7. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น. และจะมีมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.

ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 49
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.พระคุณเจ้าจาเนียร สันติสุขนิรันดร์ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุ รศักดิ์ พงษ์พศิ และพระสงฆ์ ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 : 06.00 น. = 6,954.- / 07.30 น. = 4,487.- /
10.30 น. = 5,485.- / 19.00 น. = 5,823.- รวม 22,749 บาท (อา.ที่ 18 พ.ย. : 21,751 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย นางมารี กายราช กับ นางอัมพร
ทรงเล็กสิ งห์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์
คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ ครู สุรภิน
ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ น.ส.ณัฎฐธิดา
เบญจกวินเลิศ
5. เชิญคณะกรรมการสภาภิบาลวัด : ร่ วมประชุมโดยพร้อมเพรี ยงกัน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาภิบาลวัดท่าแร่
6. เชิญพีน่ ้ องร่ วมพิธีมิสซา : เพื่ออุทิศเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 เวลา 06.00 น. ณ
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

8. ฉลองวัด : วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 เวลา 10.00 น. วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์ เมล ป่ าพนาวัลย์
เชิญพี่นอ้ งร่ วมฉลองวัด และโรงทานอาหาร คุณพ่อลิชิเธ่ย พระสงฆ์ชาวเวียดนาม คณะโดมินิกนั
เป็ นเจ้าวัดแทนคุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์ / วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2018 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญ
ฟรังซิ ส เซเวียร์ โชคอานวย
9. วันพระคัมภีร์ : สาหรับเด็กนักเรี ยนคาสอน วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2018 เวลา 07.30 น. – 16.00 น.
จัดโดย แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ -หนองแสง ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
10. วันรวมพลังกลุ่มคริสตชนพืน้ ฐาน BECs : ของวัดในเขตกลาง วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018
เวลา 07.30 น. – 12.00 น. ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
11. เชิญร่ วมฉลองบุญราศีแห่ งสองคอน : วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2018 มิสซาเวลา 10.00 น. และ
คืนวันศุกร์ ที่ 14 ก็จะมีการแห่พระรู ปแม่พระตามด้วยบูชามิสซา เวลา 19.00 น.
12. งานคริสต์มาสปี 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. และมีพิธีมิสซา 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
13. โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ : ปี นี้เป็ นพิเศษ ทางวัดจัดประกวดภาพถ่ าย ในหัวข้อ “ ท่าแร่
เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า ” โดยสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่เพจชื่อ แห่ ดาว
คริ สต์ มาสบ้ านท่ าแร่ และที่คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม โทร 097 – 3034790
14. ในทุกๆ ปี ทางวัดได้ รับการอนุเคราะห์ ดาว : เพื่อใช้ประดับรอบๆ ตัววัดจากพลมารี เปรสิ เดียมต่างๆ
และในปี นี้ก็ยงั คงขอดาวเพื่อใช้ประดับวัดเช่นเคย และถ้าพี่นอ้ งท่านใด องค์กร หรื อครอบครัวใด
ประสงค์จะร่ วมบริ จาคดาวด้วย ทางวัดยินดีรับเสมอ เพื่อความสวยงามและให้ดาวมีขนาด รู ปทรง
เหมือนกันให้พี่นอ้ งสอบถามหรื อขอรายละเอียดกับซิ สเตอร์ ประจาวัด

15. รับศีลสมรสหมู่ : เชิญพี่นอ้ งแจ้งความประสงค์ เพื่อเรี ยนคาสอน อบรม รับศีลสมรสให้ถูกต้อง
เพื่อให้พร้อมรับ ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น.
16. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายธนกร ถาวงศ์ บุตรนายสายันต์ กับ นางปิ ยวรรณ ถาวงศ์
ที่อยู่ 223 หมู่ 9 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน กับ น.ส.พิมพกา รุ่งเรื องคา บุตรี นายสุนทร กับ นาง
กัลยา รุ่ งเรื องคา เลขที่ 147 หมู่ 2 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
17. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3
คู่ที่ 1 ระหว่าง นายจิรยุทธ์ โชติชุ่ม บุตรนายเฉลิม นางสายหยุด โชติชุ่ม ที่อยู่ 83 หมู่ 8
ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสี มา กับ เทเรซา อริศรา 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.ปรีดากมล ขนบธรรมกุล บุตรี
นายปราโมทย์ ขนบธรรมกุล นางพิจิกา สุขสุภกิจ ที่อยู่ 33 / 6 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม.
18. ขอขอบคุณผู้บริจาคดาวประดับวัด : ป.มารดาน่าพิศวง / ป.แม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริ สตัง /
ป.มารดาพระหรรษทาน / ป.แม่พระฟาติมา / ครอบครัวนายบุญสม-นางคาเศียร / ชุมชนสมประ
สงค์ / ครู -นักเรี ยน-พนักงาน บ้านรวงสาลี และยังรอน้ าใจดีจากพี่นอ้ งทุกท่าน
19. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุงซ่ อมแซม บ้ านพักพระสงฆ์ : อ.สุนทราภรณ์ มหาโยธี
อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ ครบ 1 ปี 2,000.-

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

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ น.ส.ปรี ยานุช แร่ วงคต
2 ธ.ค.18  สุขสาราญครอบครัว นางพรพิศ อินธิราช
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายทรงสิทธิ์ และพีน่ อ้ ง
 ลูกหลาน


ผู้ขอ

ยายพัน
ทรงสิทธิ์
ทรงสิทธิ์

ทาบุญ

200
200
200

 สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ พลสวัสดิ์,อุทิศให้
กลารา กุลณัฐ พลสวัสดิ์,มารี อา หนูเทียน จันทร์
สุรินทร์,เปาโล สุ่ม สมรฤทธิ์
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ นางกุลจนา
มณี รัตน์ อุทิศให้ เปโตร ทองเคลื่อน,มารี อา บุญล้อม
มณี รัตน์,นายจาเริ ญ,นางสมัย,นายสุทธินนั ท์
ทองธิราช
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.รุ่ งนภา เชียรพลแสน,
อุทิศให้ โทมัส บัญชา,เซซีลีอา หนูรื่น เชียรพลแสน
 โมทนาคุณพระเจ้า และแม่พระ สุขสาราญคล้าย
วันเกิด นางรุ่ งฤดี ปานสังข์,อุทิศให้ ตาพอง,ยายจันที
พิลาทา, ปู่ ถอน,มารี อา กองแพง ปานสังข์
 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
เอก แสง อ้นสูงเนิน และ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ วิญญาณญาติ
พีน่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ มีคาแอล สุทธิชยั อินธิเสน
 อุทิศให้ มารี อา ประเชียน เชื้อขันตี
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา ยายเวหา
,ภารดา มีคาแอล จักรี ,วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง


นายณรงค์

500

นางกุลจนา

200

น.ส.รุ่ งนภา

200

รุ่ งฤดี

200

นางพิสมัย

200

นางสุภาพร

200

ผช.ทวีศกั ดิ์

200
200
200
200
200

อิทธิกร
ผช.ทวีศกั ดิ์

นางศิราณี
วิไลวรรณ

อินธิเสน,เกโกรี่ ตามา,มารี อา คาย ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เทเรซา สุภาพร,นายคาใส ดุมรถ,อากาทา ยายพิมพ์พา
บุญมา,เปโตร ชาย ศรี สุพรรณ ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารี อา วิที ว่ามป้อม,นางรัตนฤดี ประกิ่ง
ศิริรตั น์
ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ อัลแซมโม อุดม,เยโนเวฟา เกษตร,มารี อา ทรงสิทธิ์
นิรมล อินธิราช
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวรรณ
ป.มารดาฯ
 อุทิศให้ ฟรังซิส ปรารถนา เดชาเลิศ
อ.สมบัติ
 อุทิศให้ โรซา มารี อริ ษา แดงลีท่า ครบ 1 ปี ,
นางศศิธร
เทเรซา นัดดา แดงลีท่า,มารี อา ระบอบ แก้วฝ่ าย,ยวง
บัปติสตา นิจจา ผาด่านแก้ว,เปาโล ธนากร,เอลีซาเบ็ธ
อมรรัตน์ จันทรังษี วิญญาณในไฟชาระ
คุณแม่
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ธิดาทิพย์ ใจเสรี
2 ธ.ค.18  สุขสาราญแด่ ยายจอมมณี อุปพงษ์
ยายจอมมณี
10.30 น.  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว
นวลจันทร์
 นางวรางคณา ดิษเจริ ญ
 สุขสาราญครอบครัว นายวีระชัย นางบังอร
นางบังอร
อินธิเสน และลูกทุกคน
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณภูวดล ทองศิริ, อุทิศให้ ครู สุรภิณ
เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 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

200
500
200
200
200
200

500
200
300
200
200
200

200

ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คาสุขมุ
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุชาดา
สุริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ อักแนส คาบา,อิกญาซีโอ บุดดา อุปพงษ์
วิญญาณลูกหลาน วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ,เปโตร สมหมาย,อากาทา
สนลัย พงษ์พศิ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คาเบรี ยล ทองอินทร์ สกลธวัฒน์,ยอแซฟ
เสกสรร,มีคาแอล ไสว สุภาพ
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว คุณเพ็ญศรี – ฉลอง สมิงชัย
2 ธ.ค.18  สุขสาราญครอบครัว เทพ – บุ๋ม
19.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.อารญา ภักดีสวัสดิ์
  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.สุพตั รา ทองสุก,
สุขสาราญแด่ นายสุรศักดิ์ ทองสุก
 สุขสาราญครอบครัว นางธารสวาท คาเสงี่ยม,อุทิศ
ให้ ยอแซฟ ศุภวัฒน์ ศรี เรไร,เปโตร เวิน,อันนา หนูหวี่
คาเสงี่ยม
 โมทนาคุณแม่พระ, อุทิศให้ ฟรังซิสโก ดาว,
เซซีลีอา คาเปลี่ยน,เปาโล มุด,เปาโล เพลินจิต,เปาโล
ประดิษฐ์ ซึมเมฆ,ยอแซฟ สมชาย โพธิลุน,เปโตร เสก
อ่อนไธสง,พลทหาร ภานุวฒั น์ บุญประคม


นางโสมธิฏา

ญาติ

200
300

นางบุญศรี
ยายจอมมณี

300
200

ป้าแดง

200

ญาติพนี่ อ้ ง

200

ยายหนู

200

นางเพ็ญศรี 1,000
เทพ
300
น.ส.อารญา 200
น.ส.สุพตั รา 200
ธารสวาท

1,000

ครู โจ

300

 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
วันจันทร์  อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ,เปโตร สมหมาย,อากาทา
3 ธ.ค.18 สนลัย พงษ์พศิ วิญญาณในไฟชาระ
06.00 น.
วันอังคาร  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณเบญจวรรณ คาศรี ,
4 ธ.ค.18 ด.ญ.ชญานุตม์ คาศรี
06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด บราเดอร์พษิ ณุ กาแก้ว,
สุขสาราญแด่ ด.ช.จิตติพฒั น์ แสนเมือง ครบ 1 เดือน
 อุทิศให้ มาร์ธา สุภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา องเกิ่น เลวัล ครบ 34 ปี ,
มารี อา บาเผ เลวัล,ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,เปโตร
สมบูรณ์,มีคาแอล ศราวุธ ศรี สกลวงศ์,มีคาแอล เพ็ง
แสนโสม,พลตารวจตรี อุดมเดช กปิ ตถา ณ อยุธยา
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ถวิล,โรซา เทวี กาแก้ว,ยอแซฟ
แช่ม,ยุสติโน ทรงสิทธิ์ เชียงแมน,ซิสเตอร์เทเรซา มารี
อาจุฬา
วันพุธ  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.บุญจิรา อ้นสูงเนิ น
5 ธ.ค.18  อุทศิ ให้ เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร องบ่าน
06.00 น. ,อันนา บาบ่าน,เปโตร หวิง่ ,ดอมินิก พรณรงค์
ทองอันตัง,ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,
เปโตร ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณญาติพนี่ อ้ ง
ที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุมิตร โสริ นทร์


ลูกๆ
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ป้าแดง
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ชญานุตม์
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พิสมัย
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 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ วิไล
ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ ครบ 1 ปี
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ วิไล
6 ธ.ค.18 ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง
06.00 น.
วันศุกร์  สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช
7 ธ.ค.18 และลูกๆหลานๆ,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน
06.00 น. ,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต
องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว
,อันนา บาเทียว พงษ์พศิ ,องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ
ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ วิไล
ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง
10.30 น.  สุขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
19.00 น.  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัด
ท่าแร่ วิญญาณพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น องแห่ ง,มารี อา ข่า ห่อเหวีย่ ง,
เปโตร บุญมี,เซซีลีอา หงี่ จันทร์ลา
วันเสาร์  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา คาดี,ยอแซฟ วิไล
8 ธ.ค.18 ชัยหมื่น,เปโตร สถิตย์ พิกุลทอง
06.00 น.

ภรรยา-ลูก
ประไพศรี
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อ.สุ นทรภรณ์
-
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-

ประไพศรี

200

นายณรงค์
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ประไพศรี
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ชมผูส้ ูงอายุ
-
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สงวน
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ประไพศรี
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