วันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 30
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

บทอ่ านจากพระวรสารนักบุญมาระโก ( มก 6:30-34 )
เวลานั้น บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซู เจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบ
ถึงทุกสิ่ งที่เขาได้ทาและได้สอน พระองค์จึงตรั สกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพัก
ผ่อนกับเราตามลาพังในที่สงัดระยะหนึ่ งเถิ ด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่ มีเวลาแม้
กระทัง่ จะกินอาหาร พระเยซู เจ้าจึงทรงลงเรื อไปยังที่สงัดตามลาพังพร้อมกับบรรดา
อัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซู เจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรื อออกไป
ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรี บเดิ นเท้าออกจากเมื องต่ างๆ ไปที่นั่น
และไปถึงก่ อน เมื่ อเสด็จขึ้นจากเรื อ ทรงแลเห็นประชาชนจานวนมากก็ทรงสงสาร
เพราะเขาเหล่านั้นเป็ นดังฝูงแกะไม่ มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่ มสั่งสอนเขาหลาย
เรื่ อง

ข้ อคิด …
เราจะมีความรู ้สึกที่ดี เมื่อเรารู ้ว่ามีคนที่รักและคอยห่ วงใยเรา ในพระวรสาร
วันนี้ เราจะเห็นว่าพระเยซู เจ้าทรงรักและห่ วงใยอัครสาวกของพระองค์ ทรงพาพวก

เขาไปพักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่ อยจากการเดิ นทางไปเทศน์สอน และยังได้เห็ น
ความรักและความเมตตาของพระองค์ต่อประชาชนที่ติดตามพระองค์ดว้ ย พระองค์
ไม่ได้ต่อว่าพวกเขาสักคาเดี ยวแม้จะไม่ได้พกั ผ่อนก็ตาม พระองค์ทรงเอาใจใส่ ประ
ชาชนเหมื อนนายชุมพาบาลที่ดีที่ดูแลฝูงแกะของตน คริ สตชนทุกคนควรสนใจคน
อื่นด้วยเช่นกัน หลายครั้งเราบอกว่าเราสนใจคนอื่น แต่เราก็ลม้ เหลวเพราะเราไม่ได้
ปฏิบตั ิจริ ง ๆ

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 18 06.00 น. = 6,432.- / 07.30 น. = 4,513.- /
10.30 น. = 3,313.- /19.00 น. = 2,760.- รวม 17,018 บาท (อา.ที่ 8 ก.ค. : 15,098 บ.)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุนิสา มังกาย กับ
น.ส.จุฑารัตน์ ตรงกงนาม พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 : สท.ณรงค์ ศรีษาวรรณ / อ.ศรีสว่าง
คาเสงี่ยม / ครูปองปรีดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.วรัญญา ทองแท้
กับ น.ส.พรชิตา ยงบรรทม
5. ขอขอบคุณ : นวกเณรี มารีอา วิไล สุภารส ที่ได้มาช่วยงาน ตามโครงการฝึกงานแพร่ธรรม
ของนวกเณรี ปี 2 ของคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ ที่วัดของพวกเรา
6. เชิญร่วมฉลองอารามกลาริส กาปูชิน ท่าแร่ และฉลอง 25 ปี : แห่งการปฎิญาณตนของ
ซิสเตอร์มารีย์ อันนา บุษราภรณ์ วรัญชิด ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. ทาง
อารามขอรับโรงทาน ปัจจัย พร้อมทั้งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ในงานวันนี้จากชาวท่าแร่ด้วย
7. วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018 : เวลา 07.00 น. คุณพ่อเจ้าวัดจะไปถวายมิสซาสาหรับ
สัตบุรุษคุ้มโนนสาราญ
8. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจาคแล้ว

1,297 ตรม.ยังเหลืออีก 331 ตรม. : Phongcheewakul – Artbauer 1 ตรม./อุทิศให้กาทารีนา
ราตรี ศรีวรกุล,อันนา เลี่ยมพันธ์,เปาโล สมรัตน์ จันทรังษี 2 ตรม.

อุทิศให้ วิญญาณลูกๆ ญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชาระ 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 ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พาพรมลิด
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ จ่าสิบเอกเปโตร ปรารถนา ชัยราช
 อุทิศให้ มีคาแอล วัง ศรพิมพ์
 อุทิศให้ เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,ราฟาแอล
วัชริ นทร์,นายธีรภัทร อุดมเดช
 อุทิศให้ เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์ ครบ 2 ปี ,เทเรซา
ประพันธ์ เสมอพิทกั ษ์ ครบ 9 ปี
 อุทิศให้ ราฟาแอล เรี่ ยม กายราช,ฟี โลมีนา บัวไข
กายราช ครบ 33 ปี

จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

ทาบุญ

 สุขสาราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายวิจิตร ลาดบาศรี
นายวิจิตร 2,000
22 ก.ค.18  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว
200
07.30 น. นางชนิดา อาจรักษา, สุขสาราญคล้ายวันเกิด
 นายธีรวุฒิ อาจรักษา
 สุขสาราญแด่ อันนา ภาคินี ฮุยลุย
ภาคินี
200
 สุขสาราญครอบครัว ยายบุญสวน อยูแ่ ร่ และลูกๆ บุญสวน
300
หลานๆทุกคน, อุทิศให้ ฟิ ลิป กรม,อากาทา คาพา
อยูแ่ ร่ ,ยอแซฟ มีชยั ,ยอแซฟ ทนงศักดิ์ กาแก้ว,เปาโล
ธนากร จันทรังษี,อันนา วิจิตร เหนือกลาง,เปโตร
เสนียง,ซีมอน สัมฤทธิ์,มารี อา วิภา อยูแ่ ร่ ,ฟรังซิสโก
วัง,เอลีซาเบ็ธ เหรี ยญ กาแก้ว วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว น.ส.สุดชฎา บุตรโค,
น.ส.สุดชฎา 200
นายธงชัย สระแก้ว, อุทิศให้ โทมัส ผาน,มารี อา
บุญจันทร์ บุตรโค วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.กันยกร อุปพงษ์,
น.ส.กันยกร 200
อาทิตย์

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด เทเรซา ละออ ศรี วรกุล
22 ก.ค.18  สุขสาราญแด่ นายวีระยุทธ คาศรี , อุทิศให้
10.30 น. อัมโบรซีโอ ขีง,อันนา จันดา บุญรองเรื อง,อันตน บัน่
 ,อากาทา หวาน
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
อาทิตย์



นางพิสมัย

200

ลูกหลาน
ป้าสุวรรณ
ลูกๆ
นางจาเนียร
นางบุญสูง
นางมณี รัตน์
นายวีระชัย

200
200
200
200
200
200
200

นายสิทธิชยั

200

ยุพาภรณ์

500

ป้าละออ
วีระยุทธ

500
200

ลูกหลาน

200

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,อันนา หมี่ ศรี เรไร
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ กาทารี นา ราตรี ศรี วรกุล ครบ 3 เดือน
 อุทิศให้ โรซา นิพร ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน

ครู ชูศรี
อ.สุ นทราภรณ์

มุกดา-อุไรรัตน์

ลูกหลาน
ลูกๆหลานๆ
ยายประสาน

ลูกๆ
ป้าละออ
ลูกๆ

 สุขสาราญครอบครัว อันนา อรพรรณ มุงคุณ,
อรพรรณ
22 ก.ค.18 อุทิศให้ เปโตร เค้า,เทโอโดรา มา,อังแซม พริ้ ง,มารี อา
19.00 น. วิลยั ตระกูลมา,อันโตนีโอ เคลือบ,มารี อา คาไผ,เปโตร
 ณรงค์ศกั ดิ์ คาศรี วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 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
อาทิตย์

ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ ยอแซฟ สัตย์,มารี อา คาแวง,ยอแซฟ
ป้าแหล่
อนุสรณ์ มานะพล วิญญาณในไฟชาระ

ครู โจ
 อุทิศให้ เปาโล ประดิษฐ์ ซึมเมฆ,ยอแซฟ สมชาย
โพธิลุน,เปโตร เสา อ่อนไทสง
นางโสมธิฏา
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คาสุขมุ ครบ 7 ปี ,
มารี อา หนูทอง คาสุขมุ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

200
200

500
200
200
200
200
500
200
500

วันจันทร์  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
23 ก.ค.18  อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล,เบเนดิกโต

200
400
500

นายอิสรา
ป้าละออ

200
200

อ.นิคม

300

นายอิสรา
ครู ชูศรี

200
200

นายอิสรา
ลูกหลาน

200
300

ทองอุบล
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา

-

-

วันพฤหัส  สุขสาราญครอบครัว นายไพบูลย์ – นางวิจิตรา

นายไพบูลย์

200

06.00 น. คาปาว,อักแนส คาวอน และลูกหลานทุกคน
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา สาราญ กายราช,มีคาแอล
คาเพชร,ลูซีอา ยายเวียน,มารี อา วิมาน อุดมเดช,
เทเรซา มยุรี กุลพันธ์ วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับ
วันอังคาร  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
24 ก.ค.18  อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร ครบ 6 ปี

06.00 น.
200

200

วันพุธ  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
25 ก.ค.18  อุทิศให้ อันโตนีโอ เสลี่ยม ทองอันตัง,อันนา ผึ้ง,
06.00 น. ฟรังซิสโก คง,ยออากิม คลัง บุดดีดว้ ง,เปโตร อุดร

26 ก.ค.18 เหนือกลาง,ครอบครัวนายศิริชยั เขาทอง,น.ส.พรธิดา

06.00 น. เหนือกลาง,ด.ญ.อรกัญญา เขาทอง,สุขสาราญคล้ายวัน
เกิด น.ส.ธิติมา เหนือกลาง, อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา
สุพรรณ,อันนา วิจิตร เหนือกลาง,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,
คุณพ่อผล,คุณแม่เบ็ง,นางจันสี,นางไลอ้อน ประเทพา,
คุณปู่ แสง,คุณสารวย,นางชม้อย เขาทอง,คุณตาลอย
มะเร็งสิทธิ์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
วันศุกร์  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
27 ก.ค.18

06.00 น.
07.00 น.  มิสซาเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันเสาร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพ่อจีระศักดิ์ ยงบรรทม
28 ก.ค.18  สุขสาราญคล้ายวันเกิด บราเดอร์เจมส์ ศรัณญู
06.00 น. กายราช
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์

นักบุญแพนเทเลออน

ระลึกถึงทุกวันที่ 27 กรกฎาคม ของทุกปี
องค์ อุปถัมภ์ : ต่ อต้ านวัณโรค, ชายโสด, แพทย์, อายุรแพทย์, หมอ, เหยื่อของการทรมาน
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ท่านเป็ นคริ สตชนผูเ้ ป็ นอายุรแพทย์ประจาพระองค์ของจักพรรดิแม็กซิ เมี่ยน
ท่านใช้ชีวิตอย่างฆราวาสและอย่างชายโสดแต่เพียงลาพังมานาน จนถึงจุดหนึ่งที่ท่าน
ละทิง้ ความเชื่อความศรัทธาไป และไปตกในบ่วงของสิ่ งล่อลวงทางโลก ชื่นชมสิ่ งที่
โลกให้อย่างมิลืมหู ลืมตา แต่กระนั้นก็ดี ท่านก็สามารถก้าวผ่านสิ่ งเหล่านี้มาได้ แม้จะ
ด้วยความทุกข์ระทม และโดยอาศัยซึ่ งความช่วยเหลือของพระสงฆ์นาม เฮอร์ โมลา
อุส
ท่านกลับหันเหชีวิตสู่ พระศาสนา และนาพาแม้แต่บิดาของท่านมาเข้าหา
ศรัทธาด้วย ท่านได้บริ จาคทานความมัง่ คัง่ ให้กบั ผูย้ ากไร้ ให้การรักษาทางการแพทย์
กับผูเ้ จ็บป่ วยหากยาก ไร้ และไม่แม้แต่จะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ และในบรรดาการรักษาที่
ท่านกระทา มีหลายอาการป่ วยที่หายอย่างน่าอัศจรรย์ โดยอาศัยสาเร็ จได้ซ่ ึ งการ
ภาวนา
ท่านถูกปรักปราว่าเป็ นพวกต่อต้านศาสนา ซึ่ งเป็ นการปรักปราจากผูท้ ี่มีจิต
ริ ษยาท่าน และเมื่อท่านถูกนาตัวไปพิพากษา ท่านก็เรี ยกร้องให้มีการทดสอบแข่งขัน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าคาภาวนาของผูใ้ ดจะสามารถรักษาโรคที่มิอาจเยียวยาให้หายได้
ว่าสิ่ งนี้จะเกิดขึ้นจากคาภาวนาของท่าน หรื อเกิดจากชาวเพเกินผูน้ ้ นั กันแน่ ชาวเพ
เกินไม่สามารถรักษาผูป้ ่ วยอัมพาตได้ แต่สาหรับท่านแพนเธเลออน ท่านสามารถ
กระทาได้ โดยอาศัยการเอ่ยพระนามของพระเยซู คริ สตเจ้า ซึ่ งเหตุการณ์น้ ี ยังผลให้
พยานผูพ้ บเห็นหลายต่อหลายคน ได้กลับใจหันมารับเชื่อด้วย
ผูม้ ีอานาจพยายามติดสิ นบนให้ท่านประกาศละทิง้ ความเชื่อ แต่ก็ลม้ เหลว
พวกนั้นจึงพยายามข่มขู่ท่าน หากแต่ก็ยงั ล้มเหลวอีก สุ ดท้าย พวกนั้นทาการทรมาน

ท่าน ทาให้ท่านยอมถูกทรมานจนเสี ยชีวิต เยีย่ งมรณะสัขขี โดยไม่ยอมกล่าวละทิง้
ความเชื่อ โดยท่านจัดเป็ นหนึ่งใน 14 ผูช้ ่วยเหลือผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ อีกด้วย

