ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 39
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
เศรษฐีในนิทานเปรียบเทียบนี้ มีความผิดและต้องได้รับโทษ ด้วยเหตุผลเดียว คือ ต่อ
หน้าผู้ที่ต้องการความรัก เขากลับเมินเฉย ละเลยไม่กระทาสิ่งที่ถูกต้อง และนี่คือคาถามของ
เราแต่ละคน ตอนเริ่มมิสซา เราสวดบทสารภาพบาปว่าเราได้ทาบาปมากมาย ด้วย กาย วาจา
ใจและด้วยการละเลย หลายต่อหลายครั้งเราละเลยที่จะทาดีกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเรา ใน
ครอบครัวของเรา ในที่ทางาน และในสังคมของเรา ถามว่า เราจะไปทาร้ายอะไรบุคคลเหล่านี้
หรือเปล่า คาตอบคือ ไม่ แต่เราละเลยที่จะทาดีกับพวกเขาเหล่านั้น แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่พวก
เขาต้องการมากขนาดไหนก็ตาม หลายคนต้องการรอยยิ้มจากเรา ต้อ งการคาพูดที่อ่อนโยน
ต้องการกาลังใจจากเรา เราได้ทาสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่ หรือเราเมินเฉย ละเลยมันไป

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2019 : 06.00 น. = 7,448.- / 07.30 น. = 4,078.- /
10.30 น. = 4,504.- / 19.00 น. = 4,317.- รวม 20,347 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุนิสา มังกาย กับ

น.ส.จุฑารัตน์ ตรงกงนาม 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 6 ตุลาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. ขอขอบคุณ : พ่อ แม่ ผูป้ กครองที่อนุญาตให้บรรดาบุตรหลานได้เข้าร่ วมกิจกรรมของเด็ก
นักเรี ยนคาสอน และเยาวชน เมื่อเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 ที่วดั ท่าแร่
6. ขอขอบคุณ : ผูแ้ มนฆราวาสจากวัดท่าแร่ ของเรา ที่ได้เข้าร่ วมการอบรมฆราวาสแพร่ ธรรม
ระดับอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง เมื่อเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 ที่โรงเรี ยนเซนต์
ยอแซฟ สกลนคร
7. มิสซาแท่ นพระ : วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2019 เวลา 19.30 น. แท่นคุม้ เบ็ธเลแฮม / แท่น
คุม้ โนนสาราญ ซองขอมิสซาแต่ละแท่นพระ พีน่ อ้ งสามารถใช้ซองทัว่ ไป ซองส่วนตัว หรื อ
ซองจากวัดของเราก็ได้
8. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ และ
มิสซาผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น. ทางวัด ของดมิสซา ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์
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 เจ้าอาวาสสังฆมณฑล
อุดรธานี ฝากเรี ยนเชิญ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวสิ ัย ประธานพิธี / วัดนักบุญเทเรซา
โคกก่ อง บ.โคกก่อง อ.เมือง จ.นครพนม วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น.
คุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์ เจ้าอาวาส
11. ขอขอบคุณพี่น้อง : ที่ร่วมมิสซาแท่นพระตามชุมชน เป็ นการเปิ ดเดือนแม่พระแห่งลูก
ประคา และสวดสายประคาตลอดเดือนตุลาคม และจะปิ ดเดือนแม่พระในวันศุกร์ที่ 1

พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. ที่ศาลานักบุญทั้งหลาย สุสานศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะมีพธิ ีมิสซาอุทิศแด่
ผูล้ ่วงลับ และถวายช่อดอกไม้แด่พระรู ปของแม่พระ เหมือนปี ที่ผา่ นมา และวันเสาร์ที่ 2
พฤศจิกายน 2019 เป็ นวันเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์ของพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ประจาปี มิสซาเวลา
06.00 น. ที่ศาลานักบุญทั้งหลาย
12. การเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จ 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
13. ดาวล้ านดวง : ขอขอบคคุณพีน่ อ้ งที่ร่วมกันทาดาวให้ได้จานวนมากที่สุด เพือ่ สรรเสริ ญพระ
เป็ นเจ้า และเป็ นการขอบพระคุณ คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ เจ้าอาวาสวัดองค์แรก เพราะปี
นี้เป็ นโอกาสครบ 80 ปี มรณกรรมของท่าน และการมาเป็ นเจ้าวัดท่าแร่ เมื่อ 134 ปี มาแล้ว
นานถึง 52 ปี 7 เดือน
14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายเฉลิมวุฒิ ศรีวรกุล บุตรนายชัยสวัสดิ์ กับ
นางอภิวรรณ ศรี วรกุล เลขที่ 401 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.วิไลลักษณ์
โสภาอุทก บุตรี นายประจักษ์ กับ นางวิลาวรรณ โสภาอุทก เลขที่ 30 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง
จ.สกลนคร (รับศีลสมรส วันที่ 14 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัย
กรุ งเทพฯ)
15. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 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

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 83 แผ่ น
คงเหลืออีก 87 แผ่ น : ครอบครัว อ.ประทัย – อ.อรวรรณ ศุภวิทยาเจริ ญกุล อุทิศให้คุณพ่อ
สมบูรณ์ ทวีทอง 1 แผ่ น (1,000.-)
18. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้ องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริ จาคแล้ว 39 ชุด
ยังเหลืออีก 111 ชุด : : ครอบครัว อ.ประทัย – อ.อรวรรณ ศุภวิทยาเจริ ญกุล อุทิศให้คุณพ่อ
สมบูรณ์ ทวีทอง 1 ชุด (1,200.-)
19. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ตกแต่ งภายในห้ องประชุม ตารางเมตรละ 500 บาท : บริ จาค
แล้ว 11 ตรม. ยังเหลืออีก 489 ตรม. : : ครอบครัว อ.ประทัย – อ.อรวรรณ ศุภวิทยาเจริ ญกุล
อุทิศให้คุณพ่อสมบูรณ์ ทวีทอง 2 ตรม. (1,000.-)
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันที่ 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2019
วัน/เวลา

อาทิตย์
อาทิตย์
29 ก.ย.19
07.30 น.


โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ


 06.00 น.สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
 สุขสาราญครอบครัว ระเบียงดาว นายเฉลิมวุฒิ
อ.ชัยสวัสดิ์
ศรี วรกุล,น.ส.วิไลลักษณ์ โสภาอุทก,นายชัยสวัสดิ์,
นางสุภา,สามเณร ตรี วทิ ย์ ศรี วรกุล
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ยวง บอสโก ชาติชาย
ป้าละออ
ปทุมมาศ
 สุขสาราญครอบครัว นายอัครวุธ อินธิราช
ทรงสิทธิ์
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ป้าทรามวัย อุดมเดช
ป้าทรามวัย
 สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
จันทร์เพ็ญ

ทาบุญ

500

500
200
200
200

ครู พรเทพ, ด.ช.กวี บังแมน
 สุขสาราญครอบครัว นางรัศมี,น.ส.สุพรรณี
สุพรรณี
พาพรมฤทธิ์, อุทิศให้ เบเนดิกโต เพียร,ลูซีอา กานี,ลูกา
คามี,อากาทา กาใส พาพรมฤทธิ์,โรซา ถะ,โทมา วันนา
ตงกงนาม
 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 มีคาแอล ประเทียม,มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ
ลูกๆ
อรุ ณ บังแมน
สามีลูกหลาน
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
นางจันมา
 อุทิศให้ มีคาแอล ระเบียบ ร่ มโพธิ์ชยั
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงค์ชีวะกุล ครบ 2 ปี
อ.ปองทิพย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
อ.ประทัย
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชาญชัย,มาร์ธา โสภา,ยอแซฟ
วิไลวรรณ
ทอง ดาบสมเด็จ,สมเกียรติ รัตนวาร,คาเบรี ยล สี ทน
,อักแนส คาตัน เชียรพลแสน
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร
มาลินี

300

200

200
200

200
500
200
200
200
200

200

สาเร็จ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิมมา อุดมเดช,
ยอแซฟ กรมเรี ยน,เซซีลีอา ทองสุข,มารี อา ราไพวรรณ
,มารี อา มักดาเลนา อภิวรรณ ศรี วรกุล
 อุทิศให้ อันนา กิตติยา ฤทธิ์ประดิษฐ์
 อุทิศให้ อัลแซน โม,เยโนเวฟา เกษตร,มารี อา
นิรมล อินธิราช
 อุทิศให้ ยอแซฟ บุญยิง่ อุดมเดช วิญญาณญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา,อุทิศให้ เปโตร
29 ก.ย.19 รัฐพล,มีคาแอล เพ็ง แสนโสม
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว อ.หิรัญ ครู ลดาวัลย์
แก้วเสถียร และลูกหลานทุกคน

 สุขสาราญครอบครัว นายสมหมาย,นายสมศักดิ์
โพธิ์สว่าง,นายณรงค์,นายวีระ อุปพงษ์
 สุขสาราญครอบครัว นายสยมภู นางนิตยา
ด.ช.ภูบดินทร์ สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ภูษิตา
วงศ์กาฬสินธุ์ ครบ 2 ปี , อุทิศให้ วิญญาณในไฟชาระ
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 กายราช วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์

อ.ชัยสวัสดิ์

500

ยายจาเนี ยร
ทรงสิทธิ์

300
200

ป้าทรามวัย

200

นางมาลี

200

อ.หิรัญ

300

ครอบครัว

200

นางนิตยา

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

ครอบครัว

200

 อุทิศให้ ยอแซฟ พนมพร ตระกูลมา
นางสาราญ 300
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชาเลือง พงศ์พษิ ณุ
ญาติ
200
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
อ.เกตแก้ว 200
 อุทิศให้ อันโตนีโอ เฉลิมชัย ละครท้าว
สาวิตรี
200
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิมมา อุดมเดช,
อ.หิรัญ
300
เทเรซา จิราภรณ์,เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย แก้วเสถียร
 อุทิศให้ ยอแซฟ กรมเรี ยน,อากาทา ทองสุข,ลูกา
อ.หิรัญ
300
ประสิทธิ์,อันนา สาราญ,เปาโล ลาน,มารี อา มักดาเลนา
สาลี,เปโตร สว่าง,มารี อา สารวย,ยอแซฟ บรรจบ,
อันนา ประทวย,ยอแซฟ บุญยิง่ อุดมเดช ญาติพนี่ ้องที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ,อันนา บาเถ,ยอแซฟ ลูกหลาน 500
องเหยือ่ ง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมัธ มุสา,คริ สตินา คาเลี่ยม,คริ สตินา
สมหมาย 300
พรทิพย์,ยวง ประดิษฐ์ อุปพงษ์,เปโตร บุญส่ง
โพธิ์สว่าง,ยอแซฟ ภูเบศ โฉมฉิน
 อุทิศให้ มารี อา ทองพูล สีสาวัน ครบ 100 วัน,ยวง
คุณสุวภิ า 1,000
สมเนตร,อักแนส ทวี,ยวง บุญมี,อันนา บัง สีสาวัน,
ราฟาแอล นิด,เทเรซา สมรัตน์,เปโตร พิม,มารี อา หัก
อุปพงษ์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด มีคาแอล เปรมศักดิ์ ทรงพล เปรมศักดิ์ 300
นายพูลศักดิ์ 500
29 ก.ย.19  สุขสาราญครอบครัว นายพูลศักดิ์ บุดดีดว้ ง,
19.00 น. อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ

 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารี นา
ลูกๆ
200

ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
อุทิศให้ เปโตร รต,ฟี โลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์
,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
 อุทิศให้ ยอแซฟ วัชรพงษ์ แข่งขัน
 อุทิศให้ เอลเยนิอุส สะอาด,ยอแซฟ แก้ว,มารี อา
คาบา,โรซา แดนไทย คาผาเยือง
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นา,เทเรซา โน๊ต,เปโตร จวน,
เทเรซา พันมหา,ยอแซฟ ประจิต ทรงพล
วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.โคลอี้ ไอรี น เดอ โฮดี้
30 ก.ย.19 ครบ 8 ขวบ
06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด เทเรซา ศิริรัตน์ ศรี ครชุม
 สุขสาราญครอบครัว นางประทัย อินธิเสน และ
ลูกหลานทีอ่ ยูใ่ กล้ และไกล, อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่ ชัยหมื่น,อากาทา หนูพว่ ง,เบเนดิกโต คาเหวีย่ น
,เบเนดิกโต ประเสริ ฐ อินธิเสน,เทเรซา ปราณปรี ยา
มีบุญ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา มาลี แก้วกิ่ง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชาเลือง พงศ์พษิ ณุ
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิ ดา,

ลูกๆ

200

นางชมมณี
นางบุญเพ็ง
ภรรยา

200
200
200

เปรมศักดิ์

300

นพพรรณ

200

ศิริรัตน์
นางประทัย

200
500

ค.พระหฤทัย

200
200
200
300

ญาติ
อ.ประทัย
นางประพิศ

เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษา
นาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์,โทมา ดา,อันนา แจ้ง อินธิเสน,โมเสส ปรี ดา
,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ
วันอังคาร  อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยา เจริ ญกุล
1 ต.ค.19
06.00 น.
วันพุธ  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณครู
2 ต.ค.19 สดใส มีสูงเนิน
06.00 น.  อุทิศให้ กาทารี นา มัณฑนา จินะโกฎ
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
 อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว ศรี วรกุล,อักแนส คาวอน
,อันโตนีโอ นพดล,ยวง พงษ์นริ นทร์,ยอห์น บัปติสต์
กิติวฒั น์,เปาโล กมล ปทุมมาศ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
วันพฤหัส  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี ,ยวง สุทธิ,
3 ต.ค.19 เซซีลีอา เพียง,อากาทา ลีกา,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน
06.00 น. ทองอันตัง
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วันศุกร์  สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช
4 ต.ค.19 และลูกทั้ง 3 คน,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน
06.00 น. ,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต

อ.ประทัย

200

อ.สดใส

200

มาลินี
อ.ประทัย
อ.วันเพ็ญ

200
200
200

อ.ประมาณ

200

อ.ประทัย
ญาติ

200
200

นางรจนา

300

10.30 น.

วันเสาร์
5 ต.ค.19
06.00 น.

10.30 น.

องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว
,อันนา บาเทียว พงษ์พศิ , องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ
ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ,กาทารี นา
มัณฑนา จีนะโกฎ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
ลูกๆ
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
อ.ประทัย
 อุทิศให้ วิกตอร์ โสม,ลูซีอา บาล คาผาเยือง,
มารศรี
คาเบรี ยล ไพฑูรย์,มารี อา ธนพรรณ ทิพจร วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
ยายควร
 สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
สงวน
 อุทิศให้ ยอห์น องแห่ ง,มารี อา ข่า ห่อเหวีย่ ง,เปโตร
บุญมี,เซซีลีอา หงี่ จันทร์ลา
 อุทิศให้ เปาโล ยงยุทธ คอมแพงจันทร์
นัตยา
 อุทิศให้ เปโตร เที่ยง ศุภวิทยาเจริ ญกุล
อ.ประทัย
 อุทิศให้ อันนา บาบ่าน ครบ 7 ปี ,เปโตร องบ่าน,
ป้าบุญลอง
เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก
พรณรงค์ ทองอันตัง, ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ
บุญดี,เปโตร วิชยั ,เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 มิสซาวันรวมพลังผูส้ ูงอายุ

200
200
300

200
200
200
200
200

-

นักบุญฟรังซิส แห่ งอัสซีซี
ระลึกถึงทุกวันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี
จากวัยหนุ่มที่เอาแต่ความสนุกสนานและไม่มีอะไรเป็ นแก่นสาร ฟรังเชสโกก็ได้กลับ
ใจมาหาพระคริ สตเจ้า และได้ยดึ ถือปฏิบตั ิพระวรสารตามตัวอักษรเลยทีเดียว ทั้งได้ใช้ชีวติ ใน

การ เลียนแบบพระเยซูเจ้าผูย้ ากจน และทาทุกสิ่งทุกอย่างตามน้ าพระทัยของพระ เจ้าพระบิดา
และ ในการเลียนแบบทาตัวให้เหมือนกับพระเยซูเจ้าอย่างที่สุดนี้เองที่ท่านได้รับรอยแผลอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ “จงยึดเอารอยแผลแห่งพระทรมานของพระคริ สตเจ้า ไว้ในร่ างกายของ
ท่าน” ( กท 6, 17 )
ฟรังเชสโกไม่ได้ยดึ ถือชีวติ นักบวชตามแบบแผนขนบธรรมเนียมที่ได้เคยปฏิบตั กันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ท่านได้สร้างภราดรภาพ และคณะนักบวชฟรังซิสกันที่ยงิ่ ใหญ่ ซึ่งกาเนิดมา
จากท่าน เช่น Minor, Conventual, Capucine เป็ นต้น เพราะได้พบชีวติ แบบอย่างของนักบวชใน
ตัวท่านมากกว่าในกฏวินยั เสียอีก รู ปแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของฟรัง เชสโกนั้นได้แผ่ขยายไป
ทัว่ โลกโดยคณะนักบวชชั้นที่สาม และเชื่อมสัมพันธ์ทุกๆ คนที่ถือว่าจิตตารมณ์เหนือกว่า
ตัวอักษรและความรักเหนือกว่าความยุติธรรม
งานแพร่ ธรรมของท่านและการประกาศพระวรสารถึงเรื่ องสันติภาพ และคุณความดีได้
เข้าไปถึงจิตใจของประชาชนและชนชั้นทางสังคมซึ่งบ่อย ๆ ได้มีการต่อสูก้ นั เองในระหว่าง
พวก เขา น้อยคนนักที่จะมีอิทธิพลมากมายอย่างนั้นต่อสังคมในสมัยของตนหรื อ ในสมัยต่อมา
ก็ตาม ได้เหมือนกับฟรังเชสโก ท่านมีทศั นวิสยั ในการมองโลกในแง่ดีอยูเ่ สมอ ดังที่ท่านได้
แสดงออก ใน “Cantico di frate sole” และความรักที่ท่านมีต่อความยาก จน “Madonna
Poverta” จิตตารมณ์แห่งพระวรสารของท่านเป็ นการฟื้ นฟูบูรณะ และปฏิรูปอย่างแท้จริ ง
สาหรับชีวิตคริ สตชนอันเป็ นไปตามครรลองของพระศาสนจักร ดังนั้นจากตัวอย่างของท่านนี้
เองที่ตอ้ งถือว่าเป็ นสารที่มีชีวติ ชีวาสาหรับโลกปั จจุบนั นักบุญ ฟรังซิส แห่งอัสซีซี เป็ นองค์
อุปถัมภ์ที่สาคัญของประเทศอิตาลีร่วมกับนักบุญ คาธารี นา แห่งเซียนา
คาภาวนาทูลขอและข้อปฏิบตั ิ
1. ขอให้นกั บุญฟรังซิสได้เป็ นผูเ้ สนอให้เราเป็ นผูต้ ิดตามที่แท้จริ งของพระเยซูคริ สตเจ้าด้วยเถิด
2. ให้เราเอาชนะความจองหองด้วยความสุภาพ ความยากจน และ ความรัก

