ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 15 - 21 กันยายน 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 37
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 อสุ รศักดิ์ พงษ์พิศ และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
นายชุมพาบาลที่ออกตามหาแกะเพียงตัวเดียวที่หายไป ต้องการอธิบายว่า “คนบาป
ที่แม้หลงทางไปแล้ว แต่คุณค่าและศักดิ์ศรีของเขายังอยู่คงเดิม เขาเป็นลูกของพระองค์” พระ
เป็นเจ้าทรงห่วงใยเขามากกว่าคนดีทั่วไป... คอกแกะเปรียบดังชุมชนวัดที่เราอยู่ เราคริสตชน
ต้องเป็นแกะที่ดีในคอก ที่จะสนใจเพื่อนแกะด้วยกัน เป็นเหมือนพระเยซูที่วางแบบอย่างไว้

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2019 : 06.00 น. = 7,030.- / 07.30 น. = 4,687.- /
10.30 น. = 4,168.- / 19.00 น. = 4,675.- รวม 20,560 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย อ.ศรี สว่าง คาเสงี่ยม กับ
อ.สุ่ม บุญแฮด พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กานันประสิทธิ์ บริ บูรณ์ / ส.ท.สมจิตร มังกาย /
ส.ท.สุรศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ

4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางสาววิลาสินี จักรจิต
นายเทวราช บังเเมน
5. วันอาทิตย์นี้ (อา. 15 กันยายน 2019) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. เรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้ อมบีอซี ี : วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019 เวลา 19.00 น.
ที่ศาลาปี ติมหาการุ ญ เชิญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
และประชุมบีอีซีกลุ่มย่อยในชุมชน และคุม้ ของตนเอง ในวันพุธที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 19
กันยายน 2019 เวลา 19.00 น.
7. ขอขอบคุณพี่น้องชาวท่ าแร่ : คณะซิสเตอร์อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ ขอขอบคุณพีน่ อ้ งชาว
ท่าแร่ คุณพ่อ ซิสเตอร์ สภาภิบาลวัด หน่วยงาน องค์กร ทุกคณะ ทุกๆคนของชาวท่าแร่ ทุกๆ
ความช่วยเหลือในงานฉลองอาราม
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) และขอเชิญรุ่ นพี่
สชค.ทุกท่าน ร่ วมเป็ นกาลังใจให้รุ่นน้อง
9. เชิญร่ วมวันรวมพลังชมรมผู้สูงอายุระดับอัครสั งฆมณฑล : ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 08.30 น. – 13.00 น. ณ ศาลามาร์ติโน วัดท่าแร่
10. เชิญร่ วมฉลองวัด : วัดแม่ พระลูกประคา บ้ านเวียงคุก 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 /
วัดนักบุญเทเรซา โคกก่ อง บ.โคกก่อง ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม วันอังคารที่ 1
ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. คุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์ เจ้าอาวาส
11. อบรมครู คาสอนระดับอัครสั งฆมณฑล : แผนกคริ สตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลท่าแร่ –
หนองแสง จะจัดอบรมครู คาสอนระดับอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ในวันที่ 17 – 19
กันยายน 2019 ณ สักการสถานพระมารดาแห้งมรณสักขี สองคอน

12. กิจกรรมนักเรียนคาสอน และเยาวชนท่าแร่ : วัดท่าแร่ จดั กิจกรรมสาหรับนักเรี ยนคาสอน
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และเยาวชน เวลา 14.00 น. - 16.30 น.
ที่วดั ท่าแร่
13. การอบรมฆราวาสแพร่ ธรรม ระดับอัครสั งฆมณฑล : อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง
จัดอบรมฆราวาสแพร่ ธรรม ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 08.00 น.-15.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรี ยนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร
14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายเจมศักดิ์ เมืองโคตร บุตรนายสมยศ กับ นางสมพร
เมืองโคตร เลขที่ 352 หมู่ 1 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 )
15. มิสซาแท่ นพระ เปิ ดเดือนแม่ พระลูกประคา : เริ่ มวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 /
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2019 เริ่ ม เปิ ดโครงการ “ ดาวล้ านดวง ”
- วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนสมานมิตร /
แท่นชุมชนบ้านใหม่ / แท่นชุมชนสามัคคี
- วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนสุขสันต์ / แท่นคุม้ นาซาแร็ธ /
แท่นชุมชนท่าสะอาด
- วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น. แท่นชุมชนป่ าหว้าน / แท่นชุมชนสหมิตร
สัมพันธ์ / แท่นชุมชนสร้างแก้ว
- วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น. แท่นคุม้ เบ็ธเลแฮม / แท่นคุม้ โนนสาราญ
16. 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
17. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่ นละ 1,000 บาท บริ จาคแล้ว 79 แผ่ น
คงเหลืออีก 91 แผ่ น : นางไพรวรรณ์ ศรี วรกุล อุทิศให้สเตฟาโน พ่วง ศรี วรกุล,องโก่,บาโก่

,ยวง บัปติสตา วี,อันนา เยือง ร่ มโพธิ์ชยั และญาติที่ล่วงลับ 1 แผ่ น (1,000.-) / อุทิศให้
อันโตนีโอ เฉลิมชัย ละครท้าว 10 แผ่ น (10,000.-) / ลูกหลาน อุทิศให้ยอแซฟ สว่าง
เถาวัลย์ 5 แผ่ น (5,000.-)
18. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้ องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริ จาคแล้ว 36 ชุด
ยังเหลืออีก 114 ชุด : อุทิศให้ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์ 10 ชุด (12,000.-)
19. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ตกแต่ งภายในห้ องประชุม ตารางเมตรละ 500 บาท : บริ จาค
แล้ว 7 ตรม. ยังเหลืออีก 493 ตรม. : ครอบครัวดาบสมเด็จ อุทิศให้ ยอแซฟ ชาญชัย
ดาบสมเด็จ 1 ตรม. (660.-)
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 24 เทศกาลธรรมดา วันที่ 15 – 21 กันยายน 2019
วัน/เวลา

อาทิตย์
อาทิตย์
15 ก.ย.19
07.30 น.


โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

 06.00 น.สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
 สุขสาราญครอบครัว นายขวัญชาย คาศรี
วิลาวัลย์
 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
 สุขสาราญครอบครัว นายอดุลรัตน์,นางฤทัย,
นางวิไล
นายเกียรติศกั ดิ์ สกนธวัฒน์,อุทิศให้ โทมา บุบผา,
อันนา วิลา ชัยหมื่น,เปโตร อัด,ลูซีอา เสถียร
สกนธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญแด่ นายชีววิทย์ พาพรมลิก,ครอบครัว
พรทิพย์

ทาบุญ

200
200

300

300

ยายราไพ ยงบรรทม, อุทิศให้ ยอแซฟ ทองอินทร์, 
อากาทา สุดใจ,ยอแซฟ วีระชัย ทองอันตัง,ยวง กอ,
อันนา เข็มมา ยงบรรทม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
สุขสาราญครอบครัว นายสุพฒั น์ นางพัชนี บือกุศล นายยุทธนา
และลูกหลานทุกคน, อุทิศให้ อันตน ประมวล,เทเรซา
ถนอม,เปโตร มนัสชัย,เปโตร ฤทธิ์รงค์ บือกุศล,เปาโล
สนทนา,มารี อา ตาล ยงจาเริ ญ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 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
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลา,เทเรซา สัปรี ,ดอมินิก ซาวีโอ
อรัญญา
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง,อันนา ฉลอง หาญริ นทร์,มารี อา
มาลี เลิศวิทยาวิวฒั น์
 อุทิศให้ เทเรซา วรรณี คาสุขมุ
ป.ราชินีฯ
อุทิศให้ มีคาแอล ประเทียม,มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ
ลูกๆ
อรุ ณ บังแมน
สามีลูกหลาน
 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
นางจันมา
 อุทิศให้ มีคาแอล ระเบียบ ร่ มโพธิ์ชยั
อ.ปองทิพย์

 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงค์ชีวะกุล ครบ 2 ปี
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

300

200

200
200

200
200
500
200
200

300



อ.ละออศรี

 อุทิศให้ คุณแม่มารี ย ์ เทแรส ประธาน พันธุวรรณ,
ซิสเตอร์มารี อา กอแรตตี กองสี ชมภูจนั ทร์,ซิสเตอร์
โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์,ซิสเตอร์เกลาเดีย ดารุ ณี
ตรงกระพงษ์,ซิสเตอร์อนั โตนีอา ฟาม ถิ เฮือง,คุณแม่
กอติลดา กระสัน นาริ นรักษ์,พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน
เสมอพิทกั ษ์,พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน,
คุณพ่อเปาโลพิชิต ศรี อ่อน,คุณพ่อเปาโล ศรี นวล
ศรี วรกุล วิญญาณพระสงฆ์ที่ล่วงบลับ และผูม้ ีพระคุณ
วิญญาณในไฟชาระ
มีสิทธิ์
 อุทิศให้ เปโตร สุภี ยงค์ปาง
มีสิทธิ์
 อุทิศให้ อันนา ขุด
มีสิทธิ์
 อุทิศให้ เปโตร เทียม,มาร์ธา มาทา
ลูกหลาน
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ
ดิเรก,ยอแซฟ สมเดช,เปโตร สมชาย ปานแสน,
มีคาแอล วิไล เสมอพิทกั ษ์
นางจาเนียร
 อุทิศให้ อันนา กิตติยา ฤทธิ์ประดิษฐ์
ไกษร
 อุทิศให้ ยอแซฟ ลอง เหงียนวัน,โจเฟฟี นา บัวเลียน
,เปโตร อ้อม อุดมเดช,มารี อา เรณู จันทระภา
แม่ยาย
 อุทิศให้ มีคาแอล ประวิทย์ สูงสันเขต
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ อ.เพลินพิศ ราชชมภู และลูกหลาน อ.เพลินพิศ
15 ก.ย.19  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา,อุทิศให้ เปโตร นางมาลี
10.30 น. รัฐพล,มีคาแอล เพ็ง แสนโสม
 สุขสาราญแด่ นายทวีศกั ดิ์ อุตะพันธ์, อุทิศให้
สุวรรณา

มีคาแอล บุญมาก,เอากุสตินา จอมศรี ,โทมัส วิโรจน์

200
200

200
200
300
500

200
300
500
200
200
300

โน๊ตสุภา,ยอแซฟ มนัส อุตะพันธ์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายณัฐวุฒิ ฮันวงศ์,
สุขสาราญครอบครัวพ่อ แม่, อุทิศให้ เซซีลีอา สมพิศ
,มีคาแอล คาเกียน,ฟลอร่ า บุญเวิน มังกาย วิญญาณใน
ไฟชาระ
 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,มาระ
โก ไอศวรรย์ อินธิเสน,ยายคามา, ตาบุญหนา,นาง
ทรัพย์, นายป่ อง, จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ, นายบุญมี,นาย
บุญเลิศ บุญทศ,แม่พมิ พา สิงหา,นายประพจน์ คารวะ,
นายนวการ สิงหะกุล,นายโอมอินทร์ วรรณการ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตรสมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบลู ย์
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ โรซา หนูไท เชียงแมน
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา อุปพงษ์
,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,เปาโล มีชยั โน๊ตสุภา,อักแนส



แม่

ประภาพร

ลูกหลาน

ครู ชูศรี
ลูกๆ
ครอบครัว
ญาติ
นางสาราญ
นางบังอร

200

300

200

200
200
200
200
300
200

เสถียร,ยอแซฟ คาตา แสนปาก

 อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน อ.ราไพวรรณ
อุดมเดช, คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ
เชิดชาย,ยวง บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร
อุดมเดช,มารี อา สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต
เหล่าบุรี
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์ โสริ นทร์ ครบ 17 ปี ,เซซีลีอา
อ.เพลินพิศ
ทองจีน โสริ นทร์ ครบ 16 ปี ,มีคาแอล ชูศกั ดิ์ โสริ นทร์
ครบ 5 ปี ,เบดา ทะศรี ,กาทารี นา เหลี่ยน,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช,เปาโล ประดิษฐ์,ยูเลียนา ลับลิ,นายภาณุทตั ,
นายภัทรนันท์ โสริ นทร์
 อุทิศให้ มาร์ธา สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครู ขนั ธ์
อ.พจนา
มนตรี สา,กาทารี นา พรทิพย์ กอโคตร,เปาโล แสน
สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ ยอห์น คาวัง,มารี อา ทองดี,มารี อา ประไพ,
พิกุล
เปโตร พงษ์ศกั ดิ์,มาร์การี ตา บุญรัตน์ บุตรโค,คาร์โล
ศุภชัย ซึมเมฆ,ยอแซฟ ประไพ โพยพา,ยอแซฟ
ปราโมทย์ ยงคาชา ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 อุทิศให้ ปี โอ อุ่นจันทร์,มารี อา ปิ่ น,ยูรีอา มาการิ ด
อาลัย
เมืองแพน,โกตินดา พิสมัย กาวงศ์,เทเรซา ลาใย
ทองอันตัง ญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ เชิดศักดิ์ เสมอพิทกั ษ์ ครบ 12 ปี
ครอบครัว
 อุทิศให้ เทเรซา สุภาพร,เปโตร คาใส ดุมรถ,
จีระศักดิ์

200

300

200

200

200

200
300

อากาทา บุญมา,เปโตร ฉ่าย ศรี สุพนั ธ์
ลูกๆ
อาทิตย์  อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารี นา
15 ก.ย.19 ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
19.00 น. ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
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 พันนา
คา ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่
มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประจัน บือกุศล
นางชมมณี
 อุทิศให้ ยอแซฟ วัชรพงษ์ แข่งขัน
นางบุญเพ็ง
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พศิ
ญาติ

200

200

200
200
200

วันจันทร์  อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
16 ก.ย.19  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด,เปโตร บุญกัน,อังแนส
06.00 น. สัมมา,อันนา ราตรี ฤทธิปะ,ลูกา โนรา,โรซา พับ,
เบเนดิก พร้อม มรดก,โรซา ฝ้าย,เบเนดิกโต นริ นทร์
,มารี อา ศิริพร เสมอพิทกั ษ์,โรซา ทองจันทร์ วิมล
จันทร์,ลูซีอา สกุณา แดงลีท่า ญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี

ค.พระหฤทัย

ลูกๆ
ครู จ๋ มุ
-

200
500
-

วันอังคาร  โมทนาคุณพระเจ้า อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว
17 ก.ย.19 ,อักแนส คาวอน,อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล

นางวันเพ็ญ

200

ป้าสุพดั

200
200

 เปรมจิตร
06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายเอียน ยมบุญ
ครบ 88 ปี , อุทิศให้ อันนา หนูพนั ,ฟิ ลิปเป พรภิรมณ์
ยมบุญ,เปาโล อดิศร โคตะรักษ์
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด,เปโตร บุญกัน,อังแนส
ป้าสุพดั
สัมมา,อันนา ราตรี ฤทธิปะ,ลูกา โนรา,โรซา พับ,
เบเนดิก พร้อม มรดก,โรซา ฝ้าย,เบเนดิกโต นริ นทร์,
มารี อา ศิริพร เสมอพิทกั ษ์,โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์
,ลูซีอา สกุณา แดงลีท่า ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
ลูกๆ

300

วันพุธ  อุทิศให้ กาทารี นา มัณฑนา จินะโกฎ
18 ก.ย.19  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด,เปโตร บุญกัน,อังแนส
06.00 น. สัมมา,อันนา ราตรี ฤทธิปะ,ลูกา โนรา,โรซา พับ,
เบเนดิก พร้อม มรดก,โรซา ฝ้าย,เบเนดิกโต นริ นทร์,
มารี อา ศิริพร เสมอพิทกั ษ์,โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์
,ลูซีอา สกุณา แดงลีท่า ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
19.00 น.  ประชุมบีอีซี

มาลินี
ป้าสุพดั

200
200

ลูกๆ
-

200
-

อ.ประมาณ

200

ป้าสุพดั

200

วันพฤหัส  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี ,ฟิ ลิป ไฮ,ลูซีอา
19 ก.ย.19 พัน,อังเดร พื้น,มารี อา เสริ ม,คาเบรี ยล เต็ม,มีคาแอล
06.00 น. พล
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด,เปโตร บุญกัน,อังแนส
สัมมา,อันนา ราตรี ฤทธิปะ,ลูกา โนรา,โรซา พับ,

200

200

เบเนดิก พร้อม มรดก,โรซา ฝ้าย,เบเนดิกโต นริ นทร์
,มารี อา ศิริพร เสมอพิทกั ษ์,โรซา ทองจันทร์ วิมล
จันทร์,ลูซีอา สกุณา แดงลีท่า ญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
19.00 น.  ประชุมบีอีซี
วันศุกร์  อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง พงษ์พศิ
20 ก.ย.19  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด,เปโตร บุญกัน,อังแนส
06.00 น. สัมมา,อันนา ราตรี ฤทธิปะ,ลูกา โนรา,โรซา พับ,
เบเนดิก พร้อม มรดก,โรซา ฝ้าย,เบเนดิกโต นริ นทร์
,มารี อา ศิริพร เสมอพิทกั ษ์,โรซา ทองจันทร์ วิมล
จันทร์,ลูซีอา สกุณา แดงลีท่า ญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
วันเสาร์  อุทิศให้ เปาโล ยงยุทธ คอมแพงจันทร์
21 ก.ย.19  อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
06.00 น.
10.00 น.  มิสซาอุทิศให้มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ ครบ 100 วัน
15.00 น.  มิสซาสมรส เจมศักดิ์ เมืองโคตร - ชญาณี เดชาเลิศ

นักบุญมัทธิว อัครสาวก



ลูกๆ
-

200
-

ญาติ
ป้าสุพดั

200
200

ลูกๆ
นัตยา
ลูกๆ

200
200
200

ภรรยา
ชญาณี

300
1,000

ระลึกถึงทุกวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี
นักบุญมัทธิ วเป็ น 1 ในอัครสาวก 12 องค์ของพระเยซูเจ้า และเป็ นผูป้ ระพันธ์พระวร
สารเล่ มแรกเขียนเป็ นภาษาฮีบรู ท่านเป็ นบุตรชายของแอลฟี อุส เป็ นคนเก็บภาษีอ าศัยอยู่ใน
เมืองคาเปอร์นาอูม เมืองเดียวกับที่พระเยซูเจ้าอยู่ เขาเป็ นชาวยิวแต่ทางานให้กบั ชาวโรมัน ผูซ้ ่ ึ ง
กดขี่ข่มเหงชาวยิว ด้วยเหตุน้ ี ประชาชนชาวยิวจึงเกลียดเขา และไม่ตอ้ งการทากิจการอะไรกับ
เขา และด้ว ยธรรมชาติข องอาชี พ คนเก็บ ภาษี ก็ เปรี ย บได้ดัง คนที่น าความอัป ยศอดสู มาสู่
สาธารณชนอยูแ่ ล้ว แต่พระเยซูเจ้าไม่มีความรู ้สึกเช่นนั้นต่อมัทธิว วันหนึ่งพระองค์เห็นเขากาลัง
นัง่ ทางานอยู่ และตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด”
ท่านก็ไ ด้ทิ้งเงินและตาแหน่ ง เพื่อติดตามพระองค์ ท่านมัทธิวเองมองเห็นความศักดิ์
สิทธิ์และความเป็ นจอมกษัตริ ยใ์ นพระเยซูเจ้า เขาได้เลี้ยงอาหารค่าพระองค์ และเชื้อเชิญเพื่อนๆ
ที่ทางานอาชีพเดียวกันมาพบพระองค์
หน้าที่สาคัญของสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าผูน้ ้ ีก็คือ “การถ่ายทอดข่าวดีหรื อพระวรสาร”
“คาที่เป็ นกุญแจสาคัญ” สาหรับสุ นทรพจน์แต่ละเรื่ อง ส่ วนประกอบต่างๆ เหล่ านี้ “ข่าวดี พระวรสาร” ได้ช่วยทาให้บรรดาคริ สตชนรุ่ นแรกๆ ได้มีความเข้าใจในเนื้ อหาของพันธสัญญา
เดิมได้ดี และถูกต้องยิง่ ขึ้น
เราเชื่อกันว่า นักบุญมัทธิว คงจะได้เขียนพระวรสารของท่านเป็ นภาษาอาราเมอิก และ
โดยอาศัยพระวรสารนี้เอง ที่ท่านได้พยายามชี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้า คือพระผูไ้ ถ่ ที่บรรดา
ผูช้ อบธรรมในพระธรรมเก่าตั้งหน้าตั้งตาคอยกัน นอกนั้นท่านยังชี้แสดงให้เห็นถึ งฐานะของ
พวกคริ สตชนอีกด้วย คือพระศาสนจักรต่อบทบัญญัติและจารี ตของพันธสัญญาเดิม พระวรสาร
ของท่านเป็ นพระวรสารแห่ ง “พระอาณาจักรของพระเจ้า ” เป็ นพระวรสารที่ทาให้พนั ธสัญญา
เดิม สาเร็ จบริ บูรณ์ในองค์พระคริ สตเจ้า เป็ นพระวรสาร แห่ ง “มหาบุญลาภ 8 ประการ” และ
สุ น ทรพจน์ ที่ พระเยซู เ จ้าได้ท รงปราศรั ย กับ มหาชนบนภู เ ขา เป็ นพระวรสารแห่ ง “นิ ท าน
เปรี ยบเทียบเรื่ องเมืองสวรรค์” และ “การพิพากษาสุ ดท้าย” เป็ นพระวรสารของพระศาสนจักร
ท่านได้เป็ นมรณสักขีโดยสิ้ นใจด้วยการถู กตัดศีรษะด้วยขวาน หลังเทศนาสั่งสอนท่ามกลาง
ชาวยิวในประเทศเอธิโอเปี ยเป็ นเวลา 15 ปี

