ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2019 ปีที่ 34 ฉบับที่ 31
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ และพระสงฆ์
ประจาวัด

 ข้อคิดจากพระวรสาร
ชายคนหนึ่งเข้ามาหาพระองค์ เพื่อให้ตัดสินเรื่องมรดก แต่พระองค์ปฏิเสธ กลับสั่ง
สอนไม่ให้หลงใหลไปตามความต้องการฝ่ายโลกเป็นเรื่องอุปมาว่า “ชีวิตของคนเราไม่ขึ้นกับ
ทรัพย์สมบัติของเขา” “คนสะสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตนเอง แต่ไม่เป็นคนมั่งมีสาหรับพระ
เจ้า” แนวทางที่พระองค์สอนก็คือ อย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้ เพราะทรัพย์สมบัติอยู่
ที่ใดจิตใจก็จะอยู่ที่นั้น นั่นก็คือ การหลงใหลในทรัพย์ฝ่ายโลกอย่างคลั่งไคล้ เป็นอันตรายนา
เราให้ปันใจจากพระเจ้า “ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ ”
มีแล้วอย่าโลภแต่แบ่งปัน นี่คือแนวทางที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019 : 06.00 น. = 9,741.- / 07.30 น. =
3,574.- /
10.30 น. = 3,225.- / 19.00 น. = 4,099.- รวม 20,612 บาท
2. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จานวน 4,172 บาท

3. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา
ดอนแสง กับ
น.ส.ปรมาภรณ์ อุ่นหล้า พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรีษาวรรณ / อ.
ศรีสว่าง
คาเสงี่ยม / ครูปองปรีดา เหล่าบุญมา / คุณกล้อง เพชร คาศรี
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครูชูศรี กาย
ราช กับ
ครูสุรภิน ทองศิริ
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางสาว
วิลาสินี จักรจิต
นายเทวราช บังเเมน
6. เข้าเงียบคณะสงฆ์ : วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2019 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2019 งด
มิสซาเช้า เวลา
06.00 น. และ เวลา 19.00 น. มีพิธีนพวาร มิสซาตามปกติ
7. ฉลองวัด : วัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคา อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม
2019
เวลา 10.00 น.
8. งานมารีอาโปลี : เชิญผู้ที่สนใจ ร่วมงานมารีอาโปลี ของคณะโฟโคลาเร วันที่ 10 – 12
สิงหาคม 2019 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู้ที่สนใจประสานได้ที่
บ้านพัก
พระสงฆ์
9. รวมพลมารีย์ทั้ง 3 เขต : เชิญพลมารีย์ทงั้ 3 เขต ร่วมเลือกตั้งคอมีเซียมชุดใหม่ วัน
เสาร์ที่ 17
สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาปีติมหาการุญ วัดท่าแร่
10. แห่พระรูปแม่พระโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
: วันเสาร์
ที่ 17 สิงหาคม 2019 เวลา 18.30 น. ตั้งขบวนบริเวณ 3 แยก บ้านลุงฮาด (หน้า
บ้านป้าวิริน

งอยกุดจิก) แห่ไปยังวัด มีมิสซา เวลา 19.00 น. เชิญพี่น้องตกแต่งหน้าบ้าน รั้ว ถนน
( 3 แยก
บ้านลุงฮาด ถึงหน้าวัด)
11. อบรมผู้พิการ : เชิญผู้พิการรับการอบรมจากทางวัด วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019
เวลา
10.30 น. – 13.30 น. ณ ศาลาปีติมหาการุญ
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายธงชัย โคตรภูธร บุตรนายบุญศรี กับ นาง
แพงศรี
โคตรภูธร เลขที่ 124/20 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น กับ กาทารีนา
นาฎนารี
เหนือกลาง บุตรีนายสว่าง กับ นางจุฬาพร เหนือกลาง เลขที่ 116 หมู่ 6 ต.ท่าแร่
จ.สกลนคร
13. เชิญร่วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การ
มาเป็นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้อง
ประชุม 30 ชุด
ชุดละ 1,200 บ. / - ตกแต่งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
14. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริจาคแล้ว
20 ชุด
ยังเหลืออีก 130 ชุด : ญาติพี่น้อง อุทิศให้ องเขีนม บาเขียม องเถิ่น บาเถิ่น 1 ชุด
(1,200.-) /
สุขสาราญครอบครัวคุณสุริวิภา กุลตังวัฒนา 2 ชุด (2,400.-)
15. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ผ้าม่านหลุยส์ ห้องประชุม ชุดละ 1,000 บาท
บริจาคแล้ว
30 ชุด ยังเหลืออีก 70 ชุด : ลูกศิษย์พระคุณเจ้าคายน์ แสนพลอ่อน อุทิศให้
พระคุณเจ้า
ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
16. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่นละ 1,000 บาท บริจาคแล้ว 59
แผ่น

คงเหลืออีก 111 แผ่น : ภรรยา ลูกหลาน ญาติพี่น้อง อุทิศให้ยอแซฟ พนมพร
ตระกูลมา
4 แผ่น (4,000.-)
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์
pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันที่ 4 - 10 สิงหาคม
2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์  สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณณัฐพล อุ่นหล้า
4 ส.ค.  สุขสาราญแด่ น.ส.สุวิภา กัญญพงศ์, อุทิศให้
19
มาแชล ประสงค์ กัญญพงศ์
07.30  สุขสาราญครอบครัว นายสุวรรณ,นางทัศณี,
น.
นายณัฐพล ตรงกงนาม,อุทิศให้ อันนา ยุดี,เปาโล
 ประถม ตรงกงนาม,มีคาแอล สวาท,มารีอา ยายไข่
อุปพงษ์,มาแชล ประสงค์ กัญญพงศ์
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา
วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คา
ภา,เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี,จ่า
สิบ เอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ







อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
อุทิศให้ เทเรซา แก้วนภา พระลับรักษา
อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น
อุทิศให้ ยอแซฟ ประทิน,อันนา อาภา อุดมเดช,

ผู้ขอ

ทาบุญ

จันทร์ทิมา
น.ส.สุวิภา

200
300

นายสุวรรณ

300

นางพิสมัย

200

นางสุพัด
พงษ์
ญาติ
เอกชัย –
ปะไพ

200
200
200
200

สุภาพร

200

ยอแซฟ เทียบ,อักแนส ถวิล มานะโพน,ยอแซฟ นา
แม่
ตัน เมืองแพน,มาร์การีตา สุรินทร์ ชมภูจันทร์
ลูกสาว
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสรินทร์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวัฒน์
อัญชุลีกร
อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประพันธ์,มารีอา อุบล ไอยะไก
ษร,มารีอา คร้อม สาสีมา
สนิท
 อุทิศให้ ยอแซฟ ไทย,เทเรซา กองศรี ทวีพงศ์
พจนา,โทมัส สังข์เทพ,เทเรซา เตียง,มีคาแอล พนา
ลูกๆหลานๆ
วา,ยอห์น ประชา อุปพงษ์ วิญญาณญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เยราด์ สุรินทร์ ชูภริ มย์,ราฟาแอล จีน,
อันนา สีใค แร่ถ่าย วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี,กาทารีนา เสงี่ยม,ยอแซฟ
ไตรรงค์ ทองอันตัง,ยอแซฟ วาสนา,ลูซีอา วันดี,ลูกา
จวน,เทเรซา สุรัตดาพร,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี,ยอ
แซฟ วิระศักดิ์
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว คุณครูผ่องศรี, ครอบครัว อ.ผ่องศรี
4 ส.ค. คุณครูปิยะดา พรหมอารักษ์, ครอบครัว นางราณี
19
สุขสง่าเจริญ
10.30  สุขสาราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติ
ครูสุรภิณ
น.
พันธ์ วิจิตรจันทร์, คุณภูวดล ทองศิริ
 
ลูกหลาน
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร
สมศักดิ์,
ครูชูศรี
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒ
นิบูลย์ วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
ลูกๆ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,ยอแซฟ

200
200
200

200
200

200

200
200

200
200

ชูศิลป์,เปโตร สุทธิศักดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ
ครอบครัว
ทองศิริ
ญาติ
อ.ผ่องศรี
 อุทิศให้ โรซา หนูไท เชียงแมน
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด
อุดมเดช,มีคาแอล มาลา,มารีอา แก้ว,แอนโทนี่
บัญชา พรหมอารักษ์,มีคาแอล บุญเรือง,ยออากิม
ทวี อุดมเดช,กาทารีนา ดารินทร์ กายราช,เซซีลีอา
นางยอใจ
ยุพิน พลากุล,
เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช,มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน
อภิเชษฐ์ ทรงเล็กสิงห์,มีคาแอล วีระพล ชาญเชาว์
นางตุ๊
วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เบเนดิก บุญเวียน,มอนิกา มัสสา,
อัลฟอลโซ ประเชิญ บือกุศล,ปีโอ อุ่นจันทร์,มารีอา
ปิ่น,ยูรีอา มากาลิด เมืองแพน
ภรรยา-ลูก
 อุทิศให้ มารีอา มักดาเลนา คาผิน อยู่แร่ ครบ
จีระศักดิ์
1 ปี,กาทารีนา หนูเฟือง อาจุฬา ครบ 6 ปี,คาบีแอล
ทีตา ทองอันตัง ครบ 49 ปี วิญญาณญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง พิชัย กัลยาบาล
 อุทิศให้ เทเรซา สุภาพร,เปโตร คาใส ดุมรถ,
อากาทา บุญมา,เปโตร ชาย ศรีสุพรรณ
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินันต์ สาโยธา, อุทิศให้
นางมาลี
4 ส.ค. เปโตร รัฐพล แสนโสม
19
เปรมจิตร
 สุขสาราญครอบครัว นางเปรมจิตร ยมบุญ
19.00 และลูกทั้งสองคน, อุทิศให้ เปาโล อดิศร โคตะรักษ์
น.
ครบ 6 ปี,อันนา หนูพัน,ฟิลิปเป พรภิรมณ์ ยมบุญ,

200
300
200

500

200

200
300

200
300

เปโตร วิลยั โคตะรักษ์
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารีนา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
อุทิศให้ เปโตร รต,ฟีโลมีนา พันยา,ยอห์น ชัย
ณรงค์,เทเรซา สร้อยเพชร,มารีอา ศรีจันทร์ อภัย
นอก,ยวง เกวียน,มารีอา บุบผา,ฟรังซิส เซเวียร์
บุญรักษ์
พันนาคา ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประจัน บือกุศล
วันจันทร์  อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร
5 ส.ค. องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์
19
ทองอันตัง, ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,
06.00 เปโตร วิชยั ,เปโตร ปรีชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
น.
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง พงษ์พิศ
อุทิศให้ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล ครบ18
ปี
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เปโตร เซิก,
อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา
 แจ้ง อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา
สมาน,
เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,เทเรซา
ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปลี่ยน


ลูกๆ

200

ลูกๆ

200

นางชมมณี

200

ป้าบุญลอง

200

นางสุพัด
ญาติพี่น้อง
คุณสายใจ
คุณสายใจ

200
200
200
300

,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ วิญญาณ
ในไฟชาระ
วัน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.จุฬาลักษณ์ ชาแสน
อังคาร ครบ 40 ปี,โมทนาคุณพระเจ้า เพื่อสุขภาพของนาย
6 ส.ค. นภาศาสตร์ ชาแสน, อุทิศให้ พระคุณสเจ้าลอเรนซ์
19
คายน์ แสนพลอ่อน,พระคุณเจ้ามีคาแอล เกีย้ น
06.00 เสมอพิทักษ์,พระคุณเจ้ามิแชล มงคล ประคองจิต,
น.
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
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,อันนา เนียม ญาติพี่น้อง
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใคร
คิดถึง
วันพุธ
 พระสงฆ์เข้าเงียบ 
7 ส.ค.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
19
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
19.00
 อุทิศให้ กาทารีนา มัณฑนา จินะโกฎ
น.
 อุทิศให้ องเกี้ยน เหงียนกง


นางสมคิด

1,000

นางสุพัด
อ.สุนทราภรณ์

200
200

นางสุพัด
มาลินี
จันทรา
ลูกหลาน

200
300
200
200

ป้าอุไร

300

 อุทิศให้ ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง บุดดีด้วง,ลูกา
จวน,ยูลีอา วันดี อุปรี
วันพฤหัส  สุขสาราญแด่ คุณป้าอุไร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

และลูกหลานทุกคน
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี,คุณพ่อเปาโล อ.ประมาณ
06.00 พิชิต ศรีอ่อน,คุณพ่อยอแซฟ ตรรกวิทย์ เวียรชัย,
น.
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นรินทร์ ศิริวริ ิยานันท์
นางสุพัด
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
ญาติ
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น
ป้าอุไร
 อุทิศให้ ฟอง,คุณยายมารีอา ชา,มารีอา หนู
เทียน,
เทเรซา คาเสียน,ยอแซฟ สุพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
สเตเฟน สมชาย วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วันศุกร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพัด
8 ส.ค.
19

200

200
300
300

200

9 ส.ค.
19

06.00
น.
10.00
น.

 มิสซาอุทิศให้ ยอแซฟ ถาวร ชมภูจันทร์ ครบ 1
ปี,เปาโล สมใจ ชมภูจันทร์ ครบ 20 ปี,ยวง สมยศ
ชมภูจันทร์ ครบ 7 ปี,ยอแซฟ พจนา ชมภูจันทร์
ครบ 11 ปี
วันเสาร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

ยายเชื้อน

800

นางสุพัด

200

นาฎนารี

1,000

10 ส.ค.
19

06.00
น.
10.30
น.

 มิสซาสมรส นายธงชัย โคตรภูธร กับ
น.ส.นาฎนารี เหนือกลาง

