วันที่ 23 - 29 กุมภาพันธ์ 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 8
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
10.30 น. คุณพ่อชัยเฉลิม สุทธิ / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020 : 06.00 น. = 7,702.- / 07.30 น. = 4,669.- /
10.30 น. = 4,269.- / 19.00 น. = 4,041.- รวม 20,681 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย นางมารี กายราช กับ
นางอัมพร ทรงเล็กสิงห์ พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / คุณไพสนฑ์
คอมแพงจันทร์ / ผญ.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์
4. เรียนเชิญประชุมกรรมการบริหาร : สภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ วันอังคารที่ 25
กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักสงฆ์วัดท่าแร่
5. เทศกาลมหาพรต ถึงวันปัสกา : วันเริ่มเทศกาลมหาพรต วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 เป็น
วัน
พุธรับเถ้า + มิสซา+รับเถ้า เวลา 06.00 น. ( พี่น้องสามารถนาใบลานที่เสกปีที่แล้ว ส่งที่บ้าน
พักซิสเตอร์เพื่อเผาใช้เป็นเถ้า) ปัสกาตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 และเชิญพี่น้อง
ร่วมเดินรูป 14 ภาค รอบบริเวณวัด ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 น. ในเทศกาลมหาพรต

6. คุณพ่อขอความร่วมมือ : จากพี่น้อง ในคืนวันเดินรูป 14 ภาค พื้นที่ในวัดจะใช้ในการเดินรูป
ขอพี่น้องได้ไปจอดรถบริเวณด้านในศาลามาร์ติโน ทั้งรถจักรยาน- มอเตอร์ไซด์ และรถยนต์
7. เทศกาลมหาพรต : เพื่อพี่น้องจะได้ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหา
พรต ดังนั้น ขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร ดังต่อไปนี้
7.1 ตามบัญญัติของพระเป็นเจ้า คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตาม
วิธีการของแต่ละคน และเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน จึงได้กาหนดชดเชยใช้โทษบาป
ซึ่งคริสตชนจะได้สวดภาวนา ปฏิบัติกิจเมตตาปราณี และความรักเป็นพิเศษ
เสีย
สละตนเอง และทาหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์
7.2 ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรมในพระศาสน
จักรทั่วไป
7.3 วันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัน อดเนื้อ และ อดอาหาร
7.4 คริสตชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ
คริสตชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร
การอดเนื้อ ผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกาหนดนี้ ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ คือ
- อดเนื้อ
- ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ อาทิ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหา
สนิท สวดสายประคา ฯลฯ
- งดเว้นอาหาร หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจา อาทิ งดดื่มสุรา และเบียร์ งดสูบบุหรี่
- รู้จักอดออม และละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ
การอดอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว
8. เชิญคณะพลมารีย์เขตกลาง : ร่วมประชุม วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09.00
น.
ณ อาคารคุณพ่อยออแซฟ กอมบูริเออ

9. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล เชียง
ยืน
/ วัดแม่พระที่พึ่งคริสตชน ป่าหว้าน
10. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายสุรศักดิ์ บุญเรืองจักร บุตรนายวิริคิด กับ นางนา
ชัย
บุญเรืองจักร เลขที่ 204 หมู่ 11 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร กับ น.ส.อรอุมา พุดษา
บุตรี
นายไอสวรรค์ กับ นางดารี พุดสา เลขที่ 83 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
11. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ : ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ เจ้าอาวาส คุณพ่อ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกองค์ และเยาวชนชาย ซิสเตอร์ทุกคณะ และพี่น้องศิษย์เก่า ทุกรุ่นและพี่
น้องชาวท่าแร่ทุกๆท่าน ที่ได้ไปร่วมบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองครบ 80 ปีของการก่อตั้ง
โรงเรียนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านตลอดไป
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา วันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2020
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 

อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายศุภวัฒน์ บุตรดีด้วง,โสภาพร,
23 ก.พ. รัตนพร,พงษ์เพชร อุปรี และสมาชิกคุ้มหนองแฮ่
ทุกครอบครัว
20

07.30
น.


 สุขสาราญครอบครัว ครูพรเทพ, สุขสาราญคล้ายวัน
เกิด ด.ญ.เกวลิน บังแมน
สุขสาราญแด่ นายฐาปกรณ์ กายราช,อุทิศให้ กาทารีนา
ลาดวน,ยวง บัปติสตา เจือง,เปาลา เกวียน,มีคาแอล
บุญเรือง,เทเรซา สมนึก กายราช ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

ผู้ขอ

ทาบุญ

ลูกๆหลานๆ

500

ครูพรเทพ

200

แม่

200

วิไล

200

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ขวัญใจ อินธิเสน,
สุขสาราญแด่ พรทิพย์ ปูนเข็ม, อุทิศให้ เปโตร พงศ์ศรี,
ยออันนา ภาลี,คาบุลุส ปัญญา อินธิเสน,มารีอา ไหว,ยวง
กาทอน,ฟิลิป วัชรินทร์,ฟิลิป ทธานินทร์,คุณตาหมอน,
ยายไซ อาจุฬา
 สุขสาราญครอบครัว นายทวีชัย – ยุพาพร อุปพงษ์,

ยุพรพร

300



สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ศิริพักตร์ อุปพงษ์, อุทิศให้ ฟรัง
ซิส เซเวียร์ ทองจันทร์,เยโนเวฟา สมาน ฮุยลุย,บุญมา กาไว นางพิสมัย 200
,อิด คาสา
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ, อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โท
มา สาย, คุณแม่โกลเดีย ดารณี, ยอแซฟ คาภา, เปโตร บัว
จันทร์, เปโตร วันดี, เทเรซา อภัย, ยายเคน อาจุฬา,
ฟรังซิส ลาไย คาศรี,จ่าสิบเอกแสง อ้นสูงเนิน และญาติพี่
นางจันมา
200
น้องที่ล่วงลับ
ลูก-ญาติ
200
 อุทิศให้ มีคาแอล ระเบียบ ร่มโพธิ์ชัย
รินนา
300
 อุทิศให้ เทเรซา เตือนใจ ชัยราช
มิตรไทย
300
นางสุดใจ
200
 อุทิศให้ โดโลติอา คาหล้า ทรงเหล็กสิงห์
 อุทิศให้ คลารา เสวย,คุณตาเที่ยง อุปรี
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิลิป
น.ส.นัยรัตน์ 200
ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริญ
พรสวรรค์
200
เหนือกลาง ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
นางจันที
500
 อุทิศให้ มัทธิว ชูศักดิ์ เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ ลูซีอา เทียนทอง ปาละลี
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา พงษ์สวัสดิ์ คอมแพงจันทร์ ครบ ลูกๆหลานๆ 1,500
11 ปี วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิลิปเป พวน,อังเยลา สัน,ยอแซฟ สุภาษิต,มารี

อา ยายกุล,เทเรซา สมนึก,คามิลโล ชัยพล,ยอแซฟ ณรงค์,มี
คาแอล เกตุการ,ยวง บอสโก ไพรสน,คอมิลลา มิตรประไพ
,เปาโล อาพล เสมอพิทักษ์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรียบ ,ยอแซฟ
วิระศักดิ์ เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารีนา เสงี่ยม,
ยอแซฟ ไตรรงค์ ทองอันตัง,มารีอา บุญเปรียบ คาสุขุม
เวโรนีกา สมสนุก,มีคาแอล ประกร ทองอันตัง,ลอเเรนซ์
เกรียงศักดิ์ ฤทธิปะ
 อุทิศให้ กาทารีนา แสงสว่าง วงศ์ลาพันธ์ ครบ 100 วัน,
เปโตร สวาท สิมสะกะ ครบ 1 ปี,เปโตร คาแสน โน๊ตสุภา
ครบ 12 ปี ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,ยวง
บัปติสตา ชาสี,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า,มารีอา บุญมาก
,เทเรซา วิไลลักษณ์,เอากุสติน ศราวุธ เจนเกษม,เปโตร ยุ้ย
,มารีอา อรดี,มัทธิว ถั่น,ฟิโลมีนา อรัญทดี,เบเนดิกโต
พจมาน,มารีอา ประสาท
 อุทิศให้ มีคาแอล ประเทียม,มารีอา พะเยาว์,ยอแซฟ
อรุณ บังแมน,เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชัย แสน
เมือง,อากาทา บรรเทา,โมเสส บัณฑิต มังกาย,ฟรังซิส ทอง
ชาแสน,กาทารีนา วันทา เนืองทอง,เปโตร เฝือน,
เปาโล เลียนทอง
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายไกรสวัสดิ์ นามละคร
23 ก.พ.  สุขสาราญครอบครัว อ.ปรีชา,นางปริญญา กาญจนเกต
และลูกหลานเหลน
20
10.30  สุขสาราญครอบครัว อุปพงษ์ และลูกๆหลานๆ,
สุขสาราญแด่ นายเจษฎา,น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,ด.ช.กฤติ
น. เดช ราชคา,น.ส.ธัญญ์ลภัสส์ โสรินทร์,อุทิศให้ มารีอา ยาย
 ไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์จิรา,ยูลีอานา บัวพา,ฟรัง

ส.ท.ศิริพงษ์

500

หว่อ
หลานสาว

500

พิกุลทอง

200

จันทร์เพ็ญ

200

ไกรสวัสดิ์
อ.ปรีชา

200
200

ประภาพร

300

อาทิตย์

ซิส เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,เปโตร ออม
กิตติราช,มารีอา รัตนาภรณ์ คงฉาย,มาระโก ไอศวรรย์ อินธิ
เสน,แอนโทนี่ เสน่ห์ โสรินทร์ยายคามา, ตาบุญหนา,นาง
ทรัพย์, นายป่อง, จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ, นายบุญมี, นาย

บุญเลิศ บุญทศ,แม่พิมพา สิงหา,นายประพจน์ คารวะ,
นายนวการ สิงหะกุล,นายโอมอินทร์ วรรณการ,มาร์ธา นิภา
กายราช ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
อ.ราไพวรรณ
 สุขสาราญครอบครัว นายนพพล นางรัตน์ติรส จันทร์
มา,อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมัส คาหล้า,ลูซีอา บางีน,
มารีอา นภารัตน์ อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,
คุณพ่อมีคาแอล เสนีย์,มีคาแอล บุญ,มารีอา สิมมะลี,
เทเรซา รัตนาภรณ์ ศรีแก้ว
นายมิตรชัย
 สุขสาราญแด่ นายมิตรชัย กาแก้ว, อุทิศให้ อังเยโล
ทองอินทร์ ยงบรรทม,ยอห์น กองปี,โรซา คาปี,เปโตร รัตติ
ชัย กาแก้ว ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
ลูกหลาน
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตรสมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
ครูชูศรี
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
นายประชา
 อุทิศให้ มัทธิว สมบูรณ์,โรซา วันไทย ยงดี,มัทธีอัส
เตรียม,อากาทา เพื่อน กงพันลาด
อ.ปรีชา
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์,
คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นารินรักษ์,คุณพ่อเปาโล พิชิต
ศรีอ่อน,คุณพ่อมาระโก ถวิล แสวงนาม,ซิสเตอร์กอแรตตี
กองศรี ชมภูจันทร์
อ.ปรีชา
 อุทิศให้ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ที่ล่วงลับทุกคน
อรพิล
 สุขสาราญแด่ อนิรุทธิ์ อุปรี, อุทิศให้ ยอแซฟ ณรงค์ อุป

200

200

200

200
300
200

200
200

23 ก.พ. รี
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา ทองใส
20
19.00 น. อินธิเสน,คุณปู่วิกตอร์ เติน,คุณย่ายูรีอา เฟือง อินธิเสน,
โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารีอา ตอง ประกิ่ง
 อุทิศให้ มารีอา พรสวาท,มีคาแอล ทวีศักดิ์ ยงบรรทม
 อุทิศให้ มาร์การีตา ยอกร ปานแสน ครบ 10 ปี,ยวง
เฟือง,เปโตร แก๊ต,เอลีซาเบ็ธ โสภา ปานแสน,ลูกา ฮาด,
เอากุสตินา หัสดี ยงบรรทม
 อุทิศให้ ลูกา โนรา,โรซา พับ,เบเนดิก พร้อม มรดก
 อุทิศให้ มารีอา บุญยืน ตาลอ่อน,ฟรังซิสโก เรียม
บังแมน,นายบัญชา ภักดีสวัสดิ์
วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ครูรัตน์ศรี รัตนอุดม,
24 ก.พ. ครูรัดดาวัลย์, ครูอดิศักดิ์ ศรีวรกุล
 อุทิศให้ ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,โทมาพิลา,อัน
20
06.00 น. นา ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,อันนา ผัน,เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอาบาฝ้าย อินธิเสน,มีคา
แอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เปาโลเทเวศน์,เทเรซา อารี
รัตน์ รักษานาม,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์
ทุพแหม่ง,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส ปรารถนา,
อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง,เทเรซา
ประไพศรี เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 มิสซาศีลสมรส สุรศักดิ์ บุญเรืองจักร - อรอุมา พุดษา



15.30 น.
วันอังคาร  อุทิศให้ ซิสเตอร์วาเลรี่ เฉลา อุดมเดช ครบ 100 วัน,
25 ก.พ. เซซีลีอา ยายเกียม,เทเรซา แม่ประเสริฐ อุดมเดช,เทเรซา
เพชรา,ยวง บัปติสต์ ชาญยุทธ ตั้งสกุล
20

06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน ครบ 3 ปี,เปโตร
ลูกๆ

200

200
200
200

วันพุธ 06.00 น.
มิสซาพุธรับเถ้า
26 ก.พ.
20
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ +
19.00 น. มิสซา

ครูจรัส
รัชนี

500
200

วันพฤหัส
27 ก.พ.
20
06.00 น.

มาลินี

300

สายใจ

250

-

-

ครูน้อย

500

300

-

-

-

-

อ.ประไพ

200

อ.วันเพ็ญ

200

ค.พลมารีย์

500

สร้อย

300

อ.วันเพ็ญ

200

สร้อย

300

ถาวร,อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชัย แสนเมือง,อากาทา
บรรเทา,โมเสส บัณฑิต มังกาย,มารีอา พะเยาว์,มีคาแอล
ปะเทียม บังแมน



ลูกหลาน
วิไลลักษณ์
ราไพ

บังอร

09.00 น.
วันศุกร์
28 ก.พ.
20
06.00 น.

19.00 น.

 สุขสาราญครอบครัว อ.มานพ อ.ประไพ ศรีวรกุล,อุทิศ
ให้ เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส คาวอน,อันโตนีโอ นพดล
ศรีวรกุล,
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล,เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส
คาวอน ศรีวรกุล
 มิสซาสุขสาราญคณะพลมารีย์ คอมีเซียมท่าแร่
 สุขสาราญแด่ ยายพียร ชัยวังราช,น.ส.สร้อยทอง
ชัยวังราช,นายแสงดาว,นายธนกร คลังเงิน
 สุขสาราญครอบครัว นางพวงชื่น โทมัส, อุทิศให้
คุณพ่ออันตน คาผง,เปโตร วิง,คริสตินา แพง,อันนา บาดา
กายราช,เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส คาวอน ศรีวรกุล
,ยอห์น บัปติสต์ กิติวัฒน์,เปาโล กมล,ยวง พงษ์นรินทร์
ปทุมมาศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอห์น ทองมี ชัยวังราช,เปโตร ปาน,
อานัสตาเซีย อินตา ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล
จันทรังษี,นายสงวน,นางสาย คลังเงิน วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 เดินรูป 14 ภาค 

วันเสาร์
29 ก.พ.
20
06.00 น.

 สุขสาราญครอบครัว นางประพิศ ชัยหมื่น,อุทิศให้
โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เปโตร เทเวศน์,เทเรซา อารีรัตน์
รักษานาม,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ

นางประพิศ

300

