ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 16 - 22 มิถนุ ายน 2019 ปีที่ 34 ฉบับที่ 24
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้อคิดจากพระวรสาร
พระเยซูเจ้าย้าเตือนให้บรรดาศิษย์ตระหนักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้เรียนรู้นั้น
มาจากพระบิดาผ่านทางพระองค์ และจากพระองค์ผ่านทางพระจิตเจ้า ความจริงที่บรรดา
ศิษย์ได้เรียนรู้จากทั้งสามพระบุคคลนั้นมิได้แยกจากกันเลย แต่เป็นความจริงอันเดียวกันและ
ถูกส่งต่อมาถึงพวกเราทุกวันนี้ด้วย ขอให้เรามั่นใจในความรักความเมตตาของพระบิดาและ
พระบุตรอยู่เสมอ พร้อมทั้งเปิดใจให้พระจิตเจ้าได้นาเราไปสู่ความจริงของชีวิตและความจริง
ของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 : 06.00 น. = 7,171.- / 07.30 น. = 4,993.- /
10.30 น. = 4,081.- / 19.00 น. = 4,300.- รวม 20,545 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ท่ี 23 มิถุนายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย นายอดุลย์ ตระกูลมา
กับ
อ.ปองปรีดา เหล่าบุญมา พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรียงไกร ว่าม
ป้อง
/ คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง
กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. พิธีรับศีลล้างบาป : วันอาทิตย์นี้ (อา. 16 มิถุนายน 2019) : พิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
จะมีพิธีโปรดศีลล้างบาป
6. เรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 19.00 น.
ที่ศาลาปีติมหาการุญ เชิญผู้นากลุ่มย่อย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
และประชุมบีอีซีกลุ่มย่อยในชุมชน และคุ้มของตนเอง ในวันพุธที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 20
มิถุนายน 2019 เวลา 19.00 น.
7. ศีลสมรสหมู่ : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น. เชิญแจ้งทางวัดเพื่อเรียนคาสอน
8. เชิญร่วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้องประชุม 30 ชุด
ชุดละ 1,200 บ. / - ตกแต่งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
9. โครงการทาดาว 1 ล้านดวง : เป็นโครงการพิเศษในปีนี้ ซึ่งพี่น้องกาลังทาดาว แต่ละคน แต่
ละ
ครัวเรือน แต่ละคุ้ม / ชุมชน เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ เจ้าวัดองค์
แรก ขอขอบคุณล่วงหน้า ทราบว่าแต่ละคุ้ม / ชุมชน กาลังทาอย่างศรัทธาอย่างคึกคัก ขอให้
ท่าแร่เป็นเมืองแห่งดาว จนถึง 1 ล้านดวง
10. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่นละ 1,000 บาท บริจาคแล้ว 13 แผ่น คง
เหลืออีก 157 แผ่น :
11. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ผ้าม่านหลุยส์ ห้องประชุม ชุดละ 1,000 บาท บริจาคแล้ว 3
ชุด
ยังเหลืออีก 97 ชุด
12. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริจาคแล้ว 5 ชุด

ยังเหลืออีก 147 ชุด

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา วันที่ 16 – 22 มิถุนายน
2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 
06.00
สมโภชพระตรีเอกภาพ
น.
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ครูผ่องศรี พรหมอารักษ์,
16 มิ.ย. ครอบครัวนางราณี สุขสง่าเจริญ และลูกหลาน
19
,ครอบครัว ครูปิยะดา พรหมอารักษ์
07.30  สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ นางวาสนา
น.
อุปพงษ์,อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวัฒน์
 อุปพงษ์,เปโตร สมโภช,มารีอา บุญจันทร์,โทมัส
ผาน,มารีอา บุญจันทร์ บุตรโค,โทมัส สังข์เทพ,อากาทา
เตียง อุปพงษ์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางอรพิล บือกุศล,
อุทิศให้ มารีอา กอแร็ตตี ชาเครือ ครบ 5 ปี
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา
,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี,จ่าสิบ
เอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว น.ส.ตติตา เชาว์ช่างเหล็ก

ผู้ขอ

ทาบุญ

นายวิรัช

200

แม่

200

นางอรพิล

200

นางพิสมัย

200

,ครอบครัว นางศศมณฑ์ ธรรมวัฒนโรจน์, อุทิศให้
มีคาแอล วิวัฒน์ ญาตฺธรรม
 สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด วิชิตา
เชียนพลแสน, อุทิศให้ มารีอา ฉลาด,เปโตร ราศี,

น.ส.ตติตา

500

วิชิตา

200



อันนา ชไมพร เชียนพลแสน
 สุขสาราญแด่ ลูกหลานคุณตาวันดี อาจุฬา,
ลูกหลาน
อุทิศให้ เปโตร วันดี,เทเรซา อภัย อาจุฬา ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
ภรรยา
 อุทิศให้ มารีอา สุพัตรา แสนปาก
นายอิทธิกร
 อุทิศให้ มารีอา คร้อม สาสีมา,ยอแซฟประพันธ์, มา ลูกสาว
รีอา อุบล ไอยะไกษร วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล เลื่อง,โดโรเทอา คาตัน,โรซา เทวา
ลูก
โสรินทร์,โยเซฟินา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ วิญญาณใน
ไฟชาระ
ลูกหลาน
 อุทิศให้ เปาโล คาบัง,อันนา คาดี,ฟรังซิสโก
ประดิษฐ์,อากาทา ลาเทียน,เปโตร สาเร็จ,มาร์ตินา
พอง,โรซา สมมิตร,ยวง บัปติสต์ วาริช,อันตน วิชิต
ยงคาชา,เปาโล อัมพร พาพรมลิก,ฟรังซิสโก กาโว
เทเรซา รูพินา,เปโตร คาเชื้อ มานะโพน,เรจินา มารีอา
ไพจิตร ว่ามป้อง,ยวง พิชาติ ตระกูลมา ญาติที่ล่วงลั
นางสุพัด
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
อุทิศให้ มีคาแอล บุญเรือง,มารีอา บุญเรียบ,ยอแซฟ อ.แสงจันทร์
ณรงค์,มีคาแอล ประยงค์,มารีอา นงเยาว์,โทมา ดา,
อันนา บ่าผ่าย วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

300

200
200
200
200

200

200
300

 อุทิศให้ ยวง ประมาณ บุญรองเรือง
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด
อุดมเดช,มีคาแอล มาลา,มารีอา แก้ว,แอนโทนี่ บัญชา
พรหมอารักษ์,มีคาแอล บุญเรือง,กาทารีนา ดารินทร์
กายราช,เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช,ยอแซฟ ประทิน
อุดมเดช,มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเล็ก
สิงห์,มีคาแอล วีรพล ชาญเชาว์,นายประพจน์ คาระวะ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ซิสเตอร์อันโตนีอา เฮือง
 อุทิศให้ มีคาแอล พิเชษฐ์ กงพันลาด

จาเนียร
นายวิรัช

1,000
200

งามนิด อุปพงษ์,ยวง วรวิทย์,เปโตร เสวียน,เปโตร จิน
,อักแนส ทองศรี ลือแก้วมา,อันนา ภู
 อุทิศให้ นายคาอ้าย ตากกล้า,นางวันดี กล้าจริง
วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ



 อุทิศให้ คุณแฮร์แบ็ตท์ โดเดนเฮิฟท์

นายสิงห์
200

คุณจิรนารถ
คุณจิรนารถ



เกษราพร
เกษราพร
คุณจิรนารถ
ลูกหลาน

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว คุณจิรนาถ โดเดนเฮิฟท์
16 มิ.ย.  อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
19
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
10.30 วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
น.
ครูชูศรี
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
 ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
นายพิเชษฐ์
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจันทร์
ลูกๆ
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
ไพรวัลย์
 อุทิศให้ เปโตร สวาท สิมสะกะ,เปโตร คาแสน โน๊ต
สุภา วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เฮโลนีมัส คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน อ.ราไพวรรณ
อุดมเดช, คุณปู่เดือน, คุณย่าหยิบ รุจิพจน์, ,อันโตนีโอ
เชิดชาย,ยวง บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร,มารีอา
สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
ป้าตา
 อุทิศให้ เปโตร ลาแคน,มารีอา ยายเทียม,กาทารีนา

200
200
500
200

200
200
200
200
200

300

 อุทิศให้ มารีอา ลูซีอานา อภิวรรณ (คาตัน)
ฮาสเลอร์,ยอแซฟ กิตติกุล,เปโตร นิยม,ยอแซฟ อดิชัย คุณจิรนารถ
อาภรณ์กุล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ โสภา,ยอแซฟ
ดิเรก,ยอแซฟ สมเดช ปานแสน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินันต์ สาโยธา
นางมาลี
16 มิ.ย.  อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารีนา
ลูกๆ
19
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วง
19.00 ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
น.
แววดา
 อุทิศให้ มาระโก บุญมี บุญญาน้อย
  อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
ญาติ
มานิตย์ พงษ์พิศ
ญาติพี่น้อง
 อุทิศให้ อันนา หมี่ ศรีเรไร ครบ 1 ปี
วันจันทร์  สุขสาราญครอบครัว ป้ามะลิ ทรงเล็กสิงห์,
ป้ามะลิ
17 มิ.ย. ครอบครัวนายวีระเดช ทรงเล็กสิงห์,ครอบครัวนายเชวง
19
ศักดิ์ ทรงเล็กสิงห์
06.00
นางสุพัด
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
น.
นางประพิศ
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา,
เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,

500
500

500

200
200

200
200
500
200

200
300

มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารีรัตน์ รักษา
นาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์
เจริญพงษ์,โทมา ดา,อันนา แจ้ง อินธิเสน,โมเสส ปรีดา
,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ
วันอังคาร  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
18 มิ.ย.  อุทิศให้ เปโตร ถาวร,อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชัย
19
แสนเมือง,โมเสส บัณฑิต,อากาทา บรรเทา มังกาย,
06.00
มารีอา พะเยาว์ บังแมน,ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
น.
วันพุธ  สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
19 มิ.ย. นางชุติมา กายราช, อุทิศให้ กาทารีนา ลาดวน,ยวง
19
บัปติสต์ เจือง,เปาลา เกวียน,มีคาแอล บุญเรือง,เทเรซา
06.00 สมนึก กายราช,นางสมแพง ราชนิกุล วิญญาณญาติพี่
น.
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 ประชุมบีอีซี

อารีรัตน์,คุณพ่อเปาโล สมพร,เปโตร ปรีชา,ฟรังซิส
เซเวียร์ ปราโมทย์,ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 ประชุมบีอีซี
นางสุพัด
ประกอบ

200
200

20 มิ.ย.
19

06.00
น.

-

นางสุพัด

200

นางสุพัด

200

21 มิ.ย.
19

นางชุติมา

200

06.00
น.
วันเสาร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
22 มิ.ย.
19

นางสุพัด
-

200
-

ญาติ

500

19.00
น.
วันพฤหัส  สุขสาราญแด่ คุณพ่อยอแซฟ สุรศักดิ์ พงษ์พิศ,

19.00
น.
วันศุกร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

-

โรซา คาเจียน พงษ์พิศ, อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร
ประสิทธิ์,มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
อ.ประมาณ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี,อันเดร พื้น,
มารีอา เสริม,คาเบรียล เต็ม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
นางสุพัด
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์ รักษานาม ครบ 2 ปี,เทเรซา ยายวรรณ

200
200
200

06.00
น.
พระตรีเอกภาพเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
เราไม่สามารถเข้าใจคาสอนเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพได้อย่างสมบูรณ์ แม้ความเข้าใจอัน
ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ก็ไม่สามารถไปถึงพระเจ้าได้ แต่พระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างละเอียดมากกว่าที่
เรารู้จักตัวเอง พระองค์ทรงเลือกที่จะร่วมอยู่ในความเป็นมนุษย์ของเราอาศัยพระบุคคลคือ พระ
เยซู เราพบการปรากฏแวบหนึ่งของส่วนประกอบสาคัญของพระเจ้าเอง ซึ่งก็คือความรัก อันเป็น
การสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งของพระบิดา, พระบุตร และพระจิต ผู้เป็นพระบุคคลทั้งสามในพระเจ้า
หนึ่งเดียว พระเจ้าพระบิดาทรงสร้างทุกสิ่ง และทรงประทานชีวิตพร้อมทั้งการเป็นอยู่แก่ทุกสิ่งที่
ทรงสร้าง พระเจ้าพระบุตรประทับท่ามกลางเรา, ทรงสอนเราเกี่ยวกับความรักของพระบิดา และ
ทรงได้รับความรอดชั่วนิรันดร์เพื่อเรา พระเจ้าพระจิตทรงเป็นความรักของพระเจ้าผู้ประทับอยู่
ภายในเราและภายในพระศาสนจักร

ความสัมพันธ์ภายในพระตรีเอกภาพเป็นอย่างไร?
อีกวิธีหนึ่งที่จะเข้าใจความลึกลับของพระตรีเอกภาพคือ การไตร่ตรองเกี่ยวกับพระบุคคล
ผู้มีเทวภาพที่แตกต่างทั้งสามคือ เราต้องไม่คิดเรื่องพระบุคคลผู้มีเทวภาพในทานองเดียวกับที่ เรา
คิดเรื่องบุคคลผู้เป็นมนุษย์ เมื่อพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพกระทาสิ่ งใดอีกสองพระบุคคลก็
ทรงกระทาด้วย แต่ละบุคคลแตกต่างกัน แต่ไม่ได้แยกกันกระทา พระเจ้าเป็นความสัมพันธ์แนบ
แน่นแบบหนึ่ง หรือเรียกได้ว่าเป็นความเป็นเอกภาพด้วยความรักอย่างสมบูรณ์
พระเจ้าทรงกระท าในฐานะบุ คคลหนึ่ ง แม้ ว่าเราจะจัด แจงหรือ ถือเอาว่าการกระท า
ทั้งหลายเป็นของพระบุคคลต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เราถือว่าการสร้างเป็นของพระ
บิดา, การไถ่กู้เป็นของพระบุตร และการทาให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นของพระจิต
พระบิดา เป็นบุคคลแรกในพระตรีเอกภาพที่ไม่มีจุดกาเนิด พระองค์ก่อให้เกิดพระบุตร ผู้
ดารงอยู่ตลอดกาล ซึ่งเป็นพระบุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพ
พระบุตร พระบุตรเป็นการแสดงให้เห็นพระบิดาอย่างสมบูรณ์โดยพระบิดา ที่เราใช้คาว่า
พระวาจาของพระเจ้า ทั้งสองพระองค์เป็นหนึ่งเดียวแต่ก็มีความแตกต่าง
พระจิต พระบิดาและพระบุตรรักกันและกันด้วยความรักแบบพระเจ้าที่สมบูรณ์ชั่วนิ
รันดร์ ความรัก เกิด มาจากพระบิ ดากับ พระบุ ตร และถูก เรียกเป็ นพระบุ คคลที่ สามในพระตรี
เอกภาพ หรือที่เรียกว่าพระจิต พระจิตเป็นจิตแห่งความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตร ทั้งยัง
เป็นจิตซึ่งผูกพันทั้งสองพระบุคคลให้เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเป็นหนึ่งเดียว

