/ คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว / นายสุวรรณ งะบุรง

ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 4
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
ระเยซูเจ้าทรงเริ่มภารกิจของพระองค์ โดยอ้างคากล่าวของประกาศกอิสยาห์ในพันธ
สัญญาเดิมได้เป็นจริงในตัวพระองค์เอง “...ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน... ปลดปล่อยผู้ถูกจอง
จา...คืนสายตาแก่คนตาบอด...ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ...” เพราะพระองค์ทรงเป็น
พระผู้ไถ่ที่รอคอยมานาน พระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พร้อมกับข่าวดี ไม่ใช่ข่าวร้าย พระวรสารเป็น
ข่าวดีสาหรับทุกคน โดยเฉพาะคนยากจน ใครคือคนยากจน? คนยากจนคือคนที่ตระหนักว่า
ตนเองเป็นคนบาป ที่หิวกระหายความรักและความเมตตาจากพระเจ้าซึ่งมีจานวนมากมาย
เราได้รับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพราะความเหมาะสมของเรา แต่เพราะความดีงามของพระเจ้า ให้เรา
ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เพื่อความรักและความเมตตาของพระองค์จะหลั่งไหลมาสู่เรา

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2019 : 06.00 น. = 6,945.- / 07.30 น. = 5,015.- /
10.30 น. = 4,582.- / 19.00 น. = 3,915.- รวม 20,457 บาท (อา.ที่ 13 ม.ค. : 20,285 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางควรคานึง ยงดี กับ
น.ส.สร้อยเพชร ซึมเมฆ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้อง

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. พิธีมสิ ซาอุทิศแด่ ทหารผ่ านศึกคริสตชน : วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 เวลา 07.30 น.
เชิญพีน่ อ้ งร่ วมในพิธีมิสซานี้ดว้ ย ณ วัดท่าแร่
6. การออกเยีย่ ม – พบปะ – อวยพร : ในช่วงนี้
- วันที่ 28 มกราคม 2019 เวลา 09.30 น. : สถานีตารวจภูธรชุมชนท่าแร่
เวลา 16.00 น. : กลุ่มปลูกข้าวโพด
- วันที่ 29 มกราคม 2019 เวลา 16.00 น. : กลุ่มนักดนตรี
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11.15 น. : กลุ่มผูส้ ูงอายุ (หลังมิสซาผูส้ ูงอายุ)
7. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ
มิสซาผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น. และจะมีมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
8. วันนักบวชสากล : วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. ณ วัดท่าแร่ โดยพระคุณเจ้า
จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เรี ยนเชิญพีน่ อ้ งร่ วมในพิธีมิสซานี้ดว้ ย ณ วัดท่าแร่
9. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญปี โอที่ 10 พังขว้ างเหนือ
(ห้วยทราย) / วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูดร์ น้าบุ้น / วัดอัครเทวดาคาเบรี ยล ปากทวย
10. วันรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกาลัง : วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 07.30 น.
ณ วัดท่าแร่ และจะมีการเข้าเงียบ เตรี ยมความพร้อม ซ้อมพิธี ในวันที่ 29 มกราคม 2019 เวลา
09.00 น. – 12.00 น. และ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
11. 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

11.1 ดาว : จะใช้วสั ดุ อุปกรณ์ อะไรก็ได้ให้เหมาะสม สวยงาม เช่นไม้ เหล็ก
พลาสติก กระดาษ ขวดน้ า หลอดไฟ ไฟประดับ ดูแล้วให้เป็ นรู ปดาว
11.2 ขนาด : ใหญ่ กลาง เล็ก ไม่จากัดขนาด และกี่แฉกก็ได้
11.3 : จะประดับไฟ หรื อไม่มีไฟก็ได้
11.4 : การตัดกระดาษที่เป็ นรู ปดาว ก็ให้นบั เป็ นจานวนดาวด้วย
11.5 : โครงการนี้เริ่ มตั้งแต่วนั นี้ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11.6 : ประธานชุมชน / คุม้ จะเป็ นผูน้ บั จานวนดาว ทุกวันที่ 31 ของเดือน และส่งให้
พระสงฆ์ประจาวัด เป็ นผูส้ รุ ปอีกครั้งหนึ่ง
11.7 : โครงการนี้จะเนินการเฉพาะในปี 2562 เท่านั้น
12. รายงานผลการแผ่ ข้าว : บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ โดยคุณพ่อ และสามเณร ขอขอบคุณพีน่ อ้ ง
ชาวท่าแร่ ที่บริ จาคข้ าวเปลือก 160.50 กระสอบ ข้ าวสาร 15 กระสอบ เงินจานวน 74,066.( รายละเอียดจะประกาศในสารวัดในอาทิตย์ หน้ า )
13. อาคารสถานที่ : กาลังดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุ งหลังคา อาคารมีคาแอล เกี้ยน เสมอ
พิทกั ษ์ ศาลามีคาแอล ห้องประชุมสภาภิบาลวัด เชิญพีน่ อ้ งร่ วมบริ จาค ทาบุญ ในการปรับ
ปรุ งซ่อมแซมครั้งนี้ดว้ ย
14. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,529 ตรม. ยังเหลืออีก 96 ตรม. : นางวิลยั ทรงพล อุทิศให้คุณป้า โกลเดีย ตรงกะพงษ์ 1
ตรม. / สุขสาราญครอบครัว นายไพโรจน์ – นางประพิศ สุขเกษม 1 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 3 เทศกาลธรรมดา วันที่ 27 ม.ค. – 2 ก.พ.19
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
อาทิตย์  โมทนาคุณพระเจ้า น.ส.ชนันภรณ์ มณี รัตน์
27 ม.ค.19  สุขสาราญครอบครัว นายไพโรจน์ – นางประพิศ

ผู้ขอ

ทาบุญ

แม่
นางประพิศ

200
500

07.30 น. สุขเกษม, อุทิศให้ ฟิ ลิป สังข์,มารี อา จีนดา,ยอแซฟ
 พิชิต ตระกูลมา,เปโตร สวัสดิ์,ยอแซฟ ขจรศักดิ์, 
ยอแซฟ สนิท,เปาโล มานิช รักษาแสง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางดารุ ณี ยงบรรทม,
นางดารุ ณี
อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม,ยอแซฟ นคร ปิ ยะรักษ์
,เทเรซา ริ วาล,ยอเซฟิ นา ปั ดชา,อันโตนี เข้ม
เสมอพิทกั ษ์
 สุขสาราญครอบครัว นายไกวิษ – นางพัชมณ
นางพัชมณ
กาแก้วกิตตินาวา และลูกๆทุกคน,สุขสาราญแด่
นายประเทียม บังแมน, อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์,
ยอแซฟ อรุ ณ บังแมน,เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์
,ยวง ศิริชยั แสนเมือง,โมเสส บัณฑิต,อากาทา บรรเทา
มังกาย,ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน,ฟรังซิสโก คาเกียน
,อันนา หนูลา บังแมน,ยอแซฟ ภูมี กาแก้ว,เปโตร
บุญถัน อุปพงษ์
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายวุฒิพงษ์ สิทธิธญั กิจ,
วิยะดา
อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน,มีคาแอล
หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,กาทารี นา
สุวรรณา,เปโตร วิชยั ,ยวง บัปติสตา มงคล,ยอแซฟ
เอิญ,อันนา มารี รัตน์,แคทธารี น อัจฉรา วิญญาณในไฟ
ชาระ
 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

300

200

500

200

เอก แสง อ้นสูงเนิน และ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา

อุปพงศ์,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร
สาเร็จ ยงคาชา
 อุทิศให้ ทีราลีโอ คาเขียน,เทเรซา ประเทียน,ยวง
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 มารี อา ลูซีอานา อภิวรรณ ฮาสเลอร์,
(มารี อา ลูซีอานา คาตัน ปานแสน),ยอแซฟ กิตติกุล,
เปโตร นิ ยม,ยอแซฟ อดิชยั อาภรณ์กุล วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ
ดิเรก,ยอแซฟ สมเดช ปานแสน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คุณแฮร์แบ็ตท์ โดเดนเฮิฟท์
 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

นางบังอร

200

ลูกๆหลานๆ

200

นางอริ ศรา

200

เบญจมาศ

200

อ.นิราสม
ลูกทั้ง 3 คน

300
200

นางจิรนาถ

500

นางจิรนาถ

นางจิรนาถ
อ.หวานใจ

500

500
200

บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญ
พงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม ปรี ดา,มาร์ธา
หนูเพียง เดชาเลิศ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ
สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
 อุทิศให้ มีคาแอล ยกชัย บุญรองเรื อง ครบ 1 เดือน
,มีคาแอล ชัชวาลย์ บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ
,ยวง บัปติสตา ชาสี,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ,ยอแซฟ
วิระศักดิ์ เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม
,ยอแซฟไตรรงค์ ทองอันตัง,มารี อา บุญเปรี ยบ คาสุขมุ
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิมมา อุดมเดช,
ราฟาแอล เทียม,มารี อา อร่ าม,ร้อยตรี เปโตร สมัย
ปานแสน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ มารี อา ยุพนิ ปานใย
 อุทิศให้ มีคาแอล บุญเรื อง,มารี อา บุญเรี ยบ,
ยอแซฟ ณรงค์,มีคาแอล ประยงค์,โทมา ดา,ลูซีอา
บาผาย,มารี อา นงเยาว์,เปโตร องสุด,อันนา บาลิด
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา ครบ 1 เดือน
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
27 ม.ค.19 ร่ างกายที่แข็งแรง

คุณสายทอง

200

นางใจงาม
นางลาเพียน

200
500

ป้าตุ๋ง

300

ส.ท.ศิริพงษ์

300

นางนิรมัย

300

พีอ่ อ้
อุไรวรรณ

200
200
500

อ.แสงจันทร์

ลูกๆ
นางมาลี

200
200

10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว คุณครู พรรณพิมพ์ คาศรี
  สุขสาราญครอบครัว คุณมิรันตี นรสาร

 สุขสาราญแด่ สมาชิกกลุ่มซี เอฟ ซี โดยเฉพาะผูท้ ี่
กาลังเจ็บป่ วย, อุทิศให้สมาชิกกลุ่มซี เอฟ ซี ที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว คุณตาผ่อง จันทรังษี และ
ลูกหลาน, อุทิศให้ ยวง บัปติสตา นิ จจา ผาด่านแก้ว
ครบ 3 ปี ,เปาโล ธนากร,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์ จันรังษี
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปโตร สุทธิศกั ดิ์ กายราช
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น
 อุทิศให้ เปโตร บุญเรื อง เปล่งสมศรี
 อุทิศให้ โรซา มะลิ อุดมเดช ครบ 6 ปี ,เฮโลนีมสั
คาหล้า อุดมเดช ครบ 60 ปี ,ลูซีอา บางีน,อันโตนีโอ

อ.พรรณพิมพ์
อ.พรรณพิมพ์

สมาชิก c f c

200
200
300

ตาผ่อง

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

ญาติ

300

300
200
200
200
200
200
200
อ.ราไพวรรณ 1,000
นางจารุ ณี
นายพิเชษฐ์
ลูกๆ
อ.ประมาณ
ยายสวรรค์
ญาติพนี่ อ้ ง
เรวดี

เชิดชาย,ยวง บัปติสตา ศราวุธ,มีคาแอล วิจิตร อุดมเดช
,คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,มารี อา สร้อยสุดา 
จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ฉวี,โรซา คาบาล วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายอภิลกั ษณ์ – นางบังอร
27 ม.ค.19 ภักดียทุ ธ์, อุทิศให้ ราซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,อักแนส
19.00 น. บุญเตือน ตระแก้วจิตร,เปโตร สมจิต อิ่มบุญสุ
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
วันจันทร์  สุขสาราญครอบครัว อ.ปริ ยา เด่นไชยรัตน์
28 ม.ค.19  สุขสาราญครอบครัว นายจักรพงษ์ พงศ์ชีวะกุล

06.00 น. อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงษ์ชีวะกุล,องบ๋ าน,บาบ๋ าน,
เทเรซา ยายมาก วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,
มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญ
พงษ์,เทเรซา ผ่องใส ทุพแหม่ง,วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ
สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

อ.วิรัตน์

200

นางบังอร

300

ลูกๆ

200

ชลธิดาวรรณ

ยายจิตร

200
200

นางประพิศ

300

อ.ประมาณ
คุณสายทอง

200
200

 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
ญาติพนี่ อ้ ง
มานิตย์ พงษ์พศิ

 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง,ยอแซฟ นริ นทร์
สมปอง
,ยอแซฟ ไพวัลย์,มารี อา ประสิทธิ์,นายลือชัย
ทรงเล็กสิงห์
อ.พรรณพิมพ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
ลูกหลาน
 อุทิศให้ องหมื่นเดช,บาหมื่นเดช,ยอแซฟ องเด
,อักแนส บาพวง,กาทารี นา บากอง,มาร์ธา บาสมพงษ์
,มีคาแอล ทุ่น,ลูซีอา บาเลียน,เซอร์เซแลสติน พาที,
โรซา ปรานี,มาร์เซอร์โกลเดีย เดอ เซนต์ปอล,มารี อา
วิมาน,เฮเลนา ลาไย,เปโตร สมใจ อุดมเดช,มีคาแอล
คาเพชร,เทเรซา คุณยายสาราญ,คุณครู เทเรซา
ดาราวรรณ กายราช,ฟี โลมีนา รสศรี ,อันตน นิยม
สกนธวัฒน์,เทเรซา มยุรี,อันตน นิธิ กุลพันธ์ ญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วันอังคาร  สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
29 ม.ค.19 นายณรงค์ กายราช ครบ 63 ปี , อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี

นายณรงค์

06.00 น. ,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
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
ลูกๆ

200
300

200
300

 อุทิศให้ มีคาแอล คาพาด,อันนา ประชาติ
สกลธวัฒน์ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

คุณสายทอง

200

สมปอง

300

ภรรยา – ลูก
อ.ประมาณ

200
200

19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  สุขสาราญแด่ อ.ประสิทธิ์ – อ.หนุ่ย นรศาศวัต
แม่มาลี
31 ม.ค.19 และลูกหลาน, สุขสาราญแด่ ดร.ดุษฎี –ช่างเจี๊ยบ
06.00 น. นรศาศวัต
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
วันศุกร์  สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช นางรจนา
1 ก.พ.19 ,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน,อังแนส จิราภรณ์,
06.00 น. มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารี อา
บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว
พงษ์พศิ ,องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกูล,
อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยวง เพิม่ สิน หงษ์ณี
คุณภัทรวดี
 อุทิศให้ คุณพ่อเปาโล สมพร,ซิสเตอร์โซลันซี อา
อ.วิรัตน์
วิโรจน์ อุปพงษ์,ฟรังซิส โอกาส สิริสรรคานันท์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล ภัคพงษ์ สุ เชาวนกุล ครบ 10 ปี ,
ครู วริ ัตน์
มีคาแอล อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุเชาวนกุล

300



 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง,ยอแซฟ นริ นทร์
,ยอแซฟ ไพวัลย์,มารี อา ประสิทธิ์,นายลือชัย
ทรงเล็กสิงห์
วันพุธ  อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
30 ม.ค.19  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
06.00 น.

200

200
200

200
300

200
200

300

10.30 น.
19.00 น.
วันเสาร์
2 ก.พ.19

06.00 น.

 สุขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน,
อุทิศให้สมาชิกที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัด
ท่าแร่ วิญญาณพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว อ.ชวนพิศ ยงบรรทม และ
ลูกๆหลานๆทุกคน,อุทิศให้ เปโตร เรื องวิทย์ ยงบรรทม
,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นางหนูทยั เชียงแมน, อุทิศให้
โทมา ตาล ครบ 49 ปี ,อันนา กาทอน อินธิตก ครบ 9 ปี
,เปาโล ชาติชาย อินธิตก,เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว,
มีคาแอล ไพโรจน์,เปาโล ประโยชน์ ยงค์คาชา วิญญาณ
ปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟี โลมีนา รสศรี สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซา ราศรี ซึมเมฆ,เปาโล ภัคพงษ์,
มีคาแอล อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุเชาวนกุล,เบเนดิก
โต สีไว,ยวง วงศ์ทอง,ซึมเมฆ,เปโตร สมภาร แร่ วงคต
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

นักบุญยอห์ น บอสโก (พระสงฆ์ )
ระลึกถึงทุกวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

ช.ผูส้ ูงอายุ

200

-

-

อ.ชวนพิศ

200

นางบันเทา

200

วิยะดา
ครู วริ ัตน์

200
300

นักบุญ ยอห์น บอสโก เกิดจากครอบครัวที่ยากจนแต่ร่ ารวยด้วยพรสวรรค์ ท่านได้รับ
กระแสเรี ยก เป็ นพิเศษจากพระเจ้าให้อุทิศตัวเองให้กบั เยาวชน ท่านเป็ นคนที่กระฉับกระเฉง
และตรงไปตรงมา ตั้งแต่เป็ นเด็กแล้ว นักบุญ ยอห์น บอสโก ได้ก่อตั้งกลุ่ม “กองหน้าร่ าเริ ง”
สาหรับต่อสูก้ บั บาป ต่อมาได้บวชเป็ นพระสงฆ์และท่านได้มีความรู ้สึกว่า งานต่างๆ ของท่าน
นั้นเป็ นหนี้ ต่อ “พระนางมารี อาที่พ่ งึ ของคริ สตชน” ท่านได้เริ่ มทางานกับพวกเยาวชนโดยหา
งานให้พวกเขาทา หาบ้านให้พวกเขาอยูเ่ ป็ นเพื่อนกับพวกเขา เป็ นอาจารย์และผูค้ ุม้ กันพวกเขา
ด้วย เป็ นต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของงานที่พวกเขาทา ท่าน ได้สร้างโรงเรี ยนฝึ กหัดอาชีพ และ
โรงงานท่านได้ให้ความช่วยเหลือแก่พวกนักเรี ยนด้วยโดยพยายามช่วย เหลือพวกเขาให้มีอาชีพ
มี งานทา นอกนั้นยังได้สอนให้พวกเขาได้เจริ ญชี วิตเยี่ยงคริ สตชนที่ดี โดยให้เข้า ไปรับศี ล
ศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ ให้มีความศรัทธาต่อแม่พระ และให้พยายามบารุ งรักษากระแสเรี ยกของตน
นักบุญ ยอห์น บอสโก ได้พยายามหาผูร้ ่ วมงานดีๆ ในระหว่างพวกเยาวชนนั้นเอง โดย
ได้พยายามอบรมแต่ละคนตามความถนัดของตนและตามบุคลิ กของพวกเขา ท่านได้ต้ งั คณะ
นักบวช “ซาเลเซียน” ซึ่งรับธุระทางานแพร่ ธรรมที่ยงิ่ ใหญ่และโดยร่ วมมือกับนักบุญ มารี อาโด
เมนีกา มัสซาเรลโล ท่านได้ต้งั คณะนักบวชหญิงมีชื่อว่า “ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์”นอกนั้นท่าน
ยังได้ต้งั “สหกรณ์ซาเลเซียน”ขึ้นอีกด้วยสาหรับช่วยเหลืองานทางด้านภายนอก ท่านได้เริ่ มงาน
ในหลายๆ แขนงสาหรับชีวติ ของพระศาสนจักร ท่านเป็ นคนดีและซื่ออย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็
เป็ นผูม้ ีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็ นคนทางานเก่ง
ท่านเหมาะที่จะเป็ นตัวอย่างของธรรมทูตในสมัยเรานี้ “วิชาครู ” ตามแบบคริ สตชนของ
ท่านมุ่งที่จะสกัดกั้นความชัว่ และป้องกันรักษาพวกเยาวชนไว้โดยอาศัยความเข้าใจดีซ่ ึ งกันและ
กันการปรับตัวตามความต้องการของแต่ละคน ความมีเหตุผล ความไว้เนื้ อเชื่อใจกัน ความรัก
ความสนุกสนานร่ าเริ งยินดี การที่จะต้องอยูก่ บั พวกเขาอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้พวกเขาได้รู้
ว่า “เรารักพวกเขา” และเมื่อท่านแก่ชรา ท่านสามารถพูดกับตัวเองว่า “พ่อได้สัญญากับพระเป็ น
เจ้าว่า พ่อจะมีชีวติ อยูเ่ พือ่ เยาวชนที่ยากจนของพ่อจนกระทัง่ ลมหายใจสุ ดท้าย” ผลของวิชาครู ที่
งดงามที่สุดของท่านผลหนึ่ ง ก็คือ นักบุญ ดอมินิก ซาวีโอ เด็กอายุ 15 ปี ซึ่ งเข้าใจบทเรี ยนของ
ท่านได้พดู ว่า “เราทุกคนที่อยูโ่ รงเรี ยนของคุณพ่อยอห์น บอสโก เราได้เรี ยนรู ้ว่าความศักดิ์สิ ทธิ์

อยูท่ ี่การเป็ นผูท้ ี่มีความร่ าเริ งยินดีอยูเ่ สมอ และอยูท่ ี่การทาหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนมิให้ขาด
ตกบกพร่ อง”

