ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 6 – 12 มกราคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 1
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ อรณฤทธิ์ เด่นไชยรั ตน์ และพระสงฆ์ ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม 2018 : 06.00 น. = 7,939.- / 07.30 น. = 5,703.- /
10.30 น. = 4,898.- / 19.00 น. = 4,473.- รวม 22,013 บาท (อา.ที่ 23 ธ.ค. : 20,904 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ศรี สว่าง คําเสงี่ยม กับ ครู สุ่ม
บุญแฮด พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กํานันประสิ ทธิ์ บริ บูรณ์ / สท.สมจิตร มังกาย / สท.สุ รศักดิ์
บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิ ดา เบญจกวินเลิศ
5. วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2019 : เด็กคําสอน + เยาวชน ออกขอรับบริ จาคปัจจัย,ขนม ฯลฯ เพื่อนํามา
ใช้จัดกิจกรรมคริ สต์ มาส + ปี ใหม่ วันฉลองยุวกษัตริ ย์ และวันเด็กแห่ งชาติ เพื่อมอบเป็ นของขวัญ
สําหรับลูกหลานของเรา ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 เวลา 09.30 น.
6. คุณพ่ ออวยพร พบปะกลุ่มรถสองแถว : ณ คิวรถสองแถวท่าแร่ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019
เวลา 09.00 น.

7. เข้ าเงียบคณะสงฆ์ : ในวันอังคารที่ 8 - วันพุธที่ 9 มกราคม 2019 ในวันพุธมีพธิ ีมสิ ซา + พิธีนพวาร
พระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามปกติ เวลา 19.00 น.
8. งานยุวธรรมฑูตระดับมิสซัง : วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
9. งานบุญกองข้ าววัดท่ าแร่ : วันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
- วันเสาร์ที่ 12 มกราคม รวมกองข้าว และช่วงเย็นมีทานอาหารพาแลง ครบงันตามประเพณี
- วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม เวลา 06.00 น. มิสซา+แห่ศีลมหาสนิท ไปยังแท่นศีลฯทั้ง 4 แท่น และ.
เส้นทางการเดินแห่ จะเริ่ มจากหน้าวัด ตรงไปเลี้ยวซ้ายเดินตามถนนติดรั้วของวัด และรั้วศาลา
มาร์ติโน แท่นศีลฯทั้ง 4 จุด จะอยูท่ ิศเหนือ และทิศใต้ของรั้ววัด และศาลามาร์ติโน
10. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 19 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญมาร์การี ตา อาลาก๊อก หนองบัวทอง
/ วัดพระนามเยซู นาคา
11. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายกิตติคุณ ทาสี เพชร บุตรนายจํานงค์ กับ นางบุญหลาย
ทาสี เพชร ที่อยู่ 87 หมู่ 4 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กับ ลูซีอา ศศิธร ชัยวังราช บุตรี นายดนัย
เชิดชูคุณ กับ นางมารวม ชัยวังราช เลขที่ 469 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
12. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการปรับปรุ งซ่ อมแซม ห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : นางจิรนาถ อุทิศให้
เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ ดิเรก,เปโตร สมเดช ปานแสน,มารี อา ลูซีอานา อภิวรรณ
ฮาสเลอร์,(มารี อา ลูซีอานา คําตัน ปานแสน),ยอแซฟ กิตติกลุ ,เปโตร นิยม,เปโตร อดิชยั อาภรณ์
กุล, คุณแฮร์แบ็ตท์ โดเดนเฮิฟท์ 1,000 บาท
13. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 1,510
ตรม. ยังเหลืออีก 115 ตรม. : หจก.อํานวยทรัพย์ 2014 ลูกหลานเปโตร บุญฮ้าว,อันนา บาขาย
สุ วรรณศรี 33 ตรม.

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซา เทศกาลพระคริสตสมภพ วันที่ 6 – 12 มกราคม 19
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุ ขสาราญแด่ พนี่ ้ องชาวท่ าแร่ ทุกท่ าน 
สมโภชพระคริสตเจ้ าแสดงองค์

ผู้ขอ

ทาบุญ

 สุ ขสําราญครอบครัว ผูช้ ่วยทวีศกั ดิ์ อินธิเสน และ ผช.ทวีศกั ดิ์
6 ม.ค.19 ลูกๆหลานๆทุกคน
นางอริ ศรา
07.30 น.  สุ ขสําราญครอบครัว นางอริ ศรา ตระกูลมา
  สุ ขสําราญแด่ ยอแซฟ ลอง, บัวเรี ยน อุดมเดช, เรณู นายจิ๋ม
จันทรพา,เปโตร อ้อม
 สุ ขสําราญครอบครัว ธนากรณ์ สิ งหากัน, อุทิศให้ ลูกหลาน
เซบัสเตียน แสนประเสริ ฐ,มารี อา สําราญ,มารี อา
มะลิพร นามละคร,มารี อา พรนิภา สิ งหากัน,เปโตร
ประนอม จราฤทธิ์ ,ซิ สเตอร์ จอห์น แมรี่ ธี ระนุกุล
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
หลาน
 สุ ขสําราญครอบครัว ธนากรณ์ สิ งหากัน, อุทิศให้
เปาโล เบ,มารี อา มักดาเลนา บุญธรรม นามละคร
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
ญาติๆ
 โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสําราญครอบครัว นาง
บุญเรี ยน มณี รัตน์ และลูกๆทุกคน,สุ ขสําราญคล้าย
วันเกิด นายสมพร หลานโพด ยงบรรทม, อุทิศให้
เปาโล ทัง,อันนา เสี ยว มณี รัตน์,ยอแซฟ บัวทัย,เปโตร
บรรชัย,มารี อา รัชนี ยงบรรทม
 สุ ขสําราญครอบครัว ลูกหลานคุณตาวันดี อําจุฬา, ลูกหลาน
อุทิศให้ เปโตร วันดี,เทเรซา อภัย,ยอแซฟ คําพา,ยาย
เคน อําจุฬา,ยวง สี ใคร,เทเรซา สุ วนิ ซา วรรณพรหม
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
นางวาสนา
 สุ ขสําราญครอบครัว นายทองอินทร์ ยงบรรทม
และลูกหลาน, อุทิศให้ ยอห์น กองปี ,โรซา คําปี , 
อาทิตย์
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500
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เปโตร รัตติชยั กาแก้ว,ยวง ฉวี อยูแ่ ร่ ,ยอแซฟ บุญมา
,มารี อา หรรษ์ ยงบรรทม วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสําราญครอบครัว อ.สมฤทธ์ กายราช, อุทิศให้ อ.สมฤทธิ์
ลูซีอา ยายเลียน,ยอแซฟ จันที,โรซา พาจันทร์,
มีคาแอล คําเพชร,เทเรซา คุณยายสําราญ,คุณครู
เทเรซาดาราวรรณ,อันตน บัณฑิต,สามเณณเบเนดิกโต
สนิท,มารี อา ศิริพร กายราช,ฟรังซิสโก เฉลิมพล,
เวทย์ศิริยานันท์ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนื อกลาง,ฟรังซิ สโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซี ลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คําภา,
เปโตร บัวจันทร์ อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี ,จ่าสิ
เอก แสง อ้นสู งเนิน และ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ วิญญาณญาติ นางสุ ภาพร
พี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ ทธิชยั อินธิเสน
ผช.ทวีศกั ดิ์
 อุทิศให้ มารี อา สุ พตั รา แสนปาก
นายอิทธิกร
 อุทิศให้ ราฟาแอล เรี่ ยม,ฟี โรมีนา บัวไข กายราช
ยุพาภรณ์
,เปาโล เล็ก,อันนา ทองอยู่ โสริ นทร์ ,ยอแซฟ วันดี,
เยโนเวฟา มานา กายราช
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา อุปพงศ์ นางบังอร
,มาร์ธา คําหวา ชัยหมื่น
 อุทิศให้ อากาทา ลําเทียน,ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร
ลูกๆ
สําเร็ จ ยงคําชา
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 อุทิศให้ มารี อา ลูซีอานา อภิวรรณ ฮาสเลอร์,
(มารี อา ลูซีอานา คําตัน ปานแสน),ยอแซฟ กิตติกุล,
เปโตร นิยม,ยอแซฟ อดิชยั อาภรณ์กุล วิญญาณในไฟ
ชําระ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ
ดิเรก,ยอแซฟ สมเดช ปานแสน ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ทีราลีโอ คําเขียน,เทเรซา ประเทียน,ยวง
พิชาติ ตระกูลมา วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา สุ ภาพร,เปโตร คําใส ดุมรถ,เปโตร
ชาย,อากาทา บุญมา ศรี สุพรรณ วิญญาณญาติที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อําจุฬา
 อุทิศให้ มารี อา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ
ศรี เมือง,ยวง ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์
อาทิตย์  สุ ขสําราญครอบครัว คุณจิรนาถ โดเดนเฮิฟท์
6 ม.ค.19  สุ ขสําราญครอบครัว นางมาลัย ทิพจร และลูกๆ
10.30 น.  สุ ขสําราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
 ร่ างกายที่แข็งแรง (30 ธันวาคม 2524)
 สุ ขสําราญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิตติพนั ธ์
วิจิตรจันทร์, อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 สุ ขสําราญครอบครัว คุณตาผ่อง จันทรังษี และ
ลูกหลาน, อุทิศให้ เปาโล ธนากร จันทรังษี ครบ 3 ปี
,เอลีซาเบ็ธ อมรัตน์ จันทรังษี,ยวง บัปติสตา นิจจา
ผาด่านแก้ว ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
 สุ ขสําราญครอบครัว น.ส.อรอนงค์ กาแก้ว,
อุทิศให้ เปาโล ธนากร จันทรังษี ครบ 3 ปี ,ยอแซฟ 

คุณจิรนาถ

คุณจิรนาถ
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ลูกหลาน
ครู ศิวาพร
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คุณจิรนาถ
มาลัย
วราพร
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ครู สุรภิณ

200

ตาผ่อง

มีชยั ,ยอแซฟ ทนงศักดิ์ กาแก้ว
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครู ชูศรี
ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ มีคาแอล วิเชียร ศรี วรกุล,มารี อา สุ ชาดา
ญาติ
สุ ริยะจันทร์,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
 อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
นางจารุ ณี
 อุทิศให้ อันตน กาสิ น ชมภูจนั ทร์
นายพิเชษฐ์
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง
ลูกๆ
,โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น วิญญาณ ญาติพี่นอ้ ง
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง บัปติสต์ ตาคําเพือง กายราช,มาร์ธา
พงษ์ลดา
คําแมง,ยอแซฟ ภูเบศฐ์ โสมสิ ม ครบ 7 ปี ,เปโตร
บุญส่ ง โพธิ์ สว่าง
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พิศ
ลูกๆ
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,เปาโล สมบัติ เวชมานิต อ.สุนทรภรณ์
กุล และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

500

200

 สุ ขสําราญครอบครัว นายรต อภัยนอก และญาติพี่
6 ม.ค.19 น้องทุกคน
19.00 น.  สุขสําราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ
ราชคํา, อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา 

อาทิตย์

อรอนงค์

300

200

200
300
300
200
200
300

200

200
200

นายรต

200

อุบลวรรณ

200

จันทร์จิรา อุปพงษ์
 สุ ขสําราญครอบครัว นางวดี นายดุสิต โพธิ ลุน,
อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาย โพธิ ลุน,เปาโล ประดิษฐ์ ซึ มเมฆ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิ เสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
อุทิศให้ ฟี โรมีนา พันยา,ยอห์น ณรงค์,มารี อา ศรี จนั ทร์
,มารี อา บุญเลี้ยง,เทเรซา สร้อยเพชร,นายโม่ อภัยนอก
 อุทิศให้ ยอห์น เกียน,มารี อา บุปผา,ฟรังซิ ส เซเวียร์
บุญรักษ์ พันนาคํา,ยูเลียนา วิลาวรรณ ฤทธิ ปะ ญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชายแดน,นายธี ระพงษ์ ฮันวงศ์,เปโตร
ผาวี,ลูซีอา สมหวัง ยงบรรทม
 อุทิศให้ ยากอบ อุทยั ,มารี อา อารี ย ์ คําศรี
วันจันทร์  สุ ขสําราญแด่ คุณพ่อประจําวัดท่าแร่ ทั้ง 3 องค์
7 ม.ค.19  สุ ขสําราญแด่ น.ส.ปิ ยวรรณ,น.ส.ปิ ยวัจน์ กายราช,
06.00 น. อุทิศให้ นายนาทา บาทาเลียล
 สุ ขสําราญแด่ นายชัยสิ ทธิ์ คําผาเยือง,อุทิศให้ ยอแซฟ
แก้ว,มารี อา คําบา คําผาเยือง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ เทเรซา คําเปี่ ยง บรรจงศิลป์
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์
สารธิ ยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,เทเรซา ผ่องใส
ทุพแหม่ง,วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

10.00 น.  มิสซาปลงศพ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

นางวดี

300

ลูกๆ

200

นายรต

200

นายรต

200

วันอังคาร  อุทิศให้ มาร์ธา สุ ภานัน กาญจนาภา
8 ม.ค.19  อุทิศให้ องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น ญาติพี่นอ้ งที่

มนัสนันท์
ญาติพี่นอ้ ง

200
300

ลูกหลาน

500

9 ม.ค.19
15.00 น.  มิสซาปลงศพ เปโตร บุญเรื อง เปล่งสมศรี

ญาติพี่นอ้ ง

500

19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริ ฐ พงษ์พิศ

ภรรยา – ลูก

200

 อุทิศให้ ยวง เพิ่มสิ น หงษ์ณี

คุณภัทรวดี

200

นายณรงค์

300

ลูกหลาน
ป้ามะลิ

200
200

06.00 น. ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
08.00 น.  มิสซาปลงศพ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
วันพุธ
 พระสงฆ์เข้ าเงียบ 

ละออ

500

วันพฤหัส
10 ม.ค.19

ชาญชัย

300

วันศุกร์

อรทัย
นายปรี ชา

200
500

นางราตรี

500

อ.นิราสม
นางประพิศ

300
300

ลูกๆ

500

11 ม.ค.19
06.00 น.

วันเสาร์  สุขสําราญครอบครัว นายณรงค์ – นางรจนา กายราช
12 ม.ค.19 และลูกหลานๆ โอกาสแต่งงาน ครบรอบ 41 ปี ,อุทิศให้
06.00 น. นิโกเลา ฉวี,อันนา คําเตียน,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล
วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ กายราช,
เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,บาโด่ง,
ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกลู ,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ วิญญาณ
ในไฟชําระ
 อุทิศให้ อากาทา ลําเทียน ยงคําชา ครบ 1 เดือน
 อุทิศให้ มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล
จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด,มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

