เชียนพลแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์ / นายสุวรรณ งะบุรง

ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 22 - 28 กันยายน 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 38
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
พระสงฆ์ ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรั ตน์ และพระสงฆ์ ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
เวลาพูดถึง “ความเฉลียวฉลาด” ของผู้จัดการทุจริต ไม่ใช่พระเยซูเจ้าที่ทรงชื่นชม
แต่เป็นเศรษฐีใ นนิทานเปรียบเทียบที่ชื่นชมในความ “เฉลียวฉลาด” นั้น ดังนั้น ใจความ
สาคัญของพระวรสารตอนนี้ ไม่ใช่การสอนให้คริสตชนต้องเป็นคนเฉลียวฉลาดทางโลกและทา
การทุจริต แต่เป็น “ความซื่อสัตย์” เพื่อทาให้ตัวเอง หลังจากถูกไล่อ อกจากงาน มีชีวิตอยู่
ต่อไปได้ ผู้จัดการทุจริตคนนี้ จึงต้องพยายามคิดแผนการที่ดูเฉลียวฉลาดต่างๆ แต่เพื่อทาให้
วิญญาณ หลังจากผ่านโลกนี้ไปแล้ว มีชีวิตนิรันดร คริสตชนจึงต้องพยายามดาเนินชีวิตอย่าง
“ซื่อสัตย์”ต่อพระพักตร์พระเจ้า

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2019 : 06.00 น. = 7,676.- / 07.30 น. = 4,620.- /
10.30 น. = 4,673.- / 19.00 น. = 3,995.- รวม 20,964 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย ผญ.รัดดาพร บุริพา กับ
นางสมัย ศรี วรกุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อริ ษา พาพรมลิก
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง
กับ นายปั ทจพล บัวชุม
5. ขอขอบคุณ : พีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ที่เข้าร่ วมการอบรมฟื้ นฟูชีวติ ครอบครัววัดในเขตกลาง ตั้งแต่
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2019 ซึ่งจะปิ ดการอบรมในบ่ายวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 )
ที่วดั ท่าแร่
6. ขอขอบคุณ : ซิสเตอร์ และครู คาสอน ประจาวัดท่าแร่ ที่เข้าร่ วมอบรมครู คาสอนระดับอัคร
สังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง วันที่ 17 – 19 กันยายน 2019 ณ สักการสถานพระมารดาแห่ง
มรณสักขี สองคอน
7. 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
ซองขอมิสซาแต่ละแท่นพระ พีน่ อ้ งสามารถใช้ซองทัว่ ไป ซองส่วนตัว หรื อซองจากวัด
ของเราก็ได้
8. กิจกรรมนักเรียนคาสอน และเยาวชนท่ าแร่ : 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
9. 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
10. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายนันทวุฒิ สี สาวรรณ บุตรนายวิวตั ร์ กับ นางนารี
สี สาวรรณ เลขที่ 495 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.อริยาพร ชมภูจันทร์ บุตรี
นายอภิวฒั น์ กับ นางอนงค์รัตน์ ชมภูจนั ทร์ เลขที่ 30 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
11. การเดินทางไปเฝ้ารั บเสด็จ และร่ วมมิสซาพระสั นตะปาปาฟรังซิส : ณ สนามศุภชั ลาศัย
กรุ งเทพฯวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16.30 น. เชิญพีน่ อ้ งลงชื่อ นักบุญ
ชื่อ – นามสกุล พร้อมนาบัตรประชาชน ( เลขบัตรประชาชน ) เบอร์โทรศัพท์ ชื่อต้องกรอก
ลงทะเบียน ตามใบลงทะเบียนจากส่วนกลาง ภายในวันที่ 29 กันยายน 2019 นี้ ส่ วนรายละ
เอียดเพิม่ เติมส่วนกลาง ( อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รับผิดชอบ ) จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง ให้ไป
ลงทะเบียนที่บา้ นพักสงฆ์ วัดท่าแร่ เป็ นการด่วน เพราะต้องส่งใบลงทะเบียนกลับไปยังอัคร
สังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2019 นี้ เพือ่ จะได้รับบัตรที่นงั่ รถออกเดิน
ทาง เวลา 03.00 น. ( ตีสาม ) ที่วัดท่ าแร่ เสร็ จพิธีเดินทางกลับ ค่าเดินทางคนละ 1,000 บาท
( หนึ่งพันบาทถ้วน ) รับจานวน 500 คน
12. 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
13. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่ นละ 1,000 บาท บริ จาคแล้ว 82 แผ่ น
คงเหลืออีก 88 แผ่ น : ครอบครัว อุทิศให้เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล 3 แผ่ น (3,000.-)
14. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้ องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริ จาคแล้ว 38 ชุด
ยังเหลืออีก 112 ชุด : ครอบครัว อุทิศให้เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล 1 ชุด (1,200.-) /
คุณอริ สรา โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัวลือแก้วกาญจน์, อุทิศให้เปโตร สังข์ทอง

,มารี อา สังวร ลือแก้วมา 1 ชุด (1,200.-)
15. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ตกแต่ งภายในห้ องประชุม ตารางเมตรละ 500 บาท : บริ จาค
แล้ว 9 ตรม. ยังเหลืออีก 491 ตรม. : ครอบครัว อุทิศให้เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล 2 ตรม.
(1,000.-) / น.ส.ชนันภรณ์ มณี รัตน์ โมทนาคุณพระเจ้า 1 ตรม (500.-)
16. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ พรมปูพนื้ ห้ องประชุม ชุดละ 400 บาท บริ จาคแล้ว 10 ชุด
ยังเหลืออีก 90 ชุด : สุขสาราญแด่ ครู – นักเรี ยนคาสอนวัดท่าแร่ 4 ชุด (1,620.-)
17. ขอขอบคุณผู้สมทบช่ วยเหลือ ผู้ประสบภัยนา้ ท่ วม : กลุ่มเฝ้าศีลมหาสนิท 1,000.จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 25 เทศกาลธรรมดา วันที่ 22 – 28 กันยายน 2019
วัน/เวลา

อาทิตย์
อาทิตย์
22 ก.ย.19
07.30 น.


โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

 06.00 น.สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
 สุขสาราญครอบครัว นายไวพจน์ คาปิ ตะ และ
ไวพจน์
ลูกหลาน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายบุญส่ง ศรี ครชุม
นายบุญส่ง
ครบ 70 ปี , น.ส.พิมพ์วิภา โวหารลึก ครบ 20 ปี
 สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
อัญชุลี
นางอัญชุลีกร อุ่นหล้า
 สุขสาราญครอบครัว นางรัศมี,น.ส.สุพรรณี
นางรัศมี
พาพรหมฤทธิ์, อุทิศให้ เบเนดิกโต เพียร,ลูซีอา กานี,
ลูกา คามี,อากาทา กาใส พาพรหมฤทธิ์,โรซา ถะ,โทมา
วันนา ตงกงนาม
 สุขสาราญแด่ นายชีววิทย์ พาพรมลิก,ครอบครัว
ด.ช.จีรศักดิ์
ยายราไพ ยงบรรทม อุทิศให้วญ
ิ ญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ทาบุญ

200
200
200
500

200

 สุขสาราญครอบครัว ประภาพร กาแก้ว,ครอบครัว
ยายบุญสวน อยูแ่ ร่ และลูกๆหลานๆทุกคน, อุทิศให้
ยอแซฟ มีชยั ,ยอแซฟ ทนงศักดิ์ กาแก้ว,ฟิ ลิป กรม,
อากาทา คาพา,เปโตร เสบียง,ซีมอน สัมฤทธิ์,มารีอา
วิภา,เอลีซาเบ็ธ เหรี ยญ กาแก้ว,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง ญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู ,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
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
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลา,เทเรซา สัปรี ,ดอมินิก ซาวีโอ
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง,อันนา ฉลอง หาญริ นทร์,มารี อา
มาลี เลิศวิทยาวิวฒั น์
 อุทิศให้ เทเรซา วรรณี คาสุขมุ
อุทิศให้ มีคาแอล ประเทียม,มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ
อรุ ณ บังแมน
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,
ฟิ ลิป ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล
เจริ ญ เหนือกลาง
 อุทิศให้ มีคาแอล ระเบียบ ร่ มโพธิ์ชยั
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงค์ชีวะกุล ครบ 2 ปี
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

ยายบุญสวน

นางพิสมัย

นางสุพดั
อรัญญา

300

200

200
200

ป.ราชินีฯ
ลูกๆ

200
200

สามีลูกหลาน

500
200

นางสุดใจ

นางจันมา
อ.ปองทิพย์
ลูกๆ

300
200

 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
อ.ประทัย
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล

 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์ ครบ 1 ปี ,เปโตร
อ.เสน่ห์
ประเวศ,ปี โอ ศรี เมือง,ยวง ประเสริ ฐ, มารี อา
จินตนาพร ศิริสวัสดิ์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมา สุนทร ศรี สุระ ครบ 7 ปี ,มีคาแอล
ประคอง
สมปอง,เทเรซา พิณทอง,เทเรซา พยอม รักษานาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก ครบ 1 ปี ,เปโตร เยาวรัตน์
โรซา ผาไล แสนหัวเมือง,เปโตร แผง,มารี อาคาโจม
รักษานาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชาญชัย,มาร์ธา โสภา,ยอแซฟ
วิไลวรรณ
ทอง ดาบสมเด็จ,สมเกียรติ รัตนวาร,คาเบรี ยล สี ทน
,อักแนส คาตัน เชียรพลแสน
 อุทิศให้ อันตน วิชยั ,เทเรซา สมฤทธิ์ วิญญาณญาติ
ไวพจน์
พีน่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันตน เซริ ก,เรจินา มารี อา ไพจิต,
อันโตนีโอ บรรพต,เปาโล รณวิทย์,ยอห์น บัปติสต์ ใส
ไวพจน์
,เอลีซาเบ็ธ บด ว้ามป้อง
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ
ลูกหลาน
ดิเรก,ยอแซฟ สมเดช,เปโตร สมชาย ปานแสน,
มีคาแอล วิลยั เสมอพิทกั ษ์
แม่
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
22 ก.ย.19 ผอ.มนูน นรศาสวัต
10.30 น.  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา,อุทิศให้ เปโตร นางมาลี
รัฐพล,มีคาแอล เพ็ง แสนโสม
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 สุขสาราญครอบครัว นายสุรสิทธิ์ นางรัตนา
นางรัตนา
มณี รัตน์, อุทิศให้ ฟิ ลิป สังข์,มารี อา จินดา,ยอแซฟ 
พิชิต,ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา,เปาโล สนิท,ยอแซฟ
มานิช,ยอแซฟ ขจรศักดิ์,เปโตร สวัสดิ์ รักษาแสง
วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ศิรินนั ท์ แร่ ถ่าย,
น.ส.นิลม
อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน,มัทธิว สว่าง,เทเรซา
สวรรค์,มารี อา มักดาเลนา หนูรื่น แร่ ถ่าย ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตรสมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบลู ย์
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครู ชูศรี
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ โรซา หนูไท เชียงแมน ครบ 100 วัน
ลูกๆ
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
ครอบครัว
 อุทิศให้ ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา
นางสาราญ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชาเลือง พงศ์พษิ ณุ
ญาติ
 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน อ.ราไพวรรณ
อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา
สิมมะลี,ยอแซฟ ประสงค์,เปโตร คาแสน สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
อ.เกตแก้ว
 อุทิศให้ อันโตนีโอ เฉลิมชัย ละครท้าว
สาวิตรี
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ทิตย์ ปาจีเกือย,มาร์ธา บัวพา ยายสวรรค์
,มารี อา มักดาเลนา ชลธี ทิศาบริ รักษ์,ยอแซฟ พิทกั ษ์
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อาทิตย์
22 ก.ย.19
19.00 น.
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วันจันทร์
23 ก.ย.19

รณชัย,ยวง สุ พรรณ คาศรี ,ยอแซฟี นา สน,ยอแซฟ
พิสิฐ,ยอแซฟ สิทธิกร,ยวง บอสโก สายัณต์,เทเรซา 
หนูพนิ ,ยอแซฟ พริ้ ง คาศรี ,เซซีลีอา คาใหม่,เทเรซา
ไก่แก้ว,อังแนส เคี้ยม ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว ลือแก้วกาญจน์, อุทิศให้
อริ สรา
คุณปู่ เปโตร สังข์ทอง,คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารี นา
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
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 และทีไ่ ม่
มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประจัน บือกุศล
นางชมมณี
 อุทิศให้ ยอแซฟ วัชรพงษ์ แข่งขัน
นางบุญเพ็ง
 อุทิศให้ เอลเยนิอุส สะอาด,ยอแซฟ แก้ว,มารี อา
ภรรยา
คาบา,โรซา แดนไทย คาผาเยือง
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
อ.ประทัย
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์,ยอแซฟ ฉวี,
สุวรรณ
โรซา คาบาน อุปพงษ์,คุณตามัทธิว เหิบ,คุณยายอันนา
กอน,มาร์ธา อุไร,มารี อา มณี เวียรชัย,มีคาแอล สมคิด
ราชนิกุล
ค.พระหฤทัย
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
ญาติ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชาเลือง พงศ์พษิ ณุ
อ.ประทัย
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06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
 อุทิศให้ สเตฟาโน แสง,เซลานิอา คาเพือ,อากาทา
หนูลา,ยอแซฟ คามา ศรี ครชุม,อากาทา ชวนชม
เนืองทอง,มารี อา อักษร แดงลีท่า,พ่อเฒ่าวันทา,ยาย
สีประจัน ศรี ครชุม วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล
หวล,คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,
อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส
บันดาล,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
วันอังคาร  สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
24 ก.ย.19 คุณจิระวัลย์ บุญคุม้ ,นายไสว และลูกทั้ง 2 คน
06.00 น.  สุขสาราญครอบครัวลุงบิง ป้าบุญลอง พงศ์ชีวะกุล
และลูกหลานทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว ครู สุรสิทธิ์ อุดมเดช
 สุขสาราญครอบครัว ยายควรคานึง ยงดี พร้อมลูก
หลานที่อยูใ่ กล้และไกล, อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ ณรงค์
,มัทธิว สมบูรณ์,โรซา วันไทย ยงดี,อังเยรา ฝ้าย
ว้ามป้อง, ปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายศุภโชค ยงบรรทม,
อุทิศให้ เปโตร เรื องวิทย์ ยงบรรทม วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยา เจริ ญกุล
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล
หวล,คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,

ยายวิลยั


ลูกหลาน

ป้าบุญลอง
ป้าบุญลอง

อ.สุรสิทธิ์
ยายควร

อ.ชวนพิศ

อ.ประทัย
ลูกหลาน
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อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส
บันดาล,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
มาลินี
วันพุธ  อุทิศให้ กาทารี นา มัณฑนา จินะโกฎ
อ.ประทัย
25 ก.ย.19  อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
06.00 น.  อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว ศรี วรกุล,อักแนส คาวอน อ.วันเพ็ญ
,อันโตนีโอ นพดล,นายเฉลิมพล มานะโพน วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล
ลูกหลาน
หวล,คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,
อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส
บันดาล,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
อ.สุรสิทธิ์
วันพฤหัส  สุขสาราญแด่ น.ส.กชกร อุดมเดช
26 ก.ย.19  อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่ อ.ประมาณ
06.00 น. มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
อ.ประทัย
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล
ลูกหลาน
หวล,คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,
อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส
บันดาล,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
19.30 น.  มิสซาแท่ นพระ เปิ ดเดือนแม่ พระ
วันศุกร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางจีรภรณ์ ภิรมวงศ์ และ
27 ก.ย.19 สามี ลูกทั้งสอง
06.00 น.  สุขสาราญแด่ สมาชิกคณะวินเซนต์ เดอ ปอล
 อุทิศให้ สมาชิกคณะวินเซนต์ เดอ ปอล ที่ล่วงลับ
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ยายวัน
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คพ.รณฤทธิ์
คพ.รณฤทธิ์
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วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์

 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล
หวล,คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,
อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส
บันดาล,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
19.30 น.  มิสซาแท่ นพระ เปิ ดเดือนแม่ พระ
วันเสาร์  อุทิศให้ เปาโล ยงยุทธ คอมแพงจันทร์
28 ก.ย.19  อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
06.00 น.  อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง,เปาโล
หวล,คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,
อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,อังแนส
บันดาล,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน ทองอันตัง
19.30 น.  มิสซาแท่ นพระ เปิ ดเดือนแม่ พระ

ลูกๆ
อ.ประทัย
ลูกหลาน
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นัตยา
อ.ประทัย
ลูกหลาน
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นักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล (พระสงฆ์ )
ระลึกถึงทุกวันที่ 27 กันยายน ของทุกปี
ในศตวรรษที่ 16 พระศาสนจักรในประเทศฝรั่งเศสกาลังอยูใ่ นสภาพไม่สู้ปกติเท่าใด
นัก เพราะได้มี รูปแบบที่กากวมของบุคคลบางประเภทในพระศาสนจักรเองอันทาให้สถาน
การณ์ในพระศาสนจักรทรุ ดหนัก เพราะไปสนใจในเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองและเป็ นผูท้ ี่มีล ับ
ลมคมใน ทว่าในเวลาเดียวกันก็ได้มีพระสงฆ์บางองค์ที่มีใจร้อนรนที่ได้พยายามทาให้เป็ น โฉม

หน้าที่แท้จริ งของพระคริ สตเจ้าโดยเชื่อแต่พระวรสาร นักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล ก็เป็ นพวกหลัง
นี้แหละ
นักบุญ วินเซนต์ เดอ ปอล เกิ ดจากครอบครัวชาวนาแห่ งเมื อ งปุย ในแถบ เทือ กเขา
พีเรนีส ท่านได้เป็ นสงฆ์เมื่ออายุเพียง 19 ปี เท่านั้น การทดลองและความทุกข์ยากลาบากต่างๆที่
ท่านได้รับในชีวิตรวมทั้งตัวอย่างชีวิตของคาร์ดินัล เดอ เบรุ ลเลอ และของนักบุญฟรังซิ ส เดอ
ซาลส์ ก็ได้มีอิทธิพลทาให้ท่านได้หนั กลับมาหาพระคริ สตเจ้าทั้งกายและใจ
ท่านได้เป็ นคุณพ่อ เจ้าวัดที่คลิซี ในกรุ งปารี ส และได้เป็ นพระสงฆ์มี หน้าที่ดูแลพวก
ทาส ทั้งได้เป็ นผูอ้ านวยการขององค์การแห่งกิจเมตตาต่างๆ ในกรุ งปารี สอีกหลายๆ องค์การอัน
ทา ให้ท่านได้กลายเป็ นผูม้ ีอิทธิพลในราชสานักด้วย ท่านได้ต้ งั กลุ่มสตรี และกลุ่มสัตบุรุษ ( คน
ที่มีสกุลด้วย ) ให้ทาการช่วยเหลือคนยากจน ท่านได้รับประกันที่จะช่วยเหลือพวกคนจน พวก
ทาส พวกนักโทษ และพวกที่น่าสงสารด้วยการที่ท่านได้พยายามขจัดพวกขี้เกียจทางานแล้วมา
นัง่ ขอทานโดยพยายามหางานให้พวกเขาทาท่านได้ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีความอดอยาก
และโรคติดต่ออันมีสาเหตุมาจากสงคราม
ความรักเมตตาของนักบุญ วินเซนต์ เดอ ปอล แผ่ขยายไปทัว่ ทุกหนทุกแห่ ง งานที่ เด่น
ของท่าน 2 ชิ้นซึ่ งเป็ นเกี ยรติแก่ท่านเองคือ ความมีใจร้อ นรนของท่านต่อ งานแพร่ ธรรมท่าม
กลางคนบ้านนอกในสมัยของท่าน โดยได้ต้ งั คณะ “พระสงฆ์แพร่ ธรรม” ( Lazaristi ) สาหรับ
การนี้โดยเฉพาะ คือสาหรับจะสร้างพระสงฆ์ตามหมู่บา้ นต่างๆ และงานอีกชึ้นหนึ่ งก็คือความ
เอาใจใส่เป็ นห่วงที่จะพยายามยกฐานะของชนชั้นกรรมาชีพในเมืองหลวงให้สูงขึ้น โดย ได้ต้ งั
คณะ “ธิดาแห่งความรัก” อาศัยความร่ วมมือของนักบุญ ลุยซา เดอ มารี ลลัค
ในศตวรรษที่ 16 ประเทศฝรั่งเศสจึงได้แลเห็นคน ๆ หนึ่ งที่ทางานอย่างไม่รู้จกั เหน็ ด
เหนื่อย คนที่อ่อนโยนน่ารักอยูเ่ สมอ มีความศรัทธาแกร่ งกล้า โดยอาศัยแบบอย่างของท่านนี้ เอง
ที่เป็ นแรงดลใจให้เกิดองค์การต่างๆ เหล่านี้ มี “สมาคมนักบุญ วินเซนต์ เดอปอล” ชึ่งตั้งขึ้นโดย
อาศัยการริ เริ่ มของเฟรเดอ โอซานัม ( 1813 - 1853 ) ชายหนุ่มอายุ 20 ปี สมาคมนี้ จะมีหน้าที่เอา
ใจใส่ไปเยีย่ มและช่วยเหลือคนจนถึงที่บา้ น

