ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 13 – 19 มกราคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 2
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุ รศักดิ์ พงษ์พศิ และพระสงฆ์ ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
เสีย งประกาศจากสวรรค์ เสียงจากท้อ งฟ้ า ยื นยั นเด็ ดขาดถึ งพระเยซู ว่าทรงเป็ น
“บุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” ในพระคัมภีร์นี่คือเสียงประกาศจากฟ้าที่จะต้อง
นาศิษย์พระคริสต์ทุกคน คือ เราทุกคนด้วย เราจะต้องเชื่อในความเป็นพระบุตรขของพระเจ้า
โดยอาศัยศีลล้างบาป โดยการเกิดใหม่ด้วยน้าและศีลล้างบาป จะทาให้เราได้เป็นเหมือนพระ
องค์ การฉลองพระเยซูรับพิธีล้างเป็นดังการยืนยันความเป็นบุตรของพระเจ้าของเราทุกคน
และเราทุกคนเป็ นน้อ งของพระเยซู พระองค์สอนเราให้เ ราเรีย กพระบิด าของพระองค์ว่ า
“พระบิดาของเรา”

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2019 : 06.00 น. = 8,360.- / 07.30 น. = 4,099.- /
10.30 น. = 4,061.- / 19.00 น. = 4,112.- รวม 20,632 บาท (อา.ที่ 30 ธ.ค. : 22,013 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุนิสา มังกาย กับ
น.ส.จุฑารัตน์ ตรงกงนาม พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์ / นายสุวรรณ งะบุรง

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สานักพระราชวังประกาศจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จกั รี ระหว่าง วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562
6. วันอาทิตย์ หน้ า (อา.20 มกราคม 2019) : จะมีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
7. ฉลองวัดท่าแร่ ประจาปี : ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 เวลา 10.00 น.
8. โครงการดาวล้ านดวง : ปี ค.ศ.2019 เพือ่ ฉลอง 135 ปี ความเชื่อของชุมชนท่าแร่ , 134 ปี การ
เป็ นเจ้าวัดองค์แรกของคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ และ 80 ปี การมรณกรรมของท่าน เพือ่
บันทึกเป็ นสถิติโลก ในหนังสือกินเนส บุค๊
9. การออกเยีย่ ม – พบปะ – อวยพร : ประจาเดือนมกราคม 2019
- วันที่ 7 มกราคม เวลา 09.00 น. : กลุ่มรถสองแถวท่าแร่
- วันที่ 11 มกราคม เวลา 09.00 น. : ไปรษณี ยท์ ่าแร่
- วันที่ 15 มกราคม เวลา 09.00 น. : อปพร. ศูนย์กชู้ ีพ – กูภ้ ยั เทศบาลตาบลท่าแร่
เทศบาลตาบลเมืองทองท่าแร่
- วันที่ 20 มกราคม เวลา 09.00 น. : กลุ่มไก่ชน
- วันที่ 28 มกราคม เวลา 16.00 น. : กลุ่มอาชีพปลูกข้าวโพด
10. ฉลอง 60 ปี โรงเรียนสั นตะยานันท์ (โรงเรียนเซนต์ ยอแซฟ นครพนม) : วันเสาร์ที่ 19
มกราคม 2019 และโรงเรี ยนมีซองบอกบุญด้วย
11. บ้ านเณรฟาติมา ท่ าแร่ : ขอรับบริ จาคข้าวเปลือกและปั จจัยในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
12. เชิญพี่น้องจ่ ายค่าทาความสะอาดสุ สานฯ : ครอบครัวละ 100 บาท ต่ อปี โดยประธานชุมชน
/ คุม้ จะออกไปบริ การพีน่ อ้ ง

13. งานบุญกองข้ าววัดท่ าแร่ : วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
- วันเสาร์ที่ 12 มกราคม ขอขอบคุณพีน่ อ้ งทีน่ าข้าว อาหาร ปั จจัยต่างๆ มีการเสกกองข้าว
อาหารพาแลง ครบงันตามประเพณี
- วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม เวลา 06.00 น. มิสซา+แห่ศีลมหาสนิท ไปยังแท่นศีลฯทั้ง 4 แท่น
และเส้นทางการเดินแห่ จะเริ่ มจากหน้าวัด ตรงไปเลี้ยวซ้ายเดินตามถนนติดรั้วของวัด และ
รั้วศาลามาร์ติโน แท่นศีลฯทั้ง 4 จุด จะอยูท่ ิศเหนือ และทิศใต้ของรั้ววัด และศาลามาร์ติโน
มิสซาที่ 1+2 : 06.00 น. มิสซาที่ 3 : 10.30 น. และมิสซาที่ 4 : 19.00 น. มีตามปกติ และขอ
ขอบคุณพีน่ อ้ ง ทุกชุมชน / คุม้ ที่จดั แท่นศีลฯทั้ง 4 แท่น อย่างงดงาม สมพระเกียรติพระเจ้า
14. ศูนย์ สังคมพัฒนามิสซังท่ าแร่ – หนองแสง : มอบทุนการศึกษาประจาปี 2561 จึงให้ไปรับ
ทุนวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เวลา 08.30 น. (หลังมิสซาที่ 2) โดยมีรายนาม ดังนี้
1. ด.ช.วาริ ช มะณี รัตน์
6. ด.ญ.รวินทร์นิภา พลเกษม
2. ด.ช.วชิระ มะณี รัตน์
7. น.ส.บุษกร
ทองธิราช
3. ด.ช.อดิศกั ดิ์ แร่ ถ่าย
8. น.ส.รพีพรรณ พรมแพง
4. ด.ญ.น้ าเพชร สาลี
9. นายวาย
มะณี รัตน์
5. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ครุ ธโปร่ ง
15. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายกิตติคุณ ทาสี เพชร บุตรนายจานงค์ กับ นาง
บุญหลาย ทาสีเพชร ทีอ่ ยู่ 87 หมู่ 4 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กับ ลูซีอา ศศิธร
ชัยวังราช บุตรี นายดนัย เชิดชูคุณ กับ นางมารวม ชัยวังราช เลขที่ 469 หมู่ 6 ต.ท่าแร่
จ.สกลนคร
16. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนป่ าหว้าน – ไทยเดิม จานวน 1,800 บาท
17. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : ลูกหลาน อุทิศให้เปโตร
วันดี อาจุฬา 4,200.18. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : สุขสาราญ
ครอบครัวนางมาลัย ทิพจร 200.- / ลูกๆหลานๆ อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี 10,000.-

/ เลียน เล 1,000.19. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ เครื่ องสารองไฟฟ้ าวัด : ลูกหลาน อุทิศให้อานาสตาซีอา
ไพศาล บุดดีดว้ ง 1,000.20. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,518 ตรม. ยังเหลืออีก 107 ตรม. : สุขสาราญครอบครัวเลียน เล 3 ตรม. / ญู่ง เล อุทิศให้
เปโตร ถาย มัถตา ถาย 5 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซา สั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลธรรมดา วันที่ 13 – 19 มกราคม 19
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น. ฉลองพระเยซู เจ้ าทรงรับพิธีล้าง ( แห่ ศีลมหาสนิท )
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
13 ม.ค.19 คุณอโนชา สุขสง่าเจริ ญ
06.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นางธนวรรณ เติมเสรี วงศ์,
 สุขสาราญแด่ นายวัฒนา รชตะวิลยั , อุทิศให้ โทมา
สง่า,มารี อา เกียนทอง รชตะวิลยั ,เปโตร ธีรยุทธ,
มารี อา ณัฐธิชา เติมเสรี วงศ์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 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
เอก แสง อ้นสูงเนิน และ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน,วิกตอร์ เติน,
ยูรีอา เฟื อง,ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา,มีคาแอล
จักรี อินธิเสน,ยอแซฟ ใหล,เอลีซาเบ็ธ บัวหลัน่ มังทะ

ผู้ขอ

ทาบุญ

คุณอโนชา

500

ธนวรรณ

500

นางพิสมัย

200

ผช.ทวีศกั ดิ์

300

,ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา อุปพงศ์
,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร
สาเร็จ ยงคาชา
 อุทิศให้ ทีราลีโอ คาเขียน,เทเรซา ประเทียน,ยวง
พิชาติ ตระกูลมา วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา สุภาพร,เปโตร คาใส ดุมรถ,เปโตร
ชาย,อากาทา บุญมา ศรี สุพรรณ วิญญาณญาติที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เอลีซาเบ็ธ แพง (แจ่ง) โสริ นทร์
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ,มอนิกา
ลบ,เอสเตวัง ม้าว,ยวง เล้ง,เปโตร ลาธาร นามโยธา,
เปโตร สร้าง,มารี อา พอ นามละคร,เทเรซา พายา
เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิ ดา
ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,
เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,
ลูซีอา บาฝ้าย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา
สมาน,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์ รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญ
พงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม ปรี ดา,มาร์ธา
หนูเพียง เดชาเลิศ
 อุทิศให้ เปโตร ปารเมศ ชมภูจนั ทร์



นายอิทธิกร
นางบังอร

200
200

ลูกๆ

200

นางอริ ศรา

200

เบญจมาศ

200

อ.นิราสม
ลูกทั้ง 3 คน
อ.ละออศรี

300
200
200

อ.หวานใจ

200

อมรรัตน์
นางรัชนี

300

 อุทิศให้ ยอแซฟ บุญจันทร์,อากาทา โสดา 
ดาลุนพันธ์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
นางรัชนี
 อุทิศให้ มัทธีอสั เรี ยน,กาทารี นา ภาพ,เปโตร
วิรัตน์ พาพรมลิก
ลูกๆหลานๆ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ
ไตรรงค์ ทองอันตัง,ยอแซฟ วาสนา,ลูซีอา วันดี,ลูกา
จวน,เทเรซา สุ รัตดาพร,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี ,ยอแซฟ
วิระศักดิ์ เชียนพลแสน
ป้าละออ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล,ยอห์นบัปติสต์
กิติวฒั น์,เปาโล กมล,ยวง พงษ์นริ นทร์ ปทุมมาศ,
มอนิกา ไพศาล กายราช,เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล,
ฟี โรมีนา จานงค์ อุดมเดช
นางจาเนียร
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
ลูกหลาน
 อุทิศให้ วันดี อาจุฬา
วราพร
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา
13 ม.ค.19  อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
10.30 น. มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
 วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครู ชูศรี
ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
ญาติ
สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
นางจารุ ณี
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
นายพิเชษฐ์
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง
ลูกๆ

200
200
200

500

200
200
200
200

200
300
300
200
200

อาทิตย์
13 ม.ค.19

19.00 น.
วันจันทร์
14 ม.ค.19

06.00 น.

วันอังคาร
15 ม.ค.19

06.00 น.

,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ 
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
ลูกๆ
200
 อุทิศให้ มารี อา ฉลาด เชียนพลแสน ครบ 100 วัน,
ไกรยาณี
500
เปโตร ราศี,อันนา ชไมพร เชียนพลแสน
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ 200
 อุทิศให้ เทเรซา ดาริ นทร์ สมใจเพ็ง ครบ 10 ปี
อ.สินธุ์
500
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ลูกๆ
200
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ เปโตร องถาย มัถตา บาถาย ปู่ ย่า
ค.ปู่ เล
3,000
 อุทิศให้ เปโตร องถาย มัถตา บาถาย
ญู่ง เล
1,500
 สุขสาราญแด่ นางราตรี คาผาเยือง และลูกหลาน
นางราตรี
200
ทุกคน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ยายพิกุล เสมอพิทกั ษ์
ยายพิกุล
400
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,
นางประพิศ 300
มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญ
พงษ์,เทเรซา ผ่องใส ทุพแหม่ง,วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแม่ง
ลูกๆ
200
,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ 200
 สุขสาราญแด่ ลูกหลานยายเฮือง กงพันราช,
ลูกหลาน
500
อุทิศให้ มารี อา ยายเฮือง ครบ 5 ปี ,เปโตร หนูรัก,
ยอแซฟ ประสงค์,มารี อา ลาน
 อุทิศให้ มาร์ธา สุภานัน กาญจนาภา
มนัสนันท์ 200

 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อ.ประมาณ
 อุทิศให้ อันตน พูน,โทมัส พหัคฆ์ เสมอพิทกั ษ์
ยายพิกุล
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
ลูกๆ
 อุทิศให้ เทเรซา อภัย อาจุฬา ครบ 1 ปี
ลูกๆ
อ.ชวนพิศ
วันพุธ  สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ชวนพิศ ยงบรรทม
16 ม.ค.19 ครบ 62 ปี
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
ภรรยา – ลูก
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ ลูกา อิ้ม,เวโรนีกา หล้า เสมอพิทกั ษ์
ยายพิกุล
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
-

200
200
200
500
200

วันพฤหัส  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ป้าบันเทา อินธิตก ครบ 68
17 ม.ค.19 ปี ,อุทิศให้ โทมา ตาล,อันนา กาทอน,เทเรซา แจ่มใส
06.00 น. ,เปาโล ชาติไชย อินธิตก,เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว,

ป้าบันเทา

200

อ.ประมาณ
ยายพิกุล

200
200

คุณภัทรวดี
อ.ประมาณ

200
200

มีคาแอล ไพโรจน์ ยงคาชา
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ เปาโล พิชาญ,กาทารี นา เฮียน
 อุทิศให้ ยวง เพิม่ สิน หงษ์ณี
18 ม.ค.19  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
วันศุกร์

200
200
200
-

06.00 น.

วันเสาร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ละออศรี หาญริ นทร์
19 ม.ค.19 (นามโยธา)
06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

อ.ละออศรี

200

อ.ประมาณ

200

10.30 น.  มิสซาสมรส นายกิตติคุณ ทาสีเพชร กับ ลูซีอา

นายดนัย

500

ศศิธร ชัยวังราช

