ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 5
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
ความรั ก ส าคั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง เยเรมี ย์ เ ป็ น หนุ่ ม ขี้ อ าย แต่ พ ระเจ้ า ทรงเลื อ กให้ เ ป็ น
ประกาศก ท่านรู้ถึงข้อจากัดของตนจึงปฏิเสธ แต่พระเจ้าทรงทาให้ท่านเห็นว่า พลังมาจาก
พระเจ้ามากกว่าคุณลักษณะส่วนตัวของประกาศก บทบาทของประกา ศก ต้องประกาศความ
รักของพระเจ้า ความรักมีพลังสร้างสรรค์หรือทาลาย แต่ความรักต้องมุ่งที่ชีวิต ดังที่นักบุญ
เปาโลสอน พระเจ้าทรงเป็นความรัก (1ยน 4:16) เราต้องหาวิธีปฏิบัติความรักในชีวิตของเรา

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2019 : 06.00 น. = 6,910.- / 07.30 น. = 5,943.- /
10.30 น. = 3,802.- / 19.00 น. = 3,979.- รวม 20,634 บาท (อา.ที่ 20 ม.ค. : 20,457 บาท)
2. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จานวน 9,740 บาท
3. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางนภาพร อุปรี กับ
นางศศิธร จันทรังษี พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กานันประสิทธิ์ บริ บูรณ์ / สท.สมจิตร
มังกาย / สท.สุ รศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ

ครู สุรภิน ทองศิริ
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง
กับ นายปั ทจพล บัวชุม
6. มิสซาวันตรุษจีน : วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. ที่วดั ท่าแร่ เชิญชวนพีน่ อ้ ง
เชื้อสายเวียดนาม จีน (ใส่ชุดอ๋ าวญ๋ าย) และพีน่ อ้ งที่ประสงค์จะร่ วมในมิสซาด้วย
7. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันพุธที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
8. ฉลองวัด : วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.30 น. ถวายวัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร /
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย / วัดแม่พระถวายพระ
กุมารในพระวิหาร จันทร์ เพ็ญ / วัดพระคริ สตราชา ช้ างมิ่ง / วัดพระคริ สตราชา นาจาร
9. วันซ้ อมพิธีรับศีลมหาสนิทครั้ งแรก และศีลกาลัง : วันศุกร์น้ ี 8 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13.00
น. – 15.00 น. และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 รั บศีลอภัยบาป ของผูร้ ับศีลฯ เวลา 09.00 น. ที่วดั
ท่าแร่
10. วันรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกาลัง : วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 07.30 น.
โดยพระคุณเจ้าหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ที่วดั ท่าแร่
11. เรียนคาสอนรับศีลสมรสหมู่ : ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ที่บา้ นพักสงฆ์
เริ่ม วันอังคารที่ 5 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 (วันรับ : วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019
เวลา 10.00 น.) ที่วดั ท่าแร่
12. โครงการ ทาดาวล้ านดวง : โอกาสฉลอง 135 ปี การก่อตั้งชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ และ
134 ปี ของการเป็ นเจ้าวัดคนแรกของคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ และ 80 ปี การมรณกรรม
ของท่าน พีน่ อ้ งทาสะสมไว้เลย จะประดับอย่างเป็ นทางการหลังวันเสกสุสาน (วันเสก
สุ สาน 2 พฤศจิกายน 2019 ) หรื อจะประดับไว้เลยก็ได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019
13. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนสามัคคี 371 บาท
14. รายงานผลการแผ่ ข้าว และปัจจัย : บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ ( เชิ ญพีน่ ้ องดูได้ ที่บอร์ ดหน้ าวัด )
15. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,531 ตรม. ยังเหลืออีก 94 ตรม. : อุทิศให้มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์ 3 ตรม.

16. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ซ่ อมแซมบ้ านพักสงฆ์ : อุทิศให้มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
อุปพงษ์ 1,000 บาท
17. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : ยายวิเรี ยม ศรี วรกุล 2,000 บาท
18. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาตึกคาสอน : อุทิศให้มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
อุปพงษ์ 1,000 บาท
19. ขอขอบคุณผู้สมทบ ค่าไฟฟ้ าวัด : อุทิศให้โทมา ตาล,อันนา กาทอน,เทเรซา แจ่มใส,เปาโล
ชาติชาย อินธิตก,มีคาแอล ไพโรจน์,เปาโล ประโยชน์ ยงชาคา วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วง
ลับ 500 บาท
20. สมทบบูรณะวัด : อุทิศให้ ลูโดวีกูส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า 3,420 บาท
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลธรรมดา วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 19
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ยายที่ หล้าพรม และลูก
3 ก.พ.19 หลานทุกคน, อุทิศให้ เปโตร สง่า,ฟรังซิสโก สงวน
07.30 น. ,มอนิกา วันไทย,ฟรังซิสโก มีชยั จันทรังษี
  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.วรรณรดา ดังดี,
อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายธงชัย สระแก้ว,
น.ส.สุดชฎา บุตโค, อุทิศให้ โทมัส ผ๋ าน บุตโค,
มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์,มารี อา บุญจันทร์
บุตโค วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ นางวาสนา

ผู้ขอ

ยายที่

กันยากร

น.ส.สุดชฎา

นางวาสนา

ทาบุญ

300

200

200

300

อุปพงษ์, อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
,โทมัส ผ๋ าน,มารี อา บุญจันทร์ บุตรโค,โทมัส สังเทพ
,อากาทา เปี่ ยง อุปพงษ์
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
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 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 เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์
เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล ยกชัย บุญรองเรื อง ครบ 1 เดือน
3 สัปดาห์,มีคาแอล ชัชวาลย์,อังโปซี โอ ขิง,อันนา
จันดา บุญรองเรื อง,ยอแซฟ โม้,ราฟาแอล สาลี,มารี อา
วันทา ว้ามป้อง
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์

นางพิสมัย

200

ลูกๆหลานๆ

200

นางอริ ศรา

200

เบญจมาศ

200

ลูกทั้ง 3 คน

200

นางใจงาม
นางสุภาพร

200
200

นางลาเพียน

500

แม่
คุณอ้อ

200
200

 อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ อรุ ณ บังแมน,
เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์ แสนเมือง,อากาทา
บรรเทา,โมเสส บัณฑิต มังกาย,ยวง ศิริชยั แสนเมือง
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
3 ก.พ.19 ร่ างกายที่แข็งแรง
10.30 น.  โมทนาคุณแม่พระ ครอบครัวคุณพิมพ์ชนก
 คุณกิตติพนั ธ์ วิจิตรจันทร์
 สุขสาราญแด่ ยายมาลี นรศาสวัต,ลูกหลานทุกคน
 สุขสาราญแด่ จ่าสิบตรี ชัยธวัฒน์ ปั ญญาคา,
อุทิศให้ วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง,อาราดา มีคาแอล,
ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา อินธิเสน,เกโกรรี
ตามา,มารี อา คายน์ ชมภูจนั ทร์
 โมทนาคุณพระเจ้าในทุกกรณี สุขสาราญ
ครอบครัว อ.จันทรัตน์ นางอรทัย กัลยาบาล และลูก
ทั้ง 3 คน, อุทิศให้ เปโตร หง๊อก โด่วนั ,ฟี โลมีนา
เจวียน,เปโตร จาเนียร,ฟิ โลมีนา จานงค์ อุดมเดช,
เปาโล พันธ์รบ,เซซีลีอา ดาเรี ยน,ยวง พิชยั ,เปโตร
จรู ญ กัลยาบาล,ยอแซฟ นิรุทธ สุ วรรณโน วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,เปาโล
ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร สุทธิศกั ดิ์ กายราช

จันทร์เพ็ญ

200

ลูกๆ
นางมาลี

200
200

พิมพ์ชนก

300

ลูก
วิไลวรรณ

200
300

อ.จันทรัตน์

400

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

 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 ครบ 1 เดือน
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก กายราช,ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร
 อุทิศให้ ยวง พิชยั กัลยาบาล ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ มารี อา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ
ศรี เมือง,ยวง ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,เลโอ ประไพ เกียรติ
ธาตรี วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา องเกิ่น,มารี อา บาเผ เลวัล,
ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,เปโตร สมบูรณ์,มีคาแอล ศราวุฒิ
ศรี สกลวงศ์,มีคาแอล เพ็ง แสนโสม,พลตารวจตรี
อุดมเดช กปิ ตถา ณ อยุธยา วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วง
ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน,มีคาแอล ณรงค์,

ญาติ

300

นางจารุ ณี
นายพิเชษฐ์
ลูกๆ
อ.ประมาณ
ยายสวรรค์
ญาติพนี่ อ้ ง

300
200
200
200
200
200

พิมพ์ชนก

200

อุดมลักษณ์
ญาติพนี่ อ้ ง

500
200

ครู ศิวาพร

300

อ.สุ นทรภรณ์

200

นางมาลี

300

นางนิลม

200

มารี อา พรณภา,มารี อา นันทิชา ยงบรรทม,มัทธิว
สว่าง,มารี อา มักดาเลนา หนูรื่น แร่ ถ่าย วิญญาณในไฟ
ชาระ วิญาณที่ไม่มีไครละลึกถึง
 อุทิศให้ เปโตร กุลิ,มอนิกา ใบ,เปโตร เพียร,มารี อา
พอ,เปโตร ประชัน,เปโตร คาเขียน,โจเซฟี นา บัวเรี ยน
อุดมเดช,มารี อา บุญปั น ศรี ษาวรรณ,โดนันโด ชัยวัฒน์
สิงห์เสี ยว,ยอแซฟ ลอง เหงียนวัน,มารี อา บาเหงียน
ห่อเหวีย่ น,เปโตร นที สิงห์ศรี แก้ว,มีคาแอล จานงค์
อาพันธ์,อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เล้ง,เปโตร
จิตกร ทิศแดง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ฟอง,โรซา บาเหวียน,เซซีลีอา
หนูเทียน,เทเรซา คาเขียน,ฟรังซิสโก ชัยวัฒน์,เทเรซา
สุดารัตน์,เทเรซา วิชาญ,ทีรารี โอ คาเขียน,เปาโล
วิเชียร,เทเรซา อรอนงค์ ตระกูลมา,ยอแซฟ สุพร,
สเตเฟน สมชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต วิญญาณญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายภานุชิต อุปพงษ์,
3 ก.พ.19 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒ
ั น์ อุปพงษ์,ปู่ ย่า ตา ยาย
19.00 น. วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,ยอแซฟ ชาเลือง พงษ์พิศ
วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด อรพิน คาศรี ครบ 40 ปี

4 ก.พ.19  อุทิศให้ ฟรังซิส ลาใย คาศรี ครบ 7 ปี

อ.จันทรัตน์

อ.จันทรัตน์

300

300

น.ส.สุดชฎา

200

ลูกๆ

200

ญาติพนี่ อ้ ง
ยายนวล

200
200

ยายนวล
อ.ประมาณ
น.ส.ปราณี

06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชยั
แสนเมือง,อากาทา บรรเทา,โมเสส บัณฑิต มังกาย,
มารี อา พะเยาว์ บังแมน,ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
วันอังคาร  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายปิ ยณัฐ ศิริสวัสดิ์,
อ.มงคล
5 ก.พ.19 สุขสาราญครอบครัว ครู มงคล,ครู ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ และ
06.00 น. ลูกๆทุกคน
 อุทิศให้ เปโตร ประเวศ,มอนิกา วี,เลโอ ศรี เมือง
อ.มงคล
,ยวง ประเสริ ฐ,มารี อา จินตนาพร ศิริสวัสดิ์,คุณพ่อกอ,
คุณแม่ตาว ใยสิงห์สอน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
ลูกๆ
10.00 น.  สุ ขสาราญแด่ ชาวท่ าแร่ เชื้อสายเวียดนามทุกคน
สุขสาราญครอบครัว ลุงบิง,ป้าบุญลอง พงศ์ชีวะกุล ป้าบุญลอง
,คุณพิชยั , ครู ไกรแก้ว, คุณวาริ กา เจริ ญพงษ์ และลูก
ชาย-หญิงทั้ง 3 คน,ครอบครัวจิรวรรณ,คุณไสวบุญคุม้
และลูกทั้ง 2 คน,ครอบครัวลูกหลาน เหลน องขาย,
บาขายทุกคนที่อยูใ่ กล้และไกล,ครอบครัวลูกหลาน
เหลน องบ่าน,บาบ่าน ทุกคนทีอ่ ยูใ่ กล้และไกล
ป้าบุญลอง
 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร
องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์
ทองอันตัง,ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,
เปโตร วิชยั ,เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย

200
200
200

500

500

200
200
500

200

วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น,ยอแซฟ
ญาติพนี่ อ้ ง
แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พศิ
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ วิญญาณชาวเวียดนามที่ไม่ใครคิดถึง,
ป้ากอน
อันนา บาแมด,เปโตร องเยิน่ ,นายอุทิศ อุปรี ,นายร่ มฟ้า
แม่
วันพุธ  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายวาทิศ วสุริย,์ อุทิศให้
6 ก.พ.19 เปาโล พันธ์รบ,เซซีลีอา ดาเรี ยน,ยวง พิชยั กัลยาบาล
06.00 น. ,ยอแซฟ นิรุทธ สุวรรณโน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
ภรรยา – ลูก
 อุทิศให้ อันตน ประมวล ครบ 19 ปี ,เทเรซา ถนอม ลูกหลาน
ครบ 12 ปี ,เปโตร มนัสชัย,เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
ครบ 2 ปี
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
วันพฤหัส
 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 

500

500

พิกุล
นางวิลยั

200
200

คุณวิยะดา
อ.ประมาณ

200
200

300

200
500

200

7 ก.พ.19

วันศุกร์  สุขสาราญครอบครัว นายบัณฑิต นางมะลิปอง
8 ก.พ.19 นามละคร
06.00 น.  อุทิศให้ ยวง เพิม่ สิน หงษ์ณี
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ โทมัส เสถียร,อันนา ดารากร,ลอเรนซ์ คะ
,พอลลา แพง,ยายป๊ อก นามละคร,อากาทา บุญทัน
เหนือกลาง,เปาโล ลี,โดมินิกโก โสภา พุดสา,ยอแซฟ
จันสี เสมอพิทกั ษ์
วันเสาร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพิพฒั น์ เสมอพิทกั ษ์

9 ก.พ.19  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณกิตติพนั ธ์ เสมอพิทกั ษ์
06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางวิลยั ทรงพล, อุทิศให้
คุณป้าโกลเดีย ตรงกะพงษ์
 อุทิศให้ ฟี โลมีนา รสศรี สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

นายบัณฑิต

500

คุณภัทรวดี
อ.ประมาณ
มะลิปอง

200
200
300

พิกุล

200

นักบุญอากาทา (พรหมจารี-มรณสั กขี)
ระลึกถึงทุกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ท่านเป็ นนักบุญที่ได้รับเกียรติยกย่องถึงมาตั้งแต่ยคุ โบราณ และนามท่านก็ถูกใส่ในพิธี
มิสซาด้วย ท่านเป็ นสตรี สาวที่งดงามและมัง่ คัง่ ร่ ารวย หากแต่ท่านเองก็ใช้ชีวติ อุทิศถวายแด่
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแต่พระองค์เดียว ในคราวที่ เดซิอุส กระทาการเบียดเบียน กวาดล้างคริ สตศาส
นิกชนนั้น มีเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจ คิดชัว่ แสวงประโยชน์จากความงามของท่าน โดยได้ทาการ
กล่าวร้ายใส่ความท่าน หมายให้ท่านต้องมามีเพศสัมพันธ์ขายบริ การ เพือ่ แลกเปลี่ยนกับการที่
จะไม่กล่าวยืน่ ฟ้องท่าน แต่เมื่อท่านถูกส่งไปตัวยังซ่องโสเภณี ท่านก็ปฏิเสธที่จะรับรองลูกค้า
ยังผลให้ท่านถูกทุบตี ถูกทาร้าย ถูกจาคุกคุมขัง และถูกทรมานอย่างทารุ ณกรรม และหน้าอก
ของท่านก็ถูกตัดออกไป ซึ่งท่านก็ได้กล่าวกับผูพ้ พิ ากษาไปว่า “ ชายผูเ้ หี้ยมโหด ท่านหลงลืม
มารดาของท่าน และหน้าอกที่ทะนุถนอมเลี้ยงดูท่านมาแล้วหรื อไร ท่านจึงได้ทาร้ายสิ่งนี้เยีย่ ง
นั้น ?”
มีตานานเล่าถึงท่านว่า นักบุญเปโตร ได้มาช่วยรักษาท่าน หลังจากนั้น หากแต่ท่านก็ถูก
จับกุมตัวไปขังคุกอีกครั้ง และครั้งนี้ ท่านถูกนาตัวไปกลิ้งเกลือกบนถ่านหินร้อนที่คุกรุ่ น และ
เมื่อท่านใกล้ที่จะเสียชีวติ อยูแ่ ล้วนี่เอง เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ข้ นึ สร้างความเสี ยหายในวง
กว้าง ส่งผลให้สหายของเจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั เสียชีวติ ไปในทันที ส่วนเจ้าหน้าที่ผชู ้ วั่ ร้ายคนนั้น ก็ได้

แต่หลบหนีไปด้วยความหวาดกลัว ส่วนท่านก็ได้แต่ซาบซึ้งในพระเมตตาของพระเจ้าที่ช่วยยุติ
ความทุกข์ทรมานของท่านในโลกนี้ ก่อนจะจบชีวติ มรณภาพไปอย่างสงบ
นอกจากนี้ยงั มีตานานกล่าวถึงท่านอีกด้วยว่า ผ้าคลุมศีรษะของท่านทีน่ ามาจากหลุมศพ
ของท่านในคาทาเนียนั้น ได้ช่วยระงับยับยั้งการปะทุระเบิดของภูเขาไฟในเอ็ตน่า และการวอน
ขอจากท่าน ช่วยหยุดยั้งการรุ กรานมัลต้าของชาวตุรกีในปี 1551 ด้วย

