ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2019 ปีที่ 34 ฉบับที่ 29
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019 : 06.00 น. = 7,512.- / 07.30 น. = 4,030.- /
10.30 น. = 4,385.- / 19.00 น. = 4,390.- รวม 20,317 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางนภาพร อุปรี กับ
นางศศิธร จันทรังษี พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 กานันประสิทธิ์ บริบูรณ์ / สท.สมจิตร
มังกาย / สท.สุรศักดิ์ บุริพา / คุณอดุลย์ ตระกูลมา
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อริษา พาพรมลิก
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง
กับ นายปัทจพล บัวชุม
5. วันอาทิตย์นี้ (อา. 21 กรกฎาคม 2019) : พิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น.
6. เรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบีอซี ี : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2019 เวลา 19.00 น.
ที่ศาลาปีติมหาการุญ เชิญผู้นากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
และประชุมบีอีซกี ลุ่มย่อยในชุมชน และคุ้มของตนเอง ในวันพุธที่ 24 วันพฤหัสบดีที่ 25

กรกฎาคม 2019 เวลา 19.00 น.
7. อบรมโครงการเด็ก และเยาวชนใส่ใจคุณธรรมจริยธรรมคาทอลิก : วันที่ 24 กรกฎาคม 2019
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ศาลาปีติมหาการุญ จัดโดยหน่วยงานคาริตัสวัดท่าแร่ ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม เป็นนักเรียนคาทอลิกซึ่งได้ประสานไว้เรียบร้อยแล้ว
8. ฉลองวัด : วัดนักบุญอันนา หนองแสง จ.นครพนม วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 เวลา 10.00
น. / เปิดเสกวัดนักบุญหลุยส์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 น.
วัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคา อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น.
9. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายธงชัย โคตรภูธร บุตรนายบุญศรี กับ นางแพงศรี
โคตรภูธร เลขที่ 124/20 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น กับ กาทารีนา นาฎนาร์
เหนือกลาง บุตรีนายสว่าง กับ นางจุฬาพร เหนือกลาง เลขที่ 116 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
10. 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
11. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ พรมปูพนื้ ห้องประชุม ชุดละ 400 บาท บริจาคแล้ว 4 ชุด
ยังเหลืออีก 96 ชุด : ญาติพี่น้อง อุทิศให้มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ 2 ชุด (800.-)
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

อาทิตย์
 สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ทุกท่าน 
นายวิรัช
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายวิรัช อุดมเดช โอกาส
21 ก.ค.19 ครบรอบ 76 ปี
07.30 น.  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ ญาติพี่น้องโรซา ญาติพี่น้อง
 คาเจียน พงษ์พิศ
 สุขสาราญแด่ น.ส.ชิดชนก ลือแก้วมา,ด.ญ.กานต์
ชิดชนก
ธีรา โพธิบุตร, อุทิศให้ ยอแซฟ เสริมศักดิ์ บุผาชัย, 

ทาบุญ
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300

เปโตร จิน,อักแนส ทองศรี,อันนา ภู ลือแก้วมา
วิญญาณในไฟชาระ
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว นาง
บุญเรียน
บุญเรียน มณีรัตน์ และลูกๆหลานๆทุกคน, อุทิศให้
ยอแซฟ บัวทัย,เปโตร บรรชัย,มารีอา รัชนี,คาเบรียล
วันทา,อันนา ปัดชา ยงบรรทม,เปาโล ทัง,อันนา เสียว
มณีรัตน์,ฟิลิปเป ศรีสวัสดิ์,เปโตร ทองเคลื้อน,มารีอา
บุญล้อม มณีรัตน์
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว นาย
บุญเรียน
เปี่ยมศักดิ์ นางกัลยา มณีรัตน์ และลูกหลานทุกคน,
อุทิศให้ เปาโล ทัง,อันนา เสียว,ฟิลิปเป ศรีสวัสดิ์,
เปโตร ทองเคลื้อน,มารีอา บุญล้อม,มารีอา แนบเนียน
มณีรัตน์ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นายสุวรรณ นางทัศณี
สุวรรณ
นายณัฐพล ตรงกงนาม, อุทิศให้ มารีอา ยายไข่,
มีคาแอล สวาท อุปพงษ์,อันนา ยุดี,เปาโล ประถม
ตรงกงนาม วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
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
 อุทิศให้ เปาโล เลื่อง,โดโรเทอา คาตัน,โรซา เทวา
ลูก
โสรินทร์,โยเซฟินา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ วิญญาณ
ในไฟชาระ
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 อุทิศให้ มารีอา คร้อม สาสีมา,ยอแซฟประพันธ์,
ลูกสาว
มารีอา อุบล ไอยะไกษร วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพัด
 อุทิศให้ เทเรซา แก้วนภา พระลับรักษา
พงษ์
 อุทิศให้ เปโตร เกษม,เทเรซา ดร แดงลีท่า
ลูก
 อุทิศให้ มีคาแอล ยกชัย,มีคาแอล ชัชวาลย์
ยายลาเพียน
บุญรองเรือง,ราฟาแอล ชาลี,มารีอา วันทา,ยอแซฟ โม้
ว้ามป้อง
 อุทิศให้ ราฟาแอล เรี่ยม,ฟีโลมีนา บัวไข กายราช
ยุพาภรณ์
ครบ 34 ปี,เปาโล เล็ก,อันนา ทองอยู่ โสรินทร์,ยอแซฟ
วันดี,เยโนเวฟา มานา กายราช
 อุทิศให้ จัสติน ถนอม นิยมธรรม ครบ 5 ปี,มารีอา
อรวรรณ
ปิยะรัตน์ เหนือกลาง ครบ 24 ปี
 อุทิศให้ มารีอา ภิรมย์ ศรีสุธรรม
ลูก
 อุทิศให้ ยอแซฟ ดิเรก,เปโตร แก๊ส,เอลีซาเบ็ธ
ลูกหลาน
โสภา,ยอแซฟ สมเดช ปานแสน
ญาติพี่นอ้ ง
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
21 ก.ค.19  สุขสาราญแด่ คุณอาทิตย์, สุขสาราญครอบครัว
คุณอาทิตย์
10.30 น. นายสุเวียน,นางรุจิรา หลวงโกฎ และลูกๆหลานๆ
  สุขสาราญแด่ นายอุเทน ทองมูล
นายอุเทน
 สุขสาราญแด่ เทเรซา พิชานิกา,มีคาแอล ประวิทย์ พิชานิกา
สะเริญรัมย์ และพี่น้อง ลูกหลาน
 สุขสาราญครอบครัว นางภักดี นางสุวรรณา
นางภักดี
อุตพันธ์, อุทิศให้ ยอแซฟ มนัส อุตพันธ์,มีคาแอล
บุญมาก,เอากุสตินา จอมศรี,โทมัส วิโรจน์ โน๊ตสุภา
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ตีโทเทว เขียน,เซซีลีอา ยายนาง,เปาโล บัวอ่อน
เพียแก้ว วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
อ.พรรณพิมพ์
 สุขสาราญแด่ คุณครูพรรณพิมพ์ คาศรี, อุทิศให้
ยอแซฟ พริ้ง,ยอแซฟ พิสิฐ ,ยอแซฟ สิทธิกร คาศรี,
ยอแซฟ พิทักษ์รณชัย,มารีอา มักดาเลนา ชลธี
ทิษาบริรักษ์ วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
ยายหมั่น
 สุขสาราญครอบครัว ตาหวย ยายหมั่น และลูก
หลานที่อยู่ต่างจังหวัด, อุทิศให้ นายคูณ ยายบุตรศรี ปู่
ย่า ตา ยาย
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบลู ย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
ครูชูศรี
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
ลูกๆ
 อุทิศให้ โรซา หนูไทย เชียงแมน
ครอบครัว
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
นางบังอร
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย อุปพงษ์,เปาโล มีชัย
โน๊ตสุภา,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,ยาซินโต บุญมา
อุปพงษ์
ค.ลูกหลาน
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
อ.สุวัฒน์
 อุทิศให้ อันนา ฉลอง,เปโตร บุญช่วย หาญรินทร์
,อันนา บันทุ,เปโตร ชาดี ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
จันทรา
 อุทิศให้ องเกี้ยน เหงียนกง
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง บุดดีด้วง,ลูกา  ลูกหลาน
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จวน,ยูลีอา วันดี อุปรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ บรรจบ,อันนา ประทวย,มารีอา
พิชานิกา
นุชนาถ,มารีอา เนตรชนก สารคา วิญญาณญาติพนี่ ้อง
ที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง บุญสาน,นางสวาง ฤทธิปะ, วิญญาณ
อ.สินธุ์
ลูกที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา ดารินทร์,อันนา สมพร สมใจเพ็ง
ลูกหลาน
,มัทธีอัส เลียน,กาทารีนา ภาพ
 อุทิศให้ ลอเรนซ์ซีโอ ชัยศรี,กาทารีนา โจมคา,
บรรเทา
ซิสเตอร์เอลีซาเบ็ธ สุดใจ,ยอห์น บอสโก ชัยพล,ยวง
วิมล เดชาเลิศ,มีคาแอล พูลรัตน์,มีคาแอลสุริยา ศรีวิไล
นางมาลี
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินันต์ สาโยธา, อุทิศให้
21 ก.ค.19 เปโตร รัฐพล แสนโสม
19.00 น.  สุขสาราญครอบครัว ลือแก้วกาญจน์
นางอริสรา
  สุขสาราญครอบครัว นายวีระ กรมแสง,อุทิศให้
นายวีระ
พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์,คาเบรียล บู่
,อันนา ก้อน,เทเรซา แกม,อัมโบซีโอ ซา,โรซา สอ,ยวง
กว่าง,เปโตร แต,ลูซีอา บาง,วิกตอร์ ยินดี พลากุล,
มาร์ติน เกื้อ,มีคาแอล ทองพูน ทองสุข,กาทารีนา
พัชรินทร์,ยวง วีระศักดิ์ ควรเมตตา,นายวีระศักดิ์
กรมแสง วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารีนา
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
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 อุทิศให้ คุณปู่เปโตร สังข์ทอง,คุณย่ามารีอา สังวร นางอริสรา
ลือแก้วมา
อุทิศให้ เปโตร รต,ฟีโลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์
ลูกๆ
,เทเรซา สร้อยเพชร,มารีอา ศรีจันทร์ อภัยนอก,ยวง
เกวียน,มารีอา บุบผา,ฟรังซิส เซเวียร์ บุญรักษ์
พันนาคา ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
สุวิภา
สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ยายเทเรซา ละออ ศรีวรกุล
22 ก.ค.19  สุขสาราญครอบครัว นางนิภา และลูกๆ

06.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายสวัสดิ์ ทองอันตัง,
สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายสมปอง ทองอันตัง
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร ประถม,อันนา ยุดี,โทมา อ่อน,
มารีอา นวลตา,เปโตร ขัน,มารีอา ฝ้าย,ฟรังซิสโก
คาเกียน,อันนา หนูลา,พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์
แสนพลอ่อน
19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี
วันอังคาร  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
23 ก.ค.19  อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
06.00 น. สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
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 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
24 ก.ค.19  อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
06.00 น. สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร ครบ 7 ปี
 อุทิศให้ อันตนนีโอ เสลี่ยม,กาบีแอน ทีตา,โรซา
คาดี ทองอันตัง
19.00 น.  ประชุมบีอซี ี
วันพุธ

วันพฤหัส  สุขสาราญคล้ายวันเกิด เปโตร กรวัฒน์ ปทุมมาศ
25 ก.ค.19  สุขสาราญแด่ คุณยายสวรรค์ คาศรี และลูกหลานทุก
06.00 น. คน, อุทิศให้ ยอแซฟ พริ้ง,ยอแซฟ พิสิฐ ,ยอแซฟ สิทธิกร
คาศรี,ยอแซฟ พิทักษ์รณชัย,มารีอามักดาเลนา ชลธี ทิษา
บริรักษ์ วิญญาณญาติพี่น้องที่ลว่ งลับ
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี,อังเดร พื้น,มารีอา
เสริม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารีย์ มารีนา ตุ่มแก้ว
19.00 น.  ประชุมบีอีซี

วันศุกร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
26 ก.ค.19  อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
06.00 น. สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
วันเสาร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
27 ก.ค.19  อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
06.00 น. สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
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