วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 40
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุ รศักดิ์ พงษ์พศิ และพระสงฆ์ ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
ทุกคนที่ มีความเชื่อและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้ าจะได้รับสันติสุขจากชีวิต
นิรัน ดร แต่กระนั้นก็ดี เพื่อที่จะได้มาซึ่งสันติสุขและชีวิตนิรันดรนั้นต้อ งออกแรงและลง ทุน
อย่างทุ่มเทสุดกาลัง เพราะไม่มีความสาเร็จใดที่ ได้มาง่ายๆ และไม่ต้องทาอะไร พระเจ้าต้อ ง
การให้เราทุกคนออกแรงอย่างเต็มที่ก่อน ส่วนที่เหลือพระเจ้าจะเติมเต็มให้ความตั้งใจดีนั้นไป
ถึงเป้าหมายนั้นอย่างแน่นอน และแม้เราจะมีความตั้งใจดีมากเท่าใด เราจะถูกท้าทายหนัก
มากยิ่งขึ้น ขอเพียงเราอย่ายอมแพ้ก็แล้วกัน ที่สาคัญขอ ให้เราทุกคนเสริมสร้างและสนับสนุน
ในทุกกิจการความดีให้แก่กันและกันเสมอ

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2018 : 06.00 น. = 7,723.- / 07.30 น. = 5,147.- /
10.30 น. = 3,480.- / 19.00 น. = 3,792.- รวม 20,142 บาท (อา.ที่ 9 ก.ย. : 22,049 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย นายนภาศาสตร์ กับ
นางสมคิด ชาแสน พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง คาเสงี่ยม
/ ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. ขอขอบคุณพี่น้อง : ชาวท่าแร่ ทุกๆคน ทุกหน้าที่ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ร่วมกันเป็ น
เจ้าภาพการอบรมสัมนาครู คาสอน 4 มิสซังอีสาน วันที่ 25 – 27 กันยายน 2018
6. ขอขอบคุณพี่น้อง : ที่ร่วมกันในมิสซาแท่นพระ เปิ ดเดือนแม่พระลูกประคา และวันอาทิตย์
มิสซาที่ 4 เวลา 19.00 น. จะถวายที่ถ้ าแม่พระตลอดเดือนตุลาคม
7. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2018 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ และ
มิสซาผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น. ทางวัด ของดมิสซา ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์
8. วันรวมพลังชมรมผู้สูงอายุระดับอัครสั งฆมณฑล : เรี ยนเชิญผูส้ ูงอายุวดั ท่าแร่ ร่วมงาน ณ
สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 เริ่ มเวลา 08.30 น.
ผูท้ ี่จะไปร่ วมงานแจ้งลงชื่อที่บา้ น ป้าควรคานึง ยงดี
9. เชิญร่ วมฉลองบ้ านเณรฟาติมา ท่าแร่ : วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. โดยมีมิสซา
ตรีวาร วันที่ 10 – 11 ตุลาคม เวลา 19.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 19.00 น.แห่พระรู ปแม่พระ
จากวัดท่าแร่ ไปยังบ้านเณรฟาติมา เวลา 19.30 น. มิสซา + ถวายช่อดอกไม้ และเผาจดหมาย
แด่แม่พระ
10. พระคุณเจ้ าจาเนียร สันติสุขนิรันดร์ : ได้นาพระธาตุของสมเด็จพระสั นตะปาปา ยอห์ น
ปอล ที่ 2 ที่วดั ท่าแร่ ประมาณ 2 สัปดาห์ เชิญพีน่ อ้ งได้สวดภาวนาขอพร
11. ค่ายกระแสเรียก Follow Me" : สัมผัสชีวติ นักบวชแพร่ ธรรมโดยการให้การศึกษา และการ
รักษาพยาบาล ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2018 ณ โรงเรี ยน
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ เยาวชนหญิง โสด ที่สนใจ ตั้งแต่ช้ นั ประถมศึษาปี ที่ 6 ถึงระดับอุดม
ศึกษา อายุไม่เกิน 30 ปี โปรดติดต่อขอรายละเอียดเซอร์สแตลลา นิลเขต โทร. 089-9271779
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง เปาโล สุ รศักดิ์ สุ ขสง่ าเจริ ญ บุตรนายสุภาพ กับ
นางละออ สุขสง่าเจริ ญ ที่อยู่ 975 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ อันนา วชิราภรณ์

พงษ์พิศ บุตรี นายปรี ชา กับ นางคานาง พงษ์พศิ ทีอ่ ยู่ 368 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
13. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,375 ตรม. ยังเหลืออีก 250 ตรม. : อุทิศให้สเตฟาโน เศียร,ลซีอา บุญมา พาพรมฤทธิ์,
เปโตร สมรัตน์,เทเรซา ธันวา,ยอแซฟ แสงจันทร์ และญาติที่ล่วงลับ 1 ตรม.
14. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : นางทิวละออ บุญรอง
เรื อง อุทิศให้เปโตร เกษม,เทเรซา ดอน,เอเลสโม กรัยสิทธิ์,มารี อา ประพิศ แดงลีท่า
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 500 บาท
15. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ติดตั้งระบบเครื่ องสารองไฟฟ้ าวัด : สุขสาราญครอบครัว
นายอลงกต ยศศรี ยา, อุทิศให้เปาโล นิรันดร์ เชียรพลแสน 1,000 บาท / ครอบครัวคุณยาย
จุไรวรรณ อิลล์ 1,000 บาท / นางทิวละออ บุญรองเรื อง อุทิศให้เปโตร เกษม,เทเรซา ดอน
,เอเลสโม กรัยสิทธิ์,มารี อา ประพิศ แดงลีท่า วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
500 บาท
16. ขอขอบคุณผู้สมทบทาหนังสื อสวดสายประคา : ครอบครัวรุ ณณี ใครบุตร, มานิตย์ อยูแ่ ร่ ,
ดารุ ณี อยูแ่ ร่ 2,000 บาท
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันที่ 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด โคลอี้ ไอรี น โดเฮอร์ต้ ี
30 ก.ย.18  สุขสาราญครอบครัว ครู วโิ รจน์ – ครู ชุติมา
07.30 น. ,น.ส.ณัฐิดา,นายฐาปกรณ์ กายราช, อุทิศให้ กาทารี นา


ผู้ขอ

นางพิสมัย
ครู ชุติมา

ทาบุญ

200
500

ลาดวน,ยวง บัปติสตา เจือง,เปาลา เกวียน,มีคาแอล
บุญเรื อง,เทเรซา สมนึก กายราช วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ

 สุขสาราญแด่ สิบเอก ชัยธวัช ปั ญญาคา, อุทิศให้
ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา,ปู่ วิกตอร์ เติน,ยูรีอา
เฟื อง อินธิเสน,เกโกรี ตามา,มารี อา ดาบ ชมภูจนั ทร์
 สุขสาราญครอบครัว นางทิวละออ บุญรองเรื อง,
อุทิศให้ เปโตร เกษม,เทเรซา ดอน,เอเลสโม กรัยสิทธิ์
,มารี อา ประพิศ แดงลีท่า วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นางประภัสสร-นายกนกพล
ใจดี, สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.กัญญากร ใจดี ครบ
3 ปี , อุทิศให้ อังแนส บุญเตือน,ลาซาโร พัน,อากาทา
สตรี ตระแก้วจิตร,เปโตร สมจิตร อิ่มบุญสุ วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บ
เอก แสง อ้นสูงเนิน และญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ มีคาแอล วัง ศรพิมพ์
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงศ์ชีวะกุล วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

วิไลวรรณ

200

ทิวละออ

200

ประภัสสร

300

นางพิสมัย

200

นางจาเนียร
นางมณี รัตน์
ผช.ทวีศกั ดิ์
ครู ปองทิพย์

200
200
200
300

 อุทิศให้ มีคาแอล ณรงค์ อุดมเดช
ลูก – ภรรยา
 อุทิศให้ มอนิกา สมจิตร คาศรี
เทียนทอง
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก

อิทธิกร
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก
ลูก-ภรรยา
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์
ทุพแหม่ง,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,ฟรังซิ ส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนู เพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,
นางสุดใจ
ฟิ ลิป ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล
เจริ ญ เหนือกลาง
 อุทิศให้ เปโตร ใจงาม,เปาลิโน พงษ์เทพ,
พงษ์ผกา
แบร์นาโด ไพฑูรย์,มารี อา ทิพา,กาทารี นา พิณทอง
ทองอันตัง,มารี อา พรพิมล,เปโตร พิทกั ษ์ คาผาเยือง
 อุทิศให้ ลูกา สอน,มารี อา จวน,ยอแซฟ สงวน
นางบัวแถว
แสนเขื่อน,ฟิ ลิป พลสิทธิ์,เปโตร ภานุมาศ
 อุทิศให้ จ่าสิบเอก ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง
ประมวล
 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง, คุณแม่
พิศนภา
เอลีซาเบ็ธ สุดใจ,เบเนดิกโต พจมาน,มารี อา ประสาท
,มารี อา บุญมาก,เทเรซา วิไลลักษณ์ เดชาเลิศ,
เอากุสติโน ศราวุธ เจนเกษม,ราฟาแอล ทองมา,อันนา

200
200
200
200
200

200

500

200
300
800

ศรี ใคร,เปาโล ปราโมทย์ แร่ ถ่าย
 อุทิศให้ เปาโล เวียง ผลจันทร์,มารี อา เจียว โพธี
 สุขสาราญครอบครัว เปโตร พรชัย,มารี อา นิ่มนวล
30 ก.ย.18 รอดอุตม์, อุทิศให้ มาแชลติโน แดง,ลซีอา นารี กาแก้ว
10.30 น. ,เปโตร เก๋ ง,อันนา บุดดา,เปโตร สมศักดิ์ ปรี ดีสนิ ท
 วิญญาณในไฟชาระ
 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
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,จัสติน ถนอม นิยมธรรม
,เบเนดิก ศิลา ทองอันตัง,เทเรซา ผ่องใส ทุพแหม่ง
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มารี อา มักดาเลนา คาผิน อยูแ่ ร่
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
อาทิตย์

คุณอัจจนา

300

นางนิ่มนวล

300

นางลาพิน

300

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

อ.สุ นทราภรณ์

200

ยายประสาน

200
500
200
300

ป้าละออ
ญาติๆ
ญาติ

สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
นางบุญศรี
 อุทิศให้ อันนา บาเหลิน ครบ 2 ปี ,ยอแซฟ
 จิราภรณ์
องเยือ้ ง,อันนา บาเถ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่
มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
คุณนิลม
น.ส.ประภาพร
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว อุปพงษ์ และลูกๆหลานๆ,
30 ก.ย.18 สุขสาราญแด่ น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,อุทิศให้ มารี อา
19.00 น. ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์จิรา,ฟรังซิส
 เซเวียร์ ประสาท,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์,เปโตร ออม
กิติราช วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว นางวิไลวัลย์
สว่าง, เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปาโล สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,
เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญาณในไฟ
ชาระ
ลูกๆ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง

สุฤทัย,ด.ช.บุญโชติ,ด.ช.เติมใจ,ด.ญ.มยุรี ซึมเมฆ
300
500

200
300

200

200

วันจันทร์

1 ต.ค.18
วันอังคาร

2 ต.ค.18
วันพุธ  อุทิศให้ ยอแซฟ สุมิตร โสริ นทร์
3 ต.ค.18  อุทิศให้ เปาโล ประสิทธิ์ อุดมเดช,ฟรังซิส คาสุข
06.00 น. ,อันนา หนูหลาบ,ยอห์น ประจวบ,อันเดร เริ่ ม,อันเดร

ลูกๆ
ป้าคนึงนิตย์

200
200

19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  อุทิศให้ เปโตร คาเสี้ ยน,กาทารี นา หนูพร,ยอแซฟ
4 ต.ค.18 ทนงศักดิ์,มีคาแอล วิจิตร,โรซา มะลิ,เปาโล ประสิ ทธิ์,
06.00 น. มารี อา ประสาน,ฟรังซิ สโก ปราโมทย์ อุดมเดช,เปาโล
ศรี สุพรรณ,แอนนา กนกวรรณ เหมะธุรินทร์
วันศุกร์  สุขสาราญครอบครัว นายสมหมาย,นายสมศักดิ์ โพธิ์
5 ต.ค.18 สว่าง, นายณรงค์,นายวีระ กายราช
06.00 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
 อุทิศให้ เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร องบ่าน
,อันนา บาบ่าน,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง
,ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร ปรี ชา,
วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา คาเฟื อง,มาร์ ธา คาแมง,ยอแซฟ
สมบูรณ์,เปาโล สนัด กายราช
 อุทิศให้ โทมัส มุสา,คริ สตินา คาเลี่ยม,คริ สตินา
พรทิพย์,ยวง ประดิษฐ์ อุปพงษ์,เปโตร บุญส่ง โพธิ์สว่าง
,ยอแซฟ ภูเบศร์ โฉมฉิ น
10.30 น.  สุขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน และอุทิศ
ให้สมาชิกที่ล่วงลับ

วันเสาร์
6 ต.ค.18

-

-

ป้าคนึงนิตย์

200

นางบรรจง

200

นายณรงค์

300

ป้าบุญรอง

200

สมหมาย

200

สมหมาย

200

ช.ผูส้ ูงอายุ

200

06.00 น.
10.00 น.  มิสซาอุทิศให้ เปาโล เฉลิมพล มานะโพน

-

-

