ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 35
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
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 : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านนั้นให้ชีวติ ” (ยน 6:63) โยชูวาประกาศแก่
ประชากรอิสราแอลว่า การรับใช้พระเจ้า ทาให้รอดพ้นจากการเป็ นทาส และได้ครอบครอง
แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งก็หมายถึง การมีชีวติ นักบุญเปาโลก็ให้คาอธิบายถึงความหมายของ
ชีวติ ของพระศาสนจักรว่า คือการรับใช้กนั และกัน เช่นเดียวกับการที่สามีและภรรยาในครอบ
ครัวต้องรักกันและกัน รับใช้กนั และกัน และทาให้กนั และกันมีชีวติ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ บริ สุทธิ์ นี่คือ
ชีวติ ที่แท้จริ ง การเอาแต่ยดึ ติดกับโลก สลวนสนใจแต่ความต้องการฝ่ ายวัตถุ และสนใจแต่ตน
เอง และละเลยหรื อละทิ้งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ทาให้เรามนุษย์หลงไป จนทาให้พระวาจาของพระเจ้า
ขัดหู และที่สุด จะถึงวันหนึ่งที่จะพบกับความมืดมน ไม่รู้วา่ จะไปทางไหนดี และเสียชีวติ นั้น ผู ้
มีความเชื่อจะพบความสานึกเดียวกับท่านนักบุญเปโตรที่ตอบพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า พวก
เราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวติ นิรันดร” จงให้พระวาจาเข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในชีวติ คริ สตชนของเรา แล้วเราจะมี”ชีวติ ”

1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 19 สิ งหาคม 2018 : 17,621 บาท (อา.ที่ 12 ส.ค. : 20,707 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย ครู วิรัตน์ ซึมเมฆ กับ
ครู ไพรัตน์ ไชยเชษฐ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / สท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / คุณนภาศาสตร์ ชาแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. ขอขอบคุณ : คณะกรรมการ คณะซิสเตอร์ สมาชิกสภาภิบาลวัด กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประธาน
ชุมชน คุม้ หน่วยงาน องค์กร โรงเรี ยน บ้านเณร อาราม โรงทานอาหาร ปั จจัย ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกงานทุกแผนก การแสดง ช่วงเตรี ยมงานในวันงาน และเก็บงาน ทุกอย่างเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย ประทับใจทุกๆคน ขอได้รับความขอบคุณ ทุกคนประทับใจครับ
6. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง เปาโล ภูสิษฐ์ อุปรี ย์ บุตรนายบุญเลิศ อุปรี ย ์ กับ
นางหนูตรอม ลาดบาศรี ที่อยู่ 228 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ นางสาวณัฐพร
เกตุศักดิ์ บุตรี นายสมศักดิ์ กับ นางวีระวรรณ เกตุศกั ดิ์ ที่อยู่ 36 / 983 ต.คลอง 3 อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี
7. เงินทานงานฉลองศาสนนาม นักบุญหลุยส์ : วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018 ที่ผา่ นมา ได้
80,819 บาท เงินถวายพระคุณเจ้า 14,000 บาท รวม 94,819 บาท ได้มอบให้ทางมิสซังทั้งหมด
รวมทั้งของถวายด้วย
8. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,344 ตรม. ยังเหลืออีก 281 ตรม. : ยายยาใจ จันทรังษี อุทิศให้เปาโล ธนากร จันทรังษี,ยวง
บัปติสตา นิจจา ผาด่านแก้ว 4 ตรม.

9. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : อุทิศให้สเตเฟน ประชัน
พนมสุย 550 บาท / อุทิศให้ภารดา มีคาแอล จักรี อินธิเสน 400 บาท / อุทิศให้ฟรังซิสโก
บุญเทียน,อันนา เวหา อินธิเสน 400 บาท / อุทิศให้มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน 1,400 บาท /
อุทิศให้ยอแซฟ เจิ่ม เถาเกตุ 750 บาท / อุทิศให้ยอแซฟ ใหล,เอลีซาเบ็ธ บัวหลัน่ มังทะ 800
บาท
10. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : ลูกๆหลานๆ
อุทิศให้เปโตร ชาน ลาดบาศรี 30,000 บาท
11. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ติดตั้งระบบเครื่ องสารองไฟฟ้ าวัด : อุทิศให้มีคาแอล สุทธิชยั
อินธิเสน 400 บาท
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 21 เทศกาลธรรมดา วันที่ 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

 สุขสาราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 
อาทิตย์
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายอลงกรณ์ ใจเสรี
26 ส.ค.18  สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ พลสวัสดิ์
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว อ.พันธมิตร อินธิเสน,
 อุทิศให้ คุณตาบุญเพียน,ยายเวหา,ภารดา มีคาแอล
จักรี อินธิเสน,วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง,มารี อา คายน์,
เกรโกรี ตามา ชมภูจนั ทร์ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว นายรักชาติ – นางมยุรี
พงศ์ชีวกุล และลูกๆ, อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวกุล
,เทเรซา ยายมาก วิเศษทรัพย์,เปโตร องบ่าน,อันนา

ผู้ขอ

มณี รัตน์
นายณรงค์
อ.พันธมิตร

ยายจิตร

ทาบุญ

200
300
250

200

บาบ่าน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

 สุขสาราญแด่ นายจักรพันธ์ ปิ ดกันภัย และสมาชิก
ครอบครัวทุกคน, อุทิศให้ เรนาตุส เบี่ยง ด้างถางคา,
เบเนดิกโต หนู เลี่ยม บือกุศล,มีคาแอล เฉลิมพล
ไชยฮาด
 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 ,จ่าสิ บ
เอก แสง อ้นสูงเนิน และญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พาพรมลิด
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ จ่าสิบเอกเปโตร ปรารถนา ชัยราช
 อุทิศให้ มีคาแอล วัง ศรพิมพ์
 อุทิศให้ ราฟาแอล วัชริ นทร์,เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา
วิไล อุดมเดช
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ มีคาแอล มีชยั วงศ์ชยั
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงศ์ชีวะกุล วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ กลารา กุลณัฐ พลสวัสดิ์
 อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ อรุ ณ บังแมน,
เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง,

จักรพันธ์

300

นางพิสมัย

200

ลูกๆ
นางจาเนียร
นางบุญสูง
นางมณี รัตน์
นางสุกญั ญา

200
200
200
200
200

นายอิทธิกร
ญาติพนี่ อ้ ง
ผช.ทวีศกั ดิ์
คุณวิยะดา
ครู ปองทิพย์

200
200
200
500
300

นายณรงค์
นายพรเทพ

200
200

อากาทา บรรเทา,โมเสส บัณฑิต มังกาย

 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล วิญญาณญาติพี่ ค.อิ๊ด – อ้อ
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา ยายผึ้ง,ฟรังซิสโก คง,เปาโล วิระชัย ป้าพลอย
บุดดีดว้ ง
 อุทิศให้ ดอมินิก ซาวีโอ วงศ์สว่าง สุคาเดช
ไพรมณี
 อุทิศให้ ยอแซฟ ธนพร ซาปา วิญญาณในไฟชาระ จักรพันธ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ จิตรติ ชัยหมื่น
นางไพลิน
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ คุณตาผ่อง
ยายยาใจ
26 ส.ค.18 จันทรังษี
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นางรุ่ ง, อุทิศให้ มารี อา
นางรุ่ ง
 ลาดวน ทรงเล็กสิงห์,นายเทิด กระบอกโท วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
อ.ราไพวรรณ
 สุขสาราญครอบครัว คุณนพพล – คุณรัตน์ติรส
จันทร์มา, อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา
บางีน,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อา นภารัตน์
อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา
สิมมะลี,ยอแซฟ ประสงค์ สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครู ชูศรี
ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,อันนา เนียม,กาทารีนา อ.สุ นทราภรณ์
อาทิตย์



1,000
200
300
200
200

อาทิตย์
26 ส.ค.18

19.00 น.


200
200

200
วันจันทร์
27 ส.ค.18

06.00 น.
200

200
200

ราตรี ศรี วรกุล วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณ
ยายประสาน
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
ป้าละออ
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
ญาติๆ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มารี อา มักดาเลนา คาผิน อยูแ่ ร่
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัวนายนิวตั ร์ นายนิวตั ร์
สีสาวัน, อุทิศให้ เปโตร สมเนตร สีสาวัน
 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
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ เปโตร ถาวร ชมภูจนั ทร์ วิญญาณที่ไม่มี
วิไลวรรณ
ใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล,เบเนดิกโต
ป้าละออ
คาปาว,อักแนส คาวอน และลูกหลานทุกคน
 อุทิศให้ เปโตร สมภาร แร่ วงคต
อ.วิรัตน์
 อุทิศให้ จ่าสิบเอก สมชาติ จันทร์กระจ่าง,ดอมินิก
อ.นิทศั น์
วงศ์สว่าง สุคาเดช,โรซา ฝ้าย,พระคุณเจ้ามีคาแอล
เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,คามิลโล มิตรประไพ เหนือกลาง,
เปโตร สาเนียง ทองอันตัง
 อุทิศให้ ฟรังซิส ขอด,อันนา ศรี จนั ทร์,มารี อา
อ.นิทศั น์
ไพศรี คาพุทธ,เปโตร คาแผ่น,อันนา บุญเพียง,ยอแซฟ

200
500
200
300
200

200
400
200
200
200

300

ดาเกิง,ยอแซฟ เชิดศักดิ์,นิโคลัส อุทยั เสมอพิทกั ษ์
วันอังคาร  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด
28 ส.ค.18 คุณยายวิไล โคตะรักษ์
06.00 น.
วันพุธ  สุขสาราญแด่ ลูกๆหลานๆ ตระกูลโคตะรักษ์
29 ส.ค.18 ทุกๆคน
06.00 น.
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ประหยัด ยงดี
30 ส.ค.18

06.00 น.
วันศุกร์
31 ส.ค.18

06.00 น.
วันเสาร์
1 ก.ย.18

06.00 น.

นักบุญออกุสติน แห่ งฮิปโป
ระลึกถึงทุกวันที่ 28 สิ งหาคม ของทุกปี

ยายวิไล

500

ยายวิไล

500

อ.ประหยัด

200

องค์อุปถัมภ์ : ต้านการระคายเคืองตา, ผูก้ ลัน่ , ช่างพิมพิ์, นักเทวศาสตร์
สั ญลักษณ์สื่อแทนถึงท่ าน : เด็ก, นกเขา, นกอินทรี , ปากกา, เปลือก, หัวใจลุกโชนร้อนแรง ขณะ
กาลังดาเนินไปสารภาพบาป
ท่านเป็ นบุตรของบิ ดาชาวเพเกิ น ผูก้ ลับ ใจในวาระสุ ดท้ายก่อ นสิ้ นใจบนเตี ยงที่ นอน ส่ ว น
มารดาของท่านคือนักบุญโมนิกา ผูเ้ ป็ นคริ สต์ศาสนิกชนผูเ้ คร่ งครัดในพระศาสนา ท่านถูกเลี้ยงดูมาใน
ฐานะคริ สตศาสนิกชนท่านหนึ่ง หากแต่ในวัยหนุ่มของท่าน ท่านกลับสู ญเสี ยซึ่ งความเชื่อไป และใช้
ชีวิตของท่านอย่างโลดโผนตามกระแสทางโลกแทน ท่านได้อาศัยอยู่ร่วม กับสาวชาวคาร์ เทจ ตั้งแต่
ในครั้งอายุยา่ ง 15 ปี จวบจนกระทัง่ ถึงอายุอารามได้ 30 ปี ท่านได้เป็ นบิดาของบุตรหนึ่งนาย ที่ท่านได้
ตั้งชื่อให้กบั บุตรผูน้ ้ นั ว่า อาดีโอทาดุส อันมีความหมายแปลว่า ของขวัญของพระเจ้า
ท่านได้รับการสอนสัง่ เรื่ องวาทศิลป์ ที่คาร์ เทจ และ ในมิลาน ประเทศอิตาลี และหลังการวิจยั
ศึกษาร่ วมกับหลักปรัชญามาหลายสานัก ท่านก็เข้าร่ วมกับทางลัทธิ มานี เอคุส เป็ นเวลาร่ วมหลายปี ที่
นัน่ ท่านได้ศึกษาในประเด็นสาคัญ เรื่ องความขัดแย้งกันระหว่างแสงสว่างและความมืด ดีและเลวและ
เรื่ องราวของรู ปแบบหลักทางจริ ยธรรมอันหละหลวม สุ ดท้าย ผลสรุ ปรวบยอดในความคิดทั้งหมด
ของท่าน ณ เวลาในกาลนั้น ได้สรุ ปออกมาจากคาสารภาพของท่านว่า
“ ข้าแต่อ งค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดประทานความสุ ภาพ ถ่อมตน ให้ก ับข้าพเจ้าด้วย หาก แต่
โปรดไม่ใช่ ณ เวลานี้ ”
ภายหลังจากนั้น ท่านได้ออกจากลัทธิ มานีเอคุส และได้กลับใจหันมารับเชื่อในคริ สต์ศาสนา
อันเชื่อว่าเป็ นผลมาจากการบาเพ็ญภาวนาอย่างสม่าเสมอของมารดาของท่าน และจากความช่วยเหลือ
ของนักบุญแอมโบรเซ่ แห่ ง มิ ลาน ท่านก็ได้รับการล้างบาป หลังมารดาของท่านได้จากไป ท่านได้
เดินทางไปยังแอฟริ กา ขายทอดตลาดซึ่ งทรัพย์สินของท่าน และนาทรัพย์เงิ นที่ได้ ไปบริ จาคมอบให้
กับผูย้ ากไร้แทน และยังนาเงินส่วนหนึ่งไปก่อตั้งอารามขึ้นมา ท่านเป็ นพระ เป็ นนักพรต เป็ นนักเทศน์
และขึ้นเป็ นพระบิชอป แห่ ง ฮิ ป โป ในปี 396 ก่ อตั้ง สร้ างศาสนชุมชนขึ้นมา และในคราวนี้ ต่อ ต้าน
ความ-*เชื่อของลัทธิ มานีเอคุส ตลอดจนความเชื่อเท็จเทียม ลัทธิ นอกรี ตต่างๆ แทน และในภายหลัง
ท่านยังได้รับการแต่งตั้งเป็ นปราชญ์แห่งศาสนจักรอีกด้วย ความคิดสรุ ปรวบยอดในช่วงท้ายของท่าน
สามารถสรุ ปออกมาในรู ปหนึ่ งประโยค จากที่ท่านได้เขียนเอาไว้ว่า “ ดวงใจของเรา ถูกรังสรรค์มา

เพื่อพระองค์ โอ้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และดวงใจเหล่านี้ จะหาหยุดพักไม่ จนกว่าจักได้พกั พิง แอบอิงใน
พระองค์ ”

