ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 19
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
เสียงของพระเยซูเจ้า มาถึงเราเสมอและหลากหลายรูปแบบ เสียงของนายชุมพาบาล
เรียกหาลูกแกะ ด้วยความใส่ใจ ความห่วงใย และเมตตา ภาพพจน์ของชุมพาบาลและลูกแกะ
บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้าและมนุษย์ ให้เราเฝ้าฟังเสียงของพระคริสตเจ้า ที่
จะนาพาเราไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา เสียงเรียกนี้ยังท้าทายให้เราเป็นผู้นา เป็ แบบอย่าง
แก่ผู้อื่น ที่แสวงหาพระเป็นเจ้าเช่นกัน เมื่อรับฟังเสียงของพระคริสตเจ้าและติดตามพระองค์
แล้ว ขอให้เราเป็นเสียงสะท้อนขององค์พระคริสตเจ้า ในการนาพาผู้อื่นที่ได้ยินเสียงของเรา
จะได้ไม่หลงทาง

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2019 : 06.00 น. = 8,337.- / 07.30 น. = 5,073.- /
10.30 น. = 3,818.- / 19.00 น. = 3,101.- รวม 20,329 บาท (อา.ที่ 28 เม.ย. : 20,133 บาท)
2. เงินทาบุญฉลองวัดปี 2019 : รวมทั้งหมดได้จานวน 1,092,004 บาท
3. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2019 :อ่านพระวาจาโดย ครู วริ ัตน์ ซึมเมฆ กับ
ครู ไพรัตน์ ไชยเชษฐ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง

คาเสงี่ยม / ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครู ชูศรี กายราช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร
ทองอันตัง กับ นายปั ทจพล บัวชุม
6. ขอขอบคุณ : โอกาสฉลองวัดท่าแร่ ขอขอบคุณสภาภิบาลวัด องค์การ หน่วยงาน สถาบัน
เจ้าหน้าที่ โรงทาน อาหาร ปั จจัย ต่างๆ มิสซาที่แท่นพระ แต่ละชุมชน / คุม้ ต้นเงินพีน่ อ้ ง
ทุกๆคน ทุกฝ่ ายทุกแผนก ขอได้รับความขอบคุณ
7. วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2019 : ส่งคุณพ่อขวัญชัย นาอุดม เป็ นคุณพ่อปลัดที่วดั บ้านดอนทอย
พีน่ อ้ งที่ประสงค์ไปส่งคุณพ่อ ช่วยแจ้งความประสงค์ เพือ่ เตรี ยมเรื่ องรถยนต์ และอาหาร รวม
ทั้งพีน่ อ้ งที่นารถยนต์ส่วนตัวไปด้วย
8. มิสซาขอพร ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : วันอาทิตย์ที่
19 พฤษภาคม 2019 เวลา 06.00 น.
9. วันอาทิตย์ หน้ า (อา.19 พ.ค.2019) : จะมีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัดล่วง
หน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
10. ศีลสมรสหมู่ : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. เชิญแจ้งทางวัดเพือ่ เรี ยนคาสอน
11. ทางวัดจะทาการเปิ ดการเรียนคาสอน : สาหรับเด็กคาสอนในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
2019 เป็ นต้นไป ขอให้ผปู ้ กครองทุกท่านช่วยบอกเตือน และส่งเสริ มลูกหลานของเราให้ไป
วัด และเรี ยนคาสอนตอนเช้า เป็ นต้น ป.4 และ ป.6 ที่เตรี ยมตัวรับศีล และทางวัดจะจัด
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ปลูกฝังเสริ มสร้างคุณธรรมสาหรับลูกหลานของเรา เรี ยนตั้งแต่ระดับ
ป.3 ถึง ป.6
12. เชิญร่ วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่ อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็ นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้ องประชุม 30 ชุด
ชุดละ 1,200 บ. / - ตกแต่ งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
13. กลุ่มสมรสเพื่อพระคริสต์ CFC เข้ าเงียบฟื้ นฟูจิตใจ : วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา

08.30 น. – 13.00 น. ที่วดั ท่าแร่ และศาลาปี ติมหาการุ ญ
14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2
คู่ที่ 1 ระหว่าง อันตน ณัทธรพงษ์ ตระแก้ วจิต บุตร นายอนุชา กับ นางอัจฉรา
ตระแก้วจิต เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.วรามาศ ลิ่มสุ วรรณโรจน์
บุตรี นายชลินทร์ กับ นางวิภาภรณ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ เลขที่ 4109 / 147 ถ.สุขมุ วิท เขตบางนา
กรุ งเทพฯ
คู่ที่ 2 ระหว่าง นายจักรพงษ์ บุตรวงษ์ บุตร นายบุญมี กับ นางบุญเลี้ยง พวงสูงเนิน
เลขที่ 9/10 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กับ เทเรซา ธิติยา มานะโพน บุตรี นายบุญเถิง กับ
นางลาพันธ์ มานะโพน เลขที่ 253 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
15. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง มีคาแอล เอกริ นทร์ พงษ์พิศ บุตร นายนริ นทร์ กับ
นางวราภรณ์ พงษ์พศิ เลขที่ 306 หมู่ 3 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ น.ส.ณปภัช แก้ วกิ่ง
บุตรี นายวีระศักดิ์ กับ นางจันทิพา แก้วกิ่ง เลขที่ 14 หมู่ 11 ต.หนองโขน อ.โคกศรี สุพรรณ
จ.สกลนคร
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลปัสกา วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
 สุขสาราญแด่ คุณพ่อเกษม คุณแม่นิรันดร์
พรปราณี
12 พ.ค.19 โสริ นทร์, อุทิศให้ ญาติพน
ี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
07.30 น. ชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
  สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ – นางวาสนา นางวาสนา
อุปพงษ์,อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์,เปโตร ภานุชิต
อุปพงษ์
 โมทนาคุณพระเจ้า มารี อา แนบเนียน มณี รัตน์,
ลูกหลาน
อาทิตย์
อาทิตย์

ทาบุญ

200

200

300

สุขสาราญครอบครัว ยายบุญเรี ยน มณี รัตน์ และ
ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้ ยอแซฟ บัวทัย ยงบรรทม,
เปโตร บรรชัย,มารี อา รัชนี,คาเบรี ยล จันทา,อันนา
ปั ดชา ยงบรรทม,เปาโล ทัง,อันนา เสี ยว,ฟิ ลิปเป
ศรี สวัสดิ์,เปโตร ทองเคลื้อน,มารี อา บุญล้อม มณีรัตน์
 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 บ
เอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
 อุทิศให้ มารี อา สุพตั รา แสนปาก
 อุทิศให้ คุณพ่อมาระโก ถวิล แสวงนาม
 อุทิศให้ นายถวิล รังศรี แก้ว
 อุทิศให้ เปาโล ประถม,อันนา ยุดี ตรงกงนาม,
โทมา อ่อน,มารี อา นวลตา,เปโตร ขัน,มารี อา ฝ้าย
 อุทิศให้ เปโตร สมพร,มารี อา ผกาวรรณ,เปโตร
สมพงษ์ บือกุศล,มารี อา กอแร็ตตี ไพรี ชาเครื อ
 อุทิศให้ เปโตร เพียร,แบร์นาแด็ต อุทิศ,เปาโล
พนม,มีคาแอล สมเวช,เปโตร บุญกัน,อังแนส สัมมา
ฤทธิปะ,อังแง็ด เพง กงพันราช
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ
ไตรรงค์ ทองอันตัง,ยอแซฟ วาสนา,ลูซีอา วันดี,ลูกา
จวน,เทเรซา สุ รัตดาพร,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี ,ยอแซฟ

นางพิสมัย

200

คุณอ้อ
200
ภรรยา
200
นายอิทธิกร 200
200
ไพโรจน์ 10,000
200
นายประจัน

500

นายประจัน
– ชมมณี

500

ลูกๆหลานๆ

200

วิระศักดิ์ เชียนพลแสน

 อุทิศให้ บาบาร่ าห์ ยอห์น สมประดี แดงลีท่า ครบ
อธิป
9 ปี โทมัส อุทยั ,มารี อา อักษร แดงลีท่า,มารี อา อ่อนสา
,เทเรซา อรทัย,ลอเรนซ์ ฉันทะ,ออกัสตินโน สมธิยา
ศรี ครชุม
ภรรยา
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ครู ชยั พล ทุพแหม่ง, อุทิศให้
12 พ.ค.19 เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง วิญญาณ
10.30 น. ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
  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,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
นายพิเชษฐ์
 อุทิศให้ ลูโดวีกุส ทนงศักดิ์ อุ่นหล้า ครบ 100 วัน
ดรุ ณี
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
ลูกๆ
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา อุปพงษ์, นางบังอร
มาร์ธา คาหวา,เปาโล มีชยั โน๊ตสุภา,อักแนส เสถียร,
ยอแซฟ คาตา แสนปาก
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน
อมรรัตน์
 อุทิศให้ โทมา สนิท,โรซา ยอย ทรงหาคา,สเตฟา
ธวัฒชัย
โน เศียร,ลูซีอา บุญมา พาพรหมฤทธิ์,เปาโล พิลา,
เปาลา ยายฝาง ยงบรรทม
 อุทิศให้ อีวอน เทื้อม,อังแนส โจม,อันตน กอปรี ดา,
สุริวฒั น์
ฟี โลมีนา วันทา,เบนาแด๊ต ภิรมย์,มารี อา จุดประสงค์,
มีคาแอล ณัฐพร,เปโตร จงประสิ ทธิ์ มือกุศล,โรซา

ใสสว่าง,อันเดร ซาบูลน ทองอันตัง

200

อาทิตย์
12 พ.ค.19

19.00 น.

500

200
วันจันทร์
13 พ.ค.19

200



 สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา
 สุขสาราญครอบครัว นายเวช-นางหนูพร นาอุดม
และ ลูกๆทุกคน,สุขสาราญแด่นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทอง
ใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรชัย ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปาโล ประถม,อันนา ยุดี ตรงกงนาม,
โทมา อ่อน,มารี อา นวลตา,เปโตร ขัน,มารี อา ฝ้าย

200
200

500

200
300
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วันอังคาร 06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.จิรภัทร คงคา
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500
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นางมาลี
คพ.เอ

14 พ.ค.19

07.30 น.  อุทิศให้...
วันพุธ  โมทนาคุณพระเจ้า โอกาสครบรอบ 74 ปี ,
15 พ.ค.19 สุขสาราญครอบครัว อ.นิทศั น์ เสมอพิทกั ษ์
06.00 น.
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
16 พ.ค.19

06.00 น.
วันศุกร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพ่อชัยวัฒน์ นาสุย
17 พ.ค.19  อุทิศให้ ยอแซฟ นิ เวศน์ เสมอพิทกั ษ์ ครบ 4 ปี
06.00 น.
วันเสาร์

18 พ.ค.19

อัครเทวดามีคาแอล

พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาให้ประกอบด้วยจิตบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยแสงสว่างและความ
รักให้แวดล้อมพระบังลังก์ของพระองค์ ยังได้ทรงโปรดประทานพระพรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ความ
สวยงาม และปรีชาญาณแก่เทวดาด้วย
ในตานานได้เล่าว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งมีนามว่า " ลูซีแฟร์ " แปลว่า" ผู้มีความสว่าง
" เทวดาลูซีแฟร์ทรนงในฤทธิ์อานาจของตน และคิดกบฎต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า " ข้าพเจ้า
จะไม่ปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้า " แต่ยังมีอัครเทวดาองค์หนึ่งนามว่า " มีคาแอล " แปลว่า " ใครเล่า
จะมาเทียบเท่าพระเป็นเจ้า " พร้อมกับสมัครพรรคพวกจึงทาสงครามกับลูซีแฟร์ เทวดาฝ่ายที่จง
รักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ขับไล่ลูซี แฟร์กับพวกลงนรกไป ผลแห่งความจงรักภักดีนี้ พระผู้เป็น
เจ้าทรงตั้งให้ท่านเป็นอัศวินแห่งกองทัพในสรวงสวรรค์ ในพระธรรมใหม่ถือว่าท่านคือ อัครเทวดา
แห่งความคุ้มครอง และปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิก

อัครเทวดาราฟาแอล

อัครเทวดาราฟาแอล ปรากฎองค์ครั้งแรกในพระคัมภีร์ ตอนที่เล่าถึงโตเบีย ท่านเรียก
ตัวเองว่า " อาซาริยาห์ " มาเป็นเพื่อนท่านร่วมทางกับโตเบียไปยังเมืองราเยสเพื่อทวงหนี้ให้กับ
บิดา โดยปกป้องคุ้มครองเขาตลอดทางจนกลับถึงบ้าน นอกนั้นท่านได้จัดหาภรรยาที่ดีให้แก้เขา
และยังรักษาดวงตาของบิดาให้หายจากตาบอดด้วย
ในที่สุด อัครเทวดาราฟาแอล ได้แสดงตนให้เขาทราบโดยบอกว่า " ข้าพเจ้าคืออัคร
เทวดาราฟาแอล เป็นหนึ่งในบรรดาเทวดาเจ็ดองค์ผู้รับใช้ใกล้ชิดพระบังลังก์พระเป็นเจ้า "ทั้งสอง
ประหลาดใจว่าทาไมพระเป็นเจ้าทรงโปรดเทวดามาช่วย ราฟาแอลจึงอธิบายว่า " เป็นเพราะท่าน
โตเปียได้นมัสการพระเป็นเจ้าเหมาะสมเสมอ ทั้งได้ทาบุญสุนทานถวายพลีกรรมด้วยความ
เสียสละอย่างสูง "
ราฟาแอล แปลว่า " ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงรักษา " ราฟาแอลเป็นองค์อุปภัมภ์ผู้เดินทาง
แพทย์หนุ่มสาวผู้กาลังเลือกทางชีวิตและความชื่นชมยินดีอีกด้วย

อัครเทวดาคาเบรียล

ตามที่ประกาศกดาเนียลได้ทานายไว้ อัครเทวดาคาเบรียลคือผู้ที่แจ้งข่าวแก่ท่านถึงการ
เสด็จมาของพระเมสสิยาห์ นักบุญลูกาได้เขียนถึงการบังเกิดของยอห์น บัปติสต์ว่า ขณะที่ท่านซา
กาเรียถวายกายานแด่พระเป็นเจ้า"อัครเทวดาคาเบรียลได้เสด็จมาประทับยืนอยู่เบื้องขวาพระ
แท่น " เกียรติสาคัญที่สุดที่อัครเทวดาคาเบรียลได้รับคือ การมาแจ้งสารแด่มารีอา ที่นาซาเร็ธว่า
เธอจะได้รับเลือกเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า
นาม " คาเบรียล " หมายถึง " พละกาลังของพระเจ้า " ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรบาง

ท่านกล่าวว่า เทวดาคาเบรียลเสด็จมาประทับอยู่ใกล้พระเยซูเจ้าขณะที่ทรงราลึกถึงพระมหา
ทรมาน ท่อนแรกในบทสรรเสริญแม่พระว่า " วันทามารีอา...." เป็นถ้อยคาของท่านอัครเทวดา
คาเบรียล

