ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 17 - 23 มีนาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 11
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุ รศักดิ์ พงษ์พศิ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2019 : 06.00 น. = 8,975.- / 07.30 น. = 5,121.- / 10.30 น. = 5,392./ 19.00 น. = 6,063.- รวม 25,551 บาท (อา.ที่ 3 มี.ค. : 20,503 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ปราณี แสนเมือง กับ
ครู โสภาพร บรรจงศิลป์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง คาเสงี่ยม
/ ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง กับ
นายปัทจพล บัวชุม
5. วันอาทิตย์นี้ (อา. 17 มีนาคม 2019) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. ฉลองวัด : วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย
7. ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี : วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติมหาการุ ญ
ขอเชิญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน

8. ประชุมกลุ่มย่ อยบีอีซี : ขอเชิญพี่นอ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้ ของ
ตนเอง ในวันพุธที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น.
9. งาน 25 ปี ชีวติ สงฆ์ และอาซีแอส พลมารีย์ : วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019 ที่วดั ท่าแร่
เวลา 08.30 น. คณะพลมารี ยร์ วมกันที่ศาลามาร์ ติโน จัดแถวขบวนแห่
เวลา 09.00 น. พิธีถวายคาสัญญา ของพลมารี ยใ์ นวัด
เวลา 10.30 น. พิธีมิสซา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ศาลามาร์ ติโน
10. การแห่ เทียนปัสกา : วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2019 เชิญพี่นอ้ งร่ วมยินดีแห่เทียนปัสกา มีขบวนฟ้อน
ขบวนแห่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม สามัคคี พร้อมเพรี ยง แสดงออกถึงความศรัทธาต่อ
พระเจ้า แต่ไม่ควรเดือดร้อนในเรื่ องค่าใช้จ่ายจนเกินไป แต่ให้พอเหมาะพอดีของแต่ละเขต /
ชุมชน / คุม้
11. ถุงทานมหาพรต : จะใช้ซองมหาพรตจากมิสซัง และจากวัด โดยพี่นอ้ งอดออม รวบรวมเป็ น
ครอบครัว หรื อรายบุคคล แล้วนาถวายในวันอาทิตย์ปัสกาที่ 21 เมษายน 2019
12. การร่ วมบริจาคการพัฒนาบารุ งวัด : ขอบคุณพี่นอ้ งที่ใส่ขนั ทานในภาคถวาย และการทาบุญ
โอกาสต่างๆ ทางวัดในช่วงนี้กาลังปรับปรุ ง พัฒนาอยูเ่ สมอ ช่วงนี้กาลังปรับปรุ งพัฒนาห้องประ
ชุมสภาภิบาลวัด อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ ตะแกรงครอบร่ องระบายน้ าภายในวัด เชิญพี่นอ้ งร่ วม
ทาบุญได้ครับ
13. การออกเยี่ยม – พบปะ – อวยพร : ในช่วงนี้
- วันที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. : ผูน้ ากลุ่มย่อย ผูส้ นใจ กลุ่มคริ สตชนพื้นฐานบีอีซี
ที่ศาลาปี ติมหาการุ ญ
- วันที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 09.00 น. : กลุ่มทาดาว ที่บา้ นครู ลาพร สารธิยากุล
- วันที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 17.30 น. : กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ สารวัตร
ประธานชุมชน / คุม้ ที่ศาลาปี ติมหาการุ ญ
- วันที่ 31 มีนาคม 2019 เวลา 16.00 น. : กลุ่มนายช่างต่างๆ ที่บา้ นลุงซิ น รังษีแก้ว
14. การเดินรูป 14 ภาค : เชิญชวนพี่นอ้ งร่ วมเดินรู ป 14 ภาค มรรคาศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันศุกร์
15. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาตึกคาสอน : โมทนาคุณพระเจ้า ครอบครัวลุงบิง – ป้าบุญลอง
1,000 บาท

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

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลมหาพรต วันที่ 17 - 23 มีนาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว คุณสายันต์ – ดรุ ณี วิชาดี,
17 มี.ค.19 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ภูวฤทธิ์ วิชาดี
07.30 น.  สุขสาราญแด่ นายธีระพันธ์ ทองอันตัง
  สุขสาราญแด่ นายสุริยา บุญธง
 สุขสาราญแด่ ด.ญ.นิสารัตน์, ด.ญ.บัณฑิตา
ทองอันตัง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายกิติศกั ดิ์ ชื่นสงวนสัตย์,
อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน พงษ์พศิ ,
มีคาแอล หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,
กาทารี นา สุวรรณา,แคทธารี น อัจฉรา,ยอแซฟ เอิญ
,ยวง บัปติสตา มงคล,เซอร์โกลเดีย เซนต์ปอล
อุดมเดช วิญญาณในไฟชาระ
 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 บ
เอก แสง อ้นสูงเนิน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร
สาเร็จ ยงคาชา
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์

ผู้ขอ

ทาบุญ

สายันต์-ดรุ ณี

200

แม่
เดือนเพ็ญ
แม่

200
200
200

นางวิยะดา

500

นางพิสมัย

200

ลูกๆหลานๆ

200

ลูกทั้ง 3 คน

200

วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ เปโตร สวาท สิมสะกะ
 อุทิศให้ คลารา สร้อยมาลา,เปาโล หวล,ยวง มานพ
สีสาวรรณ,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ เปโตร ชาญ ลาดบาศรี
 อุทิศให้ ฟรังซิส ประดิษฐ์ ยงคาชา ครบ 16 ปี ,
อากาทา ลาเทียน ยงคาชา ครบ 100 วัน,เปโตร สาเร็จ
ยงคาชา
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา
 อุทิศให้ มารี อา บาเกือง,เปโตร องเกือง ผ่ามถิ,
มารี อา นิภาพร สกุลจิตดารัตน์,มารี อา บาเริ่ น,เปโตร
ลุงเหวียน,ยายหนูพ่วง
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมเดช,เปโตร สมชาย ปานแสน
,มีคาแอล วิไล เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ เปาโล วัง,เทเรซา ประกอบ,เทเรซา
นภาพร,นางวนิดา,เบเนดิก วันชัย ทรงศรี ศรี วรกุล,
องบัง,บาวัง
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา,เซซีลีอา หนูรื่น,เปาลา
วิรัชดา เชียนพลแสน,จ่าสิบตรี ยุทธการ พรมแพง

นางใจงาม
คุณอ้อ
แม่
นายอิทธิกร
ลูกหลาน
วิทชุดา

200
200
200
200
500
200

ก.ประสิทธิ์
ลูกๆหลานๆ

200
200

ลูกๆ
ป้าเตี่ย

200
200

นางรุ่ งนภา

500

ขนิษฐา

200

ลูก

200

 สุขสาราญครอบครัว นายวันชัย-นางลาภรณ์ ชัยวังราช
17 มี.ค.19 ,นายธานิ นทร์ แสงเพชร
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว น.ส.ชญาภา ยศศรี ยา,ครอบครัว
 นางรัชดาพร วงศ์ตาผา
 สุขสาราญแด่ นายกรกฎ อุดมเดช
 สุขสาราญครอบครัว ครู ผอ่ งศรี พรหมอารักษ์,
ครอบครัว นางราณี สุขสง่าเจริ ญ, ครอบครัว ครู ปิยะดา
พรหมอารักษ์ และลูกหลานทุกคน
 สุขสาราญแด่ นางจินตนา พงษ์พิศ
 สุขสาราญครอบครัว ผอ.ขจรศักดิ์ โสริ นทร์ ,
สุขสาราญแด่ น้องคอนเน่
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันตน กาสิ น ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์ เพ็ง,โรซา จันทร์ สด,ยออากิม
ทวี,มีคาแอล บุญเรื อง,ยอแซฟ ประทิน อุดมเดช,มีคาแอล
มาลา,มารี อา แก้ว,แอนโทนี่ บัญชา พรหมอารักษ์,เปโตร
แก้ว,มารี อา เอิน สุขสง่าเจริ ญ,อันนา นันทิยา วงศ์ธรรม
,กาทารี นา ดาริ นทร์ กายราช,เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช,
เซซี ลีอา ยุพิน พลากูล,มีคาแอล วีระพล ชาญเชาว์,
มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเล็กสิงห์,เปโตร
เหมือน บุดดีดว้ ง,นายประพจน์ คารวะ

อาทิตย์

นางลาภรณ์

200

น.ส.ชญาภา

200

ครู สุรสิ ทธิ์
อ.ผ่องศรี

300
300

คุณสุดารัตน์
คุณสุดารัตน์

200
200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

นายพิเชษฐ์
อ.ประมาณ
อ.พรรณพิมพ์

อ.ผ่องศรี

200
200
200
300

 อุทิศให้ วิญญาณเด็กทารกที่ลว่ งลับ วิญญาณญาติพี่
นายอาทิตย์
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ ,ยูรีอา เพ็ญศรี ,เปโตร มะลิ
น.ส.ชญาภา
,โทมัส บัญชา,ยวง บัปติสต์ ใจเลิศ,มาร์ การี ตา ขวัญฤดี,
ยอแซฟ วานิช,ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ลูกา ประสิ ทธิ์,กาทารี นา สาราญ อุดมเดช
ครู สุรสิ ทธิ์
 อุทิศให้ อันเยโร ทองอินทร์ ยงบรรทม
นางวาสนา
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน,มารี อา พรนภา,มารี อา
นิลม
นันทิชา,มีคาแอล ณรงค์ ยงบรรทม,มัวทิว สว่าง,เทเรซา
สวรรค์,มารี อา มักดาเรนา หนูรื่น แร่ ถ่าย
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สุพนั ธ์,เทเรซา ซ่อนกลิ่น,
กาญจนา
เบเนดิก วัฒนา นวานุช,บัณฑะ เนตร,อักแนส เฉลา
นพประไพ,ยอแซฟ พะรณพร,บัณฑะซา นันทวัฒน์,
มารี อา สุมาลี,เทเรซา อุไร นพประไพ,เปาโล พัชะนัย,
ยอแซฟ สมยศ พงษ์พิศ
นางมาลี
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพร่ าง
17 มี.ค.19 กายที่แข็งแรง
นายพูลศักดิ์
19.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายพูลศักดิ์ - นางรุ่ งนภา
 บุดดีดว้ ง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณวีณา ซึ มเมฆ
คุณวีณา
 สุขสาราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ
อุบลวรรณ
ราชคา, อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์ จิรา อุปพงษ์
 สุขสาราญครอบครัวนายเวช-นางหนูพร นาอุดม และ
คพ.เอ
ลูกๆ ทุกคน,สุขสาราญแด่นายพลวัฒน์ ไชยโก,อุทิศให้
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา

ลูกๆ

200
200

300
200
200

300

200
1,000
200
200

300

200

วันจันทร์
18 มี.ค.19

06.00 น.

19.00 น.
วันอังคาร
19 มี.ค.19

06.00 น.

วันพุธ
20 มี.ค.19

06.00 น.

ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุภาษิต,มารี อา ยายกุล อุปรี ,ฟิ ลิป
พวน,อันเยลา สัน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ขวัญใจ อินธิเสน
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์
,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง ญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี
 สุขสาราญแด่ ครู ไพลินทร์ อุดมเดช
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.นิคม, คุณสมฤทธิ์ กายราช
,ด.ช.ณัฐชนน, ด.ช.พิชญะ เจริ ญอาภรณ์วฒั นา
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มาร์ ธา สุภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
 อุทิศให้ ฟรังซิ ส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงษ์
ครบ 11 เดือน,คุณพ่อเปาโล สมพร,ซิ สเตอร์ โซลันซีอา
วิโรจน์ อุปพงษ์
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ครู วาริ กา เจริ ญพงศ์,ครู ไกรแก้ว
และลูกทั้ง 3 คน,สุขสาราญครอบครัวลุงบิง ป้าบุญลอง
พงศ์ชีวกุล,คุณพิชยั เจริ ญพงษ์,ครอบครัวนายไสว –
นางจิรวรรณ และลูกทั้ง 2 คน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ปรี ยานุช ทองสุก,
อุทิศให้ อากาทา ปิ่ น ทองสุก ครบ 3 ปี ,โทมัส ทูน, 

ลูก
แม่
อ.ประมาณ
นางประพิศ

1,000
200
200
200

ครู สุรสิ ทธิ์
อ.นิคม

300
500

อ.ประมาณ
มนัสนันท์
ลูกๆ
นางสุวรรณ

200
200
200
200

ป้าบุญลอง

500

ปรี ยานุช

200

เปาโล วิทยา ทองสุก ครบ 19 ปี ,มอนิกา อ่อน,มีคาแอล
สมจิต ทองสุก,ยวง บัว,โรซา แพงตา เพียงกล้า,เปาโล
ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น
19.00 น.  ประชุมบีอีซี
วันพฤหัส  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
21 มี.ค.19  อุทิศให้ ลูกา จวน,ยูลีอา วันดี อุปรี ,ฟรังซิ สโก คง,อันนา
06.00 น. ผึ้ง บุดดีดว้ ง,องกิ้น เหงียนกง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วง ลับ วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี ครบ 2 เดือน
 ประชุมบีอีซี

19.00 น.
วันศุกร์ สุขสาราญแด่นางสร้อยทอง ชัยวังราช,นายแสงดาว,

22 มี.ค.19 นายธนกร คลังเงิน,คุณยายเพียร ชัยวังราช
06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.นิราสม บรรจงศิลป์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยวง เพิ่มสิ น หงษ์ณี
 อุทิศให้ เปโตร ปาน,อานัทตาเซี ย อินตา,ยอห์น
ทองมี ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล จันทรังษี,
นายสงวน,นางสาย คลังเงิน วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสอง
ฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
19.00 น.   เดินรูป 14 ภาค 
วันเสาร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางนารถอนงค์-นายจามิกร
23 มี.ค.19 พาพรมลิด
06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ

อ.ประมาณ
จุ๋ม-แจ็ค-จูน
-

200
200
-

อ.ประมาณ
ลูกหลาน

200
200

อ.พรรณพิมพ์

-

200
-

นางสร้อย

200

คุณสิ รินธร
อ.ประมาณ
คุณภัทรวดี
นางสร้อย

300
200
200
300

ใบหม่อน

200

อ.ประมาณ
ญาติพี่นอ้ ง

200
200

