ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 12
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2019 : 06.00 น. = 8,432.- / 07.30 น. = 3,756.- /
10.30 น. = 4,159.- / 19.00 น. = 3,935.- รวม 20,256 บาท (อา.ที่ 10 มี.ค. : 25,551 บาท)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณอดุลย์ ตระกูลมา กับ
อ.ปองปรี ดา เหล่าบุญมา พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร
ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คําศรี กับ
น.ส.อริ ษา พาพรมลิด
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. เรียนเชิญพลมารีย์เขตกลาง : ทุกท่านทั้ง 3 คูเรี ย ร่ วมเข้าเงียบเตรี ยมจิตใจก่อนงานอาซีแอส
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 ที่วดั ท่าแร่ เริ่ มเวลา 08.00 -12.00 น.
6. การออกเยีย่ ม – พบปะ – อวยพร : ในช่วงนี้
- วันที่ 27 มีนาคม 2019 เวลา 09.00 น. : กลุ่มทําดาว ที่บา้ นครู ลาํ พร สารธิยากุล

- วันที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 17.30 น. : กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์
สารวัตร ประธานชุมชน / คุม้ ที่ศาลาปี ติมหาการุ ญ (เชิญนําอาหารมารับประทานด้วยกัน)
- วันที่ 31 มีนาคม 2019 เวลา 16.00 น. : กลุ่มนายช่างต่างๆ ที่บา้ นลุงซิน รังษีแก้ว
- วันที่ 2 เมษายน 2019 เวลา 15.00 น. : กลุ่มพระเมตตา ที่บา้ นคุณรัตนา สกุลจิตดารัตน์
- วันที่ 7 เมษายน 2019 เวลา 12.30 น. : กลุ่มพระหฤทัย ที่วดั น้อยพระเมตตา
7. งาน 25 ปี ชีวิตสงฆ์ และอาซีแอส พลมารีย์ : วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 ที่วดั ท่าแร่
เวลา 08.30 น. คณะพลมารี ยร์ วมกันที่ศาลามาร์ติโน จัดแถวขบวนแห่
เวลา 09.00 น. พิธีถวายคําสัญญา ของพลมารี ยใ์ นวัด
เวลา 10.30 น. พิธีมิสซา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ศาลามาร์ติโน
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. ถุงทานมหาพรต : จะใช้ซองมหาพรตจากมิสซัง และจากวัด และสามารถทําเป็ นต้นเงินแต่ละ
ครอบครัว หรื อจะใช้ถุงผ้าก็สามารถใช้ได้ โดยติดต่อกับทางวัดได้ ซึ่งพีน่ อ้ งสามารถเก็บออม
และทําบุญได้หลายวิธี หลายรู ปแบบ แล้วนําถวายในวันอาทิตย์ปัสกาที่ 21 เมษายน 2019
10. เชิญร่ วมบริจาคสร้ างห้ องประชุมสภาภิบาลวัด : ที่อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ โอกาส 134 ปี
การมาเป็ นเจ้าวัดองค์แรกของวัดท่าแร่
11. การเดินรู ป 14 ภาค : เชิญชวนพีน่ อ้ งร่ วมเดินรู ป 14 ภาค มรรคาศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันศุกร์
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายเอกลักษณ์ พงษ์พิศ บุตรนายคาล กับ นางสมจิตร
พงษ์พศิ เลขที่ 368 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.สิริอร วิบูลย์ ธรรมกิจ บุตรี
นายสายัณต์ กับ นางรุ่ งอรุ ณ วิบูลย์ธรรมกิจ เลขที่ 301/45 หมู่ 5 ต.พลา อ.บ้างฉาง จ.ระยอง
13. ขอขอบคุณผู้สมทบ ตึกคาสอน : ลูกหลาน อุทิศให้ลูกา จวน,ลูซีอา วันดี อุปรี ย ์ 500.- /

ลูกหลาน อุทิศให้ ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง 500.14. ขอขอบคุณผู้สมทบเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,617 ตรม. ยังเหลืออีก 8 ตรม. : ครอบครัวเวชมานิตกุล อุทิศให้เปาโล สมบัติ เวชมานิตกุล
ครบ 100 วัน 40 ตรม.
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 3 เทศกาลมหาพรต วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
06.00 น.
นายธงชัย
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว นายธงชัย สระแก้ว,
24 มี.ค.19 น.ส.สุดชฎา บุตโค, อุทิศให้ โทมัส ผาน,มารี อา
07.30 น. บุญจันทร์ บุตโค วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณทีไ่ ม่มี
 ใครคิดถึง
 สุขสําราญแด่ คุณรุ่ งฤดี และลูกๆ, โมทนาคุณพระ คุณรุ่ งฤดี
เจ้า และแม่พระ, สุขสําราญคล้ายวันเกิด นายวิลยั
สมแสน, อุทิศให้ พ่อชาลี, แม่จอน สมแสน, ตาผอง,
ยายจันที พิลาทา, ย่าอินตอง, ลุงม่วง,ป้าคลี วิญญาณ
ในไฟชําระ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คําภา,
เปโตร บัวจันทร์ อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี ,จ่าสิ บ
เอก แสง อ้นสูงเนิน วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์ ลูกทั้ง 3 คน
วิญญาณในไฟชําระ

ทาบุญ

200

200

200

200

 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม

 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
อุปพงษ์
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ เปโตร สวาท สิมสะกะ
 อุทิศให้ คลารา สร้อยมาลา,เปาโล หวล,ยวง มานพ
สีสาวรรณ,เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช วิญญาณในไฟ
ชําระ
 อุทิศให้ เปโตร ชาญ ลาดบาศรี
 อุทิศให้ ฟรังซิส ประดิษฐ์ ยงคําชา ครบ 16 ปี ,
อากาทา ลําเทียน ยงคําชา ครบ 100 วัน,เปโตร สําเร็จ
ยงคําชา
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อําจุฬา ครบ 3 เดือน
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
อุปพงษ์ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล คําพาด,อันนา ประชาติ,ยวง
บอสโก ไพสันต์ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ มีคาแอล ยกชัย,มีคาแอล ชัชวาลย์
บุญรองเรื อง ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ อรุ ณ บังแมน,
เปโตร ถาวร,อันนา คําจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง,
ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน,โมเสส บัณฑิต,อากาทา

นางใจงาม
คุณอ้อ
แม่
พ่อ – แม่

200
200
200
200

นายอิทธิกร
ลูกหลาน
วิทชุดา

200
500
200

ก.ประสิทธิ์
ลูกๆหลานๆ

200
200

ลูกๆ
นายธงชัย

200
200

อุไรวรรณ

600

ลําเพียร

500

จันทร์เพ็ญ

200

บรรเทา มังกาย

 อุทิศให้ กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง,มีคาแอล
ธิดารัตน์
พัฒนพงษ์ ศรี ครชุม
อาทิตย์  สุขสําราญแด่ น.ส.ฉัตรลดา เหนือกลาง,ครอบครัว ฉัตรลดา
24 มี.ค.19 เหนือกลาง,นิลเขต, อุทิศให้ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับทุกคน
10.30 น.  สุขสําราญครอบครัว อ.ปรี ชา-นางปริ ญญา
อ.ปรี ชา
 กาญจนเกต และลูก หลาน เหลน
 สุขสําราญแด่ คุณป้าวันทา อินธิตก
ป้าบรรเทา
 สุขสําราญแด่ นายเจษฎา น.ส.ประภาพร อุปพงษ์ ประภาพร
และลูกๆหลานๆ,อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล
สวาท,เทเรซา จันทร์จิรา,ยูลีอานา บัวพา,ฟรังซิส
เซเวียร์ ประสาท อุปพงษ์,เปโตร ออม กิตติราช,มารี อา
รัตนาภรณ์ คงฉาย,ยายคํามา,ตาคํามา,จ่าสิบเอก
คฑาวุฒิ, นายบุญมี, นายบุญเลิศ, นางทรัพย์, นายป่ อง
บุญทศ,แม่พมิ พา สิงหา,นายประพจน์ คารวะ,
นายนวการ สิงหะกุล วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
อ.รําไพวรรณ
 สุขสําราญครอบครัว ผอ.เยีย่ ม อ.รําไพวรรณ
รุ จิพจน์, อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คําหล้า,ลูซีอา
บางีน, คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ เชิด
ชาย,ยวง บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร อุดมเดช
 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 กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ

200
500
200
200
300

200

200

200

 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์

 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คําศรี
 อุทิศให้ อันนา อําภัย เชียงแมน,มารี อา พรนภา,
มารี อา นันทิชา,มีคาแอล ณรงค์ ยงบรรทม,มัวทิว
สว่าง,เทเรซา สวรรค์,มารี อา มักดาเรนา หนูรื่น แร่ ถ่าย
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า
 อุทิศให้ เปโตร คําใส,เทเรซา สุภาพร ดุมรถ,
อากาทา บุญมา ศรี สุพรรณ
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,
คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นาริ นรักษ์,คุณพ่อเปาโล พิชิต
ศรี อ่อน,คุณพ่อมาระโก ถวิล แสวงนาม,ซิสเตอร์
กอแตตี กองศรี ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์
ผูม้ ีพระคุณ ที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน
อาทิตย์  สุขสําราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
24 มี.ค.19 ร่ าง กายที่แข็งแรง
19.00 น.  สุขสําราญครอบครัว นายพูลศักดิ์ บุดดีดว้ ง
  สุขสําราญครอบครัว คุณพูนศิลป์ - คุณอุบลวรรณ
ราชคํา, อุทิศให้ มารี อา ยายไข่,มีคาแอล สวาท,เทเรซา
จันทร์จิรา อุปพงษ์
 สุขสําราญครอบครัวนายเวช-นางหนูพร นาอุดม
และลูกๆ ทุกคน,สุขสําราญแด่นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้วญ
ิ ญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับทุกคน

นายพิเชษฐ์
อ.ประมาณ
นิลม

200
200
200
200

ดรุ ณี
เบญจมาศ

200
200

อ.ปรี ชา

200

อ.ปรี ชา

200

อมรรัตน์
นางมาลี

200
200

นายพูลศักดิ์
อุบลวรรณ

500
200

คพ.เอ

300

อ.พรรณพิมพ์

 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา 
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
วันจันทร์  สุขสําราญครอบครัว นายไกรวัฒน์ นางประทัย
25 มี.ค.19 อินธิเสน และลูกหลานทีอ่ ยูใ่ กล้และไกล, อุทิศให้โทมา
06.00 น. พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,เบเนดิกโต คําเหวียน,
อากาทา หนูพว่ ง,เบเนดิกโต ประเสริ ฐ อินธิเสน,เทเรซา
ปราณปรี ยา มีบุญ ญาติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา วนิ ดา
ชัยหมื่น,มีคาแอล แขวงเมือง,มารี อา สมาน รักษานาม
,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริ ญพงษ์,เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง
ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ปู่ ทวด ยอน,ย่าทวด เสาร์,พ่อหลาย มุงคุณ,
เปโตร เค้า,เทโอดดรา มา,มารี อา วิลยั ตระกูลมา,
ยอแซฟ อวน,มารี อา แสน,อันโตนีโอ เคลือบ,มารี อา
คําไผ,เปโตร ณรงค์ศกั ดิ์ คําศรี ,เทเรซา พรดารา
กงพันลาด ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณทีไ่ ม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล วอนใจ,อักแนส ถาวร,ยวง ไกรแก้ว
,ยอแซฟ ชาลี,ฟรังซิสโก ไพรวัลย์
วันอังคาร  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสําราญแด่ นายเศรษฐกุล
26 มี.ค.19 บุญเหนือ, อุทิศให้ เบเนดิกโต คําปาว,อักแนส คําวอน
ศรี วรกุล

ลูกๆ

นางประทัย

200

500

06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี

วันพุธ
27 มี.ค.19

06.00 น.
19.00 น.
อ.ประมาณ
นางประพิศ

200
200

วันพฤหัส
28 มี.ค.19

06.00 น.

วันศุกร์
ร.ต.ประจักษ์

400

ตองอ่อน

300

ครู วนั เพ็ญ

200

29 มี.ค.19

06.00 น.

08.00 น.
19.00 น.
วันเสาร์
30 มี.ค.19

 อ.ประมาณ

 อุทิศให้ มาร์ ธา สุภานัน กาญจนาภา
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด นายณัฐพล ตรงกงนาม
ครบ 30 ปี
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ อังเยโล ทองอินทร์ ยงบรรทม ครบ 1 เดือน
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 อุทิศให้ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น
 สุขสําราญครอบครัว วิษณุ เครื อหมื่น, วลัยภรณ์
บุดดีดว้ ง, อุทิศให้ ฟรังซิ สโก คง,อันนา ผึ้ง บุดดีดว้ ง,ลูกา
จวน,ยูรีอา วันดี อุปรี ,องกิ้น เหงียนกง ญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 สุขสําราญแด่ นางสร้อยทอง ชัยวังราช,นายแสงดาว,
นายธนกร คลังเงิน,คุณยายเพียร ชัยวังราช
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ เปโตร ปาน,อานัทตาเซี ย อินตา,ยอห์น ทองมี
ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล จันทรังษี,นายสงวน,
นางสาย คลังเงิน วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ลว่ งลับ
วิญญาณในไฟชําระ
 อุทิศให้ อานาสตาซี อา ไพศาล บุดดีดว้ ง,ยอแซฟ
สมเดช ปานแสน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 มิสซาอุทิศให้ ยอห์น สุรพล อินธิเสน
  เดินรูป 14 ภาค 
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ

มนัสนันท์
ลูกๆ
แม่ติ๋ว

200
200
200
200

อ.ประมาณ
นางวาสนา
จุ๋ม-แจ็ค-จูน
ลูกหลาน

200
200
200
300

อ.ประมาณ
นางสร้อย

200
200

อ.ประมาณ
นางสร้อย

200
300

นายพูลศักดิ์

500

คุณวัฒนา
อ.ประมาณ
ญาติพี่นอ้ ง

200
200

06.00 น.  อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม

ลูกๆ

200

