คาเสงี่ยม / ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี

ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 20 – 26 มกราคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 3
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
เรื่องราวที่พระเยซูเจ้าทรงท้าอัศจรรย์ครั้งแรกที่หมู่บ้านคานาคือทรงเปลี่ยนน้้าให้เป็น
เหล้าองุ่นชั้นดีนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น เพราะถ้าเป็นแค่นั้นมันก็ไม่
มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรา นอกจากเหตุการณ์นี้จะเป็นการยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงรับรองการ
สมรสว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว พระองค์ยังต้องการบอกกับเราว่า เหล้าองุ่นนั้นเป็นสัญลักษณ์
ของความรักและการให้อภัยของพระเป็นเจ้า เหล้าองุ่นนี้เข้ามาในโลกโดยทางพระองค์เองมี
จ้าพนวนมากเพียงพอส้าหรับผู้ที่ต้องการ และส้าหรับผู้ที่แสวงหา และแม่พระเป็นผู้มีส่วน
จัดเตรียมเหล้าองุ่นแห่งความรักและการอภัยนี้ด้วยโดยทางค้าเสนอวิงวอนของพระนาง

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2019 : 06.00 น. = 9,640.- / 10.30 น. = 6,786.- /
19.00 น. = 3,859.- / รวม 20,285 บาท (อา.ที่ 6 ม.ค. : 20,632 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ผอ.นิทศั น์ เสมอพิทกั ษ์
กับ ผอ.ถนอม สุขสง่าเจริ ญ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อริ ษา พาพรมลิก
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง
กับ นายปั ทจพล บัวชุม
5. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สานักพระราชวังประกาศจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จกั รี ระหว่าง วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562
6. วันอาทิตย์นี้ (อา.20 มกราคม 2562) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
7. กิจกรรมจับสลาก แจกของขวัญสาหรับเด็กคาสอน : วันอาทิตย์น้ ี 20 มกราคม 2562 เริ่ ม
เวลา 09.30 น. ที่ศาลาปิ ติมหาการุ ญ
8. เชิญพี่น้องจ่ ายค่าทาความสะอาดสุสานฯ : ครอบครัวละ 100 บาท ต่ อปี โดยประธานชุมชน
/ คุม้ จะออกไปบริ การพีน่ อ้ ง
9. ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอซี ี : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติ
มหาการุ ญ ขอเชิญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
10. ประชุมกลุ่มย่ อยบีอซี ี : ขอเชิญพีน่ อ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้
ของตนเอง ในวันพุธที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น.
11. ศูนย์ สังคมพัฒนามิสซังฯ : จะมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยน นักศึกษา ที่ประกาศเอาไว้แล้ว
ให้เตรี ยมรับทุนในวันนี้ เวลา 08.30 น. ( หลังมิสซาที่ 2 )
12. ฉลองวัด : วันอาทิตย์ นี้ 20 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมาร
เยซู วนาสามัคคี
13. พิธีมิสซาอุทิศแด่ ทหารผ่ านศึกคริสตชน : วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น.
เชิญพีน่ อ้ งร่ วมในพิธีมิสซานี้ดว้ ย ณ วัดท่าแร่
14. วันรับศีลมหาสนิทครั้ งแรก และศีลกาลัง : วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.
ณ วัดท่าแร่ และจะมีการเข้าเงียบ เตรี ยมความพร้อม ซ้อมพิธี ในวันที่ 29 มกราคม 2562 และ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
15. วันนักบวชสากล : วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดท่าแร่ โดยพระคุณเจ้า
จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เรี ยนเชิญพีน่ อ้ งร่ วมในพิธีมิสซานี้ดว้ ย ณ วัดท่าแร่
16. เงินบุญกองข้ าว ปี 2562 : รับเงินบริ จาค 68,880.- / เงินขายข้าว 42,308.- / รวมรับ
111,188 บาท / รวมรับ-จ่ ายเงินบุญกองข้ าว ปี 2562 รวมรับ 91,666.- / ค่าใช้จ่าย
31,110.- / คงเหลือ 60,556 บาท
17. โครงการดาวล้ านดวง : ปี ค.ศ.2019 เพือ่ ฉลอง 135 ปี ความเชื่อของชุมชนท่าแร่ , 134 ปี การ
เป็ นเจ้าวัดองค์แรกของคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ และ 80 ปี การมรณกรรมของท่าน เพือ่
บันทึกเป็ นสถิติโลก ในหนังสือกินเนส บุค๊ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
17.1 ดาว : จะใช้วสั ดุ อุปกรณ์ อะไรก็ได้ให้เหมาะสม สวยงาม เช่นไม้ เหล็ก
พลาสติก กระดาษ ขวดน้ า หลอดไฟ ไฟประดับ ดูแล้วให้เป็ นรู ปดาว
17.2 ขนาด : ใหญ่ กลาง เล็ก ไม่จากัดขนาด และกี่แฉกก็ได้
17.3 : จะประดับไฟ หรื อไม่มีไฟก็ได้
17.4 : การตัดกระดาษที่เป็ นรู ปดาว ก็ให้นบั เป็ นจานวนดาวด้วย
17.5 : โครงการนี้เริ่ มตั้งแต่วนั นี้ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
17.6 : ประธานชุมชน / คุม้ จะเป็ นผูน้ าจานวนดาว ทุกวันที่ 31 ของเดือน และส่งให้
พระสงฆ์ประจาวัด เป็ นผูส้ รุ ปอีกครั้งหนึ่ง
17.7 : โครงการนี้จะเนินการเฉพาะในปี 2562 เท่านั้น
18. อาคารสถานที่ : กาลังดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุ งหลังคา อาคารมีคาแอล เกี้ยน เสมอ
พิทกั ษ์ ศาลามีคาแอล ห้องประชุมสภาภิบาลวัด เชิญพีน่ อ้ งร่ วมบริ จาค ทาบุญ ในการปรับ
ปรุ งซ่อมแซมครั้งนี้ดว้ ย
19. ขอขอบคุณผู้สมทบ ค่าไฟฟ้ าวัด : อุทิศให้มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม 1,860.20. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ เครื่ องสารองไฟฟ้ าวัด : อุทิศให้มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม 540.21. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว

1,527 ตรม. ยังเหลืออีก 98 ตรม. : อุทิศให้เทเรซา อภัย อาจุฬา 5 ตรม. / ญาติพนี่ อ้ ง อุทิศให้
มารี อา ฉลาด เชียนพลแสน 4 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซา สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลธรรมดา วันที่ 20 – 26 มกราคม 19
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
วันสั นติภาพสากล
อโนชา
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.กมลชนก แซ่กงั
20 ม.ค.19  สุขสาราญครอบครัว ยายนาวี เสนาชัย, อุทิศให้
ยายนาวี
07.30 น. มารี อา งามพิศ เสนาชัย วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
  สุขสาราญแด่ นางกนกพร,นางประเทือง อินธิราช, กนกพร
นายณัฐพงศ์,นายภิคเนตร หามนตรี , อุทิศเป็ นพระราช
กุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9,อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิราช
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ
เอก แสง อ้นสูงเนิน และ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
นายอิทธิกร
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา อุปพงศ์ นางบังอร
,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร ลูกๆหลานๆ
สาเร็จ ยงคาชา
 อุทิศให้ ทีราลีโอ คาเขียน,เทเรซา ประเทียน,ยวง
นางอริ ศรา

ทาบุญ

500
500
200

200

200
200
200
200

พิชาติ ตระกูลมา วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา สุภาพร,เปโตร คาใส ดุมรถ,เปโตร
ชาย,อากาทา บุญมา ศรี สุพรรณ วิญญาณญาติที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เอลีซาเบ็ธ แพง (แจ่ง) โสริ นทร์
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์
เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิ ดา
ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,
เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,
ลูซีอา บาฝ้าย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา
สมาน,เทเรซา อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์ รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญ
พงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม ปรี ดา,มาร์ธา
หนูเพียง เดชาเลิศ
 อุทิศให้ มีคาแอล ยกชัย บุญรองเรื อง ครบ 3
สัปดาห์,มีคาแอล ชัชวาล บุญรองเรื อง,เปาโล
ประพันธ์ ว้ามป้อง,มารี อา เติน ดอกสี
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล,เปโตร วิง
,คริ สตินา แพง,อันนา ยายดา,มอนิกา ไพศาล กายราช
,เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล,ฟี โลมีนา จานงค์ อุดมเดช
 อุทิศให้ สมจิตร แสนปาก,เปโตร เอกลักษณ์,
เทเรซา แถมทอง,มัทธิว สุพรรณ,มอนิกา มันนา
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คาเบรี ยล ทองอินทร์,อันนา บัวพันธ์
สกลธวัฒน์,ยอแซฟ เสกสรร,มีคาแอล ไสว สุภาพ

เบญจมาศ

200

อ.นิราสม
ลูกทั้ง 3 คน

300
200

อ.หวานใจ

200

นางลาเทียน

ป้าละออ

นางสา

ยายหนูพนิ

500

500

1,000

200

 อุทิศให้ ยอแซฟ ถาวร ชมภูจนั ทร์,เปาโล สมใจ
,ยวง สมยศ,ยอแซฟ พจนา ชมภูจนั ทร์

 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ
สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา
 อุทิศให้ เปโตร ทองเคลื่อน,มารี อา บุญล้อม
มณี รัตน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน,เปาโล เกียง,
มารี อา สุพรรณ,มีคาแอล วิไล เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน,มีคาแอล ณรงค์
,มารี อา พรณภา,มารี อา นันทิชา ยงบรรทม,มัทธิว
สว่าง,มารี อา มักดาเลนา หนูรื่น แร่ ถ่าย วิญญาณในไฟ
ชาระ วิญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
20 ม.ค.19 ร่ างกายที่แข็งแรง
10.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ยวง บัปติสตา เชาวเลข
 ทองอันตัง, อุทิศให้ อักแนส วิไล ทองอันตัง,ดอมินิโก
ชัชวาล โพติยะ
 สุขสาราญครอบครัว วุฒิไกร ทองอันตัง, อุทศิ ให้
สเตฟาโน พ่วง ศรี วรกุล ครบ 20 ปี
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล

ยายเลื่อน –
ลูกหลาน
คุณสายทอง

500

นางใจงาม
ลูกๆ
ลูกหลาน

200
200
200

ลูกๆ

300

นางนิลม

200

นางมาลี

200

อ.เชาวเลข

200

อ.ขนิษฐา

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

200

ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
อุทิศให้ เทเรซาผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง
,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ เปโตร บุญเรื อง เปล่งสมศรี
 อุทิศให้ เปโตร ลาแคน,มารี อา ยายเทียม,กาทารี นา
งามนิด อุปพงษ์,เปโตร เสวียน,ยวง วรวิทย์,เปโตร จิน
,อักแนส ทองศรี ,อันนา ภู
 อุทิศให้ เปโตร ศักดิ์สิทธิ์ ปานแสน
 อุทิศให้ คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญมี,
มารี อา สิมมะลี,ยอแซฟ ประสงค์ สกนธวัฒน์,ยอแซฟ
ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อานภารัตน์ อุดมเดช,กาทารี นา
เหลี่ยน,เซซีลีอา ทองจีน โสริ นทร์,มาร์ธา สุนเทียน
มนตรี สา,ฟรังซิสโก ปราโมทย์,ยอแซฟ ทนงศักดิ์
อุดมเดช,มารี อา ประสาน,ทองคา,เทเรซา รัตนาภรณ์
ศรี แก้ว,คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นริ นทร์ ศิริวิริยานันท์
 อุทิศให้ มาระโก ภักดี,ปโตร วันชัย,มาระโก
ไอศวรรย์,ยวง บัปติสต์ วีระพงษ์ อินธิเสน

ญาติ

300

นางจารุ ณี
นายพิเชษฐ์
ลูกๆ

300
200
200

ลูกๆ
อ.ประมาณ
ญาติพนี่ อ้ ง

200
200
200

เรวดี
ป้าตา

200
300

นางละมัย

200
300

อ.ราไพวรรณ

อาทิตย์
20 ม.ค.19

19.00 น.

วันจันทร์
21 ม.ค.19

06.00 น.
ยายเด็น

200

 อุทิศให้ มีคาแอล อ่อนหวาน,อันนา ปั นทะ,
แมรี่ แคร์ ซ.อัมพร ชมภูจนั ทร์

 อุทิศให้ ยอห์น บอสโก สุพนั ธ์ นวานุช ครบ 3 ปี
,เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช,บัณฑะ ซาเนตร,อักแนส
เฉลา,ยอแซฟ พะรณพร,บัณฑะซา นันทวัฒน์,เปาโล
พัชะนัย,มารี อา สุมาลี,เทเรซา อรอุไร นพประไพ,
ยอแซฟ สมยศ พงษ์พศิ ,เบเนดิก วัฒนา นวานุช
 สุขสาราญครอบครัว คุณป้าศิริวรรณ อุปพงษ์ และ
ลูกๆหลานๆทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงษ์ ครบ 3
เดือน,คุณพ่อเปาโล สมพร,ซิสเตอร์ โซลันซีอา วิโรจน์
,ยอแซฟ ฉวี,โรซา คาบาน อุปพงษ์,มัทธิว เหิบ,อันนา
กอนวิพทั นะพร
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว
สว่าง, เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปาโล สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,
เทเรซา ถนอม บือกุศล
 สุขสาราญแด่ นางนภาพร อุปรี , อุทิศให้ ยอแซฟ
อานวย อุปรี
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,
มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญ

หลาน

300

กาญจนา

300

ป้าสุวรรณ

250

ลูกๆ

200

ป้าสุวรรณ

250

นงค์พงา

200

นางนภาพร

200

นางประพิศ

300

19.00 น.
วันอังคาร
22 ม.ค.19

06.00 น.

พงษ์,เทเรซา ผ่องใส ทุพแหม่ง,วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม,นายอนัน,
นายไมเคิล ทองธานี
 อุทิศให้ อักแนส ทวี,ยวง ปู่ เนตร,อันนา ย่าบัง,ยวง
แกม สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระและทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คาเบรี ยล จันทา,อันนา ปั ดชา ยงบรรทม
,ยอห์น จรุ ณ,ยอแซฟ พูนมี,ยวง วิไล,เทเรซา ผ่องใส
,ยอแซฟ บัวไทย,มารี อา ศิริยนั ,มารี อา คาผิน
ยงบรรทม วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ
สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม วิญญาณในไฟชาระ
 ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางวิลยั ศรี ครชุม
 อุทิศให้ มาร์ธา สุภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
 อุทิศให้ ,มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม,นายอนัน,
นายไมเคิล ทองธานี
 อุทิศให้ อักแนส ทวี,ยวง ปู่ เนตร,อันนา ย่าบัง,ยวง

อ.ประมาณ
ญาติพนี่ อ้ ง

200
200

ป.มารดาฯ
ไพวรรณ

200
200
วันพุธ

ไพวรรณ
ไพวรรณ

200

23 ม.ค.19
06.00 น.

200

19.00 น.
คุณสายทอง

200

วันพฤหัส
24 ม.ค.19

นางนภาพร
นางวิลยั
มนัสนันท์
อ.ประมาณ
ลูกๆ
ไพรวรรณ

200
200
200
200
200
200

06.00 น.

ไพวรรณ

200

แกม สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระและทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
อุทิศให้ คาเบรี ยล จันทา,อันนา ปั ดชา ยงบรรทม
,ยอห์น จรุ ณ,ยอแซฟ พูนมี,ยวง วิไล,เทเรซา ผ่องใส
,ยอแซฟ บัวไทย,มารี อา ศิริยนั ,มารี อา คาผิน
ยงบรรทม วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ
สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายกไพรัช ยงคาชา ครบ
75 ปี , สุขสาราญแด่ ปลัดบังอร นาคทอง
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ
สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 ประชุมบีอีซี
 สุขสาราญแด่ นายกริ นทร์ เจริ ญพงษ์,สุขสาราญ
ครอบครัว ครู ไกรแก้ว - ครู วาลิกา เจริ ญพงษ์ และลูก
ชาย หญิง ทั้ง 3 คน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายพรชัย อุปพงษ์
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.สุวฒั น์ หาญริ นทร์
ครบ 64 ปี
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.สุวคนธ์ ชมภูจนั ทร์,
อุทิศให้ เปโตร ปารเมศ ชมภูจนั ทร์,ออกัสตินโน
สนธิยา ศรี ครชุม
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ

ไพวรรณ

200

คุณสายทอง

200

นายกไพรัช 1,000
ภรรยา – ลูก
อ.ประมาณ
คุณสายทอง

200
200
200

ป้าบุญลอง

300

ยายลิน
อ.สุวฒั น์

200
300

น.ส.สุวคนธ์

200

อ.ประมาณ
คุณสายทอง

200
200

สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
19.00 น.  ประชุมบีอีซี
วันศุกร์  อุทิศให้ ยวง เพิม่ สิน หงษ์ณี
25 ม.ค.19  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ
สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วันเสาร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายสุรเชษฐ์ สุขสง่าเจริ ญ
26 ม.ค.19  อุทิศให้ คุณแฮร์แบ็ตท์ โดเดนเฮิฟท์
06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ
สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

คุณภัทรวดี
อ.ประมาณ
คุณสายทอง

200
200
200

อโนชา
นางจิรนาถ
อ.ประมาณ
คุณสายทอง

500
500
200
200

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก
ระลึกถึงทุกวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี
การกลับใจของนักบุญ เปาโล ได้ถูกกล่าวไว้ในบางจดหมายของท่านหลายแห่ง รวมทั้ง
ในหนังสือกิจการอัครสาวกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าต้องพาดพิงไปถึงฤทธานุภาพแห่งพระหรรษทาน
ของพระเป็ นเจ้าที่สามารถเปลี่ยนเซาโล นักเบียดเบียนพระศาสนจักรผูโ้ หดร้ายทารุ ณ ให้เป็ น
อัครสาวกชั้นเยีย่ ม การกลับใจของท่านนี้ นับว่าเป็ นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สาคัญเหตุการณ์หนึ่งใน

ประวัติของพระศาสนจักร พระศาสนจักร เป็ นหนี้ท่านอย่างมากในเรื่ องการประกาศพระวรสาร
ในหมู่พวกคนชนต่างศาสนา และในเรื่ องการคิดทบทวน ทางเทววิทยาที่มีต่อคาสอนของคริ สต
ศาสนา
ส่วนประวัติของท่าน หลังจากที่ท่านได้กลับใจในระหว่างทางที่มุ่งไปสู่ นครดามัสกัส
แล้ว ท่านก็ไ ด้เดินทางในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนเป็ นจานวน 3 ครั้งด้วยกันที่ถื อว่าเป็ นครั้ง
สาคัญ การเดินทางครั้งแรกของท่านนั้นมีนักบุญ บาร์นาบัส ร่ วมเดินทางไปด้วย โดยออกเดิน
ทางจากเมื อ งอัน ติ โ อก หยุด พัก ที่ เ กาะไซปรั ส แล้ว ก็ เ ดิ น ทางผ่ า นประเทศตุ ร กี ใ นปั จ จุ บ ัน
หลังจากการประชุมของบรรดาอัครสาวกที่กรุ งเยรู ซาเลมแล้ว ท่านก็ได้เริ่ มการเดินทาง
ครั้งที่ 2 ท่านได้เดินทางผ่านดินแดนตุรกี ได้ประกาศพระวรสารในแคว้นฟรี เจียและกาลาเทีย
ซึ่งท่านได้ลม้ เจ็บลง จากนั้นก็ได้เดินทางเข้าสู่ ยโุ รปพร้อมกับนักบุญลูกา และได้ต้ งั กลุ่มคริ สต
ชนขึ้นที่แคว้นฟิ ลิ ปปี หรื อ ในประเทศกรี กนั่นเอง ที่แคว้นนี้ ท่านได้ถูกจับขังคุ กขัว่ ระยะเวลา
หนึ่ง แต่หลังจากที่ท่านได้รับการปล่อยตัว ท่านก็เริ่ มต้นเดินหน้า เริ่ มประกาศพระวรสารใหม่
อีกที่กรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ก ภารกิจของท่านต้องหยุดชะงักลงต่อหน้าบรรดานักปรัชญาชาว
กรี ก แต่ที่เมืองโคริ นธ์ ท่านได้ต้ งั กลุ่มคริ สตชนขึ้น จากนั้น ท่านจึงได้เดินทางกลับสู่ เมืองอันติ
โอก
สาหรับการเดินทางครั้งที่ 3 ท่านได้เดินทางไปเยีย่ มกลุ่มคริ สตชนต่างๆ ที่ท่านได้ต้ งั ขึ้น
เป็ นต้นกลุ่มคริ สตชนที่เมืองเอเฟซัส จากนั้นก็มุ่งสู่ประเทศกรี ก ไปเยีย่ มกลุ่มคริ สตชนที่เมืองโค
ริ นธ์ แล้วข้ามไปเมืองมิเลตุส พลางได้แจ้งให้บรรดาสมณะทั้งหลายได้ทราบถึงการทดลองต่าง
ๆ ที่ท่านกาลังจะได้รับและก็เป็ นเช่นนั้นจริ ง คือ หลังจากที่ท่านได้กลับมาที่กรุ งเยรู ซาเล็มได้ไม่
นาน ท่านก็ถูกพวกชาวยิวจับขังคุก แต่เนื่ องจากว่าท่านถื อสิ ทธิ์เป็ นพลเมือ งโรมัน ท่านจึงได้
อุทธรณ์ไปที่กรุ งโรม ท่านได้ไปถึงกรุ งโรมในราวปี 60 หรื อ 61 และได้ถูกขังอยูใ่ นคุกจนถึงปี
63 แต่แม้จะอยู่ในคุ ก ท่านก็ยงั สามารถติดต่อ กับบรรดาคริ สตชนที่กรุ งโรมได้ ท่านได้เขียน
จดหมายจากคุก และต่อมาในปี เดียวกันนั้นเอง ท่านก็ได้เป็ นอิสระ โดยท่านได้มรณภาพในช่วง
ปี 67 ด้วยการถูกตัดศีรษะ

