10.30 น. = 3,872.- / 19.00 น. = 3,778.- รวม 21,054 บาท (อา.ที่ 4 พ.ย. : 22,132 บาท)

ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 47
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อสุรศักกดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
พระวาจาของพระเจ้าจะนาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งจิตวิญญาณ ตามที่พระองค์
ได้ทรงสัญญาและทรงประกาศไว้ นั่นคือ เราจะพบแนวทางการเข้าใจโลกรอบตัวเรา แนวทาง
แห่งความปรารถนาของเรา และแนวทางที่เราจะเลือก ในเมื่อเรารับศีลล้างบาปเป็นการแสดง
ว่าเราพร้อมที่จะพบพระเจ้า และพระหรรษทานของพระเจ้าจะทาให้เราเติบโตเต็มที่และสุก
งอมซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าได้ให้บทเรียนแก่เราเกี่ยวกับต้นมะเดื่อเทศในพระวรสารวันนี้ซึ่งเมื่อ
ฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัว และอาจทาให้เราตกใจเพราะจะมีต้นมะเดื่อเทศบางต้นที่ออกผลและ
ไม่ออกผลแห้งเหี่ยวหรือตายไปอีกทั้งเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จผ่านมาเมื่อ ไรและอย่างไร
เพื่อมาเก็บเกี่ยวผลแห่งความดีจากต้นมะเดื่อเทศแห่งชีวิตเราอย่างไรก็ตามเราสามารถมั่นใจ
ได้ว่า ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เราจะได้รับผลแห่งชีวิตนิรันดร พร้อม
ๆ กับการดาเนินชีวิตอย่างดี อย่างรู้ตัว และตื่นเฝ้าตลอดเวลา

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 : 06.00 น. = 8,918.- / 07.30 น. = 4,486.- /

2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย นางอลิษา
เชียนพลแสน กับ ครู ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช /
ส.ท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน / คุณนภาศาสตร์ ชาแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. วันอาทิตย์นี้ (อา. 18 พฤศจิกายน 2018) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 : เชิญพีน่ อ้ ง และพีน่ อ้ งชาวประมง ร่ วมมิสซาขอบพระคุณ
พระเจ้า ในมิสซาที่ 3 เวลา 10.30 น. หลังมิสซา เชิญรับประทานอาหารร่ วมกันที่ศาลามาร์
ติโน ( นาอาหารร่ วมรับประทานด้วยกัน)
7. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันจันทร์ที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2018 เข้าเงียบประจาปี ของ
คณะพระสงฆ์มิสซังของเรา ที่สานักมิสซัง จ.สกลนคร (วันที่ 20 - 23 พ.ย.2018 จะไม่มีมิสซา)
8. วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 : เวลา 10.00 น. เยีย่ มเยียนพ่อค้า แม่คา้ ตลาดเก่ า
9. วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018 : เวลา 10.00 น. เยีย่ มเยียนพ่อค้า แม่คา้ ตลาดใหม่
10. เชิญคณะกรรมการสภาภิบาลวัด : ร่ วมประชุมโดยพร้อมเพรี ยงกัน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม
2018 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาภิบาลวัดท่าแร่
11. งานคริสต์ มาสปี นี้ : ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2018
วันที่ 23 ธันวาคม 2018 : แห่ดาวใหญ่ (งดมิสซาที่ 4 : 19.00 น.)
วันที่ 24 ธันวาคม 2018 : แห่ดาวมือถือ เริ่ มแห่ 18.30 น. และมีพธิ ีมิสซา การจูบพระ
กุมาร การแสดงละครเทวดา และจับสลากหน้าระเบียงวัด
วันที่ 25 ธันวาคม 2018 : เวลา 07.00 น. มิสซารุ่ งอรุ ณ
เวลา 18.00 น. แห่ดาวใหญ่ที่ จ.สกลนคร

วันที่ 31 ธันวาคม 2018 : เวลา 19.00 น. มิสซาโมทนาคุณพระเจ้า ส่งท้ายปี เก่า
วันที่ 1 มกราคม 2019 : เวลา 07.00 น. มิสซาขอพรวันขึ้นปี ใหม่
12. โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ : ปี นี้เป็ นพิเศษ ทางวัดจัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ
“ ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า ” โดยสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่
เพจชื่อ แห่ ดาวคริ สต์ มาสบ้ านท่ าแร่ และที่คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม โทร 097 - 3034790
13. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1
คู่ที่ 1 ระหว่าง นายจิรยุทธ์ โชติช่ ุม บุตรนายเฉลิม นางสายหยุด โชติชุ่ม ที่อยู่ 83 หมู่ 8
ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา กับ เทเรซา อริ ศรา กัลยาบาล บุตรี นายจันทรัตน์
นางอรทัย กัลยาบาล ที่อยู่ 394 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง คอร์ เนเลียส เจษฎา อินธิเสน บุตรนายวีระชัย นางบังอร อินธิเสน ที่อยู่
955 หมู่ 1 ถ.สมจิตรประชา ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ปรี ดากมล ขนบธรรมกุล
บุตรี นายปราโมทย์ ขนบธรรมกุล นางพิจิกา สุขสุภกิจ ทีอ่ ยู่ 33 / 6 ถ.เพชรเกษม เขตภาษี
เจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
14. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนป่ าหว้าน ไทยเดิม 1,400 บาท
15. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,471 ตรม. ยังเหลืออีก 154 ตรม. : อุทิศให้เปาโล ชูเกียรติ กายราช ครบ 2 ปี 1 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทกุ ท่ าน 
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายอิศรานุวฒั น์ อุปพงษ์
18 พ.ย.18  อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
07.30 น. เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา

ผู้ขอ

ทาบุญ

นางวาสนา
นางพิสมัย

200
200



หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บ
เอก แสง อ้นสูงเนิน และ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล ณรงค์ อุดมเดช
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมใจ พาพรมลิก
 อุทิศให้ มารี อา ฉลาด,เปโตร ราศรี ,อันนา ชไมพร
เชียนพลแสน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ และที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ คามิลโล เถิง,อันนา น้อย,ยอแซฟ ทอง
คายน์,ยออันนา ลัดดา,ยอแซฟ ชัยณรงค์,เทเรซา
แสงจันทร์ มังกาย วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอชจ์ จาปา,อังแนส กดชา,คามิลโล โสภา,
อันนา คาเครื่ อง ชมภูจนั ทร์,ยวง บัปติสตา เกต,อันนา
พาดี,เปโตร สุวทิ ย์,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช,อังแซม
ประยัง,เปโตร สุ วรรณ แดงลีท่า วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารี อา ประเชียน เชื้อขันตี
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา ยายเวหา
,ภารดา มีคาแอล จักรี ,วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง
อินธิเสน,เกโกรี่ ตามา,มารี อา คาย ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก เพลิง,มารี อา หยุง่ ,เปาโล ทุ่น,
คริ สตินา คาเตียน,เปโตร ดิ้ง,กาทารี นา วิไล,ราฟาแอล

ผช.ทวีศกั ดิ์
อิทธิกร
ลูก-ภรรยา
วิชิตา

200
200
200
200
200

ลูกหลาน

300

นางวิจิตรา

200

ลูก – ภรรยา

นางศิราณี
วิไลวรรณ

วีระพงษ์

200
200

200

วัชริ นทร์ อุดมเดช,แคททรี ยา อารี คาเมือง
 อุทิศให้ กาทารี นา ลาดวน,ยวง บัปติสต์ เจือง, 
อุ่ม
เปาลา เกวียน,มีคาแอล บุญเรื อง,เทเรซา สมนึก,เปโตร
ไมตรี กายราช ลูกหลานที่ล่วงลับ
ยายสัน
 อุทิศให้ เทเรซา พรรณี ขานทองดี ครบ 2 สัปดาห์
ลูกหลาน
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประทิน,อันนา อาภา อุดมเดช,
ซีปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว,ยอแซฟ ไกรเชษฐ์,เทเรซา
สุทาสินีย ์ หาญริ นทร์
ยายพิมพ์พา
 อุทิศให้ เทเรซา สุภาพร ดุมรถ

200

ลูกหลาน
200



300
300

200

ก.ชาวประมง 1,000
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ ชาวประมง
18 พ.ย.18 ลูกวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
10.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายพงศกร สาระวรรณ
200
ยายควร
  สุขสาราญแด่ คุณอุดมลักษณ์ กัลยาบาล
200
พีส่ าว
 สุขสาราญครอบครัว ยายประเทือง อินธิราช,
ยายประเทือง 200
อุทิศให้ ยอชจ์ จาปา,อังแนส กดชา,อันนา คาเครื่ อง
ชมภูจนั ทร์,ยวง บัปติสตา เกต,อันนา พาดี,เปโตร
สุวทิ ย์,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณยาย ยายคาเลี่ยน 200
คาเลี่ยน ครบ 81 ปี , อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ชวนมา
เหนือกลาง,มอนิกา คาต่อน,ฟรังซิสโก โสม,อากาทา
สนไล,ฟรังซิสโก คามี เหนือกลาง,มักดาเลนา สุนทร
ราชสุวรรณ
 สุขสาราญแด่ สมาชิกกลุ่มตาแผง, อุทิศให้สมาชิก ถนอมศิลป์ 500

อาทิตย์

ที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 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,มารี อา มักดาเลนา แบน
อุปพงษ์,ครู สารวย ซึมเมฆ,วีระพันธ์ พงษ์ชีวะกุล,
เทเรซา สุภาพร ดุมรถ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ ยวง พิชยั กัลยาบาล
 อุทิศให้ มาร์ธา สุภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ ยอแซฟ ถาวร ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ ยออันนา หนูไทย เสมอพิทกั ษ์ ครบ 1 ปี ,
เปโตร พูนทรัพย์,แอมเบนิโอ ลับชัย,ยอแซฟ ชาญชัย
เสมอพิทกั ษ์,อันเบนีโอ ดลใจ ศรี ครชุม,เปโตร
ไพรวัลย์ แร่ วงคต
 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน,
คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ เชิดชาย
,ยวง บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร,มารี อา สร้อย
สุดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี

ครู ชูศรี

200

อ.สุ นทรภรณ์

200

ป้าละออ
ญาติ

500
300

นางบุญศรี
อุดมลักษณ์
มนัสนันท์
ลูกๆ
ลูกๆ

300
200
200
500
500

อ.ราไพวรรณ

200

 อุทิศให้ โทมา สุนทร ศรี สระ,เบเนดิกโต ประชัย
ปะคอง
ดาลุนพันธ์

ยายเทียนทอง
 อุทิศให้ เปาโล ชะลาม,เทเรซา รุ่ งทิวา,เบอนาร์ด
วิษณุ อุปพงษ์,อักแนส คาบา,อิกยาซีโอ บุดดา อุปพงษ์
,ยวง หนูจนั ทร์,เปาลา เกษม,ยวง บัปติสต์ วิจยั คาศรี
,ยวง บัปติสต์ คาย,ฟี ลีซิเตย์ หนูลา ศรี ษาวรรณ
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
ครู สุรสิ ทธิ์
 อุทิศให้ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
ครู สุรสิ ทธิ์
 อุทิศให้ ลูกา ประสิทธิ์,กาทารี นา สาราญ, มัทธิว
นิพนธ์ อุดมเดช
ครู อรนรา
 อุทิศให้ ซีปีตาโน แฮด,โรซา กาแก้ว,สเตฟาโน
สุเทพ,อากาทา บัวแถว,เปโตร สลัม,อันนา มารี อา
อาภา,มาร์ธา คาเกี้ยว,สเตฟาโน ประกาศ วิญญาณ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่
มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
นิลม
ตุ่มทอง
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ธารณานิมิตร์
18 พ.ย.18  สุขสาราญแด่ นายแดน พอว์ดเซิ่น, อุทิศให้ เปาโล สุกญ
ั ญา
19.00 น. ประทิน,มารี อา แนวดี แสนหัวเมือง,เทเรซา ยีซ่ ุ่น
 จาดเจริ ญ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ เปาโล พิลา,เปาลา ยายผาง ยงบรรทม,
ตุ่มทอง
โทมา สนิท,โรซา ยอย ทรงหาคา, เสริ มสุ ข

500

ธารณานิมิตร์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ

300

วันจันทร์  สุขสาราญแด่ มารี อา สุวิมล มานะโพน
19 พ.ย.18  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายกฤษณ์ เจริ ญพงศ์,
06.00 น. สุขสาราญครอบครัว ครู ไกรแก้ว และลูกๆชายหญิง ทั้ง 3
คน,ครอบครัวลุงบิง – ป้าบุญลอง พงศ์ชีวะกุล,ครอบครัว
คุณพิชยั เจริ ญพงศ์,ครอบครัวครู ไกรแก้ว เจริ ญพงศ์,
ครอบครัวนายไสว บุญคุม้ และลูกทั้ง 2 คน
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุมิตร โสริ นทร์
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย,มาระโก บุญนา,มาร์ ตินา วันทัย
,เปโตร กองพัน อุปรี ,อันโตนีโอ เคลือบ,มารี อา คาไผ,
เปโตร ณรงศักดิ์ คาศรี วิญญาณนไฟชาระ
 อุทิศให้ ฟรังซิ ส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงษ์ ครบ 7
เดือน,คุณพ่อเปาโล สมพร,ซิ สเตอร์โซลันซี อา วิโรจน์
อุปพงษ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ลว่ งลับ
10.00 น.  มิสซาปลงศพ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พิศ

300
300
300

200
200
300

200
200

นางวัลภา
ป้าบุญลอง

200
500

ญาติพี่นอ้ ง

200

ลูกๆ
นางนภาพร

200
300

ลูก

200

ชุติกาญจน์

1,000

500
-

วันพุธ

 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 

นภาพร
-

21 พ.ย.18
วันพฤหัส
22 พ.ย.18

 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 

-

-

วันศุกร์

 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 

-

-

วันอังคาร 08.00 น. มิสซาปลงศพ ยอแซฟ อานวย อุปรี
20 พ.ย.18
 พระสงฆ์ เข้ าเงียบ 

23 พ.ย.18

วันเสาร์ 06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณครู ศิรินทิพย์
24 พ.ย.18 คาพุทธ

ครู ศิรินทิพย์

200

