วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 31
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 18 06.00 น. = 6,085.- / 07.30 น. = 3,775.- /
10.30 น. = 4,329.- / 19.00 น. = 3,124.- รวม 17,313 บาท (อา.ที่ 22 ก.ค. : 17,498 บ.)
2. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จํานวน 7,939 บาท
3. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 12 สิ งหาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย นางนภาพร อุปรี กับ
นางศศิธร จันทรังษี พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กํานันประสิทธิ์ บริ บูรณ์ / สท.สมจิตร
มังกาย / สท.สุรศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 12 สิ งหาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คําศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 12 สิ งหาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุ ณี แดงลีท่า กับ
น.ส.รุ่ งทิวา ชัยวังราช
6. วันนี้ : วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 เวลา 09.00 น. เรี ยนเชิญคณะกรรมการสภาภิบาล
วัดท่าแร่ ร่ วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาภิบาลวัดท่าแร่ อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ
7. เชิญคณะพระหฤทัย : ร่ วมประชุมในวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 เวลา 12.30 น.

ณ วัดน้อยพระเมตตา
8. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2018 ในวันพุธมีพิธีมสิ ซา +
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามปกติ เวลา 19.00 น.
9. เรียนเชิญเจ้ าหน้ าที่ : คูเรี ย - เปรสิ เดียม และสมาชิกพลมารี ยท์ ุกท่านร่ วมประชุมพลมารี ยร์ วม
เขต เป็ นการเยีย่ มคอมีเชียมประจําปี ของทางเซนาตุส ผูเ้ ยีย่ มคือ บ.วินยั และ บ.สุทศั น์ ใน
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาปี ติมหาการุ ญ
10. เชิญร่ วมพิธีบวชสั งฆานุกร แต่ งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ : วันเสาร์ที่ 18
สิงหาคม 2018 เวลา 10.00น. ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
11. เชิญพี่น้องร่ วมแห่ พระรู ปแม่ พระ : โอกาสสมโภชแม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ประจําปี
ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 เวลา 19.00 น. โดยตั้งขบวนแห่บริ เวณหน้าบ้านคุณยายวิริน
งอยกุดจิก (ป้าริ น) มายังวัดท่าแร่ ร่ วมพิธีมิสซา และถวายช่อดอกไม้
12. เชิญร่ วมฉลองศาสนนามนักบุญหลุยส์ : ของพระคุณเจ้าจําเนียร สันติสุขนิรันดร์ ในวันเสาร์
ที่ 25 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
13. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,308 ตรม. ยังเหลืออีก 317 ตรม. : โมทนาคุณพระเจ้า,อุทิศให้โทมัส เสถียร,อันนา ดารากร
นามละคร และญาติทลี่ ่วงลับ 4 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันที่ 5 - 11 สิ งหาคม 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุขสําราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

ทาบุญ

นายวิชิต

200

คุณสายใจ

200

วันสื่ อมวลชนสากล

 สุขสําราญแด่ นายวิชิต – ธมลวรรณ,นายณัฐพล
5 ส.ค.18 ,ลลิดา พิทกั ษ์
07.30 น.  สุขสําราญครอบครัว คุณสายใจ,คุณกิตติศกั ดิ์,
 คุณกฤษฎา สารธิยากุล
อาทิตย์

ผู้ขอ

 สุขสําราญแด่ LOPIMA NAPESSO

Michel
 สุขสําราญแด่ CPAUDE CATTIN
Michel
 สุขสําราญแด่ FIORA BERTHOUD
Michel
 สุขสําราญแด่ GIPBERT CORDEY
Michel
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.สิชล, ด.ช.สิทธิกร
แม่แหว๋ ว
โกสุมพันธ์
 สุขสําราญแด่ หลุยส์ ธนา ศรี สกุลธนไชย
ญาติ
 สุขสําราญแด่ มารี อา พรพิศ อินธิราช,อุทิศให้
พรพิศ
เฮเนเนอุส ธวัช อินธิราช
 สุขสําราญครอบครัว นายสมพร ยงบรรทม,
นายสมพร
อุทิศให้ ยอแซฟ บัวทัย,เปโตร บรรชัย,มารี อา รัชนี,
คาเบรี ยล จันทา,อันนา ปั ดชา ยงบรรทม,เปาโล ทัง
,อันนา เสียว,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เปโตร ทองเคลื่อน,มารี อา
บุญล้อม,มารี อา แนบเนียน มณี รัตน์ วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว นายสุวรรณ ตรงกงนาม,
นางทัศนี
อุทิศให้ มีคาแอล สวาท,มารี อา ยายไข่ อุปพงษ์,เปโตร
ประถม ตรงกงนาม
 สุขสําราญครอบครัว นายคําแส่ว นางวาสนา
ลูกหลานๆ
แสงฉวี และลูกๆหลานๆทุกคน, อุทิศให้ ยอแซฟ
สามัคคี,มาร์ธา สมาน,ด.ญ.สุนฐั า,เปโตร ธนพล,
นางกา แวววงศ์,มาระโก วิจิตร,เทเรซา พรเพ็ญ,ยวง เต้
,อักแนส ศิลป์ ชัย,มีคาแอล แฮม,โรซา หนูรัก,เปโตร
มนตรี ,เปโตร บุญถม,มารี อา จันไท,ดอมินิกโก สนอง
,เทเรซา สุดใจ,ฟิ ลิป บัวไหล,อักแนส ประเสริ ฐ,อันนา

200
200
200
200
200
200
200
200

400

500

วิสยั ,เปโตร ประถม,ฟิ ลิป บัวแถว,ราฟาแอล อินทร์
,มาร์ธา ไข
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คําภา,
เปโตร บัวจันทร์ อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี ,
จ่าสิบเอก แสง อ้นสูงเนิน และญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมัส สมจิตร แสนปาก
 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 ราฟาแอล วัชริ นทร์,เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา
วิไล อุดมเดช
 อุทิศให้ เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คําเตียน,เปโตร ดิ้ง,
กาทารี นา วิไล,ราฟาแอล วัชริ นทร์,นายธีรภัทร
อุดมเดช
 อุทิศให้ มีคาแอล มีชยั วงศ์ชยั
 อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ กิตติวฒั น์,เปาโล กมล,
ยวง พงษ์นริ นทร์ ปทุมมาศ
 อุทิศให้ ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล ครบ 17
ปี ,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ โทมา ดา,อันนา แจ้ง,
เปโตร เซิก,อันนา เคน,อันนา ผัน,เทเรซา วนิดา

นางพิสมัย

200

ลูกหลาน
ลูกๆ
นางจําเนียร
นางบุญสูง
นางมณี รัตน์
นางสุภาพร

200
200
200
200
200
200

นางสุกญั ญา

200

นายวีระชัย

200

ญาติพนี่ อ้ ง
พ่อมนตรี

200
1,000

คุณสายใจ

300

ชัยหมื่น,มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เปาโล 
เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์
,มารี อา โสภา อุดมเดช วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
อินธิกร
 อุทิศให้ มีคาแอล มีชยั วงศ์ชยั
หลานหนุ่ม
 อุทิศให้ ยอแซฟ แอ๊ะ,โซเฟี ย แดง,ยอแซฟ ลําไพ
นางคําใส
สาสีมา,เปาโล ชาติไชย อินธิตก วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร กุลิ,มอนิกา ใบ,ฟิ โลมีนา เจวียน,
นางจิ๋ม
โจเซฟี นา บัวเรี ยน,เปโตร เพียร,เปโตร คําเขียน
อุดมเดช,อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เล้ง ทิศแดง,
ยอแซฟ ลอง,เปโตร อ้อม อุดมเดช
ครู พงษ์พศิ
อาทิตย์  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสําราญครอบครัว
5 ส.ค.18 นายพงษ์พศิ นามละคร และครอบครัวญาติพนี่ อ้ ง
10.30 น.  สุขสําราญครอบครัว นายบุญเลิศ อุปรี ย ์ และลูก
ยายหนูตอม
 หลาน,ครอบครัวนายภารดร อุปรี ย,์ ครอบครัวนาย
พรชัย อุปรี ย ์ และลูกๆทุกคน
 สุขสําราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก,คุณกิตติพนั ธ์
ครู สุรภิน
วิจิตรจันทร์, อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 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

200
200
200

200

300
300

200
200

200

 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คําสุขมุ
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา อําภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียรพลแสน ครบ 3 เดือน
 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร
องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์
ทองอันตัง,ยอห์น บุญมี,อันนา คําพี,เปโตรบุญดี,
เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ราฟาแอล เทียม,มารี อา อร่ าม,เปโตร สมัย,
เปโตร ศักดิ์สิทธิ์ ปานแสน,โรซา ประไพ สีสาวรรณ,
วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิปเป พวน,อังเยรา สัน,ยวง บุญชม
อุปรี ย,์ ยอแซฟ แพง,เทเรซา แท่ง,ยอแซฟ บุญทวี,
เปาโล ประกาศ ลาดบาศรี
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว ครู หมู,ครู วไิ ดรัตน์,น้องออย
5 ส.ค.18 จันทรอะคะ,ครอบครัวหมออ้อย,เจี๊ยบ,ส้มโอ,แตงกวา
19.00 น. นรศาศวัต
  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว
สว่าง,เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์

นางโสมธิฏา
อ.สุ นทราภรณ์

ลูกๆหลานๆ
ยายประสาน

ป้าละออ
ลูกๆ
ป้าบุญลอง

ลูกๆ
มะลิซอ้ น
นางนิระมัย

ยายหนูตอม

200
200
500
200
500
200
200

200
200
300

300

คุณแม่

200

นางวิไลวัลย์

200

วีระวัฒน์,เปาโล สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล, 
เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญาณในไฟ
ชําระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
วันจันทร์  สุขสําราญแด่ นายราชันย์ โสริ นทร์ ,นางละออง
6 ส.ค.18 แสนหัวเมือง,สุขสําราญคล้ายวันเกิด น.ส.สุรีวลั ย์
06.00 น. โสริ นทร์
 สุขสําราญแด่ หลุยส์ ธนา ศรี สกุลธนไชย
 สุขสําราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุขสําราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คําพวน,เอลีซาเบ็ธ
คําเปี่ ยง,ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อเฒ่าจันทร์ ,
แม่เฒ่าจันทร์ ,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร วิเศษ,
ยอแซฟ อุทิศ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล,เบเนดิกโต
คําปาว,อักแนส คําวอน และลูกหลานทุกคน
วันอังคาร  สุขสําราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
7 ส.ค.18 ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุขสําราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,
06.00 น. อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คําพวน,เอลีซาเบ็ธ
คําเปี่ ยง,ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อเฒ่าจันทร์ ,
แม่เฒ่าจันทร์ ,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร วิเศษ,
ยอแซฟ อุทิศ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ วิญญาณที่ล่วงลับในหนองหารทุกดวง

 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 
8 ส.ค.18  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
19.00 น.  สุขสําราญคล้ายวันเกิด นางอุไร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ลูกๆ

200

สุรีวลั ย์

500

ญาติ
คพ.เอ

200
200

ป้าละออ

200

คพ.เอ

200

วันพฤหัส
9 ส.ค.18
06.00 น.

วันศุกร์
10 ส.ค.18

06.00 น.

วันเสาร์
11 ส.ค.18
หมออาร์ ม

200

-

-

นางอุไร

300

วันพุธ

06.00 น.

 สุขสําราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม 
และครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุขสําราญแด่ นายพลวัฒน์
ไชยโก, อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คําพวน,
เอลีซาเบ็ธ คําเปี่ ยง,ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,
พ่อเฒ่าจันทร์ ,แม่เฒ่าจันทร์ ,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,
เปโตร วิเศษ,ยอแซฟ อุทิศ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ฟอง ตระกูลมา,โรซา บาเหวี่ยน,เซซี ลีอา
หนูเกียน,เทเรซา คําเศียร,ยอแซฟ สุพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
สเตเฟน สมชาย, ฟรังซิ สโก ไชยรัตน์,เทเรซา สุดารัตน์
 สุขสําราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุขสําราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คําพวน,เอลีซาเบ็ธ
คําเปี่ ยง,ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อเฒ่าจันทร์ ,
แม่เฒ่าจันทร์ ,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร วิเศษ,
ยอแซฟ อุทิศ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุขสําราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คําพวน,เอลีซาเบ็ธ
คําเปี่ ยง,ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อเฒ่าจันทร์ ,
แม่เฒ่าจันทร์ ,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร วิเศษ,
ยอแซฟ อุทิศ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
ครอบครัวลูกๆ ทุกคน,สุขสําราญแด่ นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้ ราฟาแอล สี แพง,ลูซีอา คําพวน,เอลีซาเบ็ธ
คําเปี่ ยง,ยอแซฟ ทองพูน,มารี อา ทองใส,พ่อเฒ่าจันทร์ ,
แม่เฒ่าจันทร์ ,ยอแซฟ วัง,อันนา จอมศรี ,เปโตร วิเศษ,
ยอแซฟ อุทิศ และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

คพ.เอ

200

นางอุไร

300

คพ.เอ

200

คพ.เอ

200

คพ.เอ

200

10.00 น.  อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน ครบ 100 วัน

ลูกๆ

1,000

