ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 22
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ และพระสงฆ์ ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
พระสิริและความรุ่งโรจน์ ปรากฏกระจ่างจ้าได้ด้วยสิ่งตรงกันข้าม เช่น เราพบความ
สว่างเมื่อมีความมืด เรารู้จักความสุขเมื่อเคยประสบกับความทุกข์ เรารื่นรมย์สมหวังในความ
รักเมื่อเคยผิดหวังในรัก ทรงกลั บคืนพระชนมชีพก็เมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์ในพระมหาทรมาน
และเมื่อเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ก็ทรงประทานพระจิตผู้ที่พระบิดาทรงสัญ ญาไว้ให้เสด็จมา
เหนือเรา ประทานความรัก ความช่วยเหลือ และอยู่เคียงข้างเรา เมื่อมีการจากพราก...จึงมี
การพบพาน...หากไม่ทรงเสด็จไป...พระจิตเจ้าก็ไม่อาจเสด็จมา

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2019 : 06.00 น. = 6,809.- / 07.30 น. = 4,518.- /
10.30 น. = 5,493.- / 19.00 น. = 3,734.- รวม 20,554 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ปราณี แสนเมือง กับ
ครู โสภาพร บรรจงศิลป์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์ / นายสุวรรณ งะบุรง
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถนุ ายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ

ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. เปิ ดเรียนคาสอนแล้ ว : ขอขอบคุณพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ผูป้ กครองพีน่ อ้ งทุกคน ที่เอาใจใส่ต่อ
ความเชื่อหลักคาสอน ของลูกหลานเพือ่ ร่ วมมิสซา และได้เรี ยนคาสอนที่วดั ของพวกเรา
6. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลมหาสนิท
มิสซาผูส้ ู งอายุ เวลา 10.30 น. และมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
7. ศีลสมรสหมู่ : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. เชิญแจ้งทางวัดเพือ่ เรี ยนคาสอน
8. 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 บ. / - ตกแต่ งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
9. เปลี่ยนวันประชุมของกลุ่มพระหฤทัย : เป็ นวันศุกร์ตน้ เดือน เวลา 09.00 น. ที่วดั น้อยพระ
เมตตา และร่ วมมิสซาผูส้ ูงอายุ กลุ่มเฝ้าศีล กลุ่มพระหฤทัย เวลา 10.30 น.
10. โครงการทาดาว 1 ล้ านดวง : เป็ นโครงการพิเศษในปี นี้ ซึ่งพีน่ อ้ งกาลังทาดาว แต่ละคน
แต่ละครัวเรื อน แต่ละคุม้ / ชุมชน เพือ่ ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ
เจ้าวัดองค์แรก ขอขอบคุณล่วงหน้า ทราบว่าแต่ละคุม้ / ชุมชน กาลังทาอย่างศรัทธาอย่าง
คึกคัก ขอให้ท่าแร่ เป็ นเมืองแห่งดาว จนถึง 1 ล้านดวง
11. โครงการออกเยี่ยม – ติดตาม – อวยพร : กลุ่มยกยอใหญ่ (สะดุง้ ใหญ่) วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2019
เวลา 10.00 น. บริ เวณห้วยแกลบ คลองลุงอ๊อด ป้าพิศ ส่วนกลุ่มยอเล็ก (สะดุง้ เล็ก) บริ เวณขัวขีน
และกลุ่มนางฟ้า กาลังประสาน เมื่อได้วนั เวลาแน่นอนแล้ว จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

12. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่ นละ 1,000 บาท บริ จาคแล้ว 3 แผ่ น ยังเหลือ
อีก 167 แผ่ น : สุขสาราญครอบครัวคุณยายราศรี ศรี ครชุม และลูกหลาน 1 แผ่น
13. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ผ้ าม่ านหลุยส์ ห้ องประชุม ชุดละ 1,000 บาท บริ จาคแล้ว 3 ชุด
ยังเหลืออีก 97 ชุด
14. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้ องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริ จาคแล้ว 5 ชุด ยัง

เหลืออีก 147 ชุด
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 7 เทศกาลปัสกา วันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 

ผู้ขอ

สมโภชพระเยซูเจ้ าเสด็จสู่ สวรรค์

 สุขสาราญครอบครัว นางติ๊ก,นายอเล็ก เอ็มมี่
ยายคามอญ
2 มิ.ย.19  สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ นางวาสนา
แม่
07.30 น. อุปพงษ์,อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
 อุปพงษ์,เปโตร สมโภช,มารี อา บุญจันทร์,โทมัส ผาน
,มารี อา บุญจันทร์ บุตรโค,โทมัส สังข์เทพ,อากาทา
เตียง อุปพงษ์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ
 โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ, สุขสาราญแด่ รุ่ งฤดี
รุ่ งฤดี
วิลยั ,สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.วาริ ช มณี รัตน์,
อุทิศให้ ตาผอง,ยายจันที พิลาทา,พ่อชาลี,แม่จอน
สมแสน,โทมา คุย,ย่าบัวลี,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เซซีลีอา
อุไรวรรณ,โทมัส สมวาร,มารี อา ใหล
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซี ลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิบ
เอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
ภรรยา
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
นายอิทธิกร
อาทิตย์

ทาบุญ

500
200

200

200

200
200

 อุทิศให้ เปาโล ประถม,อันนา ยุดี ตรงกงนาม, 
โทมา อ่อน,มารี อา นวลตา,เปโตร ขัน,มารี อา ฝ้าย
 อุทิศให้ มารี อา คร้อม สาสีมา,ยอแซฟประพันธ์,
ลูกสาว
มารี อา อุบล ไอยะไกษร วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล เลื่อง,โดโรเทอา คาตัน,โรซา เทวา
ลูก
โสริ นทร์,โยเซฟิ นา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ วิญญาณ
ในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล ประถม,อันนา ยุดี ตรงกงนาม,
โทมา อ่อน,มารี อา นวลตา,เปโตร ขัน,มารี อา ฝ้าย
 อุทิศให้ เปาโล คาบัง,อันนา คาดี,ฟรังซิสโก
ลูกหลาน
ประดิษฐ์,อากาทา ลาเทียน,เปโตร สาเร็จ,มาร์ตินา
พอง,โรซา สมมิตร,ยวง บัปติสต์ วาริ ช,อันตน วิชิต
ยงคาชา,เปาโล อัมพร พาพรมลิก,ฟรังซิสโก กาโว
เทเรซา รู พนิ า,เปโตร คาเชื้อ มานะโพน,เรจินา มารี อา
ไพจิตร ว่ามป้อง,ยวง พิชาติ ตระกูลมา ญาติทลี่ ่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา สุภาพร,เปโตร คาใส ดุมรถ,
อากาทา บุญมา,เปโตร ชาย ศรี สุพรรณ
จีระศักดิ์
 อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ,เปาโล สาเนี ยง,ยวง เล้ง
นามโยธา,เปโตร สร้าง,มอนิกา พอ นามละคร
อ.ละออศรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมเดช ปานแสน
 อุทิศให้ มีคาแอล เข่ย,อันนา เกษร,เปโตร เสงี่ยม ส.ท.พิเชษฐ์
,เทเรซา ประถม,เปโตร สมบัติ ศรี วรกุล,ฟรังซิส
ป้าแวว
เซเวียร์ โภชน์,อันนา ยุพนิ จันทรังษี,เปโตร วินทอง
สายสมร,เทเรซา ปราศรัย,ยอแซฟ อาคม ปานโพจาน
 อุทิศให้ มารี อา กาวอน,โรเกรี อุส สัมพันธ์,มารี อา
ป้าแวว

200
200
200

200
200

200
200
200
500

500

อนงค์,ยอแซฟ สันติ,นางประทิน พิมสิทธิ์,มารี อา 
ทองอินทร์ วรรณพรม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
อุปพงษ์
 อุทิศให้ มารี อา รุ่ งนภา ทิพวรรณ,มีคาแอล ทอง
ม้วน,เทเรซา วันงาม,มีคาแอล วิไล แสนปาก
 อุทิศให้ เปาโล เชาวลิต ศรี วรกุล

อาทิตย์
ป้ามุด
นางพิสมัย
ขนิษฐา

200

2 มิ.ย.19

200

19.00 น.


200
วันจันทร์

 สุขสาราญครอบครัว อ.ประจวบ บรรจงศิลป์ และ
2 มิ.ย.19 ลูกหลาน
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก,คุณกิตติพนั ธ์
 วิจิตรจันทร์,คุณภูวดล ทองศิริ
 สุขสาราญครอบครัว นายชัยสิทธิ์ ปานแสน,
อุทิศให้ เปโตร ศักดิ์สิทธิ์ ปานแสน
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบลู ย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
 อุทิศให้ เปาโล ประมวล,เทเรซา คาเปี่ ยง บรรจง
ศิลป์ ,ยอห์น บัปติสต์ เกษม,เคลเมนตินา นิรันดร์
โสริ นทร์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประเสริ ฐ,มีคาแอล
อาทิตย์

อ.ประจวบ

300

3 มิ.ย.19

06.00 น.
ครู สุรภิน

200

นางละมัย

400

ลูกหลาน

200

วันอังคาร
4 มิ.ย.19

06.00 น.
ครู ชูศรี

200

นายพิเชษฐ์
ลูกๆ
อ.ประจวบ

200
200
200

วันพุธ
5 มิ.ย.19

06.00 น.
ญาติ

300

มานิตย์ พงษ์พศิ
 สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วง ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรชัย ยงบรรทม
 อุทิศให้ มาระโก บุญมี บุญญาน้อย
 สุขสาราญครอบครัว นายวิโรจน์ – นางสุวรรณี
ทองหาคา และลูกหลาน
สุขสาราญคล้ายวันเกิด มารี อานพพรรณ อ้นสูงเนิน
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง,ยออากิม คลัง,
โรซา บุญแกว่น,อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,
อันโตนีโอ เสงี่ยม ทองอันตัง,อันนา หนูหวี่ คาเสงี่ยม
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อากาทา กาไส,ลอเรนซ์ พังคี,มีคาแอล
สุรชัย ยงบรรทม
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง,ยออากิม คลัง,
โรซา บุญแกว่น,อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,อันโต
นีโอ เสงี่ยม ทองอันตัง,อันนา หนูหวี่ คาเสงี่ยม
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว ยายประพร และลูกหลาน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายธีรภัทร อุดมเดช,
อุทิศให้ มาเซอร์โคเดียร์ สว่าง, มาเซอร์ทองเทพ,เปาโล
ประสิทธิ์ อุดมเดช,ฟรังซิส คาสุข,อันนา หนูหลาบ
,ยอห์น ประจวบ,อันเดร เริ่ ม,อันเดร สุฤทัย,เปาโล

นางมาลี
ลูกๆ

200
200

ลูกหลาน
แววดา
สุวรรณี

200
200
200

นางพิสมัย
ลูกหลาน

200
300

สุวรรณี

300

ลูกหลาน

300

ยายประพร
ป้าคนึงนิตย์

300
200

อภิเชษฐ์ ซึมเมฆ

 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร องขาย
,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,
ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร วิชยั ,
เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง, คุณพ่อยอแซฟ
ประสาน,อักแนส บันดาล ทองอันตัง
 อุทิศให้ เบเนดิกโต มุก,อันนา คาไหว,อันนา คาพอง
,อันนา สุทศั ษา,เทเรซา สุดารัตน์ บุบผาชัย
 อุทิศให้ วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง,ยอแซฟ เสริ มศักดิ์,
เปโตร เติม บุบผาชัย,ฟรังซิสโก ชัยรัตน์ ตระกูลมา
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  สุขสาราญแด่ นางสาราญ ทองอันตัง และลูก
6 มิ.ย.19 หลานทุกคน, อุทิศให้ให้ เปโตร สุ ภา ทองอันตัง,
06.00 น. กาทารี นา จุลลา,เยโนเวฟหา หนูทอม,มัทธิว เสนอ
,อักแนส ประชาญ,อากาทา สุนนั ท์ กาญจนภา,ปู่ ย่า ตา
ยาย ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี ,ยวง สุทธิ,
เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง,
อากาทา ลีทา
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด เอลีซาเบ็ธ รจนา กายราช
7 มิ.ย.19 และลูกๆทั้ง 3 คน,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน
วันศุกร์

ป้าบุญลอง

200

ยายประพร

300

ยายประพร

200

ยายประพร

200

-

-

นางสาราญ

200

06.00 น. ,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต 
องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว,
อันนา บาเทียว พงษ์พศิ , องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ
ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ วิญญาณใน
ไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอห์น บุญสวาน,มาร์ธา สว่าง,มีคาแอล
พยัก ฤทธิปะ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ฉวี,โรซา คาบาล,ฟรังซิส โอกาส,
คุณพ่อเปาโล สมพร,ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์
อุปพงษ์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา ซูซานนา,มีคาแอล วรชัย
หาญริ นทร์,ยอห์น บัปติสต์ ใจเลิศ เชียนพลแสน
วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
10.30 น.  สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณตาตั้น เด่นไชยรัตน์

อ.ประมาณ

200

อ.สุ นทราภรณ์

200

นางรจนา

300

19.00 น.  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่าแร่
วิญญาณพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น องแห่ ง,มารี อา ข่า ห่อเหวีย่ ง,
เปโตร บุญมี,เซซีลีอา หงี่ จันทร์ลา
วันเสาร์
8 มิ.ย.19

ญาติพนี่ อ้ ง

200

อ.วิรัตน์

200

ครู ลิ

300

ยายควร
ยายน้อย

200
200

-

-

สงวน

200

08.00 น.  อุทิศให้ เปโตร สวาท สิมสะกะ ครบ 100 วัน

ไพรวัลย์

300

