตรม. / สุขสําราญ
ครอบครัวนายพนัสเทพ กุลวงศ์ 1 ตรม. / ครอบครัวนายสุเทพ กุลวงศ์ อุทิศให้เปาโล
วรรณพ,มารี อา ทองหยาด,มีคาแอล พงษ์เทพ กุลวงศ์ และญาติที่ล่วงลับ 1 ตรม. / ยายวี
อุทิศให้มารี อา งามพิศ เสนาชัย,เบนา จอก,มารี อา ยายพันธ์ บุญรองเรื อง และญาติที่ล่วงลับ 1

ตรม. / คุณครู ศิรินทิพย์ คําพุทธ อุทิศให้มอนิกา สุนี คําพุทธ 3 ตรม. / ครอบครัวยายเทียน
ทอง อุทิศให้เปาโล ชลาม,เทเรซา รุ่ งทิวา,เบนาโด วิษณุ อุปพงษ์,กาทารี นา ประธานว่ามป้อง
,ปู ย่า ตา ยาย และญาติที่ล่วงลับ 4 ตรม. / ครอบครัววิภารัตน์ โพธิ์ปฐม อุทิศให้อนั นา
บุญรอง ,เทเรซา จิตนา เด่นไชยรัตน์ 2 ตรม. / ครอบครัวดารุ ณี กงพันลาด อุทิศให้อนั นา
บุญรอง,เทเรซา จิตนา เด่นไชยรัตน์ 2 ตรม. / สุขสําราญครอบครัวทรรศนพล เจเกษม,
ครอบครัวนางนิตยา สมพลวัฒนา, นางอรกมล เจนเกษม 10 ตรม. / ครอบครัวครู ชยั สวัสดิ์
– ครู สุภา ศรี วรกุล อุทิศให้ยอแซฟ กรมเรี ยน,เซซีลีอา ทองสุ ข ศรี วรกุล 10 ตรม. / นาง
มิ่งขวัญ ทองย้อย 1 ตรม. / นางทวีไทย แร่ ถ่าย 1 ตรม. / คุณกิตติพนั ธ์, คุณพิมพ์ชนก อุทิศให้
เปโตร พิสิฐ ทองศิริ 9 ตรม. / ครอบคครัวยายหมี่ และลูกหลาน 5 ตรม. / ครอบครัวนาย
สุภาพ สุขสง่าเจริ ญ 10 ตรม. คุณพ่ อขอขอบคุณพีน่ ้ องที่มีนา้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลธรรมดา วันที่ 7 – 13 มกราคม 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ทาบุญ

สมโภชพระคริสตเจ้ าแสดงองค์

 สุ ขสําราญแด่ น.ส.ฐิตินาฎ ปูนเข็ม
7 ม.ค.18  สุ ขสําราญครอบครัว นายสุ ภาพ สุ ขสง่าเจริ ญ
07.30 น.  สุ ขสําราญคล้ายวันเกิด นายสุ วรรณ ตรงกงนาม ครบ 51 ปี
 สุ ขสําราญครอบครัว นายพีรพงศ์ – นางชนิกา ทองอันตัง

 สุ ขสําราญครอบครัว นายวิมล แสนเมือง, ครอบครัวนาย
ประดิษฐ์ แสนเมือง, ครอบครัวนายประสิ ทธิ์ แสนเมือง,
ครอบครัวนางพิสมัย แสนเมือง
 สุ ขสําราญครอบครัว ครู วิโรจน์ – ครู ชุติมา กายราช,
อุทิศให้ กาทารี นา ลําดวน,ยวง บัปติสตา เจือง,เปาลา เกวียน,
มีคาแอล บุญเรื อง,เทเรซา สมนึก กายราช, ลูกหลานที่ล่วงลับ

อาทิตย์

ผู้ขอ

สาวิตรี
นายสุ ภาพ
นายสุ วรรณ
นายพีรพงศ์
ป้าบุญเตียน

200
1,000
200
200
300

ครู ชุติมา

200

 สุ ขสําราญครอบครัว นายประกาย ทรงถํ้า, อุทิศให้ 
อากาทา โสดา,ยอแซฟ บุญจันทร์ ดาลุนพันธ์,ลูซีอา ครองมา
,โทมา ขาล ทรงถํ้า,ปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.ดารุ ณี ยงบรรทม, อุทิศให้
ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม,ดาบตํารวจยอแซฟ นคร ปิ ยะรักษ์,ปู่
ย่า ตา ยายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คําภา,เปโตร บัวจันทร์
อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ วิการ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร ปารเมศ ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ โรซา มารี อริ ษา แดงลีท่า
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร
,ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง
 อุทิศให้ อันนา ประชาติ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซา วนิดา,เปาโล องต่อง,มารี อา บาต่อง,โทมา
พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์
ทุพแม่ง,เปโตร เซิก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา
บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา
อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร
สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,
มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา บุญตา,ลูกา คําผง แร่ ถ่าย วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา คําเปี่ ยง บรรจงศิลป์

นายประกาย

200

-

200

นางพิสมัย

200

นางเรี ยม
แม่
พี่สาว
ลูกๆหลานๆ

200
200
200
200

อุไรวรรณ
นายหวานใจ

200
200

น.ส.ณอร

1,000

อ.นิราสม

200

 อุทิศให้ ซีมอน อดิศยั โพธิ์ดํา

 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง,มารี อา บุญมาก,
เทเรซา วิไลลักษณ์,มารี อา ประสาท,เบเนดิกโต พจมาน
เดชาเลิศ,เอากุสติน ศราวุธ เจนเกษม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง ยุค,มารี อา หาย,ราฟาแอล ใหล่,มารี อา สาน
,มารี อา บาโบ่น,เปโตร เลือง,มารี อา เฮือง,เปโตร หนูรักษ์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สวาท,มารี อา ยายไข่,เทเรซา จันทร์จิรา,
ยูเลียอานา บัวพา อุปพงษ์,เปโตร ขัน,มารี อา ฝ้าย,เปโตร
ประถม ตรงกงนาม,โทมา อ่อน,มารี อา นวลตา ซึมเมฆ,ปโตร
ออม กิตติราช
 อุทิศให้ เปโตร จิน ห่อเหวี่ยน,อังแนส ทองศรี ลือแก้วมา
,มีคาแอล บุญถัน,มารี อา มะลินา ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ลอง,เยโนเวฟา บัวเรี ยน,เปโตร อ้อม
อุดมเดช
อาทิตย์  สุ ขสําราญครอบครัว คุณตาผ่อง จันทรงษี, อุทิศให้ เปาโล
7 ม.ค.18 ธนากร จันทรังษี ครบ 2 ปี ,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์ จันทรังษี,ยวง
10.30 น. บัปติสตา นิจจา ผาด่านแก้ว วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชําระ

 สุ ขสําราญครอบครัว ตาเอ็ง – ยายทัย และลูกหลานที่อยู่
ใกล้และไกล, อุทิศให้ เบเนดิกโต คําเหวียน,อากาทา หนูพ่วง
,เบเนดิกโต ประเสริ ฐ อินธิเสน,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่
ชัยหมื่น,เทเรซา ปราณปรี ยา มีบุญ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,

ศรี วรรณ
นางอรกมล

300
1,000

-

1,000

นางทัศณี

200

นายพีรพงศ์

200

จิ๋ม

200

คุณตาผ่อง

300

ยายประทัย

600

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช

 อุทิศให้ คุณยายมารี อา เทียม อุปพงษ์
ลูกๆ
 อุทิศให้ มีคาแอล บุญเทียบ ปานสังข์
ค.นางสี วยั
ค.ธวัฒชัย-บรรเทา
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ
ลูกๆทุกคน
 อุทิศให้ เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช
ลูก
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
นางโสมธิฏา
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คําสุ ขุม
มะลิ
 อุทิศให้ เทเรซา ซูซานนา,มีคาแอล วรชัย หาญริ นทร์
,ยอห์น บัปติสต์ ใจเลิศ เชียนพลแสน,เปโตร โข่ง,เอลีซาเบ็ธ
ม่อม,ซีปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว หาญริ นทร์
ครู ยงค์จาํ เริ ญ
 อุทิศให้ เปโตร เค้า,เทโอโดรา มา,ยวง บัปติสตา ต่วน,
อังแซม พริ้ ง,เปโตร ไซร้,อากาทา เพื่อน,มารี อา คําไผ,มารี อา
วิลยั ตระกูลมา,เปโตร ณรงค์ คําศรี วิญยาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ ยวง บัปติส คําเพือง กายราช,มาร์ธา คําแมน,
ยอแซฟ ภูเบศษ์ โสมสิ น ครบ 7 ปี ,เปโตร บุญส่ ง โพธิ์สว่าง
,คริ สตินา พรทิพย์ อุปพงษ์
สหกรณ์ฯ
อาทิตย์  สุ ขสําราญแด่ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่ พฒั นา
7 ม.ค.18 จํากัดทุกคน
19.00 น.  สุ ขสําราญครอบครัว นายปรี ชา อุปพงษ์,ครอบครัวนาง
จินดา อุปพงษ์,ครอบครัวนายสิ ทธิชยั กระบอกโท, อุทิศให้

ยวง บุญมี,อันนา บัง,ยวง สมเนตร สี สาวัน,เทเรซา สมรัตน์,
เปโตร พิม,มารี อา หัก,ยอแซฟ อดิศกั ดิ์,อันเดร สถิต อุปพงษ์
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

200
200
200
200
200

200
200

500

300

200
400

 อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา

 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว สว่าง,
เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
สุ ระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญาณในไฟชําระ
วันจันทร์  อุทิศให้ เทเรซา วนิดา,เปาโล องต่อง,มารี อา บาต่อง,โทมา
8 ม.ค.18 พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์
06.00 น. ทุพแม่ง,เปโตร เซิก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา
บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา
อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร
สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,
มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันอังคาร  โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสําราญแด่ วิลยั รุ่ งฤดี วายุ วาริ ช
9 ม.ค.18 วชิระ, อุทิศให้ โทมา คุย,ย่าบัวลี,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เซซีลีอา
06.00 น. วลัยวรรณ,เทเรซา โสภาตา,โทมัส สมวาร,มารี อา ใหล,เปโตร
เรื องวิทย์, ตาถอน, ยายกองแพง, ตาผอง, ยายจันที
 อุทิศให้ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น ครบ ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ไหล,ยอห์น อภินนั ท์ มังทะ,เอลีซาเบ็ธ
บัวหลัน่ ,มีคาแอล เสมียน,เปโตร กาไว,อันนา หมอก
เหล่าบุญมา วิญญาณในไฟชําระ
วันพุธ  โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสําราญแด่ วิลยั รุ่ งฤดี, อุทิศให้
10 ม.ค.18 คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ, พ่อชาลี, แม่จอน, ยายอินตอง,
06.00 น. หลวงจันทร์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  สุ ขสําราญคล้ายวันเกิด กานต์วิกา เจริ ญพงศ์,สุ ขสําราญ
11 ม.ค.18 ครอบครัว อ.ไกรแก้ว เจริ ญพงศ์
06.00 น.  สุ ขสําราญแด่ นางเปรมจิตร ยมบุญ, อุทิศให้ อันนา

นางอริ สรา
แม่

นายหวานใจ

200
200

200

หนูพนั ,ฟิ ลิปเป พรภิรมย์ ยมบุญ,เปาโล อดิศร โคตะรักษ์
วันศุกร์  สุ ขสําราญครอบครัว นายณรงค์ – นางรจนา กายราช และ
12 ม.ค.18 ลูกหลานๆ โอกาสแต่งงาน ครบรอบ 40 ปี
06.00 น.  อุทิศให้ กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง
 อุทิศให้ ,มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล
จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด,มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ
อุดมเดช วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
วันเสาร์  อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดํารงไทย
13 ม.ค.18  อุทิศให้ เอลีซาเบ็ธ แพง (แจ่ง) โสริ นทร์
06.00 น.

นักบุญฮิลารี่ แห่ ง พอยทิเออรส์
-

100

นายหวานใจ
นางคําหล้า

500
500

-

100

-

-

ป้าบุญลอง

200

นางเปรมจิตร

200

นางรจนา

300

ญาติพี่นอ้ ง
ป้ามะลิ

500
200

คุณครู ปรี ยาพร
คุณสิ รินธร

200
200

( พระสังฆราช – นักปราชญ์ )

ระลึกถึงทุกวันที่ 13 มกราคม ของทุกปี
องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านงู, ต่อต้านการโดนงูกดั , เด็กหัวทึบ สิ่ งสื่ อแทนถึงท่าน : คืองู ท่านเกิดมาใน
ครอบครัวชนชั้นสู งชาวเพเกิน ที่เชื่อในเทพเทวาหลายองค์แบบพหุ เทวนิยม ขณะ ที่ช่วงแรกในชีวิตของท่าน
นั้นดูเรี ยบง่าย และไม่มีอะไรที่หวือหวาจนเป็ นที่น่าจดจํา เพราะท่านเจริ ญวัยมา แต่งงาน และมีลูกกันตาม
อย่างคนทัว่ ไป และได้ทาํ การศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่งจากการศึกษาเรี ยนรู ้ของท่านนี่เอง ทําให้ท่านเริ่ ม
ตระหนักรู ้ถึงเรื่ องความเชื่อความศรัทธา เรื่ องการไถ่บาป และเรื่ องของกิจศรัทธาทั้งหลาย ทําให้ท่านเปลี่ยน
จากพหุ เทวนิยม มาเป็ นเอกเทว นิยม คือเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดแต่เพียงพระองค์เดียว และเมื่อท่านได้
ศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น ท่านก็ยงิ่ เกิดความเชื่อความศรัทธามากยิง่ ขึ้น และเมื่อท่านได้ศึกษาอ่านพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่จนจบครบถ้วน ท่านก็ได้กลับใจหันมารับเชื่อในคริ สตศาสนาอย่างสัมบูรณ์
ท่านได้ดาํ รงคงตนในความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้าได้อย่างดีเสมอมา จนกระทัง่ ทําให้ท่าน
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นบิชอปใน พอยทิเออรส์ ระหว่างช่วงปี 353 ถึงปี 368 ท่านได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับ
องค์จกั พรรดิ ในการที่พระองค์จะทรงมาควบคุมดูแลและจัดการเรื่ องทางคริ สตจักรเอง ทําให้ท่านถูกขับไล่
ออกไป ท่านชอบใช้เวลาไปกับการเขียนหนังสื อ ในการอธิบายเรื่ องของความเชื่อความศรัทธา ซึ่งจากผลของ
งานเขียนก็ดี คําเทศน์สอนของท่านก็ดี ได้มีส่วนทําให้หลายต่อหลายคนได้กลับใจ และหันมารับเชื่อ หลังจาก
นั้น ท่านได้เดินทางกลับไปยัง พอยทิเออรส์ และลงแรงทํางานของท่านต่อไป ซึ่งงานเขียนของท่านยังมีส่วน

ช่วยให้พวกเพเกินหลายต่อหลายคนได้กลับใจใหม่ ท่านยังร่ วมกันกับนักบุญ วิเวนติอุส ในการต่อสู ้กบั
ลัทธิอะริ อานิสม์ และได้รับการประกาศเป็ นปราชญ์แห่ งศาสนจักร ในปี 1851

