ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 21 - 27 เมษายน 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 16
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. พระคุณเจ้าจาเนียร สันติสุขนิรันดร์ / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
เราคริสตชนอาจมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความสงสัยและสับสนในความเชื่อของเรา มารีย์
ชาวมักดาลาเห็นหินเคลื่อนออกไปจากพระคูหา ยังคิดเพียงว่า มีใครนาพระศพของพระองค์
ไปที่อื่น เปโตรและยอห์นเอง แม้พระวรสารจะบอกว่า “ เขาเห็นและมีความเชื่อ ” แต่ก็ยัง
บันทึกต่อไปว่า “ เขาทั้งสองคนยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ที่ว่า พระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนม
ชีพจากบรรดาผู้ตาย ” ที่จริงความสงสัยและความสับสนในความเชื่อไม่ใช่เรื่องแปลก นักบุญ
เปาโลอธิบายว่า หากมนุษย์มัวแต่พะวงถึงสิ่งของบนแผ่นดินนี้ เราจะเชื่อและรู้จักคุณค่าของ
“ สิ่งที่อยู่เบื้องบน ”ได้อย่างไร ความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยสาหรับผู้ที่ฝักใฝ่ทางโลกอย่าง
แน่นอน ท่านจึงแนะนาเราในวันสาคัญนี้ว่า “ ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต
เจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด ”

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2019 : 06.00 น. = 11,599.- / 07.30 น. = 3,031.- /
10.30 น. = 6,905.- / 19.00 น. = 2,644.- รวม 24,179 บาท (อา.ที่ 7 เม.ย. : 20,440 บาท)
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางนภาพร อุปรี กับ

น.ส.ศศิธร จันทรังษี พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้อง
/ คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. ขอขอบคุณ : พีน่ อ้ งทุกๆคนที่ร่วมส่วนกัน แสดงออกถึงชีวติ ความเป็ นคริ สตชนที่แท้จริ ง ใน
การร่ วมพิธีกรรม แก้บาปรับศีล บริ จาคโรงทาน อาหาร น้ าดื่ม ไข่ไก่ ฯลฯ โดยเฉพาะตั้งแต่
วันอาทิตย์ใบลาน จนถึงวันปั สกา
6. เสกยานพาหนะ : วันนี้หลังมิสซาที่ 1 มีการเสกยานพาหนะต่างๆ บริ เวณศาลามาร์ติโน และ
รอบๆบริ เวณวัด
7. วันอาทิตย์นี้ ( อา. 21 เมษายน 2019 ) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
8. ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอซี ี : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติมหา
การุ ญ และประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้ ของตนเอง ในวันพุธที่ 24 วันพฤหัสบดีที่
25 เมษายน 2019 เวลา 19.00 น.
9. ฉลองวัด : วันพุธที่ 24 เมษายน 2019 เวลา 10.30 น. วัดแม่พระเหรี ยญอัศจรรย์ แก่ งกะเบา /
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ ห้ วยหวด
10. เชิญร่ วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่ อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็ นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้ องประชุม 30 ชุด
ชุดละ 1,200 บาท. / - ตกแต่ งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
11. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายประธานรั ฐ ปฐมธนพงษ์ บุตร ผช.ศาสตราจารย์
ปฐม กับ นางจารุ วรรณ ปฐมธนพงษ์ เลขที่ 9 ซอย 15 ต.สุภาพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กับ
มารี อา ชลิตา นิยมธรรม บุตรี นายชวลิต กับ นางเพ็ญศรี นิยมธรรม เลขที่ 636 หมู่ 1
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
12. สั มนาสภาภิบาลวัด ของอัครสั งฆมณฑลท่ าแร่ - หนองแสง : เลขาธิการสภาภิบาลวัด และ

กรรมการสภาภิบาลวัด วัดละ 5-10 คน จะเข้าร่ วมสัมนา วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 เวลา
09.30 น. ณ โรงเรี ยนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร
13. เชิญประชุมคณะกรรมการสภาภิบาลวัด : วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนักบุญยอแซฟ อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ
14. ฉลองพระเมตตา : วันอาทิตย์หน้า วันที่ 28 เมษายน 2019
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ อฐั มวารปัสกา วันที่ 21 - 27 เมษายน 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
( สมโภชปัสกา )
06.00 น.
กานันอัยการ
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว น.ส.สรวงสุดา จาปาราช,
21 เม.ย.19 นายภัทรพล ภูมิพนั ธ์
ประเทือง
07.30 น.  สุขสาราญแด่ นางประเทือง อินธิราช, อุทิศให้
 ยวง บัปติสตา เกตุ,อันนา พาดี,เปโตร สุวทิ ย์,เฮเรเนอุส
ธวัช,ยอร์จ จาปา,อักแนส กดชา,อันนา คาเคื่อง
อินธิราช
ลูกหลาน
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ ลูกหลานคุณตา
วันดี อาจุฬา, อุทิศให้ เปโตร วันดี,เทเรซา อภัย อาจุฬา
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
นางวิไล
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางวิไล สกนธวัฒน์ ครบ
61 ปี ,ด.ช.อติวชิ ญ์ สกนธวัฒน์ ครบ 3 ปี , อุทิศให้
โทมา บุบผา,อันนา วิลา ชัยหมื่น,เปโตร อัด,ลูซีอา
เสถียร สกนธวัฒน์

ทาบุญ

500
200

300

200

 สุขสาราญครอบครัว อรอนงค์ โสริ นทร์, อุทิศให้
อรอนงค์
ยอห์น ท่องเที่ยว,เทเรซา นวลศรี ,เทเรซา วิภาโสริ นทร์
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,
จ่าสิบเอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์ ลูกทั้ง 3 คน
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม ครบ 100 วัน
นางใจงาม
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
คุณอ้อ
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
แม่
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
พ่อ – แม่
อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา
ลูกๆ
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
ภรรยา
อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น ญาติพนี่ อ้ ง ญาติพนี่ อ้ ง
ที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ มาระโก บุญมี บุญญาน้อย
มอญแก้ว
 อุทิศให้ เปาโล ดี,มารี อา สมหมาย ศรี ครชุม,เปาโล จินตนา
สุกนั ,มารี อา แก่นสา,มาร์ธา ละมวน,เปโตร สมควร
มือกุศล,มารี อา ประไพ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,เปโตร สาเร็จ,ฟรังซิ ส
ลูกๆ
ประดิษฐ์ ยงคาชา วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
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 อุทิศให้ คุณย่าทองมา ภูมิพนั ธ์ ครบ 100 วัน

กานันอัยการ

 สุขสาราญครอบครัว พัชริ นทร์ ซึมเมฆ
อ.พัชริ นทร์
21 เม.ย.19 สุขสาราญครอบครัว คุณตาเชิดชัย คุณยายสมบูรณ์ ยายสมบูรณ์
10.30 น. และลูกทุกคนที่อยูใ่ กล้ -ไกล
  สุขสาราญครอบครัว นายสุเวียน นางรุ จิรา
อาทิตย์
หลวงโกฎ
 สุขสาราญแด่ นายเชาวเลข ทองอันตัง,นางวนิดา
อ.เชาวเลข
กายราช, อุทิศให้ อักแนส วิไล ทองอันตัง,ดอมินิโก
ชัชวาล โพติยะ,ยุสติน ดุสิต เสมอพิทกั ษ์,มีคาแอล
บุญเรื อง,เทเรซา สมนึก กายราช,โจซีอุส อ่อนศรี ,
โรซา ทองจันทร์ ทองอันตัง,เปโตร บุญเฮ่า,เปโตร
สมชัย,อันนา ขาย สุวรรณศรี
 สุขสาราญครอบครัว อุปพงษ์ และลูกๆหลานๆ,
ประภาพร
สุขสาราญแด่ นายเจษฎา น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,
อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์
จิรา,ยูลีอานา บัวพา,ฟรังซิส เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,
เปโตร ออม กิตติราช,มารี อา รัตนาภรณ์ คงฉาย,ยาย
คามา, ตาคามา, จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ, นายบุญมี,นาย
บุญเลิศ, นางทรัพย์, นายป่ อง บุญทศ,แม่พมิ พา สิงหา,
นายประพจน์ คารวะ,นายนวการ สิงหะกุล วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
อาทิตย์
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 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช 
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน,มารี อา พรนภา,
มารี อา นันทิชา,มีคาแอล ณรงค์ ยงบรรทม,มัวทิว
สว่าง,เทเรซา สวรรค์,มารี อา มักดาเรนา หนูรื่น แร่ ถ่าย
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
 อุทิศให้ อังเยโล ทองอินทร์ ยงบรรทม
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา อุปพงษ์
,มาร์ธา คาหวา,เปาโล มีชยั โน๊ตสุภา,อักแนส เสถียร
,ยอแซฟ คาตา แสนปาก
 อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อา นภารัตน์,
คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา สิมมะลี
,ยอแซฟ ประสงค์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ ยอแซฟ เฮียม,มักดาเลนา แพง,ยอแซฟ
บุญล้อม กุลวงศ์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา ยุพนิ ปานใย ครบ 100 วัน,เปโตร

ครู ชูศรี

200

นายพิเชษฐ์
อ.ประมาณ
นิลม

200
200
200
200

ดรุ ณี
อมรรัตน์
อมรรัตน์

200
200
300

ลูกๆ
นางวาสนา
นางบังอร

200
200
200

อ.ราไพวรรณ

200

ยายสมบูรณ์

300

สมเกียรติ

500

อ.พรรณพิมพ์

เก๋ ง,อันนา บุดดา ปรี ดีสนิท ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
21 เม.ย.19 ร่ างกายที่แข็งแรง
19.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม
 และลูกๆ ทุกคน,สุขสาราญแด่นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้วญ
ิ ญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรชัย ยงบรรทม
อาทิตย์

วันจันทร์  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
22 เม.ย.19  อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ

06.00 น. ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ นายเฉลิมพล มานะโพน วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี

เชียรประกอบ
นางมาลี

200

วันพุธ

อ.ประมาณ

200

ทศ.ต.ท่าแร่
-

500
-

บุญเรื อน

300

24 เม.ย.19

คพ.เอ

ลูกๆ

300

06.00 น.
07.30 น.  มิสซาวันเทศบาล
19.00 น.  ประชุมบีอีซี

200
วันพฤหัส  สุขสาราญครอบครัว นายสมพร นายนพพร
25 เม.ย.19 ยงบรรทม และพีน
่ อ้ งทุกคน, โมทนาคุณพระเจ้า

ญาติพนี่ อ้ ง

200

อ.ประมาณ
ญาติพนี่ อ้ ง

200
200

นายรัชนิกูล

200

-

06.00 น. สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางบุญเรื อน มณี รัตน์, อุทิศให้
ยอแซฟ บัวทัย,เปโตร บรรชัย,มารี อา รัชนี ยงบรรทม
,เปาโล ทัง,อ้นเสียว มณี รัตน์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
ญาติพนี่ อ้ ง
มานิตย์ พงษ์พศิ
19.00 น.  ประชุมบีอีซี

-

 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

200

26 เม.ย.19

200
200
500
200

06.00 น.
วันเสาร์  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
27 เม.ย.19  อุทิศให้ มอนิกา สุนี คาพุทธ
06.00 น.
14.00 น.  มิสซาอุทิศให้ อังแนส ทวี สีสาวัน ครบ 147 วัน

23 เม.ย.19 อ.สุนทราภรณ์ มหาโยธี

06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
ลูกๆ
อุทิศให้ ฟรังซิ ส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงษ์ ครบ 1 ปี ป้าสุวรรณ
 อุทิศให้ นายเทียนซื้อ แซ่ไฉ่, นางหนู, นายรุ่ งวิรัตน์ ป้าสุวรรณ

200
300
-

วันศุกร์

วันอังคาร  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว

 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

อ.ประมาณ

200

อ.ประมาณ
ศิรินทิพย์

200
300

ลูกๆ

1,000

,ยวง สมเนตร สีสาวัน ครบ 16 ปี 7 เดือน วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ

