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พระสงฆ์ประจาบ้านพักสงฆ์ท่าแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

 ข้อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้น

การดาเนินชีวิตความเชื่อ เป็นการกระทาด้วยความรักและเมตตาธรรม

บทอํานวันนี้จากบทเทศน์บนภูเขาในพระวรสารมัทธิว ท๎าทายเรามากๆ เราคุ๎นกับ
ข๎อความตอนแรกที่วํา “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” บํอยๆ เราตีความไมํถกู ต๎องนักวําถ๎าใครทาร๎าย
เรา เราก็ควรทาร๎ายเขาตอบได๎ คาสอนตอนนี้เป็นเรื่องความยุติธรรม มิใชํการแก๎แค๎น พระเจ๎า
ทรงเป็นพระเจ๎าที่ยุติธรรม บํอยๆ ในพันธสัญญาเดิม พระองค์ทรงรักษาสัญญา ทรงทาตาม
สัญญา ถ๎าพระเจ๎าบอกชาวอิสราเอลวําพวกเขาควรทาอะไร และผลจะเป็นอยํางไร ถ๎าพวกเขา
มิได๎ทาตาม พระองค์จะลงโทษเพราะความยุติธรรมถ๎าพวกเขาไมํทาตามคาสั่ง
อีกประโยคหนึ่งที่วํา จงรักศัตรู ดูเหมือนปฏิบัติยากที่สุด จงรักศัตรู และ จงอธิษฐาน
ภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน ทาอะไรฝ่ายกายในนามพระเยซูงํายกวําต๎องสุภาพตอบผู๎ที่ขัดแย๎ง
กับเราใชํไหม ดูแลสวนดอกไม๎ของวัดงํายกวําให๎อภัยลูกชายหรือลูกสาว ทางานในครัวไมํท๎า
ทายเทํากับต๎องรักผู๎รํวมงานที่ไมํปฏิบัติหน๎าที่ หรือเพื่อนบ๎านที่ชอบโต๎เถียงและทาให๎เรา
หงุดหงิด แนํนอน สวนและการทาอาหารเป็นสิ่งที่ดีและจาเป็น แตํการรักศัตรู หรือการ
อธิษฐานภาวนาสาหรับผู๎ที่เบียดเบียนเราเป็นสิ่งที่ทายากจริงๆ

พระเยซูเจ๎าทรงสอนเราวันนี้วํา การตอบรับที่ยิ่งใหญํที่สุดในทุกสถานการณ์ก็คอื ความ
รัก เป็นการเลียนแบบวิธีที่พระเจ๎าทรงทากับเรา ลูกๆ ของพระองค์ เป็นพระเมตตายิ่งใหญํ เมื่อ
เราตระหนักวําเราไมํมีคุณคําที่พระเจ๎าทรงรักเรา ยิ่งเมื่อตระหนักวําความรักและเมตตาธรรม
ของพระองค์เป็นของประทานบริสุทธิ์ เราควรตอบสนองพระองค์ด๎วยความกตัญญูรู๎คุณ และ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเรากับผู๎อื่น แม๎จะรู๎สึกขัดแย๎งที่ต๎องใจดีกับบุคคลที่ไมํดกี ับเรา
แตํนี่เป็นสิ่งที่พระเจ๎าขอให๎เราทา ดาเนินชีวิตตามพระวรสาร จริงๆ เป็นแกํนของการประกาศ
ขําวดี แนํนอน การอธิษฐานภาวนาเพื่อผู๎อื่นและการปฏิบัติอยํางนํารักกับเขา มิได๎หมายความ
วํา เราต๎องทนแบบไมํเคารพ หรือยอมให๎ผู๎อื่นใช๎เราในทางที่ผิด แตํเราต๎องมีขอบเขตที่
เหมาะสมที่ปกป้องเรามิให๎ผู๎อื่นทากับเราแบบผิดๆ และขาดความเคารพ
ในตอนท๎ายของพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ๎าทรงบอกให๎ “ท่านจงเป็นคนดีอย่าง
สมบูรณ์” ตรงนี้พระองค์มิได๎ขอให๎เราเป็นคนสมบูรณ์ตามตัวอักษร เนื่องจากมนุษย์อํอนแอและ
ทาบาป แตํพระองค์สอนเราให๎เป็นคนดีอยํางสมบูรณ์ในความหมายวํา ให๎พยายามทุกวัน เป็น
ทุกสิ่งที่พระเจ๎าทรงสอนเราให๎เป็น ให๎รักโดยไมํจากัด ให๎ใจดี ให๎เมตตาตํอผู๎ขัดสน เราทาสิ่ง
เหลํานี้ อาศัยพระหรรษทานของพระเจ๎า พระองค์จะเปลี่ยนแปลงเรา และเปลี่ยนแปลงโลก
รอบตัวเรา พระเยซูเจ๎ามิได๎กลําววํา ทาเชํนนี้ได๎งํายๆ แตํชัดเจน พระองค์ทรงเรียกเราให๎ไปรับ
ใช๎พระองค์ และสร๎างอาณาจักรพระเจ๎าในโลก
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 17 จานวน 16,350 บาท ขอพระอวยพรพี่น๎องทุกทําน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 17 : อํานพระวาจาโดย ครูปราณี แสนเมือง กับ
ครูโสภาพร บรรจงศิลป์ พร้อมผู้ช่วยพิธกี รรม ชุดที่ 4 : กานันประสิทธิ์ / สท.สมจิตร /
สท.สุรศักดิ์ / คุณอดุลย์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 17 : อํานพระวาจาโดย โดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์

4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 17 : อํานพระวาจาโดย น.ส.จีรภา ชัยวังราช กับ
น.ส.อริษา พาพรมลิก
5. วันอาทิตย์นี้ (อา. 19 กุมภาพันธ์ 17) : พิธีล๎างบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 17 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปีติมหา
การุญ ขอเชิญผู๎นากลุํมยํอย และผู๎สนใจเข๎ารํวมประชุมอยํางพร๎อมเพรียงกัน
7. ประชุมกลุม่ ย่อยบีอีซี : ขอเชิญพี่น๎องทุกคน เข๎ารํวมประชุมกลุํมยํอยบีอีซีในชุมชน และคุ๎ม
ของตนเอง ในวันพุธที่ 22 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 17 เวลา 19.00 น.
8. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 17 เวลา 10.00 น. วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง / วัดแมํ
พระราชินีแหํงสายประคาศักดิ์สิทธิ์ จอมแจ้ง / วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล เชียงยืน
 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 17 เวลา 10.00 น. วัดแมํพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โคกแก้ว
9. คุณพ่อเจ้าวัด : จะไปเข๎าเงียบสํวนตัวที่สวนเจ็ดริน จังหวัดเชียงใหมํ ตั้งแตํวันที่ 19 ถึง 27
กุมภาพันธ์ 17 เป็นโอกาสเตรียมจิตใจสาหรับการฉลองครบรอบบวช 25 ปีของคุณพํอ
10. ค่ายคาสอน : สาหรับเด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกาลัง จึงขอให๎เด็กชั้น ป. 4 และ
ป. 6 ที่มีรายชื่อตามที่ซิสเตอร์ได๎เลือกไว๎แล๎ว ให๎มาเข๎าคํายฟื้นฟูจิตใจและซ๎อมพิธีใน
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 17 เริ่มเวลา 08.00 น. สํวนเด็กที่ไมํมีรายชื่อเนื่องจากไมํมาเรียนคา
สอนเลย สวดก็ไมํได๎ เอาไว๎ให๎เตรียมตัวให๎พร๎อมกวํานี้อกี หนึ่งปี
11. ประกาศศีลบวชสังฆานุกร ครั้งที่ 2 : มิสซังของเรามีผู๎ได๎รับการบวชเป็นสังฆานุกร 1 คน
คือ บราเดอร์ยอแซฟ ขวัญชัย นาอุดม ลูกวัดทําแรํ ( ประกาศเป็นครั้งที่ 2 )
12. คุณพ่อขอขอบคุณ : ทุกชุมชน ทุกคุ๎มที่รวบรวมเงินสาหรับสุสานศักดิ์สิทธิ์ของเรา ครัว
เรือนละ 100 บาท ในโครงการสุสานสะอาดทั้งปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 แล๎ว เวลานี้แตํละชุมชนก็
กาลังทยอยมาเรื่อยๆ เมื่อได๎ครบแล๎วคุณพํอจะลงสารวัดให๎พวกเราดู
13. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหวําง นายธานี ทิพธนวัฒนะ บุตรนายเอกชัย กับ นางวราภรณ์
ทิพธนวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กับ น.ส.จุรีลักษณ์ ปากหวาน บุตรีนายสมสมัย กับ
นางทองวัน ปากหวาน ต.โนนสวําง อ.นิคมคาสร๎อย จ.มุกดาหาร

14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3
คู่ที่ 1 ระหวําง ยอแซฟ รัฎต์ตริณ เชียนพลแสน บุตรนายยุทธการ พรมแสง กับ
นางรุํงนภา เชียนพลแสน เลขที่ 810 หมูํ 7 ต.ทําแรํ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ธนารักษ์
เมืองโคตร บุตรีนายประมูล กับ นางสวย เมืองโคตร อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
คู่ที่ 2 ระหวําง เปโตร อานาจ บุรีวงศ์วัฒนะ บุตรนายประสาท กับ นางบุญเรือง
บุรีวงศ์วัฒนะ เลขที่ 683 หมูํ 1 ต.ทําแรํ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.พิมลณัฎฐ์ ล้อมสระน้อย
บุตรีนายเทา กับ นางยวน ล๎อมสระน๎อย เลขที่ 69 หมูํ 4 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
15. ประกาศศีลสมรสหมู่ครั้งที่ 2
คู่ที่ 1 ระหวําง นายวีระพล บุตรโคษา บุตรนายธวัช พรมแสง กับ นางมะลิวัลย์
บุตรโคษา กับ โรซา ทัศนา ยงคาชา บุตรีนายประดิษฐ์ กับ นางลาเทียน ยงคาชา
คู่ที่ 2 ระหวําง เปโตร อภิชาติ ร่มโพธิ์ชัย บุตรนายระเบียบ กับ นางจันทร์มา รํมโพธิ์ชัย
กับ นางปภาดา สีก่า บุตรีนายประสาท กับ นางลาตี สีก่า
คู่ที่ 3 ระหวําง นายวิทยา ฮันวงศ์ บุตรนายบุญเรือง ฮันวงศ์ กับ นางหนูเภา คาศรี กับ
มารีอา วิภาพร อินธิเสน บุตรีนายบุญเมือง กับ นางวิรัตน์ อินธิเสน
คู่ที่ 4 ระหวําง นายศิริชัย เขาทอง บุตรนายสารวย กับ นางทองจันทร์ เขาทอง กับ
มารีอา พรธิดา เหนือกลาง บุตรีนายไพบูลย์ กับ นางวิจิตรา เหนือกลาง
คู่ที่ 5 ระหวําง นายศักดิ์ดา อุปรี บุตรนายบุญชม กับ นางสมัย อุปรี กับ มารีอา
จันทร์สมร ยงบรรทม บุตรีนายสะเอื้อน กับ นางนาง ยงบรรทม
คู่ที่ 6 ระหวําง นายศราวุธ อุปพงษ์ บุตรนายชลาม กับ นางเทียนทอง อุปพงษ์ กับ
กาทารีนา อุลัยวรรณ แสนพลอ่อน บุตรีนายหนูพล แสนพลอํอน กับ นางประธาน ว๎ามป้อม
คู่ที่ 7 ระหวําง นายหนูไกร สุทธิเสน บุตรนายฝอย กับ นางไข สุทธิเสน กับ
นางจันทร์ชม อาจุฬา บุตรีนายแดง กับ นางแพง อาจุฬา
คู่ที่ 8 ระหวําง นายมณี ก่อกง บุตรนายสาลี กับ นางเพ็ง กํอกง กับ มารีอา พิสมัย
ดาบสีพาย บุตรีนายวิลัย ดาบสีพาย กับ นางวิจิตร วัฒนะสุระ

คู่ที่ 9 ระหวําง นายกมลวิศิษฎ์ ปิยจิตรไพรัช บุตรนายสมบูรณ์ กับ นางเหิน ปิยจิตร
ไพรัช กับ นางชัญญานุช อินสถิตย์ บุตรีนายบุญสํง อินสถิตย์ กับ นางมณฑา จันทร์สํอง
คู่ที่ 10 ระหวําง เปโตร พรหมลิขิต แร่ถ่าย บุตรนายพิจิตร กับ นางนวลจันทร์ แรํถําย
กับ อันนา วิไลลักษณ์ เชียนพลแสน บุตรีนายบัญชา กับ นางดารากร เชียนพลแสน
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 17
วัน/เวลา
โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่น้องชำวท่ำแร่ทุกท่ำน 
อาทิตย์
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายทรงสิทธิ์ อินธิราช
19 ก.พ. 17  สุขสำรำญแดํ สมาชิกชุมชนกลางใต๎ทุกคน
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว มารีอา ศิริวรรณ โกษคาร, อุทศิ ให๎
 วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไมํมีใครคิดถึง
 อุทิศให๎ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาตํอน,เซซีลอี า หา,
โทมา สาย,คุณแมํ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี วิญญาณญาติพี่น๎องที่
ลํวงลับ
 อุทิศให๎ มีคาแอล เจริญ เหนือกลาง
 อุทิศให๎ มาร์ธา โสภา,ยอแซฟ ถอง ดาบสมเด็จ
 อุทิศให๎ เปโตร เหมือน บุดดีด๎วง
 อุทิศให๎ มอนิกา ลบ,เปโตร ม๎าว,เปโตร ลาธาร,ยวง เล๎ง
นามโยธา,คุณยายมอนิกา พอ,เปโตร สร๎าง นามละคร,มารีอา
พายา เสมอพิทักษ์ วิญญาณญาติพี่น๎องที่ลํวงลับ วิญญาณใน
ไฟชาระ
 อุทิศให๎ เปโตร พรศิลป์ กาแก๎ว วิญญาณญาติพี่น๎องที่ 

ผู้ขอ

ทาบุญ

นายทรงสิทธิ์
นายเสงี่ยม
คุณศิริวรรณ

200
300
500

นางพิสมัย

200

ภรรยา – ลูกๆ
นางวิไลวรรณ
นางวิลเลียม
ตาสาเนียง

ลูก

200
200
200
200

200

ลํวงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให๎ มารีอา นิรมล,มาตินนา นา อินธิราช,ยอแซฟ
สุพรรณ
 อุทิศให๎ อัลแซมโม อุดม,เยโนเวฟา เกษตร อินธิราช
 อุทิศให๎ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา พิลา,อันนา ทองอยูํ,
เปโตร เซิก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา แจ๎ง,บาผาย อินธิเสน
,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให๎ วิญญาณสมาชิกกลุํมเฝ้าศีลที่ลํวงลับ
 อุทิศให๎ ยอแซฟ ชายแดน,เปโตร ธีระพงษ์,เปโตร บัวลอง,
เปโตร ก๎ง,อันนา นาง ฮันวงศ์,เปโตร ผาวี,ลูซีอา สมหวัง,
เปาโล ไตรณรงค์ ยงบรรทม,ซูซานนา จินตนา ตระสายวา,
มักดาเลนา สีดา จําเหม
 อุทิศให๎ เปโตร สมพล,อันนา สุข ฮันวงศ์
 อุทิศให๎ เปโตร สาเร็จ ยงคาชา ครบ 100 วัน
 อุทิศให๎ อันดรูว์ บุญมา,มารีอา กาง,โซเฟีย คามี,มีคาแอล
วารี ผาสีดา วิญญาณญาติพี่น๎องที่ลํวงลับ

นายทรงสิทธิ์

200

นายทรงสิทธิ์
ครูหวาน

200
200

กลุํมเฝ้าศีล
นางละออ

200
500

นางวาลี
ครูมาลินี
นางน๎อย

300
500
200

น.ส.จิดาภาธิดา
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ร๎านแวํนไทยแลนด์ นครพนม,
19 ก.พ. 17 นายกฤศ์ธญะพนธ์ วรภัทรเจริญ, น.ส.จิดาภาธิดา ศรีวรกุล
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายพูนศิลป์ - นางอุบลวรรณ ราชคา นางอุบลวรรณ
 และลูกๆ หลานๆ ญาติพี่น๎องทุกคน, อุทิศให๎ มีคาแอล สวาท
,มารีอา ยายไขํ,เทเรซา จันทร์จิรา อุปพงษ์ วิญญาณที่ไมํมีใคร
คิดถึง
 สุขสาราญแดํ น.ส.ประภาพร,นายเจษฎา อุปพงษ์ และ
น.ส.ประภาพร
ลูกๆ หลานๆทุกคน,อุทิศให๎ มารีอา ยายไขํ,ยูลีอานา บัวพา
อุปพงษ์,มีคาแอล สวาท,เทเรซา จันทร์จิรา,เปโตร ออม
กิตติราช,เปาโล ธนากร จันทรังษี,ยวง บัปติสตา นิจจา 

1,500
200

300

ผาดํานแก๎ว,มารีอา รัตนาภรณ์ คงฉาย,ยวง ทวีรัตน์ ตระกูลมา
,กาทารีนา เนตรนภา คอมแพงจันทร์,แมํพิมพา สิงหา,
จําสิบเอก คฑาวุฒิ บุญทศ,นายประพจน์ คาระวะ วิญญาณ
ญาติพี่น๎องที่ลํวงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นายชวนจิตร มือกุศลล นางอาภัย
เชียงแมน, อุทิศให๎ เบนาโด ตัน,อังแนส สุริ,มารีอา นันทิชา
,มารีอา พรนภา,มีคาแอล ณรงค์ ยงบรรทม
 สุขสาราญครอบครัว นายสนอง แรํถําย, อุทิศให๎ มัทธิว
สวําง,เทเรซา สวรรค์,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล สุรชัย,
กาทารีนา วันใด,ยอแซฟ สุดสาคร,มารีอา มักดาเลนา หนูรื่น
แรํถําย
 อุทิศให๎ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่น๎องที่ลํวงลับ
 อุทิศให๎ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก กายราช
 อุทิศให๎ เปาโล ชูเกียรติ กายราช ครบ 100 วัน
 อุทิศให๎ เปโตร พงศรี อาจุฬา
 อุทิศให๎ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
 อุทิศให๎ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหมํง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยูํ,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ๎ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให๎ เฮโลนีมัส คาหล๎า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช, คุณปู่เดือน, คุณยําหยิบ รุจิพจน์,คุณพํอมีคาแอล
เสนีย์,เปาโล บุญมี,เปโตร ประสงค์,มารีอา สิมมะลี


นางนิลม

นางนิลม

ลูกหลาน

200

200

200

ครูชูศรี

200

ลูก
นางวิไล
นางมะลิซ๎อน
ครูผํอง

200
200
200
300

อ.ราไพวรรณ

200

สกลธวัฒน์,มารีอา สร๎อยสุดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต
เหลําบุรี
 อุทิศให๎ โรซา เกษรา,เปโตร ชื่น ซึมเมฆ,โรซา มุนซา,
เปโตร แพง ชมภูจันทร์,คุณป้ากุล, คุณลุงประสิทธิ์ อุปรี
วิญญาณญาติพี่น๎องที่ลํวงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให๎ ยอแซฟ มนัส อุตพันธ์,มีคาแอล บุญมาก,
เอากุสตินา จอมศรี,โทมัส วิโรจน์ โน๏ตสุภา,ตีโมเทว เขียน,
เซซีลีอา ยายนา,เปาโล บัวอํอน เพียแก๎ว,โรซา นารี ภักดีสวัสดิ์
,มารีอา ลาดวน ทรงเหล็กสิงห์ วิญญาณญาติพี่น๎องที่ลํวงลับ
 อุทิศให๎ อันนา ศิรินภา,อันนา โสภา ดาบสมเด็จ,ยวง
รามาโซ เอือ้ น ปานสังข์
 อุทิศให๎ เทเรซา ซูซานนา,มีคาแอล วรชัย หาญรินทร์ล
ยอห์น บัปติสต์ ใจเลิศ เชียนพลแสน
 อุทิศให๎ เทเรซา นฤมล คอมแพงจันทร์ ครบ 1 ปี
 อุทิศให๎ ฟรังซิสโก วัง ศรีวรกุล,เทเรซา รสสา,มารีอา
ประกอบ,เปโตร วัง,เบเนดิก วัน,มารีอา นภาพร,มารีอา วนิดา,
เทเรซา สมศรี ศรีวรกุล,นายไสว,นางยุง นวลมณี
 อุทิศให๎ เทเรซา จิราภรณ์,เทเรซา เหรียญ,เทเรซา ดุษฎี
จันทิวงศ์ วิญญาณญาติพี่น๎องทั้งสองฝ่ายที่ลํวงลับ
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นางมาลัย ปานแสน และ
19 ก.พ. 17 ลูกๆหลานๆ
19.00 น.  สุขสำรำญคล๎ายวันเกิด นายตะวัน ทองอุบล
 อุทิศให๎ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให๎ สเตฟาโน พํวง ศรีวรกุล ครบ 18 ปี
 อุทิศให๎ เปโตร แก๏ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา ปานแสน
 อุทิศให๎ ยอแซฟ ดิเรก ปานแสน ครบ 7 ปี
 อุทิศให๎ ยวง เพือง,มาร์การีตา ยอกร ปานแสน ครบ 7 ปี
 อุทิศให๎ ยอแซฟ สมชาย โพธิลุน


ตาสาเนียง

200

นางสุวรรณา

300

ละเอียด

400

นางมะลิ

200

คุณพัชรินทร์
นางขนิษฐา

500
300

นางดารณี

200

นางมาลัย

300

ลูกๆ
ภรรยา – ลูกๆ
นาลมาลัย
นางมาลัย
นางมาลัย
ยายมน

200
200
200
200
200
200
200

 อุทิศให๎ มารีอา กอแรตตี ไพลี ชาเครือ,มารีอา ผกาวัน,
เปโตร สมพร,เปโตร วีระพงษ์ มือกุศล,เปาโล พนม,มีคาแอล
สมเวช,เปโตร เพียร,แบร์นาแด๏ต อุทิศ ฤทธิปะ
วันจันทร์  สุขสาราญครอบครัว นายเป๋ นางมารวม ชัยวังราช,
20 ก.พ. 17 อุทิศให๎ ยอห์น ทองมี ชัยวังราช ครบ 28 ปี,เปโตร ปาน,อันนา
06.00 น. ตาเซีย อินตา ชัยวังราช,องเหือง,บาเหือง จันทิ,ยวง พวง,
ซาบีนา นวล,อันนา เลี่ยมพันธ์,เปาโล สมรัตน์ จันทรังษี
วิญญาณญาติพี่น๎องทั้งสองฝ่ายที่ลํวงลับ
 อุทิศให๎ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให๎ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหมํง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยูํ,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ๎ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให๎ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม
 อุทิศให๎ เทเรซา วิมาน ทรงหาคา ครบ 1 เดือน
 อุทิศให๎ ยอแซฟ คาเพียน กวนคาอุ๎ย ครบ 1 ปี
 ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี
19.00 น.
วันอังคาร  อุทิศให๎ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
21 ก.พ. 17  อุทิศให๎ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหมํง,โทมา พิลา,อันนา
06.00 น. ทองอยูํ,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ๎ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ


นางชมมณี

500

นางมารวม

500

ลูกๆ
ครูผํอง

200
300

แมํ
ลูกหลาน
ทิพนพา
-

200
300
500
-

ลูกๆ
ครูผํอง

200
300

 อุทิศให๎ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม
 อุทิศให๎ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา พิลา,อันนา ทองอยูํ,
เปโตร เซิก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา แจ๎ง,บาผาย อินธิเสน
,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให๎ อากาทา สีไว คาศรี วิญญาณในไฟชาระ

นางสมคิด
ครูหวาน

200
200

ป.พรหมจารีฯ

200

วันพุธ  สุขสาราญแดํ น.ส.ลลินธร ยงดี
22 ก.พ. 17  สุขสำรำญคล๎ายวันเกิด นายณัฐวุฒิ ชัยวังราช
06.00 น.  อุทศิ ให๎ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให๎ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให๎ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหมํง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยูํ,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ๎ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให๎ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม
19.00 น.  ประชุมบีอีซี

น.ส.ลลินธร
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วันพฤหัส  อุทิศให๎ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
23 ก.พ. 17  อุทิศให๎ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหมํง,โทมา พิลา,อันนา
06.00 น. ทองอยู,ํ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ๎ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ


ลูกๆ
ครูผํอง

200
300

 อุทิศให๎ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม
 อุทิศให๎ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา พิลา,อันนา ทองอยูํ,
เปโตร เซิก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา แจ๎ง,บาผาย อินธิเสน
,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ วิญญาณในไฟชาระ
19.00 น.
วันศุกร์
24 ก.พ. 17
06.00 น.

 ประชุมบีอีซี
 อุทิศให๎ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให๎ คุณยายอากาทา สีไว คาศรี
 อุทิศให๎ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหมํง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยูํ,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ๎ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให๎ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม ครบ 3 สัปดาห์
 อุทิศให๎ ยอแซฟ บุญดี พงศ์ชีวะกุล,เปโตร องบําน,อันนา
บาบําน,ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,เปโตร วิชัย วิญญาณญาติพี่
น๎องที่ลํวงลับ

วันเสาร์  อุทิศให๎ มารีอา บันเยียม อุปพงษ์
25 ก.พ. 17  อุทิศให๎ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให๎ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหมํง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยูํ,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ๎ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส 
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ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให๎ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให๎ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา พิลา,อันนา ทองอยูํ,
เปโตร เซิก,อันนา เคน,โทมา ดา,อันนา แจ๎ง,บาผาย อินธิเสน
,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์ วิญญาณในไฟชาระ

ลูกหลาน
ครูหวาน

200
200

นักบุญโปลีการ์ป ( พระสังฆราช และมรณสักขี )
ระลึกถึงทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
นักบุญโปลีการ์ปเปลี่ยนมาถือคริสต์ศาสนาโดยการชี้นาของนักบุญยอห์นผู๎นิพนธ์
พระวรสาร ผู๎ซึ่งตํอมาได๎แตํงตั้งทํานเป็นสังฆราชของ Smyrna ในปี 155 จักรพรรดิ Marcus

Aurelius แหํงอาณาจักรโรมันสํงทหารไปจับตัวทําน ทํานจัดอาหารเลี้ยงทหารที่จะมาจับตัว
แมํ
ป้าบุญลอง

200
200

ลูกๆ
ลูกๆ
ครูผํอง

200
200
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ทํานอยํางดีและพูดคุยกับพวกเขาด๎วยความเป็นกันเอง พร๎อมกับสวดเพื่อพวกเขาด๎วยความร๎อน
รน กระทั่งวําทหารบางคนเปลี่ยนมาถือคริสตศาสนา เจ๎าเมืองชวนเชิญทํานให๎ละทิ้งความเชื่อ
ในพระคริสตเจ๎า ทํานตอบเขาวํา “ข้าพเจ้าได้รับใช้พระคริสตเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีและ
พระองค์ไม่เคยทาให้ข้าพเจ้าต้องเสียใจ แล้วข้าพเจ้าจะกล่าวผรุสวาทกษัตริย์และพระผู้ไถ่ของ
ข้าพเจ้าได้อย่างไร? ท่านขู่ว่าจะเผาข้าพเจ้าด้วยไฟที่ลุกร้อนอยู่แค่ไม่นาน หลังจากนัน้ ก็จะดับลง
แต่ท่านกลับไม่สนใจไฟที่จะแผดเผาลงโทษคนชั่วช้าที่ไม่มีวันดับ”
ทํานถูกแทงด๎วยหอกและรํางของทํานถูกเผาจนเป็นขี้เถ๎า ทํานกลําวลาทุกคนเป็นคา
ภาวนาวํา “ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามาถึงยามนี้
เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ติดตามบรรดามรณสักขีและมีโอกาสดื่มพระโลหิตจากกาลิกษ์ของพระ
คริสตเจ้าพร้อมกับพวกเขา”

