ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 48
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 : 06.00 น. = 6,872.- / 07.30 น. = 4,302.- /
10.30 น. = 5,420.- / 19.00 น. = 5,157.- รวม 21,751 บาท (อา.ที่ 11 พ.ย. : 21,054 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย ครู วิรัตน์ ซึ มเมฆ กับ ครู ไพรัตน์
ไชยเชษฐ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง คาเสงี่ยม / ครู ปองปรี ดา
เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ น.ส.ณัฎฐธิดา
เบญจกวินเลิศ
5. ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี : วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติมหา
การุ ญ ขอเชิญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
6. ประชุมกลุ่มย่ อยบีอีซี : ขอเชิญพี่นอ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้ ของตน
เอง ในวันพุธที่ 28 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 น.
7. วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 : เวลา 10.00 น. เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่คา้ ตลาดเก่ า

8. วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018 : เวลา 10.00 น. เยี่ยมเยียนพ่อค้า แม่คา้ ตลาดใหม่
9. ประชุมสงฆ์เขตกลาง : วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10.00 น. ที่วดั บ้านจอมแจ้ง
10. เชิญคณะกรรมการสภาภิบาลวัด : ร่ วมประชุมโดยพร้อมเพรี ยงกัน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาภิบาลวัดท่าแร่
11. ฉลองวัด : วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 เวลา 10.00 น. วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์ เมล วัดป่ าพนาวัลย์
เชิญพี่นอ้ งร่ วมฉลองวัด และโรงทานอาหาร คุณพ่อลิชิเธ่ย พระสงฆ์ชาวเวียดนาม คณะโดมินิกนั
เป็ นเจ้าวัดแทนคุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์
12. วันพระคัมภีร์ : สาหรับเด็กนักเรี ยนคาสอน วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2018 เวลา 07.30 น. – 16.00 น.
จัดโดย แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ -หนองแสง ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
13. วันรวมพลังกลุ่มคริสตชนพืน้ ฐาน BECs : ของวัดในเขตกลาง วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018
เวลา 07.30 น. – 12.00 น. ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
14. เชิญร่ วมฉลองบุญราศีแห่ งสองคอน : วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2018 มิสซาเวลา 10.00 น. และ
คืนวันศุกร์ ที่ 14 ก็จะมีการแห่พระรู ปแม่พระตามด้วยบูชามิสซา เวลา 19.00 น.
15. งานคริสต์มาสปี นี้ : ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2018
วันที่ 23 ธันวาคม 2018 : แห่ดาวใหญ่ (งดมิสซาที่ 4 : 19.00 น.)
วันที่ 24 ธันวาคม 2018 : แห่ดาวมือถือ เริ่ มแห่ 18.30 น. และมีพิธีมิสซา การจูบพระ
กุมาร การแสดงละครเทวดา และจับสลากหน้าระเบียงวัด
วันที่ 25 ธันวาคม 2018 : เวลา 07.00 น. มิสซารุ่ งอรุ ณ
เวลา 18.00 น. แห่ดาวใหญ่ที่ จ.สกลนคร
วันที่ 31 ธันวาคม 2018 : เวลา 19.00 น. มิสซาโมทนาคุณพระเจ้า ส่งท้ายปี เก่า
วันที่ 1 มกราคม 2019 : เวลา 07.00 น. มิสซาขอพรวันขึ้นปี ใหม่
16. โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ : ปี นี้เป็ นพิเศษ ทางวัดจัดประกวดภาพถ่ าย ในหัวข้อ “ ท่าแร่
เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า ” โดยสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่เพจชื่อ แห่ ดาว
คริ สต์ มาสบ้ านท่ าแร่ และที่คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม โทร 097 – 3034790
17. ในทุกๆ ปี ทางวัดได้ รับการอนุเคราะห์ ดาว : เพื่อใช้ประดับรอบๆ ตัววัดจากพลมารี เปรสิ เดียมต่างๆ
และในปี นี้ก็ยงั คงขอดาวเพื่อใช้ประดับวัดเช่นเคย และถ้าพี่นอ้ งท่านใด องค์กร หรื อครอบครัวใด
ประสงค์จะร่ วมบริ จาคดาวด้วย ทางวัดยินดีรับเสมอ เพื่อความสวยงามและให้ดาวมีขนาด รู ปทรง

เหมือนกันให้พี่นอ้ งสอบถามหรื อขอรายละเอียดกับซิ สเตอร์ประจาวัด
18. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่ าแร่ : จะเปิ ดรับนักเรี ยนในปี การศึกษา 2562 ผูท้ ี่สนใจ สมัครได้ที่โรงเรี ยน
ตั้งแต่ระดับเตรี ยมอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
19. คุณพ่อเจ้าวัด : คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ ไปร่ วมฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของพระสงฆ์มิสซังราชบุรี
วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2018
20. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2
คู่ที่ 1 ระหว่าง นายจิรยุทธ์ โชติชุ่ม บุตรนายเฉลิม นางสายหยุด โชติชุ่ม ที่อยู่ 83 หมู่ 8
ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสี มา กับ เทเรซา อริศรา กัลยาบาล บุตรี นายจันทรัตน์ นางอรทัย
กัลยาบาล ที่อยู่ 394 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง คอร์ เนเลียส เจษฎา อินธิเสน บุตรนายวีระชัย นางบังอร อินธิเสน ที่อยู่ 955
หมู่ 1 ถ.สมจิตรประชา ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ปรีดากมล ขนบธรรมกุล บุตรี
นายปราโมทย์ ขนบธรรมกุล นางพิจิกา สุขสุภกิจ ที่อยู่ 33 / 6 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม.
21. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพืน้ ถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 1,475
ตรม. ยังเหลืออีก 150 ตรม. : ตาเวียน อุทิศให้เอวเจวีโอ คาแดง,โรซา ติ๋วทอง อุปรี ,เปโตร นา,
มอนิกา วารี ยมบุญ 1 ตรม. / นางนภาพร อุปรี อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี 3 ตรม.
22. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : นางนภาพร อุปรี อุทิศให้
ยอแซฟ อานวย อุปรี 1,000 บาท
23. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการซ่ อมแซม ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : นางนภาพร อุปรี อุทิศให้
ยอแซฟ อานวย อุปรี 500 บาท
24. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ติดตั้งระบบเครื่องสารองไฟฟ้ าวัด : นางนภาพร อุปรี อุทิศให้
ยอแซฟ อานวย อุปรี 500 บาท

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 34 เทศกาลธรรมดา วันที่ 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
สมโภชพระเยซู เจ้ ากษัตริย์แห่ งสากลจักรวาล
.. วันกระแสเรียก ..

ผู้ขอ

ทาบุญ

 สุขสาราญครอบครัว ตาบุญส่ง ศรี ครชุม,
25 พ.ย.18 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น้องมิ๊กซ์ ครบ 18 ปี
07.30 น.  สุขสาราญแด่ นางโสภาพร, นางพงษ์เพชร อุปรี ย ์
 ,น.ส.ลลิตา สกลธวัฒน์
 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 ,จ่าสิ
เอก แสง อ้นสูงเนิน และ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล ณรงค์ อุดมเดช
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก
 อุทิศให้ มารี อา ฉลาด,เปโตร ราศรี ,อันนา ชไมพร
เชียนพลแสน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ และที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ คามิลโล เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทอง
คายน์,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ ชัยณรงค์,เทเรซา
แสงจันทร์ มังกาย วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา ประเชียน เชื้อขันตี
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา ยายเวหา
,ภารดา มีคาแอล จักรี ,วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง
อินธิเสน,เกโกรี่ ตามา,มารี อา คาย ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เทเรซา สุภาพร,นายคาใส ดุมรถ,อากาทา
อาทิตย์

ตาบุญส่ง

200

ยายเตอร์

500

นางพิสมัย

200

ผช.ทวีสกั ดิ์
ลูก – ภรรยา

อิทธิกร
ลูก-ภรรยา
วิชิตา

200
200
200
200
200

ลูกหลาน

300

นายเสนาะ
วิไลวรรณ

200
200

ยายพิมพ์พา

200


บุญมา,เปโตร ชาย ศรี สุพรรณ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน,เปโตร ดิ้ง,
กาทารี นา วิไล,ราฟาแอล วรศิลป์ ,เปาโล อิศวร,
ราฟาแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช,แคททรี ยา อารี คาเมือง
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุภาษิต,มารี อา ยายกุล อุปรี ย,์
เปาโล อาพล เสมอพิทกั ษ์,มีคาแอล เกตุการณ์ อุปรี ย ์
,ยวง บอสโก ไพสันต์ สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มอนิกา สมจิตร คาศรี
 อุทิศให้ เบเนดิกโต พจมาน,มารี อา ประสาท
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ แคทธารี น อัจฉรา บัวทอง ครบ 2 ปี ,
นายสมพิศ บัวทอง ครบ 10 ปี ,เปโตร จานงค์,อักแนส
คาปุน พงษ์พศิ
อาทิตย์  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว
25 พ.ย.18 อ.จันทรัตน์ กัลยาบาล,นางอรทัย และลูกทั้ง 3 คน
10.30 น.  โมทนาคุณแม่พระ สุขสาราญครอบครัว
 น.ส.อริ ศรา กัลยาบาล,
 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 ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร สุทธิศกั ดิ์ กายราช,

วีระพงษ์

200

ญาติพนี่ อ้ ง

300

ยายเตอร์

500

เทียนทอง
พิศนา

200
500

คพ.ทวีศิลป์
– ฐิติพร

300

อ.จันทรัตน์

200

อ.จันทรัตน์

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

ครู ชูศรี

200

เปโตร พิสิฐ ทองศิริ วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,มีคาแอล จานงค์ อาพันธ์
,อ.สารวย ซึมเมฆ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ยวง พิชยั กัลยาบาล
 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อา นภารัตน์
อุดมเดช,มีคาแอล บุญ,มารี อา สิมมะลี,ยอแซฟ
ประสงค์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ มารี อา รัตนา สินวิริยะกุล ครบ 12 ปี ,
มาร์ธา สีไว,กาทารี นา ดาลอน มังกาย,มีคาแอล สง่า
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ฟอง,โรซา บาเหวียน,เซซีลีอา
หนูเทียน,เทเรซา คาเขียน,ฟรังซิสโก ชัยรัตน์,เทเรซา
สุดารัตน์,ราฟาแอล วิชาญ,ทีรารี โอ คาเขียน,เทเรซา
ประเทียน,เปาโล วิเชียร,เทเรซา อรอนงค์ ตระกูลมา
,ยอแซฟ สุพร สเตเฟน สมชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และ
ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร หง๊อก โด่วนั ,ฟี โรมีนา เจวียน,
เปโตร จาเนียร,เปโตร กุลิ,มอนิกา ใบ,เปโตร เพียร,
เปโตร ประชัน,เปโตรคาเขียน อุดมเดช,มารี อา บุญปั น
ศรี ษาวรรณ,โดนันโด ชัยวัฒน์สิงเสียว,ยอแซฟ ลอง
เหงียนวัน,โจเซฟี นา บัวเรี ยน อุดมเดช,มารี อา


อ.สุ นทรภรณ์

200

ญาติ

300

นางบุญศรี
อุดมลักษณ์
อ.ราไพวรรณ

300
200
200

อาทิตย์

300

อ.จันทรัตน์

300

อ.จันทรัตน์

300

บาเหงียน ห่อเหวี่ยน,เปโตร นที สิงศรี แก้ว,มีคาแอล
จานงค์ อาพันธ์,อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เล้ง,
เปโตร จิตกร ทิศแดง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
อาทิตย์
25 พ.ย.18

19.00 น.


วันจันทร์
26 พ.ย.18

06.00 น.

 สุขสาราญครอบครัว อุปพงษ์ ลูกๆหลานๆ
สุขสาราญแด่ นายเจษฎา, น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,
อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์
จิรา,ฟรังซิส เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,เปโตร ออม
กิตติราช,นายหนา,นางคามา,นายบุญมี,นายบุญเลิศ,
นางทรัพย์,นายป่ อง,จ.ส.อ.คฑาวุฒิ บุญทศ,นางพิมพา
สิงห์หา วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 สุขสาราญครอบครัว นายอธิคุณ นางสิวารักษ์
เอกสมุทรชัย, สุขสาราญคล้ายวันเกิด สเตเฟน วราวุฒิ
เอกสมุทรชัย
 สุขสาราญครอบครัว นางประทัย, นายไกรวัฒน์
อินธิเสน ลูกหลานที่อยูใ่ กล้และไกล
 โมทนาคุณแม่พระ อุทิศให้ มอนิกา วี ประเวศ,
มารี อา จินตนาพร ศิริสวัสดิ์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ซูซนั นา ยายเทียน,กิตินา สุดใจ,กาทารี นา

ประภาพร

สงวน,มีคาแอล เสรี ,มีคาแอล ทวีศกั ดิ์ อุดมเดช,ยอห์น
บัปติสต์ องทิน,คลารา คาจร,ยอแซฟ ฉวี,โรซา คาบาน
อุปพงษ์,คุณพ่อเปาโล สมพร,ซิสเตอร์โซลันซีอา
วิโรจน์,ฟรังซิ ส เซเวียร์ ปราโมทย์,เปาโล สาลี อุปพงศ์
,ยอห์น บัปติสต์ ประทิน ศรี วรกุล,เทเรซา ครู ดาราวรณ
,มีคาแอล วีระพันธ์,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์
รักษานาม
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,เทเรซา นางประทัย
ผ่องใส ทุพแหม่ง,เทเรซา ปราณปรี ยา มีบุญ
 อุทิศให้ เบเนดิกโต คาเหวียน,อากาทา หนูพว่ ง,
นางประทัย
เบเนดิกโต ประเสริ ฐ อินธิเสน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

500

ลูกๆ

200

สิวารักษ์

200

200

สิวารักษ์

200

มนัสนันท์

200

 อุทิศให้ ยอแซฟ สุมิตร โสริ นทร์
28 พ.ย.18  อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ

ลูกๆ
ภรรยา-ลูก

200
200

ญาติพนี่ อ้ ง

300

06.00 น.
วันพฤหัส
29 พ.ย.18

 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์,เปโตร
30 พ.ย.18 ประสิทธิ์ พงษ์พศิ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วันศุกร์

ญาติพนี่ อ้ ง

300

06.00 น.

ยายวิเรี ยม

500

1 ธ.ค.18



200

วันอังคาร  อุทิศให้ มาร์ธา สุภานัน กาญจนาภา
27 พ.ย.18
06.00 น.

วันพุธ

นางประทัย

200

วันเสาร์
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

