วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 31
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์ มิสซา 07.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ (คุ้มโนนสาราญ)
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 18 06.00 น. = 6,277.- / 07.30 น. = 3,483.- /
10.30 น. = 4,390.- /19.00 น. = 3,348.- รวม 17,498 บาท (อา.ที่ 15 ก.ค. : 17,018 บ.)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย ครูธนวัฒน์ ซึมเมฆ กับ
น.ส.น้าทิพย์ ซึมเมฆ พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรียงไกร ว่ามป้อง
/ คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย ครูชูศรี กายราช กับ
ครูสุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุวรี บุริพา กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
5. วันต่อต้านการค้ามนุษย์สากล : วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2018 โปรดช่วยกันต่อต้านการค้า
มนุษย์ และยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ
6. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 18 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผู้สูงอายุ เวลา 10.30 น. และจะมีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
7. เชิญร่วมฉลองอารามกลาริส กาปูชิน ท่าแร่ : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น.

ทางอารามขอรับโรงทาน ปัจจัย พร้อมทังหน้าที่รับผิดชอบต่างๆจากพี่น้องชาวท่าแร่
8. เรียนเชิญสมาชิกสภาภิบาลวัดท่าแร่ ร่วมประชุม : วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาภิบาลวัด อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ
9. วันผู้ปกครองสามเณร : วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ
บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่
10. แห่พระรูปแม่พระ และมิสซา : โอกาสสมโภชแม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทังกายและ
วิญญาณ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 เวลา 18.30 น. (ตังขบวนแห่บริเวณบ้านคุณยายปิ่น
มิสซา ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่)
11.เชิญร่วมฉลองศาสนนามนักบุญหลุยส์ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ :
ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
12. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจาคแล้ว
1,304 ตรม.ยังเหลืออีก 321 ตรม. : คุณยายสวรรค์ ค้าศรี อุทิศให้ยวง สุพรรณ,ยอเซฟินา
สน ค้าศรี,ยวง บัปติสตา ทิต,มาร์ธา บัวพา ปาจีเกือย,เซซีลีอา ค้าใหม่,เทเรซา ไก่แก้ว,อังแนส
เคียม,ยอแซฟ พริง,ยอแซฟ สิทธิกร,มารีอา มักดาเลนา ชลธี,ยอแซฟ พิทักษ์รณชัย 7 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 17 เทศกาลธรรมดา วันที่ 29 ก.ค. 4 ส.ค. 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ทาบุญ

ทรงสิทธิ์

200

ทรงสิทธิ์

200

วิไลลักษณ์

200

 สุขสาราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

 สุขสาราญครอบครัว นายทรงสิทธิ์ อินธิราช และ
29 ก.ค.18 ลูกหลาน
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นางพรพิศ อินธิราช
 ,ครอบครัว นางรัชนี วิพฒั น์เมือง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางวิไลลักษณ์ –
น.ส.ชนานันท์ เหนือกลาง,สุขสาราญครอบครัว
สิบเอก อนุสรณ์ – นางรุ จิรา – ด.ญ.ไออุ่น ไอรัก
อาทิตย์

ผู้ขอ

 สุขสาราญครอบครัว นายบุญสม,นางคาเศียร
พงษ์พศิ ,ครอบครัวลูกๆทุกคน,สุขสาราญคล้ายวันเกิด
คุณยายคาเศียร พงษ์พศิ
 สุขสาราญครอบครัว นายนพพร ยงบรรทม, 
อุทิศให้ ยอแซฟ บัวทัย,เปโตร บรรชัย,มารี อา รัชนี,
คาเบรี ยล จันทา,อันนา ปั ดชา ยงบรรทม,เปาโล ทัง
,อันนา เสียว มณี รัตน์,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เปโตร
ทองเคลื่อน,มารีอา บุญล้อม,มารี อา แนบเนียน
มณี รัตน์
 สุขสาราญครอบครัว บุญสวน อยูแ่ ร่ และลูกหลาน
ทุกคน, อุทิศให้ ยอแซฟ มีชยั ,ยอแซฟ ทนงศักดิ์
กาแก้ว,ฟิ ลิป กรม,อากาทา คาผา อยูแ่ ร่ ,เปาโล ธนากร
จันทรังษี,เปโตร จีบยง,ซีมอน สัมฤทธิ์,มารี อา วิภา
อยูแ่ ร่ ,ฟรังซิสโก วัง,เอลีซาเบ็ธ เหรี ยญ กาแก้ว,อันนา
วิจิตร วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นายทินกร มานะโพน,
อุทิศให้ เปาโล เฉลิมพล มานะโพน
 สุขสาราญแด่ สิบเอก ชัยธวัช ปั ญญาคา, อุทิศให้
คุณตาบุญเทียน,คุณยายเวหา,ภารดา จักรี ,วิกตอร์ เติน
,ลูซีอา เฟื อง อินธิเสน
 สุขสาราญแด่ นายประเทียม บังแมน,ครอบครัว
นายไกวิษ – นางพัชมณ กาแก้วกิตตินาวา,สุขสาราญ
คล้ายวันเกิด ด.ญ.ณภัคษฬา,ด.ช.วิษภัค กาแก้วกิตติ
นาวา, อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ อรุ ณ,ฟรังซิส
โก คาเกียน,อันนา หนูลา บังแมน,เปโตร ถาวร,อันนา

ยายคาเศียร

400

ญาติพนี่ อ้ ง

200

บุญสวน

200

ทัศวาริ นทร์

200

วิไลวรรณ

200

นางพัชมณ

200

คาจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง,โมเสส บัณฑิต,
อากาทา บรรเทา มังกาย,ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน,
ยอแซฟ ภูมี กาแก้ว,เปโตร บุญถัน อุปพงษ์ วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
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
ลูกหลาน
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
ป้าสุวรรณ
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พาพรมลิด
ลูกๆ
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
นางจาเนียร
 อุทิศให้ จ่าสิบเอกเปโตร ปรารถนา ชัยราช
นางบุญสูง
 อุทิศให้ มีคาแอล วัง ศรพิมพ์
นางมณี รัตน์
 อุทิศให้ เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์ ครบ 2 ปี ,เทเรซา นายสิทธิชยั
ประพันธ์ เสมอพิทกั ษ์ ครบ 9 ปี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประทิน,อันนา อาภา อุดมเดช,
นายเอกชัย
ยอแซฟ เทียบ มานะโพน,ยอแซฟ นาตัน เมืองแมน
,อักแนส ถวิล,เปาโล สมชัย,ยวง บัปติสตา สุทิน,
เปาโล เฉลิมชัย มานะโพน,มาร์การี ตา สุรินทร์
ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ อังแซมโม อุดม,เยโนเวฟา เกษตร,มารี อา
ทรงสิทธิ์
นิรมล อินธิราช
 อุทิศให้ ราฟาแอล เรี่ ยม,ฟิ โรมีนา บัวไข กายราช
ค.แก้วกิ่ง

200

200
200
200
200
200
200
200
200

300
500

ครบ 33 ปี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร สมหมาย,มาร์ ธา ตือ,เปโตร องขาย,
อันนา บาขาย,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว,เปโตร
องเก่าหนา,มาร์ ธา บาเก่าหนา วิญญาณลุง ป้า น้า อา ทั้ง
สองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

นางคาเศียร

 สุขสาราญครอบครัว น.ส.ชญาภา ยศศรี ยา
น.ส.ชญาภา
29 ก.ค.18 ,ครอบครัว นางรัชดาพร วงศ์ตาผา
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นางนภาพร เชียนพลแสน
นาง
 และลูกหลานๆ
 สุขสาราญครอบครัว คุณยายสวรรค์ คาศรี และ
ยายสวรรค์
ลูกหลานทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว คุณธวัช – วัชรี อินทร์อ่อน
คุณวัชรี
 สุขสาราญครอบครัว คุณตาผ่อง,คุณยายยาใจ
คุณตาผ่อง
จันทรังษี และลูกหลานทุกคน, อุทิศให้ เปาโล ธนากร
,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์ จันทรังษี,ยวง บัปติสตา นิ จจา
ผาด่านแก้ว วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชาระ
 สุขสาราญแด่ คณะเซอร์ คณะครู ผูร้ ่ วมงาน
เซอร์ – ครู
นักเรี ยนโรงเรี ยนโรซารี โอวิทยา, อุทิศให้ คุณครู ผูม้ ี
พระคุณ นักเรี ยนโรงเรี ยนโรซารี โอวิทยาที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 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
ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
อาทิตย์

400

200
200
200
300
300

-

200

200

 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,กาทารี นา ราตรี ศรี วรกุล
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ กาทารี นา ราตรี ศรี วรกุล ครบ 100 วัน 
 อุทิศให้ โรซา นิพร ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อันนา บาหมี่ ศรี เรไร
 อุทิศให้ เยโรม คา แร่ ถ่าย,วิตอรี อา สุข,มัทธิว สว่าง
,โทมา จูมมาลา,ยวง สมัย,เยโนเวฟา วิลยั ,เปาโล จรอญ
,เปโตร สุรชัย ยงบรรทม,มารี อา มักดาเลนา หนูรื่น,
ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,ยอห์น สุพจน์ แร่ ถ่าย
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
29 ก.ค.18 นางทัศธิดา ลาดบาศรี
19.00 น.  สุขสาราญแด่ นักฟุตบอลทีมหมูป่า ทั้ง 13 คน
 และทีมงานช่วยเหลือทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว นางอรพิล อุปรี , อุทิศให้
เปโตร สุรีย,์ อันนา หนูเผือ่ น แสนปาก,เทเรซา ลักขณา
อินธิยา,ยอแซฟ ณรงค์,ยอแซฟ สุภาษิต,มารี อา กุล
อุปรี ย ์ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว
สว่าง,เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปาโล สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,

อ.สุ นทราภรณ์

200

มุกดา-อุไรรัตน์

500
200
200
200
500
200
200
200

ลูกหลาน
ลูกๆหลานๆ
ยายประสาน

ป้าละออ
ลูกๆ
ลูก
นายสุรสิทธิ์

นางทัศธิดา

300

นางทัศธิดา

200

นางอรพิล

200

นางวิไลวัลย์

200

วันจันทร์
30 ก.ค.18

06.00 น.

10.00 น.
วันอังคาร
31 ก.ค.18

06.00 น.

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

 อุทิศให้ เปโตร ไสว,เปโตร พิชิต,เปโตร สมคิด,
อุไรรัตน์
ฟิ ลิป อุดมพร,มัทธิว ทรงไทย ศรดา วิญญาณญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ตาแพง,เทเรซา ยายแท่ง ลาดบาศรี นางทัศธิดา
,ยอแซฟ ประมวล,ดอมินิกโก สุระศักดิ์ ภูวงษา,
ยอแซฟ บุญทวี,เปาโล ประภาส ลาดบาศรี
 อุทิศให้ มีคาแอล เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิงห์ ครบ ค.ทรงเล็กสิ งห์
2 ปี ,มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ
,อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเล็กสิงห์
ป้าละออ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล,เบเนดิกโต
คาปาว,อักแนส คาวอน และลูกหลานทุกคน
อรทัย
 อุทิศให้ อันนา บาหมี่ ศรี เรไร
 มิสซาอุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์ นางสุวรรณ
ครบ 100 วัน
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด เพ็ญศรี ธนาภรณ์
เวทย์ศิริยานันท์ และ น.ส.ธนาภรณ์
 สุขสาราญครอบครัว ยงบรรทม,สุขสาราญคล้าย
ลูก
วันเกิด มารี อา ดวงผกา ยงบรรทม, อุทิศให้ เปโตร
เรื องวิทย์ ยงบรรทม
 อุทิศให้ อันนา บาหมี่ ศรี เรไร
อรทัย
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,
ลูกหลาน

ยอแซฟ ลอง เหงียนวัน,โจเซฟี นา บัวเรี ยน,เบเนดิกโต
สมเดช อุดมเดช วิญญาณในไฟชาระ
200
300

200

200

06.00 น. สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน
1 ส.ค.18 19.00 น. พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
คพ.เอ
 สุขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุขสาราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คาพวน,เอลีซาเบ็ธ
คาเปี่ ยง,ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อเฒ่าจันทร์ ,
แม่เฒ่าจันทร์ ,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร วิเศษ,
ยอแซฟ อุทิศ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วันพฤหัส 06.00 น.  อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
ลูกๆหลานๆ
2 ส.ค.18

วันพุธ

วันศุกร์
200

3 ส.ค.18

06.00 น.

200
500
300
500

200
200

10.30 น.
19.00 น.

 สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช,
อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน,อังแนส จิราภรณ์,
มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ
กายราช,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง
,บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
 สุขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุขสาราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คาพวน,
เอลีซาเบ็ธ คาเปี่ ยง,ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อ
เฒ่าจันทร์ ,แม่เฒ่าจันทร์ ,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร
วิเศษ,ยอแซฟ อุทิศ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
 อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัด
ท่าแร่ วิญญาณพี่นอ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

300

200

นายณรงค์

300

คพ.เอ

200

ก.ผูส้ ูงอายุ
-

200
-

วันเสาร์  อุทิศให้ เปาโล อดิศร โคตะรักษ์ ครบ 5 ปี ,อันนา

เปรมจิตร

200

พลจิดร

400

4 ส.ค.18 หนูพนั ,ฟิ ลิปเป พรภิรมณ์ ยมบุญ,เปโตร วิลยั โคตะรักษ์

06.00 น.
09.00 น.  มิสซาอุทิศให้ โรซา นิพร ทองอันตัง ครบ 100 วัน

