ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 9 - 15 มิถนุ ายน 2019 ปีที่ 34 ฉบับที่ 23
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 : 06.00 น. = 7,463.- / 07.30 น. = 4,269.- /
10.30 น. = 4,560.- / 19.00 น. = 4,698.- รวม 20,990 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ท่ี 16 มิถุนายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ผญ.รัดดาพร บุริพา
กับ
นางสมัย ศรีวรกุล พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรีษาวรรณ / อ.ศรีสว่าง คา
เสงี่ยม
/ ครูปองปรีดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี
กับ
น.ส.อริษา พาพรมลิก
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอัน
ตัง
กับ นายปัทจพล บัวชุม

5. เปิดเรียนคาสอนแล้ว : ขอขอบคุณพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ปกครองพี่น้องทุกคน ที่เอาใจใส่
ต่อ
ความเชื่อหลักคาสอน ของลูกหลานเพื่อร่วมมิสซา และได้เรียนคาสอนที่วัดของพวกเรา
6. เข้าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 11 - วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 ในวันพุธมีพิธีมิสซา +
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามปกติ เวลา 19.00 น.
7. วันอาทิตย์หน้า (อา. 16 มิถุนายน 2019) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้ง
ทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
8. ศีลสมรสหมู่ : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. เชิญแจ้งทางวัดเพื่อเรียนคาสอน
9. เชิญร่วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้องประชุม 30 ชุด
ชุดละ 1,200 บ. / - ตกแต่งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
10. โครงการทาดาว 1 ล้านดวง : เป็นโครงการพิเศษในปีนี้ ซึ่งพี่น้องกาลังทาดาว แต่ละคน
แต่ละครัวเรือน แต่ละคุ้ม / ชุมชน เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ
เจ้าวัดองค์แรก ขอขอบคุณล่วงหน้า ทราบว่าแต่ละคุ้ม / ชุมชน กาลังทาอย่างศรัทธาอย่าง
คึกคัก ขอให้ท่าแร่เป็นเมืองแห่งดาว จนถึง 1 ล้านดวง
11. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่นละ 1,000 บาท บริจาคแล้ว 13 แผ่น คง
เหลืออีก 157 แผ่น : สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณตาตั้น เด่นไชยรัตน์ ครบ 96 ปี, อุทิศให้ตายาน,
ยายจันทร์ กายราช, ตาเทียน, ยายลา, ยายทองคา เด่นไชยรัตน์ 10 แผ่น ( 10,000.- )
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา วันที่ 9 – 15 มิถุนายน
2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00

 สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 

สมโภชพระจิตเจ้า

ผู้ขอ

ทาบุญ

น.
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพ่อบุญธรรม,
อ.ไกรแก้ว
9 มิ.ย.19 คุณแม่บุญลอง พงศ์ชีวะกุล,คุณแม่อาวรณ์ คาศรี,
07.30 น.ส.กานต์วิภา เจริญพงศ์
น.
นางดวงแข
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางดวงแข เดชาเลิศ
  สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ นางวาสนา
แม่
อุปพงษ์,อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวัฒน์
อุปพงษ์,เปโตร สมโภช,มารีอา บุญจันทร์,โทมัส 
ผาน,มารีอา บุญจันทร์ บุตรโค,โทมัส สังข์เทพ,อากาทา
เตียง อุปพงษ์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว นางบุญมา หล้าพรม,อุทิศให้
นางบุญมา
ยวง วิลัย,อันตน สมเกียรติ ยงบรรทม,เปาโล เซือม,
มารีอา ลี หล้าพรม วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นางยาใจ มาหนู, อุทิศให้
นางยาใจ
ลูกา สา,อันนา ผัน,ยวง บัปติสตา ปลอดภัย,ยอแซฟ
รอด บุตรโค,เทเรซา นิกร,ดอมินิโก สมเพชร อยู่แร่
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา นางพิสมัย
,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี,จ่าสิบ
เอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
ภรรยา
 อุทิศให้ มารีอา สุพัตรา แสนปาก
 อุทิศให้ มารีอา คร้อม สาสีมา,ยอแซฟประพันธ์, มา นายอิทธิกร
ลูกสาว
รีอา อุบล ไอยะไกษร วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล เลื่อง,โดโรเทอา คาตัน,โรซา เทวา

300

500
200

200

200

200

200
200
200

โสรินทร์,โยเซฟินา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ วิญญาณใน
ลูก
200
ไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล คาบัง,อันนา คาดี,ฟรังซิสโก
ลูกหลาน
200
ประดิษฐ์,อากาทา ลาเทียน,เปโตร สาเร็จ,มาร์ตินา
พอง,โรซา สมมิตร,ยวง บัปติสต์ วาริช,อันตน วิชิต
ยงคาชา,เปาโล อัมพร พาพรมลิก,ฟรังซิสโก กาโว 
เทเรซา รูพินา,เปโตร คาเชื้อ มานะโพน,เรจินา มารีอา
ไพจิตร ว่ามป้อง,ยวง พิชาติ ตระกูลมา ญาติที่ล่วงลั
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพัด
200
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
อุทิศให้ มีคาแอล บุญเรือง,มารีอา บุญเรียบ,ยอแซฟ ญาติพี่น้อง 200
อ.แสงจันทร์ 300
ณรงค์,มีคาแอล ประยงค์,มารีอา นงเยาว์,โทมา ดา,
อันนา บ่าผ่าย วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ถาวร,เปาโล สมใจ,ยวง สมยศ,
ลูกๆ
300
ยอแซฟ พจนา ชมภูจันทร์
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี ครบ 2 ปี
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ,ยอแซฟ สิทธิกร คาศรี,ยวง อนงค์-ลูกหลาน 2,000
อ.พรรณพิมพ์ 200
บอสโก สายัณต์ จันทวัช,ยอแซฟ พิทักษณ์รณชัย
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางบรรเทา ทรงหาคา
นางบรรเทา 200
9 มิ.ย.19  โมทนาคุณแม่พระ พระเจ้า ครอบครัว นางอรจิรา
ป้าควร
200
10.30 ยงดี
น.
ลูกหลาน
200
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
 มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
ครูชูศรี
200
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช

 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจันทร์
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
 อุทิศให้ เปโตร สวาท สิมสะกะ,เปโตร คาแสน โน๊ต
สุภา วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล นิชชัย ทองอันตัง ครบ 6 ปี,

นายพิเชษฐ์
ลูกๆ
ไพรวัลย์

200
200
200

สุพัตรา

300



ซีมอน เฮือง,มารีอา จันดี,อากาทา ยุพา มานะโพน,
เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรียบ เชียนพลแสน วิญญาณ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สุพันธ์,เทเรซา ซ่อนกลิ่น,เบ
เนดิก วัฒนา นวานุช,บัณฑซา เนตร,อักแนส เฉลา,ยอ
แซฟ พรณพร,บัณฑซา นันทวัฒน์,เปาโล พิชนัย,มารีอา
สุมาลี,เทเรซา อรอุไร นพประไพ,ยอแซฟ
สมยศ พงษ์พิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง พิชัย กัลยาบาล
 อุทิศให้ อากาทา หนูเกรียม เชื้อขันตี
 อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ ณรงค์,มัทธิว สมบูรณ์,
โรซา วันทัย ยงดี,มารีอา สนไล ซึมเมฆ,อังเยลา ฝ้าย
ว้ามป้อง, ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินันต์ สาโยธา
9 มิ.ย.19  อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารีนา
19.00 ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วง
น.
ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
  อุทิศให้ มาระโก บุญมี บุญญาน้อย
วันจันทร์  สุขสาราญครอบครัว ศ.ดร.สมเกียรติ นางชนิตา ตั้ง
10 มิ.ย. จิตสิตเจริญ และครอบครัวลูกๆทั้งสองคน

กาญจนา

300

เสาวนีย์
เสาวนีย์
ป้าควร

300
300
200

นางมาลี
ลูกๆ

200
200

แววดา
นางชนิตา

200
500

19

 สุขสาราญครอบครัว อ.ชวนพิศ ยงบรรทม และ
06.00 ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้ เปโตร เรืองวิทย์ ครบ 8 ปี,อัน
น.
นา สมพร ยงบรรทม,ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เซซีลีอา ดาเรียน,เปาโล พันธ์ลบ,ยวง 
พิชัย กัลยาบาล,ยอแซฟ นิรุทธิ์ สุวรรณโน
 อุทิศให้ Alpdnhotel Switgenland No.113
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา,
เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารีรัตน์ รักษา
นาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์,โทมา ดา,อันนา แจ้ง อินธิเสน,โมเสส ปรีดา
,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ
วันอังคาร  สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
11 มิ.ย.  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
19
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
06.00
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ทิตย์,มาร์ธา บัวพา,ยวง
น.
สุพรรณ คาศรี,ยอแซฟินา สน,ยอแซฟ พริ้ง คาศรี,
มารีอา มักดาเลนา ชลธี ทิศาบริรักษ์,เทเรซา หนูพิน
วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วันพุธ
 พระสงฆ์เข้าเงียบ 
12 มิ.ย.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
19
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

อ.ชวนพิศ

300

นางชนิตา

500

กัญญ์ชิสา 1,000
นางสุพัด
200
ญาติพี่น้อง 200
นางประพิศ 300

ญาติ
นางสุพัด
ญาติพี่น้อง
อ.พรรณพิมพ์

200
200
200
200

นางสุพัด

200

19.00
น.

 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

วันพฤหัส  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
13 มิ.ย.
19

 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

06.00
น.
วันศุกร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.อรวรรณ มานะโพน
14 มิ.ย.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางพัชนีย์ เสมอพิทักษ์
19
 อุทิศให้ ยอแซฟ เชิดศักดิ์ เสมอพิทักษ์
06.00
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
น.
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
วันเสาร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.อาทิตย์ ม่วงมณี,
15 มิ.ย. อุทิศให้ เปโตร ปารเมศ ชมภูจันทร์,ออกัสติโน
19
สนธิยา ศรีครชุม
06.00  อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม ,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ
น.
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

ญาติพี่น้อง

200

อ.ประมาณ
นางสุพัด
ญาติพี่น้อง

200
200
200

แม่
ลูกๆ
ลูกๆ
นางสุพัด
ญาติพี่น้อง

200
200
200
200
200

แม่ยิว

200

ญาติ

200

นางสุพัด
ญาติพี่น้อง

200
200

พระคุณพระจิต 7 ประการ
1. พระดาริ (หรือปรีชาญาณ) (Wisdom)
คือพระคุณที่ทาให้เรารู้สึกในอรรถรสของพระเจ้าและสิ่งสร้าง ทั้งช่วยเราให้สามารถแยก แยะ
ความดีจากความชั่ว เมื่อเรารับพระเจ้า เราสามารถสัมผัสความรักของพระเจ้า และเห็นคุณค่าของทุกสิ่ง
ที่พระเจ้าทรงสร้างมาในธรรมชาติ เช่น เราจะรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดเราเมื่อเราได้ยินเสียงใบไม้
ไหว หรือเมื่อมองเห็นดาวกระพริบอยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางคืน

2. สติปัญญา (Understanding)
คือพระคุณที่ทาให้เราเข้าใจในความจริงที่ต้องเชื่อและต้องปฏิบัติตาม เป็นพระคุณที่ช่วยเรามิ
ให้เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา แต่แสวงหาความจริงของทุกสิ่งอย่างลึกซึ้ง ดังที่ท่านนักบุญเปาโลเขียนไว้ว่า
"พระจิตเจ้าทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ลึกล้าของพระเจ้า" (1คร 2:10)
3. ความคิดอ่าน (Counsel)
คือพระคุณที่ทาให้เราตัดสินใจปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้า คือช่วยเราให้ค้นพบหนทางชีวิต
ที่ถูกต้อง ให้รู้ว่าพระองค์ทรงต้องการอะไรจากเรา เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับมนุษย์แต่ละคน
การค้นพบแผนการนี้เป็นเงื่อนไข เพื่อจะประสบความสาเร็จในชีวิต ความคิดอ่านช่วยเราให้แยกแยะ สิ่ง
ที่ถาวรจากสิ่งที่ชั่วคราว ช่วยเราให้รอบคอบในการเลือกวิถีชีวิตโดยไม่ผิดพลาด
4. พละกาลัง (Fortitude)
คือพระคุณที่ช่วยเราให้มีความกล้าหาญ ความมั่นคง และความซื่อสัตย์ในความเชื่อ สามารถ
ต่อสู้กับศัตรูฝ่ายวิญญาณได้ หนังสือกิจการอั ครสาวกแสดงชัดว่าเมื่อบรรดาอัครสาวกได้รับพระจิตเจ้า
แล้วในวันเปนเตกอสเต ก็ได้รับพละกาลังที่จะประกาศพระคริสตเจ้าอย่างกล้าหาญ และได้ดาเนินชีวิต
เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าอย่างเปิดเผย หากมนุษย์ไม่มีความกล้าหาญหรือพลังภายในเช่นนี้ เขาจะไม่กล้า
ประพฤติผิดแผกจากคนทั่วๆ ไป เขาจะเป็นคนขี้ขลาด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือช่วยคนอื่น เขาจะ
ประนีประนอมในทุกกรณี
5. ความรู้ (Knowledge)
คือพระคุณที่ช่วยเราให้รู้จักพระเจ้าและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระองค์ ความรู้นี้เป็นโลกทัศน์ที่มา
จากการพบปะกับพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนแปลงใจและชีวิตของมนุษย์ อาศัยพระพรนี้นักเทววิทยาสามารถ
อธิบายความจริงที่เราเชื่ออย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าใจเครื่องหมายของกาลเวลา ที่แสดงพระ
ประสงค์ของพระเจ้าให้แก่เรา ในทุกวันนี้ เป็นพระพรซึ่งผู้สอนคาสอนต้องรับเพื่อจะเป็นอาจารย์แห่ง
ความเชื่อให้แก่ผู้อื่น พระพรนี้ทาให้เรารักพระเจ้าและทุกสิ่งมากยิ่งขึ้น
6. ความศรัทธา (Piety)
คือพระคุณที่ทาให้จิตใจของเรายอมนมัสการพระเจ้า แสดงคารวะกิจพิเศษต่อพระองค์ ยอม
รับว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดา ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย ของพระพรทุกอย่าง ความศรัทธา คือ
ความรู้สึกอ่อนโยนต่อพระเจ้า รักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด และปรารถนาที่จะถวายเกียรติแด่พระ องค์ใน
ทุกสิ่งที่เรากระทา พระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเราใหญ่ยิ่ง ทรงมีพระประสงค์ให้เราตอบ สนองความ

รักต่อพระองค์ ผู้มีความศรัทธาไม่เพียงแต่แสวงหาความบรรเทาใจจากพระเจ้า ยังปรารถนาที่จะร่วมสุข
ร่วมทุกข์กับพระองค์อีกด้วย
7. ความยาเกรงพระเจ้า (Fear of the Lord)
คือพระคุณที่ช่วยให้เรามีจิตสานึกในความยิ่งใหญ่และศักดิ์ศรีสูงส่งของพระเจ้า พระเจ้าทรง
พระทัยดี และทรงเป็นพระบิดา ทั้งยังทรงพละกาลัง ทรงพลานุภาพ เราจึงต้องเคารพและนอบน้อมเชื่อ
ฟังพระองค์ ดาเนินชีวิตเฉพาะพระพักตร์พ ระองค์ สลวนที่จะทาให้พ ระองค์พอพระทัยมากกว่าทาให้
มนุษย์พอใจ นักบุญเปาโลเตือนเราว่า "อย่าหลอกลวงตนเอง เราจะเยาะเย้ยพระเจ้าไม่ได้" (กท 6:7)

