ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 9 - 15 รันวาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 50
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันรรรมาา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัา

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 2 รันวาคม 2018 : 06.00 น. = 6,375.- / 07.30 น. = 4,623.- /
10.30 น. = 4,849.- / 19.00 น. = 5,232.- รวม 21,079 บาท (อา.ที่ 25 พ.ย. : 22,749 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 16 รันวาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย ครู ลาพร กับ นายธีระวัฒน์
สารธิยากุล พร้ อมผู้ช่วยพิรีกรรม ชุาที่ 4 กานันประสิ ทธิ์ บริ บูรณ์ / สท.สมจิตร มังกาย /
สท.สุรศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 16 รันวาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 16 รันวาคม 2018 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. วันรวมพลังกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน BECs : ของวัดในเขตกลาง วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2018
เวลา 07.30 น. – 12.00 น. ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ( ขอพี่นอ้ งเฉพาะจากวัดท่าแร่
300 คน ) มิสซา เวลา 11.00 น. โดย พระคุณเจ้าจาเนียร สันติสุขนิรันดร์
6. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 11 - วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 ในวันพุธมีพิธีมิสซา +
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามปกติ เวลา 19.00 น.

7. เชิญร่ วมฉลองบุญราศีแห่ งสองคอน : วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2018 มิสซาเวลา 10.00 น. และ
คืนวันศุกร์ ที่ 14 ก็จะมีการแห่พระรู ปแม่พระตามด้วยบูชามิสซา เวลา 19.00 น.
8. วันอาทิตย์หน้ า (อา.16 ธันวาคม 2018) : จะมีพิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัด
ล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
9. งานคริสต์มาสปี นี้ : ระหว่างวันที่ 21 – 24 รันวาคม 2018
วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2018 : ถนนคนเดิน
วันที่ 23 ธันวาคม 2018 : เวลา 04.30 น. วิ่งสกล RUNDER
เวลา 18.00 น.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
10. โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ : ปี นี้เป็ นพิเศษ ทางวัดจัดประกวดภาพถ่ าย ในหัวข้อ “ ท่าแร่
เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า ” โดยสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่เพจชื่อ แห่ ดาว
คริ สต์ มาสบ้ านท่ าแร่ และที่คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม โทร 097 – 3034790
11. ในทุกๆ ปี ทางวัาไา้ รับการอนุเคราะห์ าาว : เพื่อใช้ประดับรอบๆ ตัววัดจากพลมารี เปรสิ เดียมต่างๆ
และในปี นี้ก็ยงั คงขอดาวเพื่อใช้ประดับวัดเช่นเคย และถ้าพี่นอ้ งท่านใด องค์กร หรื อครอบครัวใด
ประสงค์จะร่ วมบริ จาคดาวด้วย ทางวัดยินดีรับเสมอ เพื่อความสวยงามและให้ดาวมีขนาด รู ปทรง
เหมือนกันให้พี่นอ้ งสอบถามหรื อขอรายละเอียดกับซิ สเตอร์ ประจาวัด
12. รับศีลสมรสหมู่ : เชิญพี่นอ้ งแจ้งความประสงค์ เพื่อเรี ยนคาสอน อบรม รับศีลสมรสให้ถูกต้อง
เพื่อให้พร้อมรับ ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น.
13. จัางานสมโภชพระคริสตสมภพแก่ ผ้ตู ้องขัง : ศูนย์คาสอนของมิสซังจะจัดมอบของขวัญ เลี้ยง
อาหารกลางวันผูต้ อ้ งขัง เรื อนจาสกลนคร วันอังคารที่ 18 รันวาคม 2018 พี่นอ้ งที่ประสงค์จะ
ทาบุญ ติดต่อคุณพ่อเด่น ช่วยสุข โทร 081-7562038

14. ปรับปรุ ง ตกแต่งไฟคริสต์มาส : ทางวัดของดการแสดงไฟคริ สต์มาสช่วงกลางคืน เพราะจะหยุด
ปรับปรุ ง ซ่อมแซม และเพิ่มเติม (จะเปิ ดให้ชม เฉพาะค่าวันอาทิตย์) จนกว่าการปรังปรุ งจะแล้ว
เสร็ จ จะเปิ ดให้เข้าชมถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่ง และ ของาการจาหน่ ายสิ นค้าภายในบริเวณวัา การจอด
รถยนต์ จักรยานยนต์ ( จอดเฉพาะบริเวณที่กาหนดไว้ ให้ เท่ านั้น ) เพื่อรักษาความสวยงาม สะอาด
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย อนึ่งการแต่งกายควรเหมาะสม วัดซึ่ งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ต้องเคารพ งา
การจับหลอาไฟ สายไฟ อุปกรณ์ ตกแต่งต่างๆ ขณะถ่ายภาพโดยเด็ดขาด เพราะจะเกิดอันตราย
ความเสี ยหายได้
15. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายรนกร ถาวงศ์ บุตรนายสายันต์ กับ นางปิ ยวรรณ ถาวงศ์
ที่อยู่ 223 หมู่ 9 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน กับ น.ส.พิมพกา รุ่งเรื องคา บุตรี นายสุนทร กับ นาง
กัลยา รุ่ งเรื องคา เลขที่ 147 หมู่ 2 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
16. ขอขอบคุณผู้บริจาคาาวประาับวัา : ป.ความรอดของคนไข้ / ป.ราชินีผปู้ ฎิสนธินิรมล /
ป.มารดาพระผูส้ ร้าง / ป.มารดาพระคริ สตเจ้า / ป.ภาชนะรองรับพระจิต / ป.มารดาเป็ นที่หลบ
ภัยของคนบาป / ชุมชนเฟื่ องฟู / ป.มารดาผูแ้ นะนา / ป.มารดาพระศาสนจักร / ชุมชนท่าแร่
เหนือ / ครอบครัวลักขณา – พิภพ บัวดิษฐ์ / ครอบครัวภาขวัญ คาเสงี่ยม / ครอบครัวประคองจิต
คาเสงี่ยม / กลุ่มเฝ้าศีลฯ / กลุ่มเซอร์ ร่า / ร้านมินิมาร์ ท

จัาพิมพ์ โาย : โยริน มหาโยรี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ไา้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอาีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปาาห์ ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสา็จฯ วันที่ 9 - 15 รันวาคม 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแา่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
รัตนาภรณ์
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณรัตนาภรณ์ มือกุศล
9 ร.ค.18  สุขสาราญแด่ สิบเอก ชัยธวัช ปั ญญาคา ขอให้
วิไลวัลย์
07.30 น. ปลอดภัยในการทางาน
  สุขสาราญครอบครัว นายคาดี อาจุฬา
นายคาดี
 สุขสาราญแด่ น.ส.จาเริ ญ ทันประโยชน์
 น.ส.จาเริ ญ

ทาบุญ

200
200
200
200

 สุขสาราญแด่ คุณยายสุรินทร์ เพ็งจันทร์
 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 มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
 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
บุญมา,เปโตร ชาย ศรี สุพรรณ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟรังซิส ปรารถนา เดชาเลิศ
 อุทิศให้ ณรงค์ อุดมเดช
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ เปาโล ดี,มารี อา สมหมาย ศรี ครชุม,เปาโล
ั ท์,มารี อา แก่นสา,มาร์ธา ละมวล,เปโตร สมควร
สุกณ
มือกุศล วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารี อา งามพิศ เสนาไชย ครบ 10 ปี , เบนา
โด จอก,มารี อา ผัน บุญรองเรื อง วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา บุญหลาย,ยอแซฟ คาพา,อันนา
แทน อาจุฬา


สุรินทร์
นางพิสมัย

200
200

ผช.ทวีศกั ดิ์

นายเสนาะ
วิไลวรรณ

200
200
200
200
200

ยายพิมพ์พา

200

อ.สมบัติ
ญาติ
อ.สุคนธา
สุดารัตน์

500
200
200
300

ยายวี

200

นายคาดี

200

อิทธิกร
ผช.ทวีศกั ดิ์

 อุทิศให้ มีคาแอล สวาท,มารี อา ยายไข่,เทเรซา
จันทร์จิรา อุปพงษ์,เปาโล ประถม ตรงกงนาม
 อุทิศให้ เปโตร จาเนียร พาพรมลิด ครบ 9 ปี ,
เปโตร ศรัณ สายสมร ครบ 11 ปี ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก วีซีโอ โพธิ์สว่าง,คริ สตินา
กนกอร สุดาเดช,ยอห์น บรรพต ชานิพงษ์,เปโตร
สมใจ,ยอแซฟ วันดี ศรี ษาวรรณ,อักแนส มาลา
โสริ นทร์ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

นางทัศนี

200

นายสมศักดิ์

300

ไพรมณี

300

 สุขสาราญครอบครัว อ.หิรัญ ครู ลดาวัลย์ แก้ว
อ.ลดาวัลย์
9 ร.ค.18 เสถียร และลูกหลาน
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายอลงกต ยศศรี ยา,
น.ส.ชญาภา
 นางรัชดาพร วงศ์ตาผา
 โมทนาคุณแม่พระ สุขสาราญครอบครัว
นวลอนงค์
นางนวลอนงค์ เชียรพลแสน,ครอบครัวนายปริ พล
นายปราณนต์ สายสมร
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ ยายมาลี
ลูก
นรศาสวัต ลูก หลาน เหลน ทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว ครู ผอ่ งศรี ,ครอบครัว
ครู ผอ่ งศรี
ครู ปิยะดา พรหมอารักษ์, ครอบครัว นางราณี
สุขสง่าเจริ ญ และลูกๆ
 สุขสาราญครอบครัว นายทวีชยั อุปพงษ์, อุทิศให้ ยุพาภรณ์
ฟรังซิส เซเวียร์ ทองจันทร์,เยโนเวฟา สมาน ฮุยลุย,
บุญมา กาไว,โทมัส สังเทพ,เทเรซา เตียง อุปพงษ์
 อุทศิ ให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
อาทิตย์

200
200
250

200
200

300

200

มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิมมา อุดมเดช,
เทเรซา จิราภรณ์,เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย, นายวิสุทธิ์
แก้วเสถียร วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน ครบ 2 ปี
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์,เปโตร
ประวิทย์ พงษ์พศิ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มัทธิว สมบูรณ์,โรซา วันไทย ยงดี,
มัทธิอสั เตรี ยม,อากาทา เพือ่ น กงพันลาด
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ เชียนพลแสน,
อากาทา ยุพา มานะพล,ซาบีนา ทองรัตน์,มีคาแอล
นิชชัย ทองอันตัง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด
อุดมเดช,มีคาแอล มาลา,มารี อา แก้ว,แอนโทนี่
ศุภรัตน์ บัญชา พรหมอารักษ์,มีคาแอล บุญเรื อง,
ยออากิม ทวี อุดมเดช,กาทารี นา ดาริ นทร์,คามิลโล
บุญแท็ง กายราช,เทเรซา ซิ่นกลิ่น,ยอห์น บอสโก 

ครู ชูศรี

200

ญาติ

300

นางบุญศรี
อ.ลดาวัลย์

300
200

นางจารุ ณี
น.ส.ชญาภา
ญาติพนี่ อ้ ง

300
200
200

ประชา

300

นวลอนงค์

250

อ.ผ่องศรี

300

อาทิตย์
9 ร.ค.18

19.00 น.


วันจันทร์
10 ร.ค.18

สุพนั ธ์ นวานุช,ยอแซฟ ประทิน,อันนา อัมภา,อันนา
สมปอง อุดมเดช,เซซีลีอา ยุพนิ ,วิกตอร์ ยินดี พลากุล
,มีคาแอล วีระพล ชาญเชาว์,นายประพจน์ คาระวะ
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญแด่ นางวัฒนา,นายวัชระ,นายบาง,
ป้าแหล่
นายวานิตย์,นายวิบูรย์ ดาละกอ, อุทิศให้ ยอแซฟ สัตย์
,มารี อา คาแวง,ยอแซฟ อนุสรณ์ มานะพล วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ อุบลวรรณ
ราชคา, อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ วิไล
ประไพศรี
ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง
 อุทิศให้ ราฟาแอล เทียม,มารี อา อร่ าม,เปโตร สมัย นางนิระมัย
ปานแสน,อันตน คาพัง,มารี อา สิมมา,มารีอา มักดา
เลนา สาลี อุดมเดช วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
ค.พระหฤทัย
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวัน
นิดหน่อย
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี

06.00 น.
11.00 น.  มิสซารวมพลัง BECs วัาเขตกลาง โดยพระคุณเจ้ า
จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
14.00 น.  มิสซาปลงศพ ยอแซฟ เฮียม กุลวงศ์
15.00 น.  มิสซาอุทิศให้ อันนา มารี อา บุญเพียง ทิศแดง 

16.00 น.
300

วันอังคาร
11 ร.ค.18

06.00 น.
วันพุร
200

12 ร.ค.18

19.00 น.
200
200

วันพฤหัส
13 ร.ค.18

300

06.00 น.

200
200

-

-

วิราวัลย์

500

วันศุกร์
14 ร.ค.18

06.00 น.
10.00 น.

วันเสาร์
15 ร.ค.18

ครบ 1 ปี ,ยอแซฟ เรง ทิศแดง ครบ 14 ปี ,เปโตร จิตรกร
,เปโตร พัทยากร ทิศแดง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 มิสซาปลงศพ ยวง เพิม่ สิน หงษ์ณี
 อุทิศให้ มาร์ธา สุภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ วิไล
ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง
 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 
 พิรีนพวารพระมาราานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุมิตร โสริ นทร์
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ วิไล
ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี ,กาทารี นา บุญเรื อง
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ วิไล
ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี ครบ 1 เดือน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ วิไล
ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง
 มิสซาอุทิศให้ คุณพ่ อยอห์ น บัปติสต์ นรินทร์
ศิริวิริยานันท์ ( ครบ 100 วัน ) โดยพระคุณเจ้ า จาเนียร
สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ
วิไล ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง

มนัสนันท์
นางสมคิด
ประไพศรี

200
200
200

ลูกๆ
ภรรยา-ลูก
ประไพศรี

200
200
200

นางนภาพร

200

ประไพศรี

200

นางนภาพร
ประไพศรี

200
200

ญาติ

-

ประไพศรี

200

