วันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 28
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 18 06.00 น. = 4,526.- / 07.30 น. = 3,079.- /
10.30 น. = 4,710.- /19.00 น. = 3,908.- รวม 16,223 บาท (อา.ที่ 24 มิ.ย. : 15,329 บ.)
2. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จานวน 5,400 บาท
3. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย นายนภาศาสตร์ กับ
นางสมคิด ชาแสน พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 : กานันประสิทธิ์ บริบูรณ์ / สท.สมจิตร
มังกาย / สท.สุรศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย ครูชูศรี กายราช กับ
ครูสุรภิน ทองศิริ
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุณี แดงลีท่า
กับ น.ส.รุ่งทิวา ชัยวังราช
6. เชิญสมาชิกกลุ่มพระหฤทัย : ประชุมในวันนี้ เวลา 12.30 น. ที่ห้องเฝ้าศีลฯวัดของพวกเรา
7. เข้าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 10 - วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018 ในวันพุธมีพิธีมิสซา +
พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามปกติ เวลา 19.00 น.
8. วันอาทิตย์หน้า (อา. 15 กรกฎาคม 18) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง

วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
9. เชิญพี่น้องร่วมฉลองวัด นักบุญเปโตร ศรีสงคราม ณ อาคารเรียนมีคาแอล โรงเรียนเซนต์
ยอแซฟ ศรีสงคราม ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.คุณพ่ออติชาติ ธรรมวงศ์
เจ้าวัด ขอรับโรงทาน ธารน้าใจสมทบจากพี่น้องชาวท่าแร่ด้วย
10. เชิญพี่น้องชาวท่าแร่ร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสมรสขึ้นไป ซึ่งผ่านการอบรม สชค.
มาแล้ว เข้าร่วมอบรมฟื้นฟู ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 14.00 น.ที่วัดท่าแร่ของพวกเรา โดยเวลา
10.00 น.มีพิธีมิสซา และรับเกียรติบัตร
11. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายชาญณรงค์ มงคล บุตรนายบริบูรณ์ กับ นาง
นงเยาว์ มงคล ที่อยู่ 101 หมู่ 6 ต.ยอดชาติ อ.วังยาง จ.นครพนม กับ เทเรซา กมลวรรณ
วิโรจน์สุริวงศ์ บุตรีนายปรีชา กับ นางปวีณา วิโรจน์สุริวงศ์ ที่อยู่ 73/8 หมู่ 1 ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร
12. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจาคแล้ว
1,258 ตรม.ยังเหลืออีก 367 ตรม. : อุทิศให้โทมัส บัญชา,เซซีลีอา หนูรื่น,เปาลา วรัชดา 2
ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ทาบุญ

นายวีระชัย

200

ทรงสิทธิ์
นางแก้วตา

200
500

 สุขสาราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

 สุขสาราญครอบครัว นายวีระชัย – นางบรรทม
8 ก.ค.18 อุดมเดช
07.30 น.  สุขสาราญแด่ นายอัครวุฒิ อินธิราช
  สุขสาราญครอบครัว นายประพิศ แสนปาก,
ครอบครัวนางแก้วตา แสนปาก, อุทิศให้ ยอแซฟ
ทองดี,มาร์ธา มุย้ คาศรี ,แองเจลีโอ คาแดง อุปรี ,โทมา
สุทธิ,เทเรซา เลื่อน แสนปาก
อาทิตย์

ผู้ขอ

 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว
นางมณี รัตน์ มิลงั ค์,อุทิศให้ อากุสติโน องชา (พรมมา)
,ลูซีอา บัวผัน,เปโตร แดง,เทเรซา ลัดดา อุ่นหล้า
 สุขสาราญครอบครัว นางกนกพร อินธิราช, 
นายณัฐพงษ์,นายภัคเนตร หาญมนตรี , อุทิศให้
เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช วิญญาณปู่ ย่า ตา ทวด
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 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 ,
จ่าสิบเอก แสง อ้นสูงเนิน และญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมัส สมจิตร แสนปาก
 อุทิศให้ โยเซฟี นา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พาพรมลิด
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ จ่าสิบเอกเปโตร ปรารถนา ชัยราช
 อุทิศให้ มีคาแอล วัง ศรพิมพ์
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ วิญญาณญาติ
พีน่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมา ดา,มารี อา บาฝ่ าย,มีคาแอล บุญเรื อง
,มารี อา บุญเรี ยบ,มีคาแอล ประยงค์,ยอแซฟ ณรงค์
อุดมเดช,มารี อา นงค์เยาว์

นางมณี รัตน์

กนกพร

นางพิสมัย

ลูกหลาน
ลูก

500

 อุทิศให้ เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,ราฟาแอล
นายวีระชัย
วัชริ นทร์,ฟรังซิ สโก เพลิง,มารี อา หยุง่ , นายธีรภัทร
อุดมเดช
 อุทิศให้ เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์ ครบ 2 ปี ,เทเรซา นายสิทธิชยั
ประพันธ์ เสมอพิทกั ษ์ ครบ 9 ปี
 อุทิศให้ มาร์ธา โทก,ยอแซฟ ขาน บุตรโค
ทรงสิทธิ์
 อุทิศให้ เยโนเวฟา เกษตร,อังแซมโม อุดม,มารี อา
ทรงสิทธิ์
นิรมล อินธิราช
 อุทิศให้ ยอแซฟ เกิด,มารี อา สมนึก,เปโตร ทวีศกั ดิ์ กล้องเพชร
คาศรี วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ บัวฤทธิ์,อังเยลา คาใบ่,
วัตนีย ์
มีคาแอล ณรงค์,อันนา วัฒนา,เทเรซา อุไรวรรณ,
มารี อา อาพร กายราช

200

200

200
200

 สุขสาราญครอบครัว อ.หิรัญ ครู ลดาวัลย์
8 ก.ค.18 แก้วเสถียร และลูกหลาน
10.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ชัญญานุช ราชชมภู
 ครบ 7 ปี
 สุขสาราญครอบครัว นายวินัย, นางหนูรัก
ธนณรงค์, ครอบครัวนายจีระศักดิ์ นางพัชริ นทร์
ธนณรงค์
 สุขสาราญแด่ ด.ช.ธนวัฒน์ ธนณรงค์
 สุขสาราญครอบครัว นายทินกร มานะโพน และ
ลูกๆหลานๆทุกคน, อุทิศให้ เปาโล เฉลิมพล
มานะโพน
อาทิตย์

นางสุวรรณ
ลูกๆ
นางจาเนียร
นางบุญสูง
นางมณี รัตน์
นางสุภาพร
อ.ประสิทธิ์

200
200
200
200
200
200
300

200


200
200
200
200
200

อ.ลดาวัลย์

200

อ.เพลินพิศ

200

นางหนูรัก

300

นางหนูรัก
ทัศวริ นทร์

200
200

 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,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,กาทารี นา ราตรี ศรี วรกุล
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ กาทารี นา ราตรี ศรี วรกุล
 อุทิศให้ โรซา นิพร ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน ครบ 2 เดือน
 อุทิศให้ อันนา หมี่ ศรี เรไร
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิมมา อุดมเดช,
เทเรซา จิราภรณ์,เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย, นายวิสุทธิ์
แก้วเสถียร วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,เบดา
ทะศรี ,กาทารี นา เหลี่ยน,มีคาแอล ชูศกั ดิ์,นายพิชิต
โสริ นทร์,ลูซีอา บางีน อุดมเดช,คุณพ่อวิสูง,คุณแม่
วาริ นทร์ โรจนโอฬาร
 อุทิศให้ มาร์ธา สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครู ขนั ธ์
มนตรี สา,กาทารี นา พรทิพย์ กอโคตร
 อุทิศให้ ลูกา สาย,ฟิ โลมีนา คาเฮียง บุบผาชัย,
พ่อทองพูน, แม่ศรี นวล ธนณรงค์
 อุทิศให้ อ.สมหมาย ศรี อ่อน,ลุงบุญแถม ศรี เทพ,

ลูกหลาน

ครู ชูศรี

200

200

อ.สุ นทราภรณ์

200

มุกดา-อุไรรัตน์

500
200
200
200

ลูกหลาน
ลูกๆหลานๆ
คุณนาง
ญาติ
อ.ลดาวัลย์

1,000
200

อ.เพลินพิศ

200

อ.เพลินพิศ

200

นางหนูรัก

300

คุณนิกร

200

ลูกา ทอน จันทรังษี, นางจามจุรี ดะประชุม
 อุทิศให้ อากาทา สุข,เปาโล ซอน,นอแอ ประจักษ์
คุณนิกร
ตระกูลมา,เปาโล วิรัตน์ ศรี วรกุล,มัทธิว เดิรก์ แวนสัน
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

 อุทิศให้ เปาโล สนทนา,มารี อา ตาล ยงจาเริ ญ,อัน
คุณพัชนี
ตน ประมวล,เทเรซา ถนอม มือกุศล วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับทั้งสองฝ่ าย
ไกรยาณี
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายพลชัย – นางไกรยาณี ชัยหมื่น
8 ก.ค.18  สุขสาราญครอบครัว นางกนกวรรณ ดาวิสนั
กนกวรรณ
19.00 น.  สุขสาราญแด่ น.ส.นันท์ธานิตย์ ชัยหมื่น,
นันท์ธานิตย์
 สุขสาราญครอบครัวนายขจรศักดิ์ ทองอันตัง, อุทิศให้
ฟรังซิสโก บุญยงค์ ทองอันตัง,แคทธารี น วัลภา
ทรงเล็กสิงห์,เทเรซา ภักดี ทองอันตัง,โทมา บุปผา,
อันนา วิลา ชัยหมื่น,เปโตร ราศรี ,อันนา ชไมพร
เชียนพลแสน
 สุขสาราญครอบครัวนายเวช - นางหนูพร นาอุดม
คพ.เอ.
และลูกๆ ทุกคน, โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่
ของนายพลวัฒน์ ไชยโก, อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง
ผูล้ ่วงลับทั้ง 2 ฝ่ าย
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว นางวิไลวัลย์
สว่าง,เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปาโล สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,
เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ลูกๆ

200

200

300
200
500

200

200

200

วันจันทร์
9 ก.ค.18

06.00 น.

วันอังคาร
10 ก.ค.18

06.00 น.
วันพุธ
11 ก.ค.18

19.00 น.

ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ นางฤทัย,นายอากาปิ โต,อัลเบนโต เวียงชัย นายเกรี ยงไกร
,นางเพลินพิศ อากอสตา,นางทองใบ ไอบารู ,
นายคมสันต์ เสนาชัย,นางทองใส สิงห์ทองลา

วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
นายวุฒินนั ท์
 อุทิศให้ มีคาแอล ศราวุธ ศรี สกลวงศ์ ครบ 8 ปี ,
เปโตร สมบูรณ์ ศรี สกลวงศ์,ยวง บัปติสตา องเกิ่น
,มารี อา บาเผ เลวัล,ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,มีคาแอล เพ็ง
แสนโสม,พลตารวจตรี อุดมเดช กปิ ตถา ณ อยุธยา
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว นายประสิทธิ์ นรศาสวัต
คุณแม่
และลูกหลาน, ครอบครัว มนูญ นรศาสวัต และลูก
 สุขสาราญแด่ นิสราพร มานะโพน, กุง้ นาง
คุณนาง
เกตุแก้ว ศตวรรต เชียนพลแสน
 สุขสาราญครอบครัวนายเวช - นางหนูพร นาอุดม
คพ.เอ
และลูกๆ ทุกคน, โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่
ของนายพลวัฒน์ ไชยโก, อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง
ผูล้ ่วงลับทั้ง 2 ฝ่ าย
 สุขสาราญครอบครัวนายเวช - นางหนูพร นาอุดม
คพ.เอ
และลูกๆ ทุกคน, โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่
ของนายพลวัฒน์ ไชยโก, อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง
ผูล้ ่วงลับทั้ง 2 ฝ่ าย
 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
คุณอัจจนา
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณอัจจนา ผลจันทร์

200

300

วันพฤหัส
12 ก.ค.18

06.00 น.

200
200
200

วันศุกร์
13 ก.ค.18

06.00 น.
200

200

วันเสาร์

 สุขสาราญครอบครัวนายเวช - นางหนูพร นาอุดม
คพ.เอ
และลูกๆ ทุกคน, โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่
ของนายพลวัฒน์ ไชยโก, อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง
ผูล้ ่วงลับทั้ง 2 ฝ่ าย
 สุขสาราญครอบครัว ยายวิลาวรรณ ยงบรรทม
ป้าวรรณ
และลูกหลานที่อยูใ่ กล้และไกล
 สุขสาราญครอบครัวนายเวช - นางหนูพร นาอุดม
คพ.เอ
และลูกๆ ทุกคน, โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่
ของนายพลวัฒน์ ไชยโก, อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง
ผูล้ ่วงลับทั้ง 2 ฝ่ าย
 อุทิศให้ คุณพ่อเปาโล สมพร,ซิสเตอร์โซลันซี อา
ป้าวรรณ
วิโรจน์ อุปพงษ์,เทเรซา ดาราวรรณ กายราช,เทเรซา
อารี รัตน์,เปาโล เทเวศน์,เปาโล คุณตาสาลี วิญญาณพ่อ
ทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัวนายเวช - นางหนูพร นาอุดม
คพ.เอ
และลูกๆ ทุกคน, โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ของ
นายพลวัฒน์ ไชยโก, อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งผู ้
ล่วงลับทั้ง 2 ฝ่ าย
 โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ,สุขสาราญแด่ รุ่ งฤดี –
วิลยั , อุทิศให้ คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ,โทมา คุย,
ย่าบัวลี ตระกูลมา,โทมัส สมวาร,มารี อา ใหล,ฟิ ลิป
ศรี สวัสดิ์,เทเรซา โสภิตา, ตาผอง,ยายจันที พิลาทา,
มารี อา กองแพง, ตาถอน,
 อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดารงไทย คุณครู ปรี ยาพร
 สุขสาราญครอบครัวนายเวช - นางหนูพร นาอุดม
คพ.เอ

200

200
200

200

200

100

200
200

14 ก.ค.18 และลูกๆ ทุกคน, โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่

06.00 น. ของนายพลวัฒน์ ไชยโก, อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง
ผูล้ ่วงลับทั้ง 2 ฝ่ าย
08.30 น.  อุทิศให้ โทมัส สมจิตร แสนปาก ครบ 100 วัน

นางทองสา

300

