ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 10
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัยนาอุดม / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2019 : 06.00 น. = 6,015.- / 07.30 น. = 4,203.- /
10.30 น. = 5,120.- / 19.00 น. = 5,165.- รวม 20,503 บาท (อา.ที่ 24 ก.พ. : 20,826 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ลาพร กับ หมอธีระวัฒน์
สารธิยากุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน
/ สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์ / นายสุวรรณ งะบุรง
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. ฉลองวัด : วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น. วัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง / วัดนักบุญ
ยอแซฟ คุม้ โนนสาราญท่าแร่ เป็ นวัดสาขาของวัดท่าแร่ เชิญพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ร่วมเป็ นเจ้าภาพ
โรงทาน ปั จจัยต่างๆ

6. การออกเยีย่ ม – พบปะ – อวยพร : ในช่วงนี้
- วันที่ 14 มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. : กลุ่มสมรสเพือ่ พระคริ สต์ ซี เอฟ ซี ที่บา้ นป้ามะลิ
เชียนพลแสน
- วันที่ 18 มีนาคม 2019 เวลา 19.00 น. : ผูน้ ากลุ่มย่อย ผูส้ นใจ กลุ่มคริ สตชนพืน้ ฐานบีอีซี
ที่ศาลาปี ติมหาการุ ญ
- วันที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 09.00 น. : กลุ่มทาดาว ที่บา้ นครู ลาพร สารธิยากุล
- วันที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 17.30 น. : กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์
สารวัตร ประธานชุมชน / คุม้
7. คุณพ่ อขอความร่ วมมือ : จากพีน่ อ้ ง ในคืนวันเดินรู ป 14 ภาค พื้นที่ในวัดจะใช้ในการเดินรู ป
ขอพีน่ อ้ งได้ไปจอดรถบริ เวณด้านในศาลามาร์ติโน ทั้งรถจักรยาน- มอเตอร์ไซด์ และรถยนต์
8. การแห่ เทียนปัสกา : วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เชิญพีน่ อ้ งร่ วมยินดีแห่เทียนปั สกา มีขบวน
ฟ้อน ขบวนแห่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม สามัคคี พร้อมเพรี ยง แสดงออกถึงความ
ศรัทธาต่อพระเจ้า แต่ไม่ควรเดือดร้อนในเรื่ องค่าใช้จ่ายจนเกินไป แต่ให้พอเหมาะพอดีของ
แต่ละเขต / ชุมชน / คุม้
9. เทศกาลมหาพรต : เพือ่ พีน่ อ้ งจะได้ดาเนินชีวติ อย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหา
พรต ดังนั้น ขอให้พนี่ อ้ งได้ปฏิบตั ิตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร ดังต่อไปนี้
9.1 ตามบัญญัติของพระเป็ นเจ้า คริ สตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตาม
วิธีการของแต่ละคน และเพือ่ การปฏิบตั ิร่วมกัน จึงได้กาหนดวันชดเชยวันใช้โทษบาปซึ่ง
คริ สตชนจะได้สวดภาวนา ปฏิบตั ิกิจเมตตาปราณี และความรักเป็ นพิเศษ เสียสละตนเอง และ
ทาหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์
9.2 ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็ นวันพลีกรรมในพระศาสน
จักรทัว่ ไป
9.3 วันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นวัน อดเนื้อ และ อดอาหาร
9.4 คริ สตชนทุกคน ที่มีอายุต้งั แต่ 14 ปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไป ต้องอดเนื้อ

คริ สตชนทุกคน ที่มีอายุต้งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไป จนถึง 59 ปี บริ บูรณ์ ต้องอดอาหาร
การอดเนื้อ ผูท้ ี่ได้ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งตามกาหนดนี้ ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ คือ
- อดเนื้อ
- ปฏิบตั ิกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบตั ิ อาทิ เดินรู ป 14 ภาค เฝ้าศีลมหา
สนิท สวดสายประคา ฯลฯ
- งดเว้นอาหาร หรื อสิ่งที่เคยปฏิบตั ิเป็ นประจา อาทิ งดดื่มสุรา และเบียร์ งดสูบบุหรี่
รู ้จกั อดออม และละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ
10. การรับเถ้ า : วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 นี้ มีการรับเถ้าทั้ง 4 มิสซา
11. วันอาทิตย์ หน้ า (อา. 17 มีนาคม 2019) : จะมีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
12. เรียนเชิญพลมารีย์เขตกลาง : ทุกเปรสิเดียม และทุกคูเรี ยเข้าร่ วมประชุมคอมีเชียมสัญจรเขต
กลาง ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2019 ที่วดั นักบุญยอแซฟ โคกกลาง เริ่ มเวลา 09.00 น.เป็ น
ต้นไป
13. ถุงทานมหาพรต : จะใช้ซองมหาพรตจากมิสซัง และจากวัด โดยพีน่ อ้ งอดออม รวบรวม
เป็ นครอบครัว หรื อรายบุคคล แล้วนาถวายในวันอาทิตย์ปัสกาที่ 21 เมษายน 2019
14. การร่ วมบริจาคการพัฒนาบารุงวัด : ขอบคุณพีน่ อ้ งที่ใส่ขนั ทานในภาคถวาย และการทาบุญ
โอกาสต่างๆ ทางวัดในช่วงนี้กาลังปรับปรุ ง พัฒนาอยูเ่ สมอ ช่วงนี้กาลังปรับปรุ งพัฒนาห้อง
ประชุมสภาภิบาลวัด อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ ตะแกรงครอบร่ องระบายน้ าภายในวัด เชิญ
พีน่ อ้ งร่ วมทาบุญได้ครับ
15. งาน 25 ปี ชีวิตสงฆ์ และอาซีแอส พลมารีย์ : วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 ที่วดั ท่าแร่
เวลา 08.30 น. คณะพลมารี ยร์ วมกันที่ศาลามาร์ติโน จัดแถวขบวนแห่
เวลา 09.00 น. พิธีถวายคาสัญญา ของพลมารี ยใ์ นวัด
เวลา 10.30 น. พิธีมิสซา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ศาลามาร์ติโน
16. เงินสวดแท่ นพระ : คุม้ นาซาแร็ธ 415 บาท

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

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลมหาพรต วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 

ผู้ขอ

 สุขสาราญครอบครัว จ.ส.อ.บัญญัติ รัตนอุดม
จ่าบัญญัติ
จ่าบัญญัติ
10 มี.ค.19  สุขสาราญครอบครัว ครู จุฑามาส รัตนอุดม
นางประไพ
07.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางประไพ อุดมเดช
ภรรยา
  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณจักรพันธ์ ปิ ดกันภัย
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.หนิง บุญน้ าเพชร,
แม่
สุขสาราญแด่ นายณัฐพล เชื้อปุย
 สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ - นางวาสนา
แม่
อุปพงษ์, อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
,โทมัส สังข์เทพ,อากาทา เตียง อุปพงษ์,โทมัส ผาน,
มารี อา บุญจันทร์ บุตรโค วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นายนาสมัย-นางดาราวรรณ และ ดาราวรรณ
ลูกทุกคน, อุทิศให้ เปโตร คาบา,เทเรซา หนูเจียม
ยงบรรทม,เปโตร สอน ชินทับ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.สรรค์พร นามบุตร,
แม่
อุทิศให้ เปาโล ประจบ,ออกัสติน ณพรัชต,เทเรซา บัวศรี
ขันอาสา ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซี ลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิ ส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก
แสง อ้นสูงเนิน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

อาทิตย์

ทาบุญ

200
200
200
200
200
300

300

200

200

 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน,ฟรังซิ ส ประดิษฐ์,เปโตร 
สาเร็ จ ยงคาชา
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิ ทธิ์,มีคาแอล
มานิตย์,ยอแซฟ ชาเลือง พงษ์พิศ ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล แกว่น,เยโนเวฟา ทอน,อักแนส
มุลซา,ยอห์น ทองพูน,เปาโล เปื่ อง ชมภูจนั ทร์ ,เคลเมนต์
ดนุสรณ์ พลเวียง,โรซา เกศรา ซึ มเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร สวาท สิ มสะกะ
 อุทิศให้ คลารา สร้อยมาลา,เปาโล หวล,ยวง มานพ
สี สาวรรณ,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยวง ประมาณ,เปโตร โข่ง,เอลีซาเบ็ธ ม่อม
บุญรองเรื อง,มารี อา ดาเรนา อุปรี
 อุทิศให้ พ.อ.ประยูร,นายณพพร,นางตุ๊กตา ใจประดิษฐ์
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา

ลูกๆหลานๆ

200

ลูกทั้ง 3 คน

200

จ่าบัญญัติ
ลูกๆ

300
200

 สุขสาราญครอบครัว นายวันชัย-นางลาภรณ์
10 มี.ค.19 ชัยวังราช,นายธานินทร์ แสงเพชร
10.30 น.  สุขสาราญแด่ นายเจษฎา,น.ส.ประภาพร อุปพงษ์,
 อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา,ฟรังซิส เซเวียร์ ประสาท,ยูลีอานา บัวพา
อุปพงษ์,เปโตร ออม กิติราช,คุณแม่พมิ พา สิงหา,

นางลาภรณ์

200

อาทิตย์

นางใจงาม
แม่
คุณอ้อ
แม่
นายอิทธิกร
ญาติพี่นอ้ ง

200
200
200
200
200
200

ลูกหลาน

500

ลูกหลาน
วิทชุดา

500
200

นางจาเนียร

200

ประภาพร

300

จ่าสิบเอก คฑาวุฒิ,ยายคามา,ตาคามา บุญทศ,

นายนวการ สิงหะกุล,นายประพจน์ คาระวะ,มารี อา
รัตนาภรณ์ คงฉาย วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว ยายเพ็ญ ตระกูลมา, อุทศิ ให้
เปาโล วิเชียร ตระกูลมา ครบ 29 ปี
 สุขสาราญครอบครัว วลีณ มาร์ติน,ครอบครัว
อมรรัตน์ ยงบรรทม, อุทิศให้ ยอห์น กองปี ,เปโตร
รัตติชยั กาแก้ว
 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 เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
 อุทิศให้ อักแนส ทวี สีสาวัน ครบ 100 วัน, ยวง
สมเนตร สีสาวัน
 อุทิศให้ อังเยโล ทองอินทร์ ยงบรรทม
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
10 มี.ค.19 ร่ างกายที่แข็งแรง
19.00 น.  สุขสาราญแด่ นางไพจิต ซึมเมฆ,สุขสาราญ
 ครอบครัว นายชูเกียรติ นายฤทธิ์ศกั ดิ์ โรมพันธ์

จุใจ

300

นางวาสนา

300

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

นางจารุ ณี
นายพิเชษฐ์
อ.ประมาณ

300
200
200
200
200
500

อ.พรรณพิมพ์

นางดรุ ณี
นางสุวภิ า
นางวาสนา
นางมาลี

200
200

นางไพจิต

500



วันจันทร์
11 มี.ค.19

06.00 น.

วันอังคาร
12 มี.ค.19
06.00 น.

วันพุธ
13 มี.ค.19

 สุขสาราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ
ราชคา, อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา อุปพงษ์
 สุขสาราญครอบครัวนายเวช-นางหนูพร นาอุดม
และลูกๆ ทุกคน,สุขสาราญแด่นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้วญ
ิ ญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นายวันชัย-นางลาภรณ์
ชัยวังราช,นายธานินทร์ แสงเพชร
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,
มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์,เทเรซา ผ่องใส ทุพแหม่ง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นายวันชัย-นางลาภรณ์
ชัยวังราช,นายธานินทร์ แสงเพชร
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มาร์ธา สุภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน ยงคาชา ครบ 3 เดือน
 โมทนาคุณแม่พระ น.ส.อัจฉรา ยงบรรทม,มิสเตอร์
สเตเฟน สมิทธิ์

อุบลวรรณ

คพ.เอ

ลูกๆ

200

300

200

นางลาภรณ์

200

อ.ประมาณ
นางประพิศ

200
200

นางลาภรณ์

200

อ.ประมาณ
มนัสนันท์
ลูกๆ
ลูกหลาน
น.ส.อัจฉรา

200
200
200
200
300

06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.อัจฉรา ยงบรรทม  น.ส.อัจฉรา

 สุขสาราญครอบครัว นายวันชัย-นางลาภรณ์
ชัยวังราช,นายธานินทร์ แสงเพชร
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา

นางลาภรณ์

200
200

อ.ประมาณ
-

200
-

วันพฤหัส  สุขสาราญครอบครัว นายวันชัย-นางลาภรณ์
14 มี.ค.19 ชัยวังราช,นายธานินทร์ แสงเพชร

นางลาภรณ์

200

06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

อ.ประมาณ

200

สุขสาราญแด่นางสร้อยทอง ชัยวังราช,นายแสงดาว นางสร้อย 200
15 มี.ค.19 , นายธนกร คลังเงิน,คุณยายเพียร ชัยวังราช
06.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายวันชัย-นางลาภรณ์
นางลาภรณ์ 200
ชัยวังราช,นายธานินทร์ แสงเพชร
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด กานันอัยการ จาปาราช
กานัน
1,000
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ 200
 อุทิศให้ ยวง เพิม่ สิน หงษ์ณี
คุณภัทรวดี 200
 อุทิศให้ เปโตร ปาน,อานัทตาเซีย อินตา,ยอห์น
นางสร้อย 300
ทองมี ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล จันทรังษี,
นายสงวน,นางสาย คลังเงิน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทั้ง
สองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
19.00 น.   เดินรู ป 14 ภาค 
นางลาภรณ์ 200
วันเสาร์  สุขสาราญครอบครัว นายวันชัย-นางลาภรณ์
16 มี.ค.19 ชัยวังราช,นายธานินทร์ แสงเพชร
06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ 200
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พศิ
ญาติพนี่ อ้ ง 200
สิริวฒั นา 1,000
15.30 น.  อุทิศให้ เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล ครบ 100 วัน
วันศุกร์

