ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 1 - 7 กันยายน 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 35
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรั ตน์ และพระสงฆ์ ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
เกียรติยศมักดูดีในสายตาของมนุษย์ด้วยกัน...แต่ในสายตาของพระเจ้านั้นกลับไม่มีค่า
อะไรเลย ตรงข้ามถ้าอยากจะมีเกียรติในสายตาของพระเจ้านั้น เราต้องกระท่าตัวให้เป็นผู้ต่า
ต้อย และโดยเฉพาะอย่างยิง ประพฤติตนให้เป็นทีพอพระทัย เช่น ให้เกียรติแก่ผู้ต่าต้อย ผู้ตก
ทุกข์ในสังคม รัก เมตตา ต่อคนชายขอบ นีแหละ! คือสิงทีพอพระทัย

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 25 สิ งหาคม 2019 : 06.00 น. = 8,652.- / 07.30 น. = 1,830.- /
10.30 น. = 4,652.- / 19.00 น. = 5,074.- รวม 20,208 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ปราณี แสนเมือง กับ
ครู โสภาพร บรรจงศิลป์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง
คาเสงี่ยม / ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้อง เพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อริ ษา พาพรมลิก
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง

กับ นายปั ทจพล บัวชุม
5. เชิญร่ วมฉลองอาราม กลาริส กาปูชิน ท่ าแร่ : พร้อมฉลอง 80 ปี แห่งการปฏิญาณตนของ
ซ.มารี อา การ์ เมลา ซิ้วเน้ ย เสียงไพเราะ / และ 25 ปี ซ.มารี อา เรยีนา อริ ศรา โชคสวัสดิ์นุกลู
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. ( ทางอารามขอรับโรงทานอาหาร จากพีน่ อ้ งชาว
ท่าแร่ ดว้ ย )
6. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลมหาสนิท มิสซา
ผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น. และมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
7. เชิญร่ วมฉลองอารามคณะภคินีรักกางเขนแห่ งท่ าแร่ : ฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเยซูเจ้า และฉลองการปฏิญาณในชีวติ นักบวช
ครบ 71 ปี : ซิสเตอร์ฟลอแรนซีอา สาเนียง บุญหนา
ครบ 68 ปี : ซิสเตอร์องั เยลีนา สังวาลย์ พรหมงอย / ซิสเตอร์มารี ย ์ อักแนส เฟื่ อง เหวีย่ น
ครบ 67 ปี : ซิสเตอร์ซาโลเม ศรี พรรณ พรรณนาคา
ครบ 64 ปี : ซิสเตอร์หลุยส์ มารี ย ์ มังชะฎา / ซิสเตอร์ยออันนา ราตรี อารมณ์ราบ
ครบ 60 ปี : ซิสเตอร์มารี ย ์ เซลิน รัตนา วรรณวิจิตร
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. (พิธีตรี วาร วันที่ 11 – 13 กันยายน 2019 เวลา
19.30 น.) วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 มีพิธีแห่ พระรู ปกางเขนจากวัดท่าแร่ และทางอาราม
ขอรับโรงทานอาหาร จากพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ดว้ ย
8. เชิญร่ วมอบรมสั มนาฟื้ นฟูชีวิตครอบครัว : ขั้นที่ 1 วัดในเขตกลาง รุ่ นที่ 183 วันศุกร์ที่ 20 –
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 ลงทะเบียน เวลา 17.00 น. ปิ ดอบรมสัมนา วันอาทิตย์ที่ 22
กันยายน 2019 เวลา 15.00 น. เชิญสมัครได้ที่ วัดท่าแร่ (บ้านพักพระสงฆ์)
9. เชิญร่ วมวันรวมพลังชมรมผู้สูงอายุระดับอัครสั งฆมณฑล : ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ –
หนองแสง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 08.30 น. – 13.00 น. ณ ศาลามาร์ติโน อาสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
10. เชิญร่ วมฉลองวัด : วัดแม่พระลูกประคา บ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
(ครบ 125 ปี ) วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. คุณพ่อวัฒนา ศรี วรกุล เจ้าอาวาส

สังฆมณฑลอุดรธานี ฝากเรี ยนเชิญ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวสิ ัย ประธานพิธี
11. ประกาศอัครสั งฆมณฑลท่ าแร่ - หนองแสง เรื่ องอนุมัติการบวชเป็ นพระสงฆ์ : คือ
1. สั งฆานุกรเปาโล ชัยเฉลิม สุ ทธิ : สัตบุรุษวัดพระคริ สตราชา ช้างมิ่ง
2. สั งฆานุกรเปโตร เตริ่น วัน เตวียน : สัตบุรุษวัดทัน๊ ห์ หญ่ะ จ.เงาะอาน เวียดนาม
คณะนักพรตซิสเตอร์เซี ยนแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
3. สั งฆานุกรซีมอน เหงียน วัน เกี่อง : สัตบุรุษวัดเญิณ ฮว่า จ.เงาะอาน เวียดนาม
คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
จะรับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ ในวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. โอกาสฉลองบ้ าน
เณรฟาติมา ท่ าแร่ หากผูใ้ ดเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอให้แจ้งพระสังฆราชหรื อคุณพ่อเจ้าวัด
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายเจมศักดิ์ เมืองโคตร บุตรนายสมยศ กับ นางสมพร
เมืองโคตร เลขที่ 352 / 1 หมู่ 8 ต.เชียงเครื อ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ชญาณี เดชาเลิศ
บุตรี นายพลสิทธิ์ กับ นางดวงแข เดชาเลิศ เลขที่ 406 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
( จะสมรสในวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2019 เวลา 15.00 น. ที่วดั ท่ าแร่ )
13. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ศีลสมรสหมู่ วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.ที่วดั ท่าแร่
คู่ที่ 1 ระหว่าง นายทองย้อน กาแก้ ว บุตรนายศรี คอน กับ นางสุตา กาแก้ว เลขที่ 20
หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.พัชรี อุปรี บุตรี นายพินิจ กับ นางสาร อุปรี เลขที่
180 หมู่ 4 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง นายศักดิ์ชัย ชู ชาติ บุตรนายชริ นทร์ กับ นางสุภาพร แสงดอกไม้ เลขที่
4/4 หมู่ 3 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี กับ น.ส.รัตนาภรณ์ มือกุศล บุตรี นายสมคิด
กับ นางจินตนา มือกุศล เลขที่ 53 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 3 ระหว่าง นายอนุศร ยงบรรทม บุตรนายบัวไท กับ นางบุญเรี ยน ยงบรรทม เลขที่
265 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.วิไลลักษณ์ ทรงหาคา บุตรี นายสนิท กับ
นางยอย ทรงหาคา เลขที่ 240 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 4 ระหว่าง นายปฤษฐ์ เกียรติธาตรี บุตรนายประไพ กับ นางประมาณ เกียรติธาตรี
เลขที่ 1119 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สุ ภารัตน์ จิอู๋ บุตรี นายสังวาลย์ กับ

นางสาราญ จิอ๋ ู เลขที่ 221 หมู่ 6 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
คู่ที่ 5 ระหว่าง นายขจรเกียรติ วิวัฒน์ กลุ พาณิชย์ บุตรนายบัวไข กับ นางผาย วิวฒั น์กุล
พานิชย์ เลขที่ 197 หมู่ 3 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม กับ น.ส.ภควดี ศรีวิไล บุตรี
นายพูลรัตน์ กับ นางบรรเทา ศรี วไิ ล เลขที่ 501 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 6 ระหว่าง นายวรภูมิชัย เพิดภูเขียว บุตรนายเคมี กับ นางธนาภา เพิดภูเขียว เลขที่
70 หมู่ 10 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กับ น.ส.รัชนีกร บุดดีด้วง บุตรี นายวิลยั กับ
นางพัน แร่ วงศ์คต เลขที่ 38 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 7 ระหว่าง นายคนองศักดิ์ ยงบรรทม บุตรนายสาเมต กับ นางเซบอนา ยงบรรทม
เลขที่ 150 หมู่ 4 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ นางประภาศรี ตระกูลมา บุตรี นายหมัน
กับ นางประเทียน อุปรี เลขที่ 67 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 8 ระหว่าง นายจักรพงษ์ ผ่ านสุ วรรณ บุตรนายพิศมัย กับ นางจรู ญรัตน์
ผ่านสุวรรณ เลขที่ 406 หมู่ 1 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร กับ น.ส.นันทวรรณ
ตรงกงนาม บุตรี นายลาไพ กับ นางดารุ ณี ตรงกงนาม เลขที่ 64 หมู่ 4 ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
14. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้ องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริ จาคแล้ว 26 ชุด
ยังเหลืออีก 124 ชุด : น.ส.ปรมาภรร์ อุ่นหล้า โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่พอ่ แม่ ญาติ
พีน่ อ้ งทุกคน 1 ชุด (1,200.-) / ยายสมจิตร พงศ์ชีวะกุล 1 ชุด (1,200.-) / ยายพงศ์แก้ว
ศรี วรกุล โมทนาคุณพระเจ้า 1 ชุด (1,200.-) / นางไพรวรรณ์ ศรี วรกุล อุทิศให้สเตฟาโน
พ่วง ศรี วรกุล,องโก่,บาโก่,ยวง บัปติสตา วี,อันนา เยือง ร่ มโพธิ์ชัย และญาติที่ล่วงลับ 1,000.15. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่ นละ 1,000 บาท บริ จาคแล้ว 63 แผ่ น
คงเหลืออีก 107 แผ่ น : คุณป้าบุญลอง พงศ์ชีวะกุล โมทนาคุณพระเจ้า อุทิศให้พอ่ แม่ที่ล่วง
ลับ 1 แผ่ น (1,000.-) / นางศิรินทิพย์ อุ่นหล้า อุทิศให้ยวง บัปติสต์ ชาสี,เทเรซา แท่นแก้ว
,อันนา วัฒนิกา อุ่นหล้า,ยอห์น ณรงค์ กันหา 1 แผ่ น (1,000.-) / ยายพงศ์แก้ว ศรี วรกุล
โมทนาคุณพระเจ้า 1 แผ่ น (1,000.-)

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

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 22 เทศกาลธรรมดา วันที่ 1 – 7 กันยายน 2019
วัน/เวลา

อาทิตย์
อาทิตย์
1 ก.ย.19
07.30 น.


โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

 06.00 น.สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
 สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ นางวาสนา
นางวาสนา
อุปพงษ์,อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
อุปพงษ์,เปโตร สมโภช,มารี อา บุญจันทร์,โทมัส ผาน
บุตรโค,โทมัส สังข์เทพ,อากาทา เตียง อุปพงษ์ ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญแด่ เทเรซา อรทัย และน้องๆหลาน
ป้าอรทัย
เหลน, อุทิศให้ อันนา หมี่ ศรี เรไร,ยอแซฟ โตน ตรั่น
วัน,มารี อา ประไพ,เปโตร หยุง,ยอแซฟ ศุภวัฒน์
ศรี เรไร
 สุขสาราญแด่ จ่าสิบเอก ชัยธวัช ปั ญญาคา, อุทิศให้ วิลยั วรรณ
ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา,ภารดามีคาแอล จักรี
อินธิเสน
 สุขสาราญครอบครัว นางวิลยั แร่ วงศ์คต, อุทิศให้
ยายพัน
เปาโล วิระชัย,อันนา ผึ้ง,ฟรังซิ สโก คง บุดดีดว้ ง
 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 ,จ่าสิบเอก
แสง อ้นสูงเนิน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั

ทาบุญ

200

300

200

200
200

200

 อุทิศให้ เทเรซา แก้วนภา พระลับรักษา
 นายพงษ์
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลา,เทเรซา สัปรี ,ดอมินิก ซาวีโอ
อรัญญา
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง,อันนา ฉลอง หาญริ นทร์,มารี อา
มาลี เลิศวิทยาวิวฒั น์
 อุทิศให้ มีคาแอล ศักดิ์ชาย นามละคร
จันทร์สมร
 อุทิศให้ เทเรซา วรรณี คาสุขมุ
ป.ราชินีฯ
 อุทิศให้ มีคาแอล ประเทียม,มารี อา พะเยาว์,ยอ
ลูกๆ
แซฟ อรุ ณ บังแมน
สามี,ลูกหลาน
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
นางพึงใจ
 อุทิศให้ จ.ส.อ. ยอแซฟ ประวิต บุญเหม
นางสุดใจ
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,
ฟิ ลิป ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล
เจริ ญ เหนือกลาง
สุภาพร
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์
ดารุ ณี
 อุทิศให้ มีคาแอล สมเกียรติ รัตนวาร,มาร์ธา โสภา,
ยอแซฟ ถอง ดาบสมเด็จ,อักแนส คาตัน,คาเบรี ยล
สีทน เชียนพลแสน
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา, อ.ละออศรี
มอนิกา ลบ,เอสเตวัง ม้าว,ยวง เล้ง,เปโตร ลาธาร,
เทเรซา สมดี นามโยธา,มารี อา พายา เสมอพิทกั ษ์,
เปโตร สร้าง,มอนิกา พอ,โรซา มุนซา,เปโตร แพง
ชมภูจนั ทร์,โรซา เกษรา,เปโตร ชื่น,ยอแซฟ ชูศกั ดิ์
ซึมเมฆ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ นายธีรภัทร อุดมเดช,เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา นายวีระชัย
วิไล,ราฟาแอล วัชริ นทร์,ราฟาแอล วรศิลป์ ,เปาโล

200
200

200
200
200
500
200
200

200
200

200

200

อิศวร,เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน อุดมเดช,แคททรี ยา
อารี คาเมือง


มณี รัตน์

300

 อุทิศให้ แคททรี ยา อารี คาเมือง ครบ 16 ปี ,เปโตร
ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,เปาโล ทุ่น,คริ สตินา คาเตียน,
ราฟาแอล วัชริ นทร์,ราฟาแอล วรศิลป์ อุดมเดช,เปโตร
ไสว,อันนา เหียน ใจเสรี
อาทิตย์
1 ก.ย.19
10.30 น.


 สุขสาราญครอบครัว ครู ผอ่ งศรี ,ครอบครัว
ครู ปิยะดา พรหมอารักษ์, ครอบครัว นางราณี
สุขสง่าเจริ ญ
 สุขสาราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพนั ธ์
วิจิตรจันทร์, คุณภูวดล ทองศิริ
 สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา,อุทิศให้ เปโตร
รัฐพล,มีคาแอล เพ็ง แสนโสม
 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,
มาระโก ไอศวรรย์ อินธิเสน,ยายคามา, ตาบุญหนา,
นางทรัพย์, นายป่ อง, จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ, นายบุญมี,
นายบุญเลิศ บุญทศ,แม่พมิ พา สิงหา,นายประพจน์
คารวะ,นายนวการ สิงหะกุล,นายโอมอินทร์ วรรณการ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบลู ย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

ครู ผอ่ งศรี

200

ครู สุรภิน

200

นางมาลี

200

ประภาพร

300

ลูกหลาน

200

อาทิตย์
1 ก.ย.19
19.00 น.


 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,ยอแซฟ 
ครู ชูศรี
ชูศิลป์ ,เปโตร สุทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ โรซา หนูไท เชียงแมน
ลูกๆ
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
ครอบครัว
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พศิ
ญาติ
 อุทิศให้ ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา
นางสาราญ
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา อุปพงษ์, นางบังอร
มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,เปาโล มีชยั โน๊ตสุภา,อักแนส
เสถียร,ยอแซฟ คาตา แสนปาก
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด
ครู ผอ่ งศรี
อุดมเดช,มีคาแอล มาลา,มารี อา แก้ว,แอนโทนี่ บัญชา
พรหมอารักษ์,คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ,คุณพ่อ
เปาโล สมพร อุปพงษ์,คุณพ่อเปาโล พิชิต ศรี อ่อน,
มีคาแอล บุญเรื อง,ยออากิม ทวี,ยอแซฟ ประทิน
อุดมเดช,กาทารี นา ดาริ นทร์ กายราช,เทเรซาซ่อนกลิ่น
นวานุช,เซซีลีอา ยุพนิ พลากุล,มีคาแอล เชาวเลิศ,
อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเล็กสิงห์,มีคาแอล วีระพล
ชาญเชาว์ นายประพจน์ คาระวะ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประทิน,อันนา อาภา อุดมเดช,
หลาน
ซีปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว หาญริ นทร์

200

 สุขสาราญครอบครัว นางนิวาส ศรดา
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง

200
200

นางนิวาส
ลูกๆ

200
200
200
300
200

300

300

อุทิศให้ เปโตร รต,ฟี โลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์ ลูกๆ
,เทเรซา สร้อยเพชร,มารี อา ศรี จนั ทร์ อภัยนอก,ยวง
เกวียน,มารี อา บุบผา,ฟรังซิ ส เซเวียร์ บุญรักษ์
พันนาคา ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประจัน บือกุศล
นางชมมณี

200

มณี รัตน์
วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายอลงกรณ์ ใจเสรี
นางสุพดั
2 ก.ย.19  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
ญาติ
06.00 น.  อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น
ค.พระหฤทัย
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
 อุทิศให้ยอแซฟ ฉวี,โรซา คาบาน อุปพงษ์,ลอเรนซ์ ยายวรรณ
พังคี,อากาทา กาสัย,เปโตร ปรี ชา ยงบรรทม,คุณพ่อ
เปาโล สมพร,ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์,ฟรังซิส
เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงษ์,คุณครู เทเรซา ดาราวรรณ
กายราช,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์ รักษานาม
,เปาโล คุณตาสาลี,ฟรังซิสโก โอกาส สิริสรรคานันต์
,ยอห์น บัปติสต์ ประทิน ศรี วรกุล ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
น.ส.ปราณี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน,มีคาแอล
ประเทียม,มารี อา พะเยาว์ บังแมน

300
200
200
200
300

นางสุพดั
วันอังคาร  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
3 ก.ย.19  อุทิศให้ โทมา สนิท ทรงหาคา ครบ 2 ปี ,โรซา ยอย นายธวัฒชัย
06.00 น. ทรงหาคา,เปาโล พิลา,เปาลา ยายผาง ยงบรรทม

200
200

200

200

วันพุธ  โมทนาคุณพระเจ้า, อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว
4 ก.ย.19 ,อักแนส คาวอน,อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ กาทารี นา มัณฑนา จินะโกฎ
 อุทิศให้ เปโตร แจ่ง (ทอง) โสริ นทร์
19.00 น.
วันพฤหัส
5 ก.ย.19
06.00 น.

 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา

นางวันเพ็ญ

200

นางสุพดั
มาลินี
อ.นิราสม

200
300
300

-

-

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
ญาติพนี่ อ้ ง 1,000
ครบ 90 ปี
 สุขสาราญครอบครัว ลุงบิง ป้าบุญลอง พงศ์ชีวกุล, ป้าบุญลอง 500
ครอบครัวนายพิชยั เจริ ญพงษ์,ครอบครัว อ.ไกรแก้ว
อ.วาริ กา และลูกทั้งสามคน,ครอบครัวคุณจิรวัลย์
คุณไสว บุญคุม้ และลูกทั้ง 2 คน
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี ,ยวง สุทธิ,
อ.ประมาณ 200
เซซีลีอา เพียง,อากาทา ลีกา,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน
ทองอันตัง
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั
200
 อุทิศให้ พระคุณเจ้า ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
ป้าบุญลอง 500
วิญญาณพระคุณเจ้า พระสงฆ์ ซิสเตอร์ทุกท่านที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา บาบ่าน ครบ 7 ปี ,เปโตร องบ่าน,
ป้าบุญลอง 200
เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก
พรณรงค์ ทองอันตัง, ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ
บุญดี,เปโตร วิชยั ,เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย

วันศุกร์
6 ก.ย.19
06.00 น.

10.30 น.
19.00 น.

วันเสาร์
7 ก.ย.19
06.00 น.

ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช นางรจนา
และลูกทั้ง 3 คน,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน
,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต
องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว
,อันนา บาเทียว พงษ์พศิ , องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ
ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ,กาทารี นา
มัณฑนา จีนะโกฎ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั
อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,อันนา เนียม,มารี อา มาลี อ.สุ นทราภรณ์
แก้วกิ่ง ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ และ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
ยายควร
 สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
 อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่าแร่
วิญญาณพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
สงวน
 อุทิศให้ ยอห์น องแห่ ง,มารี อา ข่า ห่อเหวีย่ ง,เปโตร
บุญมี,เซซีลีอา หงี่ จันทร์ลา
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั
 อุทิศให้ เปาโล ยงยุทธ คอมแพงจันทร์
นัตยา
 อุทิศให้ คุณพ่อยอห์น นริ นทร์ ศิริวริ ิ ยานันท์ ครบ 1 นางมารวม
ปี ,ยอห์น กองปี ,เปโตร ปาน,อันนาตาเซีย อินตา
ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล,อันนา เลี่ยมพันธ์,
เปาโล สมรัตน์ จันทรังษี,องเหือง,บาเหือง จันทิ ญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ

 อุทิศให้ ยอแซฟ สุมิตร โสริ นทร์ ครบ 1 ปี

ลูกหลาน

1,000

300

นักบุญเกรโกรี (พระสันตะปาปา และนักปราชญ์)
ระลึกถึงทุกวันที 3 กันยายน ของทุกปี
200
200

200
-

200
200
200
500

นักบุญ เกรโกรี องค์ใหญ่ เกิดประมาณปี 540 ในครอบครัวของสมาชิกวุฒิสภาตระกูลอานี ซี
ครั้ งแรกพระองค์ได้รั บ เลื อ กให้เ ป็ นข้าหลวงของกรุ ง โรม ต่อ มาได้สมัครมาใช้ชีวิ ตแบบฤาษี ด้ว ย
เหตุผลที่รักชีวิตการเพ่งฌานอย่างที่สุด โดยชอบร าพึงถึงธรรมล้ าลึกต่างๆ ของพระเจ้าจากการอ่าน
พระคัมภีร์ พระองค์ได้อยูท่ ี่กรุ งคอนสแตนติโนเปิ้ ลเป็ นผูแ้ ทนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปานานถึง
6 ปี โดยเจริ ญชี วิ ตเป็ นฤาษี อ ยู่ในราชสานัก แล้ว ได้ก ลับมาที่ ก รุ งโรมและได้รับ เลื อก ให้เป็ นพระ
สันตะปาปา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 590
พระสันตะปาปาเกรโกรี องค์ใหญ่ ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็ นคนที่ทางานจริ งๆ พระองค์
ได้รับการขนานนามว่าเป็ นชาวโรมันคนสุดท้ายเป็ นนักปกครองที่มองการณ์ไกลและเต็ม ไปด้วยพลัง
พระองค์ได้พยายามเอาใจใส่สนองความต้องการของทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องทางสังคมก็ดีหรื อทาง
การเมืองก็ดี พลางให้ความช่วยเหลือและความคุม้ ครองและเป็ นต้นเกี่ ยวกับปั ญหาภายในต่างๆ ของ
พระศาสนจักรสากล พระองค์ได้ทรงทาสนธิ สัญญากับประเทศเยอรมันนี สเปน กัลลีอา ( ฝรั่งเศส )
อาฟริ กา และอาณาจักรไบซันทีน พระองค์ได้เอาธุระช่วย เหลือประเทศอิตาลีเป็ นพิเศษคราวที่เกิดข้าว
ยากหมากแพง เกิดโรคระบาด น้ าท่วม ฯลฯ พระ องค์ได้ส่ง “คณะธรรมทูต” ไปประเทศอังกฤษ และ
ได้จดั วางระเบีย บใหม่เกี่ ย วกับ พิ ธีก รรมโรมัน ได้พยายามรวบรวมหนัง สื อ พิ ธีก รรมเก่ าๆ และได้
จัดพิมพ์ข้ ึนใหม่ ได้จดั การแต่งบทเพลงทางพิธีกรรมขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นที่เราเรี ยกว่า “บทเพลง
เกรโกเรี ยน”
พระสันตะปาปาเกรโกรี องค์ใหญ่ เป็ นนักเพ่งฌานที่มีแบบฉบับของตนเอง และทุกวัน นี้ เรา
ได้คน้ พบว่าพระองค์เป็ นนักเทววิทยามากขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อเราได้มีโอกาสสัมผัสหรื ออ่านบทความ
ต่างๆ ของพระองค์ พระองค์ได้มีอิทธิพลอย่างมากทีเดียวต่อชีวิตภายในของคนในสมัยกลาง พระองค์

เป็ นนักปราชญ์ผยู้ ิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในจานวน 4 ท่านของพระศาสนจักรตะวัน ตก หรื อพระศาสนจักร
ลาติน พระองค์ได้พูดและได้เขียนหนังสื อไว้มากมายเกี่ยวกับธรรมล้ าลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้า

