ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2019 ปีที่ 34 ฉบับที่ 30
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 19.00 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 : 06.00 น. = 7,887.- / 07.30 น. = 4,889.- /
10.30 น. = 3,894.- / 19.00 น. = 3,549.- รวม 20,219 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางอลิษา เชียนพลแสน
กับ ครูณัฐิยา ศิริสวัสดิ์ พร้อมผู้ช่วยพิธกี รรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์ / นายสุวรรณ งะบุรง
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยะดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. ฉลองวัด : (1) เปิดเสกวัดนักบุญหลุยส์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา
10.30 น. คุณพ่อเจ้าวัด อ.สมเด็จ ขอรับโรงทานอาหาร จากพี่น้องชาวท่าแร่ด้วย ป้ากวี่ฝาก
ประชาสัมพันธ์ว่า พี่น้องที่ประสงค์จะไปฉลองวัด อ.สมเด็จ มีรถยนต์บริการ คนละ 140 บาท
รับได้จานวน 30 คน รถออกเวลา 05.30 น. ที่บริเวณภายในวัดหน้าบ้านพักพระสงฆ์ท่าแร่

สามารถติดต่อที่ป้ากวี่ได้ โทร 089-8611900
6. ฉลองวัด : (2) วัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคา อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม
2019 เวลา 10.00 น.
7. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลมหาสนิท มิสซา
ผู้สูงอายุ เวลา 10.30 น. และมิสซาระลึกถึงผู้ลว่ งลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
8. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายธงชัย โคตรภูธร บุตรนายบุญศรี กับ นางแพงศรี
โคตรภูธร เลขที่ 124/20 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น กับ กาทารีนา นาฎนารี
เหนือกลาง บุตรีนายสว่าง กับ นางจุฬาพร เหนือกลาง เลขที่ 116 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ จ.สกลนคร
9. 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
10. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่นละ 1,000 บาท บริจาคแล้ว 55 แผ่น
คงเหลืออีก 115 แผ่น : คุณครูชูศรี กายราช อุทิศให้ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร ครบ 7 ปี
1 แผ่น (1,000.-)
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา วันที่ 28 ก.ค. – 3 ส.ค. 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

อาทิตย์
 สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ทุกท่าน 
ป้าพงศ์แก้ว
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว เคลเมนตินา พงศ์แก้ว
28 ก.ค.19 ศรีวรกุล
07.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายทรงสิทธิ์ อินธิราช
ทรงสิทธิ์
  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.นภาพร เชียรพลแสน
ป้านาง
 สุขสาราญครอบครัว ยายแมะ แร่วงศ์คต, อุทิศให้
ยายแมะ
เปโตร สีฟอง แร่วงศ์คต,วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟือง
อินธิเสน วิญญาณญาติพี่น้องตระกูลอินธิเสนที่ลว่ งลับ

ทาบุญ

500
200
200
300

วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
 สุขสาราญแด่ จ่าสิบเอก ชัยธวัช ปัญญาคา,อุทิศให้ วิไลวรรณ
ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา,ภารดามีคาแอล จักรี
อินธิเสน
 สุขสาราญครอบครัว นายวีระ กรมแสง,อุทิศให้
ยายใหล
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 ครบ 7 ปี,ยวง วีระศักดิ์ ควรเมตตา,
นายวีระศักดิ์ กรมแสง วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
สุขสาราญครอบครัว ยายใหล,อุทิศให้ยวง วีระศักดิ์ ยายใหล
,กาทารีนา พัชรินทร์ควรเมตตา ครบ 7 ปี,นายธีระศาน
ยังให้ผล,ฟิลิป ทา,โรซา แดง,ยวง บัปติสตา คาตา,
เยโนเวฟา พาดี,ยูลีอานา ทองสี,เปาโล สมรัก,มารีอา
ภิรมย์,เซซีลีอา หนูรื่น,เปาลา วิรัชดา,โทมัส บัญชา,
นายพสิทธิ์ สว่างวงศ์,ยายผัน,น.ส.ขวัญเมือง กิ่งเสง,
นางผ่อง ศรีสุธรรม
 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 มารีอา คร้อม สาสีมา,ยอแซฟประพันธ์,
ลูกสาว

มารีอา อุบล ไอยะไกษร วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
200

200

200

200

200



 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ เทเรซา แก้วนภา พระลับรักษา
 อุทิศให้ เปโตร เกษม,เทเรซา ดร แดงลีท่า
 อุทิศให้ ราฟาแอล เรี่ยม,ฟีโลมีนา บัวไข กายราช
ครบ 34 ปี,เปาโล เล็ก,อันนา ทองอยู่ โสรินทร์,ยอแซฟ
วันดี,เยโนเวฟา มานา กายราช
 อุทิศให้ มาระโก บุญมี บุญญาน้อย ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมเดช,เปโตร สมชาย ปานแสน
,มีคาแอล วิลัย เสมอพิทักษ์ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อังแซมโม อุดม,เยโนเวฟา เกษตร,มารีอา
นิรมล อินธิราช
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา,เซซีลีอา หนูรื่น,เปาลา
วิรัชดา เชียรพลแสน,เปาโล สมรักษ์,ยวง วีระศักดิ์
ควรเมตตา,มารีอา ภิรมย์ ศรีสุธรรม,จ่าสิบตรี ยุทธการ
พรมแพง วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล บัญชา เถาวัลย์,เทเรซา บุญนา
ชัยวงศ์,มารีอา ทองปาน,เปโตร แดง,เปาโล วิมนต์
มานะโพน
อาทิตย์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพ่อจีระศักดิ์ ยงบรรทม
28 ก.ค.19 ครบ 52 ปี
10.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.แอรอน เคน ครบ 1 ขวบ
  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว คุณยายโห่
 สุขสาราญครอบครัว นายสนั่น นางชีวิต แร่ถ่าย,
สุขสาราญแด่ นายชาญณรงค์ แร่ถ่าย, อุทิศให้ เปโตร

นางสุพัด
พงษ์
ลูก
ยุพาพรณ์

200
200
200
500

ค.แววตา
ลูกหลาน

500
500

ทรงสิทธิ์

200

ป้านาง

200

อภิวรรณ์

200

ยายวรรณ

200

ชุติมา
ลูก
ป้าชีวิต

300
200
200

ชาญชัย แร่ถ่าย,มัทธิว สุธร,มารีอา กุหลาบ,เปโตร แดง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบลู ย์
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครูชูศรี
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ โรซา หนูไท เชียงแมน
ลูกๆ
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
ครอบครัว
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย อุปพงษ์,เปาโล มีชัย
นางบังอร
โน๊ตสุภา,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,ยาซินโต บุญมา
อุปพงษ์
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
ค.ลูกหลาน
 อุทิศให้ อันนา ฉลอง,เปโตร บุญช่วย หาญรินทร์
อ.สุวัฒน์
,อันนา บันทุ,เปโตร ชาดี ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เฮโลนีมัส คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซอี า บางีน
อ.ราไพวรรณ
อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย์,มีคาแอล บุญ,มารีอา
สิมมะลี,ยอแซฟ ประสงค์ สกนธวัฒน์,ยอแซฟ
ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ องเกี้ยน เหงียนกง
จันทรา
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง บุดดีด้วง,ลูกา
ลูกหลาน
จวน,ยูลีอา วันดี อุปรี
 อุทิศให้ มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
ญาติ
 อุทิศให้ มาร์ธา พรมราภรณ์ ปานสีเดือน ครบ 100 วัน
ขวัญหทัย
 อุทิศให้ มารีอา ลอม แร่ถ่าย,เปโตร วินิจ บือกุศล
ป้าชีวิต

200

200
200
200
200

200
200

200

200
200
300
500
200

 อุทิศให้ มารีอา สุพัตรา แสนปาก ครบ 1 ปี
อิทธิกร
 อุทิศให้ ขุนท่าแร่รักษา,ลูกา อิ้ม,เวโรนีกา หล้า  อาวรณ์
,โทมัส มหัคฆ์ เสมอพิทักษ์,พันจ่าอากาศเอก ยอแซฟ
ระวี จันตะแสง
 อุทิศให้ ยอห์น คาวัง,มารีอา ทองดี,มารีอา ประไพ, น.ส.พิกุล
เปโตร พงษ์ศักดิ์,มาร์การีตา บุณรัตน์ บุตรโค,ยอแซฟ
ประไพ โพยพา,คาร์โล ศุภชัย ซึมเมฆ,ยอแซฟ
ปราโมทย์ ยงคาชา วิญญาณในไฟชาระ
ญาติพี่น้อง
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
28 ก.ค.19  สุขสาราญแด่ นายวุฒินันต์ สาโยธา, อุทิศให้
นางมาลี
19.00 น. เปโตร รัฐพล แสนโสม
  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
อุทิศให้ เปโตร รต,ฟีโลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์
ลูกๆ
,เทเรซา สร้อยเพชร,มารีอา ศรีจันทร์ อภัยนอก,ยวง
เกวียน,มารีอา บุบผา,ฟรังซิส เซเวียร์ บุญรักษ์

1,000
400

200

200
200
200

200

200

วันจันทร์
29 ก.ค.19

06.00 น.

วันอังคาร
30 ก.ค.19

06.00 น.

วันพุธ
31 ก.ค.19

06.00 น.

พันนาคา ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ โทมัส ชัชวาล อินธิเสน ญาติพี่น้องที่ล่วง
ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ เปาโล ทัด,ฟีโลมีนา หวาน,โทมา อ่อน,
มารีอา นวลตา,เปาโล ประพัด ยงบรรทม,เทเรซา
สมรัตน์ อุปพงษ์ วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล ชาตรี ถาวร,เปโตร คาเสี้ยน,
วาเลนไทน์ สมชัย อินธิราช วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ มีคาแอล เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิงห์ ครบ
3 ปี,มีคาแอล ซ้าย,มารีอา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ
,อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเล็กสิงห์
 อุทิศให้ เปาโล ประถม,อันนา ยุดี,โทมา อ่อน,มารีอา
นวลตา,เปโตร ขัน,มารีอา ฝ้าย,ฟรังซิสโก คาเกียน,
อันนา หนูลา,พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
สุขสาราญครอบครัว ยายใหล,อุทิศให้ยวง วีระศักดิ์
,กาทารีนา พัชรินทร์ควรเมตตา ครบ 7 ปี,นายธีระศาน
ยังให้ผล,ฟิลิป ทา,โรซา แดง,ยวง บัปติสตา คาตา,
เยโนเวฟา พาดี,ยูลีอานา ทองสี,เปาโล สมรัก,มารีอา
ภิรมย์,เซซีลีอา หนูรื่น,เปาลา วิรัชดา,โทมัส บัญชา,
นายพสิทธิ์ สว่างวงศ์,ยายผัน,น.ส.ขวัญเมือง กิ่งเสง,
นางผ่อง ศรีสุธรรม
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

19.00 น.
ยายซัน

200

วันพฤหัส
1 ส.ค.19

 อุทิศให้ กาทารีนา มัณฑนา จินะโกฎ
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี,อังเดร พื้น,
มารีอา เสริม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พิศ

มาลินี
อ.ประมาณ

300
200

นางสุพัด
ญาติ

200
200

นางสุพัด
ลูก

200
200

06.00 น.

เกษริน

200

นางรจนา

300

นางสุพัด
ครอบครัว

200
200

นิภา

200

วันศุกร์  สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช
2 ส.ค.19 และลูกทั้ง 3 คน,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน
06.00 น. ,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต
องเคลือบ,มารีอา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว,
อันนา บาเทียว พงษ์พิศ, องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ
ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

นางสุพัด

200

10.30 น.  สุขสาราญแด่สมาชิกผู้สูงอายุท่าแร่ทุกท่าน
19.00 น.  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผู้มีพระคุณต่อวัดท่าแร่
วิญญาณพี่น้องชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอห์น องแห่ง,มารีอา ข่า ห่อเหวี่ยง,
เปโตร บุญมี,เซซีลีอา หงี่ จันทร์ลา

ยายควร
-

200
-

สงวน

200

วันเสาร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ

นางสุพัด

200

ยายใหล

นางสุพัด

200

200

3 ส.ค.19

06.00 น.

