ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 3 – 9 มีนาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 9
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 : 06.00 น. = 7,554.- / 07.30 น. = 4,198.- / 10.30 น. = 4,571.- /
19.00 น. = 4,503.- รวม 20,826 บาท (อา.ที่ 17 ก.พ. : 20,027 บาท)
2. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จานวน 12,859 บาท
3. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางมารี กายราช กับ นางอัมพร
ทรงเล็กสิ งห์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กานันประสิ ทธิ์ บริ บูรณ์ / ส.ท.สมจิตร มังกาย / ส.ท.สุ รศักดิ์
บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ น.ส.อริ ษา
พาพรมลิก
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง กับ นายปัทจพล
บัวชุม
6. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันจันทร์ ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019
7. วันพุธรับเถ้ า (เริ่มเทศกาลมหาพรต) : วันพุธที่ 6 มีนาคม 2019 ( พี่นอ้ งสามารถนาใบลานที่เสกปี ที่แล้ว ส่ ง
ทีบ่ า้ นพักซิสเตอร์เพื่อใช้เป็ นเถ้า) พี่นอ้ งที่ไม่สามารถไปร่ วมวันพุธ ให้ไปรับ เถ้าวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 19
8. เดินรูป 14 ภาค : เชิญพี่นอ้ งร่ วมเดินรู ป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ในเทศกาลมหาพรต เริ่ มวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม
2019 เวลา 19.00 น. บริ เวณวัดท่าแร่

9. คุณพ่ อขอความร่ วมมือ : จากพี่นอ้ ง ในคืนวันเดินรูป 14 ภาค พื้นที่ในวัดจะใช้ในการเดินรู ป ขอพี่นอ้ งได้
ไปจอดรถบริ เวณด้านในศาลามาร์ติโน ทั้งรถจักรยาน- มอเตอร์ไซด์ และรถยนต์
10. ฉลองวัด : วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ คุ้มโนนสาราญท่าแร่ เป็ นวัดสาขา
ของวัดท่าแร่ เชิญพี่นอ้ งชาวท่าแร่ ร่วมเป็ นเจ้าภาพโรงทาน ปัจจัยต่างๆ
11. เทศกาลมหาพรต : เพื่อพี่นอ้ งจะได้ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต ดงนั้น
ขอให้พี่นอ้ งได้ปฏิบตั ิตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร ดังต่อไปนี้
11.1 ตามบัญญัติของพระเป็ นเจ้า คริ สตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตามวิธีการของแต่
ละคน และเพื่อการปฏิบตั ิร่วมกัน จึงได้กาหนดวันชดเชยวันใช้โทษบาปซึ่งคริ สตชนจะได้สวดภาวนา
ปฏิบตั ิกิจเมตตาปราณี และความรักเป็ นพิเศษ เสี ยสละตนเอง และทาหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์
11.2 ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็ นวันพลีกรรมในพระศาสนจักรทัว่ ไป
11.3 วันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นวัน อดเนือ้ และ อดอาหาร
11.4 คริ สตชนทุกคน ที่มีอายุต้ งั แต่ 14 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ต้องอดเนื้อ
คริ สตชนทุกคน ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป จนถึง 59 ปี บริ บูรณ์ ต้องอดอาหาร
การอดเนื้อ ผูท้ ี่ได้ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งตามกาหนดนี้ ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ คือ
- อดเนื้อ
- ปฏิบตั ิกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบตั ิ อาทิ เดินรู ป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท สวดสาย
ประคา ฯลฯ
- งดเว้นอาหาร หรื อสิ่ งที่เคยปฏิบตั ิเป็ นประจา อาทิ งดดื่มสุ รา และเบียร์ งดสู บบุหรี่
- รู ้จกั อดออม และละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ
การอดอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว
12. เงินสวดแท่นพระ : ชุมชนสามัคคี 402 บาท
13. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 1,577 ตรม. ยัง
เหลืออีก 48 ตรม. : อุทิศให้เปโตร ปาน,อานัทตาเซีย อินตา,ยอห์น ทองมี ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล
จันทรังษี 10 ตรม. / คุณยายคาเลี่ยม เหนือกลาง อุทิศให้ยวง บัปติสตา ชวนมา เหนือกลาง,อากาทา สนไล
พงษ์พิศ,ฟรังกาซีโอ โสม ลาผาย,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง,อันดรู ว ์ หนู หลัง่ ,อันนา บุญเย็น ยงบรรทม
,มารี อา มักดาเลนา สุ นทร ราชสุ วรรณ 2 ตรม. / ไม่ประสงค์ออกนาม 1 ตรม. / พ่อ แม่ พี่ น้อง อุทิศให้
เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์ 2 ตรม. / นางนภาพร อุปรี อุทิศให้ยอแซฟ อานวย อุปรี
ครบ 100 วัน 10 ตรม.

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 8 เทศกาลธรรมดา วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.
อาทิตย์
3 มี.ค.19
07.30 น.


 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.บุญย(ะ)อร เสมอพิทกั ษ์
ครบ 11 ปี
 สุ ขสาราญครอบครัว แคทธาเลนา คาบุญ อินธิเสน และ
ลูกหลาน, เทเรซา วีณา อุบลวรรณ, ฟรังซิสกา อุพรวรรณ,
อุดมชัย แกขุนทด
 สุ ขสาราญครอบครัว นางผ่องศรี คอมแพงจันทร์,
สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ณัฐริ การ์ พรมน้อย, อุทิศให้
มารี อา ตาล,เปาโล สนทนา,กาทารี นา หนาด,ปู่ ชาลี ยงจาเริ ญ
,โทมัส เสี้ ยน,มารี อา จันทร์,มีคาแอล วีระศักดิ์ คอมแพงจันทร์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสาราญแด่ จ่าสิ บเอก ชัยธวัฒน์ ปัญญาคา,อุทิศให้
วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง,อาราดา มีคาแอล,ฟรังซิสโกบุญเทียน
,อันนา เวหา,ภารดา จักรี อินธิเสน,เกโกรรี ตามา,มารี อา คายน์
ชมภูจนั ทร์ วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร บัวจันทร์
อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร สาเร็ จ
ยงคาชา
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์

ผู้ขอ

ทาบุญ

แม่บุญเรื อน

500

คุณวีณา

1,000

นางผ่องศรี

300

วิไลวรรณ

นางพิสมัย

300

200

นางสุ ภาพร
ลูกๆหลานๆ

200
200

ลูกทั้ง 3 คน

200

วิญญาณในไฟชาระ

 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
นางใจงาม
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
แม่
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
คุณอ้อ
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
แม่
 อุทิศให้ มารี อา สุ พตั รา แสนปาก
นายอิทธิกร
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิ ทธิ์,มีคาแอล มานิตย์
ญาติพี่นอ้ ง
,ยอแซฟ ชาเลือง พงษ์พิศ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล แกว่น,เยโนเวฟา ทอน,อักแนส มุลซา
ลูกหลาน
,ยอห์น ทองพูน,เปาโล เปื่ อง ชมภูจนั ทร์,เคลเมนต์ ดนุสรณ์
พลเวียง,โรซา เกศรา ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร สวาท สิ มสะกะ
ลูกหลาน
 อุทิศให้ คลารา สร้อยมาลา,เปาโล หวล,ยวง มานพ
วิทชุดา
สี สาวรรณ,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล สวาท,มารี อา ยายไข่ อุปพงษ์,เปาโล
นางทัศนี
ประถม,อันนา ยุดี ตรงกงนาม
 อุทิศให้ เปโตร แผง,มารี อา คาโจม,ปู่ เพีย,ย่าตัน,ยอแซฟ
นางเยาวรัตน์
ครองศักดิ์,เทเรซา วิรภา รักษานาม,อันนา บัวสี ,ยอแซฟ สมใจ
พาพรมลิก,มารี อา คาป้อง บือกุศล,เปโตร สง,โรซา ผาไล
 อุทิศให้ โทมา สุ นทร ศรี สุระ
ประคอง
 อุทิศให้ โทมา สง่า,มารี อา เกียนทอง รัชตะวิไล,เปโตร
นางจินตนา
ธีระยุทธ,มารี อา ณัฐธิชา เติมเสรี วงศ์ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา
ลูกๆ
นางมาลี
อาทิตย์  สุ ขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพร่ างกายที่
3 มี.ค.19 แข็งแรง
 สุ ขสาราญครอบครัว นางประภาภรณ์ โสริ นทร์
ครู นวพร
10.30 น.
 สุ ขสาราญครอบครัว นายสยมภู นางนิตยา,ด.ช.ภูบดินทร์,
นางนิตยา
 ด.ญ.ภูษิตา วงศ์กาฬสิ นธุ์
 สุ ขสาราญครอบครัว อ.จาเนียร จานงค์
คุณยายหลี่

200
200
200
200
200
200
500

500
200
300
200

500
200
200
200
200
200
200

 สุ ขสาราญครอบครัว นายสุ เวียน นางรุ จิรา หลวงโกฎ  คุณอาทิตย์
และลูกๆหลานๆ
 สุ ขสาราญแด่ นายเจษฎา น.ส.ประภาพร อุปพงษ์ และ
ประภาพร
ลูกๆหลานๆ,อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา,ยูลีอานา บัวพา,ฟรังซิส เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,
เปโตร ออม กิตติราช,จ่าสิ บเอก คฑาวุฒิ บุญทศ,นายประพจน์
คารวะ,นายนวการ สิ งหะกุล วิญญาณญาติที่นอ้ งล่วงลับ
 โมทนาคุณแม่พระ ครอบครัวคุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพนั ธ์
ครู สุรภิน
วิจิตรจันทร์ ,อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน
ครู ชูศรี
,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
นางจารุ ณี
 อุทิศให้ อันตน กาสิ น ชมภูจนั ทร์
นายพิเชษฐ์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
อ.พรรณพิมพ์
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
นางดรุ ณี
 อุทิศให้ มารี อา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ
ครู ศิวาพร
ศรี เมือง,ยวง ประเสริ ฐ,มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ มีคาแอล พูลรัตน์ ศรี เรไร ครบ 4 ปี ,มีคาแอล สุ ริยา
วันเพ็ญ
ศรี เรไร,ลอแรนซีโอ ชัยศรี ,กาทารี นา โจมคา,มีคาแอล
ประเชิญ,ยวง วิมล,ยวง บอสโก ชัยพล เดชาเลิศ,เยโรฟี นา
คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
 อุทิศให้ เปาโล คาผาง,โรซา สอ,โทมา อินตา,อันนา อวน
นางเพ็ญศรี
,ลูกา ประทิน,มีคาแอล ถวิล,ปโตร วีระพงษ์,อากาทา สี กา
รังศรี แก้ว,มารี อา มักดาเลนา คาผิน อยูแ่ ร่ ,มารี อ า ยุพิน ปานใย
,มอนิกา สมจิตร อุปรี

200
300

200
200

200
300
200
200
200
200
300
1,000

200

อาทิตย์
3 มี.ค.19
19.00 น.


 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน โสริ นทร์,เปโตร
จาเนียร,อากาทา เลี้ยง พาพรหมฤทธิ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้ง
สองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร พงษ์ศรี อาจุฬา,คาบิรุส ปัญญา,ยออันนา
ผาลี,ยวง กาทอน อินธิเสน,มารี อา ไหว จันทรังษี,ฟิ ลิป
วัชริ นทร์,ฟิ ลิป ธานินท์ ปูนเข็ม ญาติท้งั สองฝ่ ายที่ล่วงลับ

ครู นวพร

200

ขวัญใจ

200

 สุขสาราญแด่ น.ส.อาพรทิพย์ ทวีพงศ์พจนา, อุทิศให้
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ
ราชคา, อุทิศให้ มารีอา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา อุปพงษ์
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารีนา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาพรทิพย์

200

อุบลวรรณ

200

ลูกๆ

200

วันจันทร์  สุ ขสาราญครอบครัว อ.หวานใจ ชัยหมื่น

นางประพิศ
4 มี.ค.19  สุ ขสาราญครอบครัว นางสุ พดั นายภูจิวตั ร ฤทธิปะ,อุทิศให้ ป้าสุ พดั
06.00 น. ลูกา โนรา,โรซา พับ,เบเนดิก พร้อม มรดก,โรซา ฝ้าย,เบเนดิก
โต นริ นทร์ เสมอพิทกั ษ์,โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์,ลูซีอา
สกุณา แดงลีท่า
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ ยาซินตุ๊ส สมชัย อุปพงศ์ ครบ 1 ปี ,ยาซินโต บุญมา นางบังอร
อุปพงศ์,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,เปาโล มีชยั โน๊ตสุ ภา
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณญาติพี่
ญาติพี่นอ้ ง
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี ครบ 100 วัน
นางนภาพร
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,มีคาแอล
นางประพิศ
แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,เทเรซา ผ่องใส
ทุพแหม่ง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่

200
200

200
200
200
1,000
200

14.30 น.
วันอังคาร

ไม่มีใครคิดถึง
 มิสซาปลงศพ อังเยลุส ทองอินทร์ ยงบรรทม

-

 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 

5 มี.ค.19 (ป้าบุญลอง เลื่อนไป 06-03-19 / นางบังอร เลื่อนไป 09-03-19)
วันพุธ
วันพุธรับเถ้ า
6 มี.ค.19  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ยุฐิตธีระ เชียรพลแสน

ผญนันธานิตย์
06.00 น.  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ทิพย์วรรณ ทองอันตัง
ผญนันธานิตย์
 สุ ขสาราญแด่ นายสุ รศักดิ์ ชัยหมื่น
ผญนันธานิตย์
 สุ ขสาราญแด่ นายขจรศักดิ์ ทองอันตัง
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
ลูกๆ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุ มิตร โสริ นทร์ ครบ 6 เดือน
 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร องขาย,อันนา ป้าบุญลอง
บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง, ยอห์น บุญมี
,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร วิชยั ,เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่
ย่า ตา ยาย ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
มนัสนันท์
 อุทิศให้ มาร์ธา สุ ภานัน กาญจนาภา
ลูกๆ
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
 อุทิศให้ ยาซินตุ๊ส สมชัย อุปพงศ์ ครบ 1 ปี ,ยาซินโต บุญมา นางบังอร

19.00 น.
วันพฤหัส

7 มี.ค.19
06.00 น.
วันศุกร์

-

อุปพงศ์,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,เปาโล มีชยั โน๊ตสุ ภา
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,มารี อา ถนิม อุทุมมา ญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด คุณยายวิลาวรรณ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยาซินตุ๊ส สมชัย อุปพงศ์ ครบ 1 ปี ,ยาซินโต บุญมา
อุปพงศ์,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,เปาโล มีชยั โน๊ตสุ ภา
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายกฤตวิทย์ ราชชมภู
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

200
200
200
200
200
500
200

8 มี.ค.19  อุทิศให้ ยวง เพิ่มสิ น หงษ์ณี
06.00 น.  อุทิศให้ ยาซินตุ๊ส สมชัย อุปพงศ์ ครบ 1 ปี ,ยาซินโต บุญมา

อุปพงศ์,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,เปาโล มีชยั โน๊ตสุ ภา
วันเสาร์  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
9 มี.ค.19  อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ ยาซินตุ๊ส สมชัย อุปพงศ์ ครบ 1 ปี,ยาซินโต
06.00 น.
บุญมา อุปพงศ์,มาร์ธา คําหวา ชัยหมื่น,เปาโล มีชัย โน๊ตสุภา

คุณภัทรวดี
นางบังอร

200
200

อ.ประมาณ
ญาติพี่น้อง
นางบังอร

200
200
200

ดาวล้านดวง
( รวมพลังศรัทธาในพระเจ้าของชาวท่าแร่ )
เป็นโครงการพิเศษเฉพาะปี ค.ศ.2019 / พ.ศ.2562 เพื่อถวายเป็นเกียรติแด่คุณพ่อยอแซฟ กอมบู
ริเออ เจ้าอาวาสวัดท่าแร่องค์แรก เมื่อ ค.ศ.1885 ( 134 ปี ) 52 ปี ของการเป็นเจ้าอาวาส และ 80 ปี ของ
การมรณกรรมของท่าน ชาวท่าแร่จึงพร้อมใจกันทําดาวให้ถึง 1,000,000 ดวง ( หนึ่งล้านดวง ) รําลึกถึง
พระคุณของท่าน และเพื่อเป็นการประกาศว่า ท่าแร่เป็นหมู่บ้านศาสนา เมืองของพระเจ้า เมืองแห่งดาว
หนึ่งเดียว และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นการประกาศองค์พระเยซูกุมารให้โลกได้รับรู้

จุดประสงค์
200
200
200

อ.สุ นทรภรณ์

200

-

-

วิลาวรรณ
อ.ประมาณ
นางบังอร

200
200
200

อ.เพลินพิศ
อ.ประมาณ

200
200

1. ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ
3. ประกาศพระนามพระเยซูกุมารให้ชาวโลกได้รับรู้

2. ทําท่าแร่ให้เป็นเมืองศาสนา เมืองแห่งดาว

เกณฑ์ การทาดาว
1. วัสดุ : ทําด้วยวัสดุอะไรก็ได้ ที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก กระดาษ ขวดน้ํา ผ้า
ริบบิ้น ฯลฯ จะมีกี่แฉกก็ได้แต่ให้เป็นรูปดาว
2. ขนาด : ไม่จํากัดขนาด ขนาดจิ๋ว เล็ก ปานกลาง ใหญ่ ไปจนถึงใหญ่มาก
3. ไฟ จะมีไฟ หรือไม่มีก็ได้
4. ดาวสําเร็จรูป : ซึ่งซื้อจากร้านค้าต่างๆ จะเป็นวัสดุอะไรก็ได้ เป็นไฟประดิษฐ์ เป็นไฟกระพริบ
แต่ให้เป็นรูปทรงดาว สามารถร่วมในโครงการนี้ได้
5. การนับจํานวนดาว :ให้นับจํานวนดาวแต่ละดวง ไม่วา่ จะขนาดไหน และการตกแต่งประกอบ
เช่น ตัดกระดาษติด แขวน หรือ วัสดุอื่นๆ ก็ให้นับเป็นอีกดวง แต่ต้องเป็นรูปทรงดาว
6. การจดบันทึกจํานวนดาว : ให้เจ้าของบ้าน / หน่วยงาน / สถาบัน นับไว้แล้วจดบันทึกไว้
เป็นเบื้องต้น แล้วประธานชุมชน / คุ้ม จะออกติดตามนับอีกครั้งหนึ่ง

7. ผู้อ อกนับ จํา นวนดาว : คุณ พ่อ ประจํ า วั ดท่ า แร่ สภาภิ บาลวั ดที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย กํา นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน / คุ้ม
8. ระยะเวลาดําเนินการ : เฉพาะปี ค.ศ.2019 / พ.ศ.2562 ให้ทําดาวไว้ได้เลย โดยจะตกแต่ง
ประดับในวันเปิดเดือนแม่พระสายประคํา มิสซาแท่นพระ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2019 ให้
แล้วเสร็จไม่เกิน 15 ธันวาคม 2019 ( หากพี่น้องประสงค์จะตกแต่งไว้เลย ขณะนี้ก็สามารถ
ทาได้) และจะประกาศจํานวนดาวในมิสซาวันส่งท้ายปีเก่า วันที่ 31 ธันวาคม 2019 เวลา
19.00 น. และมิสซาวันต้อนรับปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2020 เวลา 07.00 น.

