ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 14 - 20 เมษายน 2019 ปี ที่ 34 ฉบับที่ 15
พระสงฆ์ ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น.คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / 07.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่ นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้ อคิดจากพระวรสาร
พระเยซูเจ้ าทนทุ กข์ทรมานเหมือ นเรา 3 ทางคือ ฝ่า ยจิตใจ ฝ่า ยกายและฝ่ ายจิ ต
วิญญาณ การทรมานของพระเยซูเจ้าที่เราราพึงวันนี้ เป็นบ่อเกิดแห่งพลังสาหรับคนนับไม่
ถ้วนในประวัติศาสตร์ พระองค์ทนทุกข์ฝ่ายจิตใจ ที่สวนเกทเมนีพระองค์เห็นทุกอย่างที่จะเกิด
ขึ้นกับพระองค์ พระองค์กลัวจนเหงื่อของพระองค์ออกมาเป็นเลือด พระองค์ทรมานฝ่ายกาย
ทรงถูกเฆี่ยนตีอย่างป่าเถื่อน ถูกสวมมงกุฎหนามและถูกตอกตะปูตรึงกับไม้กางเขน พระองค์
ทรมานฝ่ายจิตวิญญาณ ทรงถูกแขวนบนไม้กางเขน และพระองค์รู้สึกเหมือนว่าพระบิดาทอด
ทิ้งพระองค์ พระองค์ภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้า ทาไมพระองค์ทอดทิ้งลูก”การทนทุกข์ร่วมกับ
พระเยซูเจ้า จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้เราสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคทุกอย่าง

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2019 : 06.00 น. = 8,547.- / 07.30 น. = 3,672.- /
10.30 น. = 4,614.- / 19.00 น. = 3,607.- รวม 20,440 บาท (อา.ที่ 31 มี.ค. : 20,539 บาท)
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางควรคานึง ยงดี กับ

น.ส.สร้อยเพชร ซึมเมฆ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง
คาเสงี่ยม / ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.นิพาพร ทองอันตัง
กับ นายปั ทจพล บัวชุม
5. วันอาทิตย์ใบลาน : คือวันนี้ อาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2019 มิสซาที่ 2, 3, 4 จะมีการเสกใบลานที่
บริ เวณบันไดหน้าวัด ขอพีน่ อ้ งได้เตรี ยมใบลานมาเพือ่ เสกในวันอาทิตย์ใบลานด้วย
6. กาหนดการสัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ + สมโภชปัสกา มีดงั นี้
- วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 18 เมษายน 2019
เวลา 07.00 น. เชิญพีน่ อ้ งทุกคนร่ วมในพิธีมิสซาเสกน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ และรื้ อฟื้ นคา
สัญญาของพระสงฆ์ ที่วดั ท่าแร่
เวลา 19.00 น. มิสซาระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท และล้างเท้าอัครสาวก
- วันศุกร์ ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 19 เมษายน 2019
เวลา 15.00 น. พิธีระลึกถึงพระทรมานของพระคริ สตเจ้า ซึ่ งประกอบด้วยสามภาค คือ
ภาควจนพิธีกรรม ภาคนมัสการไม้กางเขน และภาครับศีลฯ ให้เรา อดเนื้อ อดอาหาร
เวลา 19.00 น. เดินรู ป 14 ภาค
- วันเสาร์ ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 20 เมษายน 2019
เวลา 09.00 น. ประเพณี แห่เทียนปั สกา ( ที่ศาลามาร์ติโน )
เวลา 19.00 น. มิสซาเสกไฟ เสกเทียนปั กสา เสกน้ าล้างบาป เสกน้ าเสก และประกาศ
สมโภชปั สกา
- วันอาทิตย์ สมโภชปัสกา : วันที่ 21 เมษายน 2019 สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ
7. การตกแต่ งรถแห่ เทียนปัสกา : คุณพ่อขอพีน่ อ้ งงดใช้ ใบต้ นสน ที่วดั เพือ่ ต้นสนจะได้มีรูป
ทรงที่สวยงาม เตรี ยมสาหรับวันฉลองอาสนวิหารฯของเรา
8. ถุงทานมหาพรต : จะใช้ซองมหาพรตจากมิสซัง และจากวัด และสามารถทาเป็ นต้นเงินแต่ละ

ครอบครัว หรื อจะใช้ถุงผ้าก็สามารถใช้ได้ โดยติดต่อกับทางวัดได้ ซึ่งพีน่ อ้ งสามารถเก็บออม
และทาบุญได้หลายวิธี หลายรู ปแบบ แล้วนาถวายในวันอาทิตย์ปัสกาที่ 21 เมษายน 19
9. เชิญร่ วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่ อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็ นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้ องประชุม 30
ชุดๆ ละ 1,200 บาท. / - ตกแต่ งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
10. เชิญร่ วมทาบุญโรงทาน : โอกาสพระคุณเจ้า คณะสงฆ์ สัตบุรุษ จากวัดอื่น มาร่ วมในพิธี
มิสซาเสกน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07.00 น. ที่วดั ท่าแร่
ที่รับประทานอาหาร พระสงฆ์ ที่บา้ นพักสงฆ์ สัตบุรุษจากวัดอื่ น ที่ศาลาปิ ติมหาการุ ญ
11. วันอาทิตย์ หน้ า ( อา. 21 เมษายน 2019 ) : จะมีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
12. เชิญพี่น้องร่ วมบริจาคน้า และไข่ : เพือ่ ใช้เป็ นน้ าเสก และไข่ปัสกา แบ่งปั นแด่เพือ่ นพีน่ อ้ ง
13. เชิญพี่น้องร่ วมต้ อนรับ : พระคุณเจ้า และเสกห้องประชุมสภาภิบาลวัด วันพฤหัสบดีที่ 18
เมษายน 2019 เวลา 06.15 น. ณ ห้องประชุมสภาภิบาลวัด อาคารคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ
และร่ วมพิธีมิสซาเสกน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ พิธีร้ื อฟื้ นคาสัญญาของพระสงฆ์ และประกาศ
โยกย้ายพระสงฆ์
14. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่าง นายประธานรั ฐ ปฐมธนพงษ์ บุตร ผช.ศาสตราจารย์
ปฐม กับ นางจารุ วรรณ ปฐมธนพงษ์ เลขที่ 9 ซอย 15 ต.สุภาพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กับ
มารี อา ชลิตา นิยมธรรม บุตรี นายชวลิต กับ นางเพ็ญศรี นิยมธรรม เลขที่ 636 หมู่ 1
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
15. เงินสวดแท่ นพระ : คุม้ นาซาแร็ธ 695 บาท

ตารางเฝ้าศีลมหาสนิท 2019
ลาดับ
ชุมชน / คุ้ม
1. อารามรักกางเขน / สร้ างแก้ ว
2. โนนสาราญ / สุ ขสั นต์ / สมานมิตร / นาซาแร็ธ
3. สามัคคี / หนองตะหลุง / หนองแฮ่ / บ้ านสวน

เวลา
20.30 น. - 22.00 น.
22.00 น. - 23.00 น.
23.00 น. - 24.00 น.

4.
5.
6.
7.
8.

ท่ าแร่ เหนือ / ท่ าแร่ ใต้ / สหมิตรสั มพันธ์
สมประสงค์ / บ้ านใหม่
เฟื่ องฟู / ท่าเรื อ / ท่ าสะอาด
ป่ าหว้ าน / ไทยเดิม
กลางเหนือ / กลางใต้

24.00 น. - 01.00 น.
01.00 น. - 02.00 น.
02.00 น. - 03.00 น.
03.00 น. - 04.00 น.
04.00 น. - 05.00 น.

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 14 - 20 เมษายน 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

อาทิตย์
 สุ ขสาราญแด่ พี่น้องชาวท่าแร่ ทุกท่ าน 
( แห่ใบลาน )
06.00 น.
ผอ.ทรงวุฒิ
อาทิตย์  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด สัตว
14 เม.ย.19 แพทย์หญิง วรงค์ชนก หาญริ นทร์
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายวันดี อาจุฬา
นายวันดี
  สุขสาราญครอบครัว มีคาแอล สหเทพ,นางเพ็ญศิริ นายสินธุ์
,น.ส.ศิริลาวัลย์ ประสมศรี
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายณัฐวุฒิ ยงบรรทม
นายณัฐวุฒิ
ครบ 31 ปี
 สุขสาราญครอบครัว นางสุภาพร คาคลี่
สุภาพร
 สุขสาราญแด่ ยวง ประเทือง อินธิราช ครบ 82 ปี ,
ประเทือง
อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช ครบ 2 ปี
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ไพรี พาพรมลิก,
ไพรี
อุทิศให้ เปาโล คาบัง, อันนา คาดี,เปาโล อาพร,โรซา
สมมิตร,ฟรังซิส ประดิษฐ์,ยวง บัปติสตา วาริ ช
ยงคาชา,เทเรซา รู พนิ า,ฟรังซิสโก กาโว,มาร์ตินา พอง

ทาบุญ

200
200
200
200
200
250
200

,มารี อา จันที,เรจินา มารี อาไพจิตร ว่ามป้อง,อันตน
วิชิต,ยวง ทิชาติ ตระกูลมา

ผูใ้ หญ่
1,000
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นายพลชัย ชัยหมื่น,
 สุขสาราญแด่ ผูใ้ หญ่นนั ท์ธานิตย์ ชัยหมื่น,
นันท์ธานิตย์
นายขจรศักดิ์ ทองอันตัง และลูกๆ, อุทิศให้ แคทธารี น
วัลภา ทรงเล็กสิงห์,ฟรังซิสโก บุญยงค์,เทเรซา ภักดี
ทองอันตัง,โทมา บุบผา,อันนา วิลา ชัยหมื่น,มารีอา
ฉลาด,เปโตร ราศรี ,อันนา ชไมพร เชียนพลแสน
 สุขสาราญแด่ นายประเทียม บังแมน,ครอบครัว
นางพัชมณ 200
นายไกรวิษ – นางพัชมณ กาแก้วกิตตินาวา, อุทิศให้
มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ อรุ ณ บังแมน,เปโตร ถาวร,
อันนา คาจันทร์,ยวง ศิริชยั แสนเมือง,โมเสส บัณฑิต
,อากาทา บรรเทา มังกาย,ยอแซฟ ภูมี กาแก้ว,เปโตร
บุญถัน อุปพงษ์,ฟรังซิสโก คาเกียน,อันนา หนูลา
บังแมน
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย 200
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,
จ่าสิบเอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา ประพันธ์,เปโตร ธานี เสมอพิทกั ษ์ ลูกทั้ง 3 คน 200
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา ศิริยนั ยงบรรทม
นางใจงาม 200
 อุทิศให้ มีคาแอล อิสรานุวฒั น์ อุปพงษ์
คุณอ้อ
200
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต อุปพงษ์
แม่
200

 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวฒั น์
พ่อ – แม่
อุปพงษ์

 อุทิศให้ เปโตร ชาญ ลาดบาศรี
ก.ประสิทธิ์
 อุทิศให้ เปโตร วันดี อาจุฬา
ลูกๆ
 อุทิศให้ เอลเยนนิอุส สะอาด คาผาเยือง
ภรรยา
 อุทิศให้ มารี อา เอิน,เปโตร แก้ว สุขสง่าเจริ ญ,
ค.ฐากร
อันนา นันทิยา วงศ์ธรรม วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ คาพา,อันนา แท่น,เทเรซา
นายวันดี
บุญหลาย อาจุฬา
 อุทิศให้ ยอแซฟ สิงห์,ยออันนา ชื่น,มีคาแอล
นายสินธุ์
สุวฒั น์ ศรี ครชุม,กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง,คุณปู่
บุญมี, คุณย่าทองอินทร์ ประสมศรี ,ยอแซฟ สุมิตร
โสริ นทร์ วิญญาณญาติพนี่ อ้ งทีล่ ่วงลับ
 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ
พิกุลทอง
,ยวง บัปติสตา ชาศรี ,เทเรซา แท่นแก้ว อุ่นหล้า
 อุทิศให้ เปโตร พันธุท์ อง,เปโตร กวี,อันนา เสถียร ค.อ.บุญเกิด
วงศ์ชยั ,คาเบรี ยล ศรี วาศ ไชยสุรินทร์,เปโตร ต่าม,
อันนา ดวงจิตร เด่นไชยรัตน์
ญาติพนี่ อ้ ง
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ครู ผอ่ งศรี พรหมอารักษ์
14 เม.ย.19 ,ครอบครัว นางราณี สุขสง่าเจริ ญ,ครอบครัว
10.30 น. ครู ปิยะดา พรหมอารักษ์ และลูกหลานทุกคน
  สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ แร่ ถ่าย
ประดิษฐ์
 สุขสาราญครอบครัว นายสยมภู – นางนิตยา
นางนิตยา
วงศ์กาฬสินธุ,์ ด.ช.ภูบดินทร์ ครบ 3 ปี ,ด.ญ.ภูษิตา
วงศ์กาฬสินธุ์

200
200
200
200
200
200
200

200
300

200

500
200

 สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด
อ.เพลินพิศ ราชชมภู

10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว คุณครู ชยั พล ทุพแหม่ง,
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู,่ เทเรซา ผ่องใส,
มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง ญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ผอ.เยีย่ ม รุ จิพจน์, อุทิศให้
โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน,คุณปู่ เดือน,
คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ เชิดชาย,ยวง บัปติสตา
ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร อุดมเดช,มารี อา สร้อยสุดา
จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันตน กาสิน ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ พิสิฐ คาศรี
 อุทิศให้ อันนา อาภัย 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 คาใส,เทเรซา สุภาพร ดุมรถ,
อากาทา บุญมา ศรี สุพรรณ
 อุทิศให้ ฟิ ลิป ชาญณรงค์ เชียนพลแสน

อ.เพลินพิศ

200

ลูกๆ

300

อ.ไพวรรณ

300

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

นายพิเชษฐ์
อ.ประมาณ
นิลม

200
200
200
200

ดรุ ณี
เบญจมาศ

200
200

อมรรัตน์
ลูกๆ

200

อ.พรรณพิมพ์

 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน
 อุทิศให้ อากาทา ลาเทียน ครบ 100 วัน,ฟรังซิ ส 
10.30 น. ประดิษฐ์,เปโตร สาเร็จ ยงคาชา
  อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด
อุดมเดช,มีคาแอล มาลา,มารี อา แก้ว,แอนโทนี่
ศุภรัตน์ บัญชา พรหมอารักษ์,มีคาแอล บุญเรื อง,
ยอแซฟ ประทิน,ยออากิม ทวีอุดมเดช,กาทารี นา
ดาริ นทร์ กายราช,เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช,เซซี ลีอา
ยุพนิ พลากุล,นายประพจน์ คาระวะ ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตรไหว้สา,โรซา เปรี ยบ เชียนพลแสน
,อากาทา ยุพา มานะพล,ซาบีนา ทองรัตน์,มีคาแอล
นิชชัย ทองอันตัง วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย,ยาซินโต บุญมา อุปพงษ์
,มาร์ธา คาหวา,เปาโล มีชยั โน๊ตสุภา,อักแนส เสถียร
,ยอแซฟ คาตา แสนปาก
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประเสริ ฐ,มีคาแอล
มานิตย์ พงษ์พศิ
 อุทิศให้ ยอแซฟ พริ้ ง,มารี อา มักดาเลนา ชลธี
คาศรี ,ยอแซฟ พิทกั ษ์ รณชัย ทิศาบริ รักษ์,เทเรซา
หนูพนิ ,ยวง บอสโก สายันต์ จันทวัช
 อุทิศให้ บุตรที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อากาทา คาเบ็ด,โทมา คาทศ,กาทารี นา
คาไพ,ลูกา สถสา,ยากอบ เทพา แร่ ถ่าย,เยโวเวฟา
ทองคา เด่นไชยรัตน์

ลูกๆหลานๆ

200
1,000

ญาติพนี่ อ้ ง

300

นวงลอนงค์

250

นางบังอร

200

ญาติพนี่ อ้ ง

200

ยายสวรรค์

200

อาทิตย์
ประดิษฐ์

200
300

 อุทิศให้ วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง อินธิเสน,อันตน
ประดิษฐ์
คาเขียน,นายปริ ศนา,มารี อา พิสมัย แร่ ถ่าย

 อุทิศให้ ยอแซฟ พงระกา ทองอันตัง,แบร์นาแด็ต นางถอนใจ
วันดี,มักดาเลนา ยายเพียร,หลุยส์ อุทร,มารี อา วัลยา,
มารี อา ครู ศรี อมั พร
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,เบดา
อ.เพลินพิศ
ทะศรี ,กาทารี นา เหลี่ยน,มีคาแอล ชูศกั ดิ์,เปาโล
ประดิษฐ์,ยูเลียนา ลับลิ,นายภัทรนันท์ โสริ นทร์,
เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน อุดมเดช, คุณพ่อวิสูง,
คุณแม่วาริ นทร์ โรจนโอฬาร
 อุทิศให้ มาร์ธา สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครู ขนั ธ์
อ.พจนา
มนตรี สา,กาทารี นา พรทิพย์ กอโคตร,เปาโล
แสน สกลธวัฒน์
นางมาลี
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินนั ต์ สาโยธา ให้มีสุขภาพ
14 เม.ย.19 ร่ างกายที่แข็งแรง
19.00 น.  สุขสาราญครอบครัว ยายเซื่อน ชมภูจนั ทร์ และ
ลูกหลาน
 ลูกหลาน
 สุขสาราญครอบครัวนายเวช-นางหนูพร นาอุดม
คพ.เอ
และลูกๆ ทุกคน,สุขสาราญแด่นายพลวัฒน์ ไชยโก,
อุทิศให้วญ
ิ ญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ดาว,เซซีลีอา คาเปลี่ยน ซึ มเมฆ
ครู โจ
,ยอแซฟ สมชาย โพธิลุน, ยายผอง

200
500

300

200

200
200
300

 อุทิศให้ ยอแซฟ ถาวร,ยวง สมยศ,ยอแซฟ พจนา
ลูกหลาน
200
,เปาโล สมใจ ชมภูจนั ทร์

 อุทิศให้ พลตารวจตรี อุดมเดชก ปิ ตถา ณ อยุธยา
200
ครบ 5 ปี ,ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,ยวง บัปติสตา องเกิ่น
,มารี อา บาเผ เลวัล,ญาติที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณยายนวลจันทร์ คาศรี
เบญจวรรณ 200
15 เม.ย.19 ครบ 68 ปี
06.00 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.กิตติกานต์ ฉาสันเทียะ ศิราภรณ์
500
ครบ 14 ปี , อ.ภูมริ นทร์, ซิ สเตอร์โฉมเฉลา ชมภูจนั ทร์,
อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,
มีคาแอล อ่อนหวาน,อันนา ปั นทะ,ซิสเตอร์แมรี่ แคร์
อัมพร ชมภูจนั ทร์ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว นางพิกุล เสมอพิทกั ษ์,
ยายพิกุล 1,000
อุทิศให้ อันตน พูน เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
อ.ประมาณ 200
 อุทิศให้ อันนา หนูหลาบ,ฟรังซิส สุข ซึมเมฆ,
สุภาพร
200
มีคาแอล นิทิวฒ
ุ ิ คาคลี่
ลูกๆ
500
07.30 น.  มิสซาอุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม ครบ 100 วัน
วันอังคาร  สุขสาราญแด่ ป้าบรรเทา,ป้านิกร อินธิตก

200

200

ป้าบรรเทา
16 เม.ย.19  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี ครบ 100 วัน,ยวง อ.ประมาณ
06.00 น. สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน,อักแนส
บันดาล ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนา ยุดี ตรงกงนาม
ลูกๆ
 อุทิศให้ อังเยโล ทองอินทร์ ยงบรรทม
นางวาสนา
 อุทิศให้ ยอห์น ประจวบ,อังเดร เริ่ ม,อันดรู ว ์ สุฤทัย สุภาพร

200
500

200
200
200

ซึมเมฆ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ พนัสพงศ์ วุฒติวฒั น์
 สร้อยเพชร
 อุทิศให้ ยอแซฟ อานวย อุปรี ครบ 5 เดือน วิญญาณ นางนภาพร
ในไฟชาระ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ครู มงคล ศิริสวัสดิ์,สุขสาราญ
17 เม.ย.19 ครอบครัว ครู มงคล – ครู ณฐั ิยา ศิริสวัสดิ์ และลูกหลาน
06.00 น.  อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี
 อุทิศให้ ลูกา จวน,ยูลีอา วันดี อุปรี ,ฟรังซิ สโก คง,อันนา
ผึ้ง บุดดีดว้ ง,องกิ้น เหงียนกง ญาติพี่นอ้ งที่ล่วง ลับ วิญญาณ
ในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ประเวศน์,มอนิกา วี,ปี โอ ศรี เมือง,ยวง
ประเสริ ฐ,มารี อา จินตนาพร ศิริสวัสดิ์,พ่อกอ,แม่ตาว
ใยสิ งห์สอน วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เติมใจ, มยุรี, บุญโชติ, นิลิ้ม ซึ มเมฆ วิญญาณ
ในไฟชาระ
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 สุขสาราญครอบครัว คุณจิตระ อินทสุวรรณ และลูกๆ
หลานๆ ที่อยูใ่ กล้และไกล
 อุทิศให้ เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น

วันพุธ

วันพฤหัส 07.00 น.  มิสซารื้อฟื้ นคาสั ญญา + เสกนา้ มันฯ
18 เม.ย.19 19.00 น.  มิสซาระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท +

ล้ างเท้ าอัครสาวก และเฝ้าศีลมหาสนิท
วันศุกร์ 15.00 น.  วจนพิธีกรรม + นมัสการกางเขน +
19 เม.ย.19
รั บศีลมหาสนิท (อดเนื้อ + อดอาหาร)
19.00 น.  เดินรู ป 14 ภาค
วันเสาร์ 09.00 น.  แห่ เทียนปัสกา

20 เม.ย.19 19.00 น.  มิสซาเสกน้า เสกไฟ + เสกเทียนปัสกา

200
200

ครู มงคล

500

อ.ประมาณ
ลูกหลาน

200
200

ครู มงคล

500

สุภาพร

200

พรทิภา

500

จุ๋ม-แจ็ค-จูน

200

-

-

-

-

-

-

-

-

อาทิตย์ใบลาน
“อาทิตย์ใบลาน” เป็นวันฉลองของคริสตชนก่อนการฉลองวันปัสกาหนึ่งสัปดาห์ ช่วง
เวลาหนึ่งสัปดาห์ระหว่างนี้ เราเรียกว่า “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์”
ในวันนีเ้ รามีพิธี “แห่ใบลาน” ธรรมเนียมแห่ใบลานนี้เราจาลองเอาเหตุการณ์ที่บรร
ดาประชาชนชาวอิสราเอลถือใบปาล์มออกไปรับเสด็จพระเยซูเจ้าครั้งที่พระองค์เสด็จเข้ากรุง
เยรูซาเล็มอย่างสง่า เพื่อรับทรมานและความตายมาระลึกถึงเพื่อเตรียมจิตใจให้เข้าสู่พระ
ธรรมล้าลึกแห่งการไถ่บาปของพระองค์บนไม้กางเขน
เราเรียกว่าแห่ใบลานไม่ใช่แห่ใบปาล์มเพราะในเมืองไทยของเราในสมัยก่อนนัน้ หา
ใบลานได้ง่ายกว่า แต่ความจริงแล้วเราจะใช้ใบไม้ของต้นไม้อะไรก็ได้ที่หาง่ายๆในท้องถิ่นมา
ใช้ก็ได้ เพราะเป็นเพียงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเท่านั้น
พิธีในวันนี้จะจัดขึ้นก่อนพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณหลักในวันอาทิตย์โดยให้สัตบุรุษ
ชุมนุมกันอยู่นอกวัดในสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ พระสงฆ์จะทาพิธีอวยพร( เสก:ทา
ให้ศักดิ์สิทธิ์ )แล้วแจกให้สัตบุรุษทุกคนถือแห่กันเป็นกระบวนเข้ามาในวัด โดยร่วมกันขับร้อง
สรรเสริญสดุดีพระเยซูคริสตเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์และพระผู้ไถ่ของเรา
การกระทาเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มทั้งจิตวิญญาณ
และร่างกายของพระเยซูเจ้าเองเพื่อรับทรมานด้วยความเต็มพระทัย เพื่อทาให้แผนการไถ่บาป
ด้วยการรับความตายบนไม้กางเขนสาเร็จไปตามความในพระคัมภีร์
บทภาวนาเพือ่ การอวยพร(เสก)ใบลานนั้นเตือนใจเราที่ชุมนุมพร้อมกันอยู่นั้นให้ต้อน
รับพระเยซูเจ้าเข้าสู่ชีวิตของเราทุกคน และให้เราเป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อเรื่องของ
พระองค์แก่ทุกๆคนต่อไป
คริสตชนมักจะนาเอาใบลานที่ได้รับในวันนี้ไปประดับบ้านเรือนด้วยความเคารพเพื่อ
เตือนใจให้คิดถึงของพระเยซูเจ้าเป็นต้นในเรือ่ งพระมหาทรมานของพระองค์ พระศาสนจักร
ถือว่าใบลานเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับรูปหรือภาพที่ผ่านการอวยพร
(เสก)จากพระสงฆ์แล้ว
www.kamsondeedee.com

