ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 30 ธันวาคม 18 – 5 มกราคม 19 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 53
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
วันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปีปฏิทินสากล พระศาสนจักรกาหนดให้ทุกคนร่วมส่วนใน
ชีวิตของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางโดยมีพระแม่มารีย์และนักบุญโยเซฟร่วม
บทบาทให้แบบฉบับแก่ครอบครัวต่างๆ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางของชีวิตครอบครัว... จะทุกข์หรือสุข จะยากดีมีจน จะ
มีสุขภาพแข็ง แรงหรือ ยามเจ็บ ไข้ได้ป่ วย ยามตกอับ หรือ ร่ารวย... การมีอ งค์พ ระผู้ เ ป็น เจ้าเป็ น
ศูนย์กลาง ย่อมบรรเทาใจตลอดเวลา... จะขอบคุณ จะขอโทษ จะขอพระพรให้สิ่งดีเกิดขึ้นหรือสิ่ง
เลวร้านคลายหายไป ชีวิตยังคงผูกพันกับพระเสมอ ขอทุกครอบครัวมีสันติสุขเสมอ

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2018 : 06.00 น. = 7,109.- / 07.30 น. = 6,241.- /
10.30 น. = 7,554.- / รวม 20,904 บาท (อา.ที่ 16 ธ.ค. : 22,350 บาท)
2. เงินทานมิสซาวันคริสตสมภพ 24 ธันวาคม 2018 : จานวน 33,423 บาท
3. เงินทานมิสซาวันคริสตสมภพ 25 ธันวาคม 2018 : จานวน 10,262 บาท
4. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ผญ.รัดดาพร บุริพา กับ
นางสมัย ศรี วรกุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้อง

/ นายไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว / นายสุวรรณ งะบุรง
5. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
6. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
7. ขอขอบคุณ : พีน่ อ้ งทุกคน สภาวัด หน่วยงาน องค์กร เทศบาลตาบลท่าแร่ เทศบาลเมืองทอง
ท่าแร่ บ้านเณร อาราม โรงเรี ยน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประธาน ชุมชน / คุม้ ฯลฯ ที่ช่วยกันจัด
เตรี ยมงานประเพณี แห่ดาวสาเร็ จลุล่วงอย่างน่าประทับใจยิง่
8. มิสซาโมทนาคุณพระเจ้ า โอกาสส่ งท้ ายปี เก่ า : วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018 เวลา 19.00 น.
9. มิสซาขอพรโอกาสวันขึน้ ปี ใหม่ : วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 / 2562 เวลา 07.00 น. โดย
พระคุณเจ้าหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์
10. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น. และจะมีมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
11. วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2019 : เด็กคาสอน + เยาวชน ออกขอรับบริ จาคปั จจัย,ขนม ฯลฯ
เพือ่ นามาใช้จัดกิจกรรมคริ สต์ มาส + ปี ใหม่ วันฉลองยุวกษัตริ ย์ และวันเด็กแห่ งชาติ เพือ่
มอบเป็ นของขวัญสาหรับลูกหลานของเรา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
เวลา 09.30 น.
12. งานยุวธรรมฑูตระดับมิสซัง : วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
13. คุณพ่ ออวยพร พบปะกลุ่มรถสองแถว : ณ คิวรถสองแถวท่าแร่ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019
เวลา 09.00 น.
14. งานบุญกองข้ าววัดท่ าแร่ : วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
- วันเสาร์ที่ 12 มกราคม รวมกองข้าว และช่วงเย็นมีทานอาหารพาแลง ครบงันตามประเพณี
- วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม เวลา 06.00 น. มิสซา + แห่ศีลมหาสนิท 4 ซุม้ / จุด และเส้นทาง
การเดินแห่ เหมือนปี ที่แล้ว ทั้งนี้ประธานชุมชนจะประสานกับพีน่ อ้ งด้วย


15. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายกิตติคุณ ทาสี เพชร บุตรนายจานงค์ กับ นาง
บุญหลาย ทาสี เพชร ที่อยู่ 87 หมู่ 4 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กับ ลูซีอา ศศิธร ชัยวังราช
บุตรี นายดนัย เชิดชูคุณ กับ นางมารวม ชัยวังราช เลขที่ 469 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
16. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายประสพ คอหล้ า บุตรนายจันทร์ กับ นางทองใบ
คอหล้า ที่อยู่ 111 หมู่ 2 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น กับ เทเรซา ศิริรัตน์ ศรีครชุม
บุตรี นายสันทะ กับ นางอรทัย ศรี ครชุม เลขที่ 698 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
17. ขอขอบคุณ : พีน่ อ้ งที่สนับสนุนซื้อเสื้อของวัด สามารถซื้อได้ที่หอ้ งศาสนภัณฑ์ และโรง
ครัว เนื้อผ้ามี 2 ชนิด หลายสี หลายแบบ หลายขนาด เลือกซื้อตามใจชอบ
18. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : นางจิรนาถ อุทิศให้
เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ ดิเรก,เปโตร สมเดช ปานแสน,มารี อา ลูซีอานา
อภิวรรณ ฮาสเลอร์,(มารี อา ลูซีอานา คาตัน ปานแสน),ยอแซฟ กิตติกุล,เปโตร นิยม,เปโตร
อดิชยั อาภรณ์กุล, คุณแฮร์แบ็ตท์ โดเดนเฮิฟท์ 1,000 บาท
19. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ติดตั้งระบบเครื่ องสารองไฟฟ้ าวัด : นางจิรนาถ อุทิศให้
เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ ดิเรก,เปโตร สมเดช ปานแสน,มารี อา ลูซีอานา
อภิวรรณ ฮาสเลอร์,(มารี อา ลูซีอานา คาตัน ปานแสน),ยอแซฟ กิตติกุล,เปโตร นิยม,เปโตร
อดิชยั อาภรณ์กุล, คุณแฮร์แบ็ตท์ โดเดนเฮิฟท์ 1,000 บาท
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซา เทศกาลพระคริสตสมภพ วันที่ 30 ธ.ค. 18 - 5 ม.ค.19
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู เจ้ า
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ จ่าสิบตรี ชัยธวัฒน์ ปั ญญาคา
30 ธ.ค.18  สุขสาราญครอบครัว นางประคอง,นางประภาพร
07.30 น. ศรี สุระ

ผู้ขอ

ทาบุญ

วิไลวรรณ
ประคอง

200
500

 สุขสาราญครอบครัว มีคาแอล บุญถม,ซาบีนา  ครอบครัว 2,000
สาคร บุญอรุ ณรักษา
 สุขสาราญครอบครัว นายเทวราช กาแก้ว,
นางลาพิน 300
ครอบครัวนางลาพิน กาแก้ว, อุทิศให้ ยอแซฟ ภูมี,
เปโตร บุญถัน อุปพงษ์,อันนา บุดดา,เปโตร เก๋ ง ปรี ดี
สนิท,กาทารี นา บุญมา ศรี สุพนั ธ์,เอลีซาเบ็ธ เหรี ยญ,
ฟรังซิสโก คาวัง กาแก้ว วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย 200
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
ผช.ทวีศกั ดิ์
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
200
นายอิทธิกร 200
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
ยุพาภรณ์
 อุทิศให้ ราฟาแอล เรี่ ยม,ฟี โรมีนา บัวไข กายราช
500
,เปาโล เล็ก,อันนา ทองอยู่ โสริ นทร์,ยอแซฟ วันดี,
เยโนเวฟา มานา กายราช
ลูกๆ
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร
200
สาเร็จ ยงคาชา
ลูกหลาน 1,000
 อุทิศให้ มารี อา สีวยั จันทร์พดุ ครบ 1 ปี ,มีคาแอล
บุญเทียบ ปานสังข์ ครบ 1 ปี ,อันนา ศิรินภา ดาบสม
เด็จ,ยวง ลามาโซ เอื้อน,เปโตร เอื้อน,เปโตร เอื้อ,
มักดาเลนา เพียร,เปโตร ออน,เซซีลีอา บัวใส ปานสังข์
,ยอแซฟ มีชยั ,อันนา เอี่ยม เชียนพลแสน,ยอแซฟ พินิจ
ทัศจันดา

 อุทิศให้ ยอห์น สุ รพล อินธิเสน ครบ 1 เดือน  คุณวัฒนา
อุทิศให้เปโตร โข่ง,เอลีซาเบ็ธ ละม่อม บุญรองเรื อง นางจาเนียร
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
นางจาเนียร
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก ครบ 100 วัน
เยาวรัตน์
 อุทิศให้ เปโตร สุ รีย,์ อันนา หนูเผือ่ น แสนปาก,
อุบลรัตน์
เทเรซา ลักขณา อินธิยา,นายลาพึง วรสันต์
 อุทิศให้ ยออากิม บุญร่ วม,มารี อา อาราม,เปโตร
นายอนงค์
สอง,เทเรซา ดอ,ลูกา สมพร,ยวง สมนึก,โรซา แหงม
วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง ลูกหลานทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร สงค์,โรซา ผาลัย,อากาทา ผาลี,
จุฑารัตน์
มีคาแอล คาหาญ,มีคาแอล อนุวฒั น์,ยอแซฟ สมพร,
เทเรซา ประชิน,ยอแซฟ สมใจ
 สุขสาราญครอบครัว ครู สุรสิทธิ์ อุดมเดช
30 ธ.ค.18  สุขสาราญครอบครัว อ.เพลินพิศ ราชชมภู และ
10.30 น. ลูกๆหลานๆ
  โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ, สุขสาราญแด่ ป้าโห่
(เหวียน เหงี้ยน) และลูกๆ หลานๆ เหลนๆ ทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว มามีกลุ , ครอบครัวยุติธรรม,
อุทิศให้ คุณแม่ ลูซีอา สมจิต,เปาโล วันทา,เปาโล
ศักดิ์ณรงค์ มามีกลุ ,เปาโล เบ,มารี อา มักดาเลนา
บุญธรรม นามละคร วิญญาณลูก หลาน ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว นางวิลยั ทาสีภู, อุทิศให้
เปโตร จันโท ทาสีภู, อุทิศให้ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
อาทิตย์

300
200
200
500
300
300

200

อ.สุรสิทธิ์
อ.เพลินพิศ

300
200

ลูก

200

ศกุนตลา –
สุธิศกั ดิ์

500

ญาติ

200

 สุขสาราญครอบครัว นายชัยมงคล ตากกล้า, 
ญาติ
อุทิศให้ นายคาอ้าย ตากกล้า,นางจันดี กล้าจริ ง
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นายสัมฤทธิ์ อินธิตก,อุทิศให้ นายสัมฤทธิ์
เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช,คริ สตินา วาจา เถาวัลย์,
มีคาแอล เพชร ฤกษ์ดี,เปาโล ชาติไชย อินธิตก
 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
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
ญาติ
สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
นางบุญศรี
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
นางจารุ ณี
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง
ลูกๆ
,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ลูกา ประสิทธิ์,กาทารี นา สาราญ,มัทธิว
อ.สุรสิทธิ์
นิพนธ์ อุดมเดช
 อุทิศให้ คริ สตินา วาจา เถาวัลย์
รองฤทธิ์
อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,เบดา ทะศรี อ.เพลินพิศ
,กาทารี นา เหลี่ยน,มีคาแอล ชูศกั ดิ์,เปาโล ประดิษฐ์
โสริ นทร์,ลูซีอา บางีน,ยูเลียนา ลับลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า
อุดมเดช,คุณพ่อวิสูง,คุณแม่วาริ นทร์ โรจนโอฬาร
 อุทิศให้ มาร์ธา สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครู ขนั ธ์
อ.พจนา

200

200

200

200
300
300
300
200
300
200
300

200

มนตรี สา,กาทารี นา พรทิพย์ กอโคตร,เปาโล แสน 
สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน อ.ราไพวรรณ
,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อา นภารัตน์ อุดมเดช,
คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา สิมมะลี
,ยอแซฟ ประสงค์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซา ซูซานนา หาญริ นทร์,ยอห์น บัป นางอาลิษา
ติสต์ ใจเลิศ เชียรพลแสน,มีคาแอล วรชัย หาญริ นทร์
วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพนี่ อ้ ง เด็กที่ถูกทาแท้งที่
ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
อรอนงค์
 อุทิศให้ คุณแม่เทเรซา นวลศรี ,คุณแม่ยอห์น
ท่องเที่ยว,เทเรซา วิภา โสริ นทร์
คุณจิรนาถ
 อุทิศให้ มารี อา ลูซีอานา อภิวรรณ ฮาสเลอร์,
(มารี อา ลูซีอานา คาตัน ปานแสน),ยอแซฟ กิตติกุล,
เปโตร นิ ยม,เปโตร อดิชยั อาภรณ์กุล วิญญาณในไฟ
ชาระ
คุณจิรนาถ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ
ดิเรก,เปโตร สมเดช ปานแสน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ
คุณจิรนาถ
 อุทิศให้ คุณแฮร์แบ็ตท์ โดเดนเฮิฟท์
ป้าแจ๋ ว
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สุพนั ธ์,เทเรซา ซ่อนกลิ่น
นวานุช,บัณฑะซา เนตร,อักเนส,ยอแซฟ พะรณพร
,บัณฑะซา นันทวัฒน์,เปาโล พัชะนัย,มารี อา สุมาลี,
เทเรซา อุไร นพประไพ,ยอแซฟ สมยศ พงษ์พศิ ,
เบเนดิก วัฒนา

อาทิตย์
200

30 ธ.ค.18

19.00 น.

300

300
500

500

500
300
วันจันทร์
31 ธ.ค.18

06.00 น.

 สุขสาราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ
ราชคา, อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา อุปพงษ์
 สุขสาราญครอบครัว สมาชิกสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนท่าแร่ พฒั นา จากัด, อุทิศให้สมาชิกที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นางเปรมจิตร ยมบุญ และลูก
ทั้งสองคน, อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ,เปาโล
อดิศร โคตะรักษ์
 สุขสาราญครอบครัว นายไตรรงค์ ตงกะพงษ์,
อุทิศให้ ยอแซฟ เฮียม กุลวงศ์,อันโตนีโอ ชอบ,เทเรซา
แขม,โยเซฟี นา แจ่มใส ตงกะพงษ์,มีคาแอล พจนา
พุทธิไสย,มีคาแอล สมคิด ราชนิกุล,ยวง กาทอน
จันทรังษี วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญแด่ นางอรพิน อุปรี ย,์ อุทิศให้ ยอแซฟ
ณรงค์ อุปรี ย ์ ครบ 10 ปี ,ยอแซฟ สุภาษิต,มารี อา กุล
อุปรี ย,์ เปโตร สุ รีย,์ อันนา หนูเผือ่ น แสนปาก,เทเรซา
ลักขณา อินธิตก วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวัน,ยวง สมเนตร
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย,ยวง หนูจนั ทร์,เปาลา
เกษม,ยวง บัปติสตา วิจยั ,อันเดร อ่า,กาทารี นา สาน
คาศรี วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญแด่ ลูกหลานตาเจ่า ยายจันทร์ ทุกๆคน,
อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน,เปโตร ถาวร,อันนา
คาจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง,โมเสส บัณฑิต,อากาทา

อุบลวรรณ

200

สหกรณ์ฯ

250

เปรมจิตร

300

นายไตรรงค์

500

นางอรพิน

300

คุณสุวภิ า
นางอาวรณ์

200
400

ญาติพนี่ อ้ ง

200

บรรเทา มังกาย,มารี อา พะเยาว์ บังแมน วิญญาณในไฟ

ชาระ
 สุขสาราญครอบครัว มีคาแอล บุญถม,ซาบีนา สาคร
,ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุ ณรักษา และสมาชิกเรื อ นายบุญถม
ศักดิ์รุ่งโรจน์ทุกลา, อุทิศให้ ยอแซฟ เทียน,โรซา ไน่
แซ่ลี,เปโตร รุ่ งโรจน์,เปโตร รุ่ งเกล้า,มีคาแอล สาธร
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวัน,ยวง สมเนตร
คุณสุวภิ า
 อุทิศให้ มารี อา สุพรรณ์ เหนือกลาง ครบ 9 ปี
พิสมัย
10.00 น.  มิสซาปลงศพ เปโตร วันดี อาจุฬา
ส.ท.ตั้น
14.00 น.  มิสซาปลงศพ ฟี โลมีนา จานงค์ อุดมเดช
ญาติพนี่ อ้ ง
19.00 น.  มิสซาส่ งท้ายปี เก่ า 2018 / 2561
 สุขสาราญครอบครัว ผอ.เยีย่ ม – อ.ราไพวรรณ
อ.ราไพวรรณ
รุ จิพจน์,ครอบครัวนายนพพล นางรัตน์ติรส จันทร์มา
และลูกหลานทุกคน
 โมทนาคุณพระเจ้า ครอบครัวนาอุดม
คพ.A
 สุขสาราญครอบครัว เด่นไชยรัตน์
ลูกๆ
วันอังคาร  มิสซาขอพรวันปี ใหม่ 2019 / 2562
1 ม.ค.19  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว ผอ.เยีย่ ม

07.00 น. – อ.ราไพวรรณ รุ จิพจน์ และลูกๆหลานๆทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว พงษ์พษิ ณุ, ลูกหลานทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว นายเวช - นางหนูพร นาอุดม
,และลูกหลานทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว อ.ณรงค์ เด่นไชยรัตน์

อ.ราไพวรรณ

พิชญา
คพ.A
ลูกๆ

200

200
500
500
500
200

500
200
200
300
500
200

 สุขสาราญครอบครัว นางลาดวน ทองอันตัง, 
อุทิศให้ ฟิ ลิป คาสวน,มารี อา คาเปี่ ยง,อากาทา ละไม,
เปโตร สมใจ,มีคาแอล วลัย,เปาโล สาเนี ยง,ยอแซฟ
สมชาติ
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวัน,ยวง สมเนตร
วันพุธ  สุขสาราญครอบครัว นายทรงศักดิ์ นางอารี ย ์
2 ม.ค.19 จันทรังษี, อุทิศให้ ฟรังซิสโก สงวน,มอนิกา วันไทย
06.00 น. จันทรังษี,เปโตร ส.ต.มะลิ,มารี อา อุไรวรรณ เชียนพล
แสน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว มีคาแอล บุญถม,ซาบีนา สาคร
,ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุ ณรักษา และสมาชิกเรื อ
ศักดิ์รุ่งโรจน์ทุกลา, อุทิศให้ ยอแซฟ เทียน,โรซา ไน่
แซ่ลี,เปโตร รุ่ งโรจน์,เปโตร รุ่ งเกล้า,มีคาแอล สาธร
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ มาร์ธา สุภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวัน,ยวง สมเนตร
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  สุขสาราญครอบครัว น.ส.บังอร พิทกั ษ์ราษฎร์
3 ม.ค.19 และลูกๆหลานๆ เหลนทุกคน,สุขสาราญแด่
06.00 น. นายปราโมช เบ็ญจวรรณ
 สุขสาราญครอบครัว มีคาแอล บุญถม,ซาบีนา สาคร
,ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุ ณรักษา และสมาชิกเรื อ

นางลาดวน

200

คุณสุวภิ า
ทรงศักดิ์

200
300

นายบุญถม

200

ภรรยา-ลูก
มนัสนันท์
คุณสุวภิ า
ญาติพนี่ อ้ ง

200
200
200
300

-

-

น.ส.บังอร

100

นายบุญถม

200

ศักดิ์รุ่งโรจน์ทุกลา, อุทิศให้ ยอแซฟ เทียน,โรซา 
ไน่ แซ่ลี,เปโตร รุ่ งโรจน์,เปโตร รุ่ งเกล้า,มีคาแอล
สาธร วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวัน,ยวง สมเนตร
10.00 น. มิสซาสมรส ประสพ คอหล้า กับ ศิริรัตน์ ศรี ครชุม
วันศุกร์  สุขสาราญครอบครัว มีคาแอล บุญถม,ซาบีนา สาคร
4 ม.ค.19 ,ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุ ณรักษา และสมาชิกเรื อ
06.00 น. ศักดิ์รุ่งโรจน์ทุกลา, อุทิศให้ ยอแซฟ เทียน,โรซา ไน่
แซ่ลี,เปโตร รุ่ งโรจน์,เปโตร รุ่ งเกล้า,มีคาแอล สาธร
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง เพิม่ สิน หงษ์ณี
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวัน,ยวง สมเนตร
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน ยงคาชา
 อุทิศให้ เทเรซา จานงค์ อุดมเดช
10.30 น.  สุขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
19.00 น.  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัด
ท่าแร่ วิญญาณพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันเสาร์  สุขสาราญครอบครัว พันโทมานะ – นางพิสมัย
5 ม.ค.19 อ้นสูงเนิน
06.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายเวช - นางหนูพร นาอุดม
,และครอบครัวลูกๆทุกคน,โมทนาคุณพระเจ้า
สุขสาราญแด่ คพ.ขวัญชัย นาอุดม

คุณสุวภิ า

200

ศิริรัตน์
นายบุญถม

500
200

ภัทรวดี
คุณสุวภิ า
นางนภาพร
ป.มารดาฯ
กพระหฤทัย

200
200
200
200
200

ช.ผูส้ ูงอายุ
-

200
-

พิสมัย

200

คพ.A

500

 สุขสาราญครอบครัว มีคาแอล บุญถม,ซาบีนา  นายบุญถม
สาคร,ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี บุญอรุ ณรักษา และ
สมาชิกเรื อศักดิ์รุ่งโรจน์ทุกลา, อุทิศให้ ยอแซฟ เทียน
,โรซา ไน่
แซ่ลี,เปโตร รุ่ งโรจน์,เปโตร รุ่ งเกล้า,มีคาแอล สาธร
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
ป้าบุญลอง
 อุทิศให้ เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร องบ่าน
,อันนา บาบ่าน,เปโตร หวิง่ ,ดอมินิก พรณรงค์
ทองอันตัง,ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,
เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
คุณสุวภิ า
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวัน,ยวง สมเนตร
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ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (Holy Family)
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า , พระ
นางพรหมจารีมารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระองค์ และนักบุญโยเซฟ ผู้เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซู
เจ้ า พระศาสนจั ก รก าหนดให้ วั น อาทิ ต ย์ ห ลั ง วั น คริ ส ตสมภพเป็ น วั น ฉลองครอบครั ว
ศักดิ์สิทธิ์ หรือถ้าไม่มีวันอาทิตย์ภายในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมก็ให้ฉลองวันที่
30 ธันวาคม ตามธรรมประเพณี ภาพครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นั้น พระเยซูเจ้าจะปรากฏเป็นเด็ก
ทารกหรือเด็กเล็กๆ โดยยึดข้อเท็จจริงของพระศาสนจักรที่ว่านักบุญโยเซฟได้เสียชีวิตขณะ
พระเยซูเจ้ายังทรงพระเยาว์
ในฐานะมนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงเข้าพระทัยพระบิดาเจ้า อาจจะมาจากความเป็นบิดา
ของนักบุญโยเซฟผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม ศรัทธาในศาสนา นักบุญโยเซฟเป็นคนสุภาพถ่อมตน
มีเมต ตาธรรมที่ซ่อนเร้น แต่พระเจ้าทอดพระเนตรการกระทาทุกอย่างของท่าน การดาเนิน
ชี วิ ต ของครอบครั ว ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ม่ ว่ า ช่ ว งเวลาซ่ อ นเร้ น หรื อ ช่ ว งชี วิ ต สาธารณะ เราก็ ค วร

เลียนแบบพวกท่านในการเติบโตในมนุษยชาติและความศักดิ์สิทธิ์ ยอมรับคาเชื้อเชิญของพระ
เจ้าให้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์และตอบสนองด้วยความซื่อสัตย์

