วันที่ 11 – 17 กุมภำพันธ์ 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 6
พระสงฆ์ประจำวัดท่ำแร่ - มิสซำวันอำทิตย์
มิสซำ 06.00 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / มิสซำ 07.30 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี
มิสซำ 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นำอุดม / มิสซำ 19.00 น. คุณพ่อกฤษฎำ ว่องไว

 ข้ อคิดประจำอำทิตย์
จุดเน้ น ให้ เราใช้ ทุกสิ่ งที่พระเจ้ าประทานให้ เรา เพื่อช่ วยคนสุดท้ าย คนตา่ ต้ อย และ
ยากจนรอบตัวเรา
ประชาชนในอิสราเอลและยูดาห์สมัยโบราณมีความคิดจากัดเกี่ยวกับบาปและพระ
หรรษทาน สาหรับหลายคน พระเจ้าเป็ นภาพห่างไกล กล่าวคือ อดทนน้อยและค่อนข้างไม่
เมตตากรุ ณา ผลที่ตามมาสาหรับบาป ทีแ่ ย่สุดคือ โรคเรื้ อน ประชาชนคิดว่าเป็ นผลของบาป
รักษาไม่ได้ และบาปนี้ไม่สามารถอภัยได้ สาหรับชาวยิว การพยายามปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติ
เรื่ องพิธีชาระมลทิน การสัมผัสคนโรคเรื้ อนจะทาให้เรามีมลทิน และทาให้เกิดโชคร้ายต่างๆ
ดังนั้น เป็ นพันปี คนโรคเรื้ อนจึงเหมือน “ตายทั้งเป็ น” ถูกตัดขาดจากครอบครัว และ
ต้องออกไปอยูไ่ กลๆ นอกสังคม ไม่สามารถทางานหรื อมีครอบครัว ถูกเหยียดหยามลดศักดิ์ศรี
และถูกกระทาเหมือนไม่เป็ นคน พวกเขาต้องออกไปอยูน่ อกเมือง ไม่พบปะใครนอกจากคน
โรคเรื้ อนด้วยกัน ไม่มีที่พกั อาศัย และต้องสัน่ กระดิ่งบอกว่า “มีมลทิน มีมลทิน” เพือ่ ป้องกันคน
อื่นไม่ให้มาติดต่อกับพวกเขา แม้โดยไม่ได้ต้งั ใจ
ดังที่เราทราบแล้วว่า พระเยซูเจ้ามิได้มาเพือ่ คนร่ ารวย คนฉลาด ฝ่ ายโลก พระองค์เสด็จ
มาเพือ่ ช่วยคนสุดท้าย คนต่าต้อย คนถูกทอดทิง้ คนพิการ และแม้คนโรคเรื้ อน พระเยซูเจ้า

สัมผัสคนโรคเรื้ อนในพระวรสารวันนี้ ซึ่งมีพธิ ีชาระมลทินในสมัยนั้น มีอศั จรรย์เกิดขึ้น 2
ประการ ชายคนนั้นหายจากโรคเรื้ อนและสัมผัสความรักของพระคริ สตเจ้า
ในการรักษาคนโรคเรื้ อนนี้ เราเห็นว่าอัศจรรย์มิได้เหมือนกับการทาให้ลาซารัสกลับคืน
ชีพ พระเยซูเจ้าทรงยืน่ มือไปสัมผัส และคืนชีวติ ให้เขา แต่แปลกไหมครับที่พระเยซูเจ้าไม่ตอ้ ง
การให้ชายนี้ไปบอกใคร ที่ทาสิ่งนี้ พระเยซูเจ้ามีเหตุผล พระองค์ตอ้ งการให้ประชาชนเชื่อใน
พระองค์ เพราะความเชื่อ มิใช่เพราะชื่อเสียง
พระเยซูเจ้าสามารถทางานน่ามหัศจรรย์น้ ี เพือ่ ช่วยวิญญาณที่หมดหวัง เพราะพระองค์
ทาทุกสิ่งเพือ่ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ดังที่นกั บุญเปาโลได้กล่าวในบทอ่านที่ 2 พระองค์
มิได้อยูค่ นเดียว พระศาสนจักรได้ยกย่องบรรดานักบุญผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์มากมาย ผูเ้ ลียนแบบความรัก
ที่ไม่มีเงื่อนไขของพระคริ สตเจ้า ในเวลาทางานกับผูป้ ่ วยและคนจน นักบุญที่เด่นๆ ได้รับการ
ประกาศแต่งตั้งไม่นานมานี้ เช่น คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา และนักบุญดาเมียน พระสงฆ์ผู ้
อุทิศชีวติ ดูแลคนโรคเรื้ อนแห่งโมโลไก (เกาะในหมู่เกาะฮาวาย ตอนกลางของมหาสมุทร
แปซิฟิก) ความรักเมตตาของนักบุญทั้งสองมิใช่เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง แต่เพือ่ ช่วยผูอ้ ื่นให้
รอด นัน่ คือ อุทิศความสามารถ ทรัพย์สมบัติ และเวลาเพือ่ ทาความดีที่ยงิ่ ใหญ่ เมื่อเราใช้ทุกสิ่งที่
พระเจ้าทรงมอบให้เรา เพือ่ ช่วยคนสุดท้าย คนต่าต้อย และยากจนทุกคนรอบตัวเรา
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทำนอำทิตย์ ที่ 4 กุมภำพันธ์ 18 จานวน 17,860 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. มิสซำ 06.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 18 กุมภำพันธ์ 18 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ
น.ส.ปรมาภรณ์ อุ่นหล้า พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร
ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซำ 10.30 น. วันอำทิตย์ ที่ 18 กุมภำพันธ์ 18 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซำ 19.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 18 กุมภำพันธ์ 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุวรี บุริพา กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม

5. วันพุธรับเถ้ำ : เป็ นวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 18 เป็ นการเริ่ มต้นเทศกาลมหาพรต ตลอด 40 วัน
เป็ นเทศกาลแห่งการกลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวติ จาศีล อดอาหารและพลีกรรมใช้โทษบาป เป็ น
เทศกาลแห่งการให้ทานและความรักฉันพีน่ อ้ ง เป็ นช่วงเวลาที่เราจะได้แก้บาป และสวด
ภาวนามากขึ้น มิสซาวันพุธรับเถ้ ำมี 2 มิสซำ คือ เวลำ 06.30 น. และ 19.30 น. จึงขอพีน่ อ้ งได้
อดอำหำร และอดเนื้อในวันนั้น ให้รู้สึกว่าได้ทาเพือ่ พระเยซูเจ้า ร่ วมกับพระทรมานของพระ
องค์ เป็ นการใช้โทษบาปของตน ขอให้พนี่ อ้ งได้ลด ละ เลิก อบายมุก และสิ่งที่เราชอบ
6. ใบลำน : ที่เสกเมื่อปี ที่แล้ว ขอพีน่ อ้ งนามาให้ซิสเตอร์ เพือ่ จะเผานามาเป็ นเถ้า
7. เชิญร่ วมเดินรูป 14 ภำค : ทุกวันศุกร์ในเทศกาลมหาพรต จะเริ่ มวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์น้ ี
และอยากให้ทุกวันศุกร์ในช่วงมหาพรตนี้ ถือเป็ นการอดเนื้อของพวกเราด้วย
8. คุณพ่ อขอควำมร่ วมมือ : จากพีน่ อ้ ง ในคืนวันเดินรู ป 14 ภำค พื้นที่ในวัดจะใช้ในการเดินรู ป
ขอพีน่ อ้ งได้ไปจอดรถบริ เวณด้านในศาลามาร์ติโน ทั้งรถจักรยาน- มอเตอร์ไซด์ และรถยนต์
9. วันตรุษจีน : วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ คุณพ่อจะมีมิสซาให้สาหรับผูท้ ี่ถือวันนี้ เวลำ 10.00 น.
10. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 18 เวลำ 10.00 น. วัดพระคริ สตประจักษ์ นำบัว /
วัดพระคริ สตราชา นำจำร
11. ค่ำยทบทวนคำสอนศีลมหำสนิทครั้งแรก + ศีลกำลัง และซ้ อมพิธี : เด็กนักเรี ยนชั้น ป. 4
และ ป. 6 ในวันอาทิตย์น้ ี 11 กุมภาพันธ์ 18 เวลำ 13.00 น. – 15.30 น.
12. วันรวมพลังยุวธรรมฑูตระดับอัครสั งฆมณฑล : วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลำ 08.00
น. – 15.00 น. วัดท่าแร่ ของเราเป็ นเจ้าภาพ ขอให้ผปู ้ กครองนักเรี ยนคาสอน ตั้งแต่ ป.2 – ป.6
อนุญาตให้เด็กมาร่ วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย
13. มิสซำโปรดศีลกำลัง และศีลมหำสนิทครั้งแรก : วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลำ 07.30 น.
โดย พระสังฆราชหลุยส์ จาเนี ยร สันติสุขนิรันดร์ จึงขอพ่อแม่ ผูป้ กครอง ได้มาร่ วมภาวนา
และเป็ นกาลังใจให้ลูกหลานที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้น และผูป้ กครองนักเรี ยนชั้น ป.6
ให้เตรี ยมพ่อแม่ทูนหัว มาให้พร้อมในวันดังกล่าว
14. วันอำทิตย์ หน้ ำ (อา.ที่ 18 กุมภาพันธ์18) : จะมีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด

15. ผู้ที่ต้องกำรเรียนคำสอนแต่ งงำนหมู่ : กรุ ณามาแจ้งชื่อได้ในเดือนนี้ และจะเริ่ มเรี ยนคาสอน
กันในเดือนมีนาคม
16. ในเดือนกุมภำพันธ์ นี้ : ขอพีน่ อ้ งได้บารุ งสุสาน ตามที่เราปฏิบตั ิกนั มา ครอบครัวละ 100
บาท หรื อพูดง่ายๆ คือ เดือนละ 10 บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าคนงานดูแลทาความสะอาดสุสาน
ให้สมกับเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นที่นอนที่ฝังของพ่อแม่ญาติพนี่ อ้ งของเรา
17. คุณพ่ อวิโรจน์ โพธิ์สว่ ำง : อธิการบ้านเณร คณะสงฆ์ประจาบ้านเณร และลูกๆสามเณรทุก
คนขอขอบคุณ พีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน ทุกฝ่ าย ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนปั จจัยต่างๆแก่
ทางบ้านเณรเสมอมา สถิติการแผ่ขา้ วบ้านท่าแร่ ปี 2018 ข้าวเปลือก 151 กระสอบ เงิน
71,995 บาท ขอแม่พระแห่งฟาติมาหลัง่ พระพรมายังพีน่ อ้ งทุกท่าน
18. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 2
คู่ที่ 1 ระหว่าง นำยกุมภำ ช่ วยณรงค์ บุตรนายบุญจักร กับ นางจีรนุช ช่วยณรงค์ เลขที่
71 หมู่ 10 ต.บ้านครวญ อ.หลังสวน จ.ชุมพร กับ มำรีอำ วำสนำ ชมภูจันทร์ บุตรี นายถาวร
กับ นางเชื่อม ชมภูจนั ทร์ เลขที่ 701 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง นำยอำพล สุ ดแล้ ว บุตรนายศักดิ์ดา กับ นางสนุก สุดแล้ว เลขที่ 252
หมู่ 1 ต.ไร่ สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริ ญ กับ มำรีอำ วิลำพร ทองอันตัง บุตรี นาย
สุ วรรณชัย ทองอันตัง กับ นางวงค์ศิลป์ ชมภูจนั ทร์ เลขที่ 43 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
19. ประกำศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นำยกรกฤษณ์ พงษ์ พิศ บุตรนายมานิตย์ พงษ์พศิ กับ
นาง แสงจันทร์ พัฒนิบูลย์ ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร กับ น.ส.อภิญญำ สุ ริวงค์ บุตรี นาย
บรรทมลักษ์ กับ นางขวัญใจ สุ ริวงค์ เลขที่ 39 หมู่ 9 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรี สะเกษ
20. ขอขอบคุณผู้บริจำคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสำน 2” ตำรำงเมตรละ 300 บำท บริ จาคแล้ว
890 ตรม. ยังเหลืออีก 735 ตรม. : ครอบครัวนายเฉวง – นางใจงาม ทองอันตัง 2 ตรม. / ครอบ
ครัวนางวิราวรรณ เสมอพิทกั ษ์ อุทิศให้ยอแซฟ ประสพ,ยอแซฟ วีรวัฒน์,ยอแซฟ เกียม,อันนา
สนเท,สเตฟาโน แสง,เซรานีอา เฟื อ,เทเรซา หนูพิน และญาติที่ล่วงลับ 2 ตรม./ครอบครัวลุงเสงี่ยม
-ป้าแหลม บังแมน อุทิศให้มาร์ ธา กันหา มรดก,ฟรังซิ สโก คาเกียน,อันนา หนูลา บังแมน 2 ตรม. /
ญาติพี่นอ้ ง อุทิศให้กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง ครบ 100 วัน 10 ตรม. / นางประทัย ประเทพา 1

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

ปฏิทินมิสซำสั ปดำห์ ที่ 6 เทศกำลธรรมดำ วันที่ 11 – 17 กุมภำพันธ์ 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุ ขสาราญครอบครัว นายเฉวง – นางใจงาม ทองอันตัง
11 ก.พ.18 และลูกๆหลานๆ
07.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายทองสุ ข
มหานุชิต ครบ 70 ปี

 สุ ขสาราญครอบครัว นายอาคม – นางปนัดดา มังกาย,
อุทิศให้ ซิลวิเตอร์ พานิตย์ มังกาย ครบ 18 ปี
 สุ ขสาราญครอบครัว นายไกวิษ กาแก้วกิตตินาวา,
นายประเทียม บังแมน, อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ อรุ ณ
บังแมน,เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง
,โมเสส บัณฑิต,อากาทา บรรเทา มังกาย,ยอแซฟ ภูมี กาแก้ว
 สุ ขสาราญครอบครัว คุณสมบัติ – คุณวิภารัตน์ โพธิ์ปฐม
,ครอบครัว นางดรุ ณี, น.ส.โสภิดา, น.ส.บูชิกา กงพันลาด,
อุทิศให้ อันนา บุญลอง,เทเรซา จิตนา เด่นไชยรัตน์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร บัวจันทร์
อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โรซา มารี อริ ษา แดงลีท่า
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร
,ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี


อำทิตย์

ผู้ขอ

ทาบุญ

นางใจงาม

200

นายทองสุ ข

200

นางปนัดดา

500

พัธมณ

200

นางดรุ ณี

500

นางพิสมัย

200

พี่สาว
ลูกๆหลานๆ

200
200

-

200

 อุทิศให้ อันนา ประชาติ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซา อภัย อาจุฬา
 อุทิศให้ คุณแฮร์แบร์ ท โดเดนเฮิฟท์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง,ฟิ ลิป คาสรวล,
มารี อา คาเปี่ ยง,อากาทา ลมัย,เปโตร สมใจ,มีคาแอล วลัย,
โรซา ยวนจิต,เปาโล สาเนียง,พ่อเฒ่ากัณหา,แม่เฒ่า วันทา
 อุทิศให้ คาเบรี ยล จันทา,อันนา ปัดชา ยงบรรทม,อันเด
ทองถิ่น,มอนิกา สี ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว อ.หิ รัญ ครู ลดาวัลย์ แ ก้วเสถียร และ
11 ก.พ.18 ลูกหลาน
10.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว ผอ.เยีย่ ม – อ.ราไพวรรณ รุ จิพจน์,
อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน, คุณปู่

เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์, ,อันโตนีโอ เชิดชาย,ยวง บัปติสตา
ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร อุดมเดช,มารี อา สร้อยสุ ดา จันทร์เพ็ญ
,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ คุณยายมารี อา เทียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ
 อุทิศให้ เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิ มมา อุดมเดช,เทเรซา
จิราภรณ์,เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย, นายวิสุทธิ์ แก้วเสถียร
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล นิชชัย,ซีมอน เฮือง,มารี อา จันดี
ทองอันตัง,เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ เชียนพลแสน,อากาทา
ยุพา มานะโพน วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง


ลูกๆ
ลูกหลาน
คุณจิระนาถ
นางประมวล

200
200
200
200

นางใจงาม

200

อ.ลดาวัลย์

200

อ.ราไพวรรณ

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

ลูกๆ
อ.สุ นทราภรณ์
ลูกๆทุกคน
อ.ลดาวัลย์

200
200
200
200

นางบุญถม

200

 อุทิศให้ เปาโล ซอน,อากาทา สุ ข ตระกูลมา, อ.สมหมาย,
ลุงกาทร จันทรังษี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด,มีคาแอล
วีระพล ชาญเชาว์
 อุทิศให้ อักแนส วิไล ทองอันตัง,ดอมินิกโก ชัชวาล
โพติยะ
 อุทิศให้ โจซีอุส อ่อนศรี ,โรซา ทองจันทร์,ฟิ ลิป วิจิตร
,ยอห์น ประณีต,เทเรซา ประชัน ทองอันตัง,เปาโล ศักดิ์
ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ เปโตร บุญเฮ้า,อันนา บาขาย,เปโตร สมชัย,เปโตร
ติ่ง สุ วรรณศรี
 อุทิศให้ ยูลีโอ กิ่ม,มอนิกา พายา,ยูลีโอ ปราศัย,ยุสติน ดุสิต
เสมอพิทกั ษ์,มีคาแอล บุญเรื อง,เทเรซา สมนึก กายราช
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว สว่าง,
11 ก.พ.18 เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
19.00 น. สุ ระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ

 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,พลตารวจตรี อุดมเดช
กปิ ตถา ณ อยุธยา,ยวง บัปติสตา องเกิ่น,มารี อา บาเผ เลวัล,
เปโตร สมบูรณ์,มีคาแอล ศราวุธ ศรี สกลวงศ์,มีคาแอล เพ็ง
แสงโสม วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วันจันทร์  สุ ขสาราญครอบครัว อู่ชยั การช่าง,สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด
12 ก.พ.18 นางวิไลวรรณ จิรวงศ์มานิต
06.00 น.  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายอรรคพล เชียนพลแสน
 อุทิศให้ มาดตาก๋ าน เหงียนถิ,นายโต๊ะ เหงียนวัน,เปโตร
ชวัล,อันนา อลิชา นิธิกรพิพฒั น์

อำทิตย์

นายนิกร

500

-

200

อ.เชาวเลข
อ.เชาวเลข

500
200

อ.เชาวเลข

200

นางวนิดา

500

แม่

200

ลูกๆ

200

คุณดวงใจ

300

วันอังคำร
13 ก.พ.18
06.00 น.
14.00 น.
วันพุธ
14 ก.พ.18
06.30 น.

 อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดารงไทย
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ วงศ์วฒั นชัย,เปโตร คว่า
เหงียนวัน,มาร์ธา ดาว มายถิ
 มิสซาสมรส ศิวนัส จอมนงค์ กับ วิลดั ดา ลาดบาศรี

วันพุธรับเถ้ ำ

 สุ ขสาราญครอบครัว พงเพชร ชัยวังรำช, Mr.ไมเคิล
ซีแลนกี้, น.ส.วรัญญำ โต่งกำโพง, ด.ช.ศรัญ แซ่จ๋ำว
 สุ ขสาราญครอบครัว พันโท มำนะ –นำงพิสมัย อ้นสู งเนิน
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายภูเบศภ์ อุปพงษ์
19.30 น.  พิธีนพวำรพระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ + มิสซำ (รั บเถ้ า)
วันพฤหัส 06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
15 ก.พ.18
วันศุกร์ 10.00 น.  สุ ขสาราญแด่ ชาวท่าแร่ เชื้อสายเวียตนามทุกคน
16 ก.พ.18 19.00 น.  เดินรูป 14 ภำค
วันเสำร์ 06.00 น. อุทิศให้ กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง
17 ก.พ.18 ครบ 100 วัน
07.30 น.  มิสซาอุทิศให้ สเตฟาโน เศียร ครบ 41 ปี ,ลูซีอา บุญมา
พาพรหมฤทธิ์ ครบ 30 ปี ,เปโตร สมรัตน์,เปโตร สมชัย,มาร์ธา
คาสิ งห์ พาพรหมฤทธิ์,อันเดร เสน่ห์,เทเรซา ธันวา พันนาคา
,ยอแซฟ แสงจันทร์
15.00 น.  มิสซาสมรส กรกฤษณ์ พงษ์พิศ กับ อภิญญา สุ ริวงค์

คุณครู ปรี ยาพร
นางวิไลวรรณ

200
500

นางทัศธิดา

500

-

200

นางพิสมัย
ยายลิน

200
200

คุณครู ปรี ยาพร

200

ญาติพี่นอ้ ง

1,000

นายธวัชชัย

1,000

ครู ตอ้ ย

500

แนวทำงกำรปฏิบัติของคริสตชนคำทอลิกวันตรุษจีน
นางวิไลวรรณ

500

ครู มะลิ
นางวิไลวรรณ

200
500

1. พิธีกำรทีค่ ริสตชนคำทอลิกสำมำรถปฏิบัติได้ เช่น การไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งถือว่าเป็ นการแสดงความกตัญญู
ต่อบิดามารดาหรื อปู่ ย่า ตายาย การไหว้และขอพรผูใ้ หญ่หรื อญาติมิตรเป็ นสิ่ งที่ดีงาม
2. พิธีกำรทีค่ ริสตชนคำทอลิก ไม่ สำมำรถปฏิบัตไิ ด้ เช่น การไหว้เทพเจ้าแห่ งโชคลาภ การไหว้เจ้าที่และผีไม่
มีญาติ คริ สตชนต้อง นมัสการพระเจ้าสู งสุ ดเท่านั้น ส่วนการทาบุญอุทิศแก่ผลู ้ ่วงลับ บรรพบุรุษ ญาติมิตร
และดวงวิญญาณของผูท้ ี่เราไม่รู้จกั ก็ตาม เราสามารถทาได้ตามวิถีทางของคริ สตชน
พระเจ้ าทรงเคารพอิสรภาพของมนุษย์ มิฉะนั้น พระองค์ คงให้ ทุกคนไปสวรรค์ ด้วยฤทธานุภาพ ของพระองค์

