กิจศรัทธา และกิจการใช้โทษบาปต่างๆ ตามจิตตารมณ์มหาพรตนี้โดยเคร่งครัดเพื่อขอพระเมต
ตาจากพระเจ้าสาหรับพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัตินี้โดยเคร่งครัด และความตายจากโรคระบาดติดเชื้อ
ไวรัสโควิด – 19 ที่เรากาลังเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
( พระอัครสังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ )

วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 12
แนวปฎิบัติของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง
เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากาลังเผชิญหน้ากับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งมี
อันตรายสูงมากและแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด – 19 ในหมู่บ้านหรือวัดในเขตอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ของเรา จึงขอความ
ร่วมมือจากทุกผู้ทุกฝ่าย ให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้
1. งดพิธีกรรมบูชาขอบพระคุณ / มิสซาวันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์
2. คุณพ่อเจ้าวัดสามารถ ถวายมิสซาออกทางเครื่องกระจายเสียงของวัด เพื่อให้สัตบุรุษ
ร่วมอยู่ที่บ้าน และรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาได้ ถ้าเห็นว่าเหมาะสม
3. พี่น้องสัตบุรุษสามารถรับฟังการถ่ายทอดสดมิสซาทางวิทยุของมิสซัง ที่คลื่น FM
104.50 MHz หรือทางออนไลน์ได้ทุกวัน เวลา 06.00 น.
4. งดงานฉลองวัด มิสซาแต่งงาน มิสซาหน้าศพ ส่วนมิสซาปลงศพจะทาที่วัด หรือที่
ศาลาของสุสานได้ตามความเหมาะสม
5. งดการประชุมกิจการคาทอลิก การรวมกลุ่มบีอีซี การจัดค่ายฯ การอบรมสัมนาต่างๆ
ของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆของมิสซัง
6. เลื่อนงานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งสังฆภาพของพระคุณเจ้า ตามกาหนดการในวันที่
23 พฤษภาคม 2020 นั้นออกไป จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบใหม่ในภายหลัง
พร้อมกันนี้ พ่อขอให้พี่น้องสัตบุรุษร่วมจิตร่วมใจกันภาวนาสายประคา เฝ้าศีลทา

สาหรับพี่นอ้ งสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ คุณพ่อขอประกาศเพิ่มเติม
จากแนวปฎิบัติของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด – 19 ดังต่อไปนี้
1.1.1 งดมิสซาวันธรรมดา วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนา แต่
พระสงฆ์จะถวายมิสซาผ่านทางวิทยุของมิสซัง คลื่น FM 104.50 MHz
พร้อม
จุดประสงค์ผู้ขอมิสซา ซึ่งพี่น้องสามารถขอมิสซาได้ตามปกติเช่นเคย ส่วน
ของถวายยกถวายที่บ้านพักพระสงฆ์
1.1.2 งดการประชุมกิจกรรมคาทอลิก เช่น พลมารีย์ บีอีซี กลุ่มเฝ้าศีลมหาสนิท
ผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่นๆ
1.1.3 งดวันแห่เทียนปัสกา วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2020 / งดวันฉลองวัด วันเสาร์ที่
2 พฤษภาคม 2020
1.1.4 การส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ในวันศุกร์ต้นเดือน ยังคงปกติ
1.1.5 การรับศีลล้างบาปเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ยังคงปกติ
1.1.6 การสอนคาสอนคู่แต่งงาน ผู้ใหญ่ที่สนใจรับศีลล้างบาป ยังคงปกติ แต่วันรับศีล
แต่งงานที่เคยตกลงกาหนดกับทางวัดไว้แล้ว ขอให้คู่แต่งงานติดต่อกับทางวัด
เป็นการด่วนที่สุด
1.1.7 การรับศีลเจิมคนไข้ สามารถติดต่อกับทางวัดได้ตามปกติ
จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมาตราการให้สอดคล้อง
กับสาธารณสุขจังหวัด รัฐบาล และทั่วโลกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ขอ ให้
เราภาวนาและเป็นกาลังใจแก่กันและกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการประกาศภายหลังเพิ่มเติมจากมิสซัง และวัด

( อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่า
แร่ )

2. เงินทานอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 : 06.00 น. = 8,884.- / 07.30 น. = 3,990.- /
10.30 น. = 3,553.- / 19.00 น. = 4,424.- รวม 20,851 บาท
3. วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 : มีการประชุมคณะกรรมการสภาภิบาลอาสนวิหารอัคร
เทวดามีคาแอล ท่าแร่ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปีติมหาการุญ (เปลี่ยนจากห้องประชุมนักบุญ
ยอแซฟ อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ) เนื่องจากป้องกัน รณรงค์การแพร่เชื้อระบาดไวรัสโควิด
- 19
4. การงดพิธีกรรมทางศาสนา : จากการประกาศของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง พี่น้อง
สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ยังคงขอมิสซาได้ปกติ โดยพระสงฆ์จะถวาย
มิสซาเป็นการส่วนตัว โดยไม่มีสัตบุรุษมาร่วม
5. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่นละ 1,000 บาท บริจาคแล้ว 109 แผ่น
คงเหลืออีก 62 แผ่น : ครอบครัวคุณพ่อวิรัช อุดมเดช และลูกหลาน อุทิศให้ มารีอา อรทัย
อุดมเดช 10 แผ่น (10,000.-)
6. ขอขอบคุณผู้บริจาคโคมไฟถนนบริเวณวัด บริจาคแล้ว 12 ชุด คงเหลืออีก 8 ชุด : อุทิศให้
เปาโล กฤษฎา พัฒนิบูลย์ 1 ชุด (1,500.-) / อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร
สมศักดิ์
,มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ 1 ชุด (1,500.-)
7. เชิญร่วมบริจาคปรับปรุงอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ : - หลังคา 170 แผ่น แผ่นละ
1,000 บาท / - ไฟห้องประชุม 30 ชุด ชุดละ 1,200 บ. / - ตกแต่งภายใน ตรม.ละ 500 บาท /
- โคมไฟถนน ชุดละ 1,500 บาท
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2020
วัน/เวลา

อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์

 สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 

ผู้ขอ

ทาบุญ

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายทรงสิทธิ์ และพี่น้อง
22 มี.ค.
20

07.30
น.


ทรงสิทธิ์

ลูกหลาน
รุ่งฤดี
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด
นายวิลัย สมแสน, สุขสาราญแด่ นายวิลัย นางรุ่งฤดี สม
แสน และลูกทุกคน, อุทิศให้ นายผอง,นางจันที
พิลาทา,เปาโล ถอน,มารีอา กองแพง ปานสังข์,พ่อชาลี
,แม่จอน สมแสน วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
นางพิสมัย
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ, อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา
,โทมา สาย, คุณแม่โกลเดีย ดารณี, ยอแซฟ คาภา, เป
โตร บัวจันทร์, เปโตร วันดี, เทเรซา อภัย, ยายเคน อา
จุฬา, ฟรังซิส ลาไย คาศรี,จ่าสิบเอกแสง อ้นสูงเนิน
และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
น.ส.นัยรัตน์
 อุทิศให้ มัทธิว ชูศักดิ์ เสมอพิทักษ์
พรสวรรค์
 อุทิศให้ ลูซีอา เทียนทอง ปาละลี
อ.ปองทิพย์
 อุทิศให้ อันนา สุรางค์,เปโตร วีระพันธ์,เทเรซา
ปราณี พงศ์ชีวะกุล,องหลิว ห่อเหวี่ยน ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ
สดใส
 อุทิศให้ โทมัส นิลยารัตน์,ลูซีอา ประยูร,โยเซฟ
สมใจ อินธิราช
วิรัตน์
 อุทิศให้ กาทารีนา วิลัย ตระกูลมา
 อุทิศให้ เปโตร กระจ่าง,อันนา กรมเรียน แดงลีท่า,มี กัญญารัตน์
คาแอล พงษ์เทพ กุลวงศ์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
สามี
 อุทิศให้ มารีอา อรทัย อุดมเดช
ลูกหลาน
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์

200
200

200

200
200
200

200
300
350
200
200



 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว
,มอนิกา ลบ นามโยธา,ฟรังซิส เซเวียร์ คามี,มอนิกา
คาต่อน เหนือกลาง วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ มีคาแอล วิชิต,ยอแซฟ สมดี,แม่เล็ก เข็มสุข
,ยอแซฟ เต็ม,เยโนเวฟา มอญ บริบูรณ์,เทเรซา ผ่องใส
ใสสว่าง,ยอแซฟ พ่อเฒ่าจาน, วิญญาณผู้มีพระคุณ
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรียบ ,ยอแซฟ
วิระศักดิ์ เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารีนา เสงี่ยม
,โรมาโน จันที,อันนา ภู,ยอแซฟ ไตรรงค์,เวโรนีกา
สมสนุก ทองอันตัง
 อุทิศให้ อังแซมโม อุดม,เยโนเวฟา เกษตร,มารีอา
นิรมล อินธิราช

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ลุงปรีชา อาจุฬา และลูกๆ
22 มี.ค. หลานๆทุกคน, อุทิศให้ อากาทา นารี ปานโพจาน,
มารีอา สุพี เชียนพลแสน,มารีอา พรทิพย์,ยวง หนูแดง
20
10.30 ,ซิสเตอร์เทเรซา มารี อาจุฬา
น.  อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตรสมศักดิ์,
 มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประ
ชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ นายศิวกร คาทะเนตร
 อุทิศให้ เทเรซา เตือนใจ ชัยราช ครบ 100 วัน,

ภรรยา ลูกๆ 100
ผอ.อนุสิทธิ์
– ลูกหลาน
นางนิภา

500

ส.ท.ศิริพงษ์

300

 เปโตร จ.ส.อ.ปรารถนา,เปโตร สมวาท ชัยราช,เรจิ

อาทิตย์
300

22 มี.ค.
20

นายปรีชา

200

19.00
น.


ลูกหลาน

200

ครูชูศรี

200

น.ส.กชกร
นายราชัญ

300
500

ทรงสิทธิ์

วันจันทร์
23 มี.ค.
20
06.00 น.

นา มารีอา ไพจิตร,อันตน เซริก,อันโตนีโอ บรรพจน์,
เปาโล รณวิทย์ ว่ามป้อง
ชลลดา
1,00
 อุทิศให้ เทเรซา เนาวรัตน์ อินธิราช
ลูกหลาน
0
 อุทิศให้ ลูซีอา พิศวาท เชียงแมน ครบ 1 ปี
ลูกหลาน 300
 อุทิศให้ ยออากิม มงคล ใจเป็น,ยอแซฟ แช่ม,
200
ยุสติโน ทรงสิทธิ์ เชียงแมน,มารีอา อารดา คาเสงี่ยม,เท
เรซา ริวาน ,ยอเซปีนา ปัดชา,อันโตนีโอ เข็ม
เสมอพิทักษ์
วีระยุทธ 500
 สุขสาราญแด่ โทมัส วีระยุทธ สีสาวัน,สุขสาราญ
ครอบครัวร้านทัวร์สีสาวัน แทรเวล, อุทิศให้ โทมัส เรือง
ศักดิ์ สีสาวัน,ปู่ยวง สมเนตร,ย่าอักแนส ทวี,
มารีอา ทองพูล สีสาวัน,คาเบรียล จันทา,อันนา ปัดชา
ยงบรรทม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
ลูกๆ
200
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา
ทองใส อินธิเสน,คุณปู่วิกตอร์ เติน,คุณย่ายูรีอา เฟือง
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
ลูกหลาน 200
 อุทิศให้ มารีอา ตอง ประกิ่ง
ภรรยา
300
 อุทิศให้ เอยานีอุส สะอาด คาผาเยือง ครบ 1 ปี
ราตรี
200
 อุทิศให้ โรซา แดนไทย คาผาเยือง และลูกๆ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.จุฑารัตน์ ตรงกงนาม, นางมณีรัตน์ 200
อุทิศให้ เปาโล ประถม,อันนา ยุดี ตรงกงนาม
อ.ปริยา
200
 สุขสาราญครอบครัว อ.ปริยา เด่นไชยรัตน์
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา อ.ชัยพล 300
เปโตร เซิก,อันนา เคน ชัยหมื่น,เทเรซา ผ่องใส,

มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารีรัตน์
รักษานาม,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร
สมศักดิ์ เจริญพงษ์,โทมา ดา,อันนา แจ้ง อินธิเสน
,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง,ฟรังซิส ปรารถนา,
อังเยลา เปี่ยม เดชาเลิศ
วันอังคาร
24 มี.ค.
20
06.00 น.
วันพุธ
25 มี.ค.
20
06.00 น.

ยายนาง
 สุขสาราญครอบครัว คุณพ่อเทพณรงค์ พุดสา,
อุทิศให้ มาระโก ตัน,ซาบีนา บันทุ ฤกษ์ดี วิญญาณในไฟ
ชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
นางสุพัฒน์
 อุทิศให้ โรซา ผับ มรดก ครบ 30 ปี,ลูกา โนรา,
เบเนดิก พร้อม มรดก,มีคาแอล คาพุด,เปโตร บุญกัน
,อักแนส สามา,อันนา ราตรี,เปโตร สุพรรณ ฤทธิปะ
วันพฤหัส  อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล,เบเนดิกโต คาปาว
อ.วันเพ็ญ
26 มี.ค. ,อักแนส คาวอน ศรีวรกุล
20
06.00 น.
วันศุกร์
27 มี.ค.
20
06.00 น.
วันเสาร์  อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
ญาติ
28 มี.ค. มานิตย์ พงษ์พิษ

20
06.00 น.

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น ( ยน 9:1,6-9,13-17,34-38 )

200

200

200

เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดาเนินผ่านไป พระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนตา
บอดแต่กาเนิดคนหนึ่ง พระองค์ทรงถ่มพระเขฬะลงบนพื้นผสมกับดิน ป้ายตาคนตาบอด แล้ว
ตรัสกับเขาว่า “จงไปล้างตาที่สระสิโลอัมเถิด” “สิโลอัม” หมายความว่า “ถูกส่งไป” คนตา
บอดจึงไปล้างตา แล้วกลับมา มองเห็นเพื่อนบ้านและคนที่เคยเห็นเขาเป็นขอทานมาก่อน พูด
ว่า “คนนี้เป็นคนที่เคยนั่งขอทานอยู่มิใช่หรือ” บางคนพูดว่า “ใช่แล้ว” บางคนพูดว่า “ไม่ใช่
แต่เป็นคนอื่นที่คล้ายคลึงกัน” แต่คนที่เคยตาบอดพูดว่า “ใช่แล้ว เป็นฉันเอง” คนเหล่านั้นจึง
พาคนที่เคยตาบอดไปหาชาวฟาริสี วันที่พระเยซูเจ้าทรงถ่มพระเขฬะผสมดิน และทรงรักษา
ตาของคนตาบอดนั้นเป็นวันสับบาโต ชาวฟาริสีได้ถามเขาอีกว่า เขามองเห็นได้อย่างไร เขาจึง
ตอบว่า “คนนั้นเอาโคลนป้ายตาของฉัน ฉันไปล้างตาแล้วก็มองเห็น” ชาวฟาริสีบางคนพูดว่า
“คนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า เขาไม่ถือวันสับบาโต” แต่บางคนแย้งว่า “คนบาปจะทาเครื่อง
หมายอัศจรรย์อย่างนี้ได้อย่างไร” ชาวฟาริสีเหล่านั้นมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงถามคนที่
เคยตาบอดอีกว่า “ท่านล่ะ ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับคนนั้น ที่เขาทาให้ตาของท่านกลับมองเห็น
” เขาตอบว่า ”คนนั้นเป็นประกาศก” คนเหล่านั้นตอบว่า “ท่านเกิดมาในบาปทั้งตัว แล้วยัง
กล้ามาสั่งสอนพวกเราอีกหรือ ” แล้วจึงขับไล่เขาออกไป พระเยซูเจ้าทรงได้ยินว่าชาวฟาริสี
ขับไล่คนที่ตาบอดออกไปจากศาลาธรรม เมื่อทรงพบเขา จึงตรัสถามว่า “ท่านเชื่อในบุตรแห่ง
มนุษย์หรือ” เขาทูลถามว่า “บุตรแห่งมนุษย์คือใคร พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะได้เชื่อในพระองค์”
พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านได้เห็นแล้ว เป็นผู้ที่กาลังพูดอยู่กับท่านนี้แหละ” เขาจึงทูลว่า
“ข้าพเจ้าเชื่อ พระเจ้าข้า” แล้วกราบลงนมัสการพระองค์

 ข้อคิดประจาอาทิตย์
200

คนขอทานตาบอดกราบนมัสการพระเยซูเจ้า
ชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้าเชื่อว่าความยากจน และโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ เป็นการ
ถูกพระเจ้าลงโทษเพราะกระทาบาปพระเยซูเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้เป็นอิสระ พระองค์พร้อม

ที่จะให้อภัย พระองค์ทรงเมตตากรุณา จึงทรงรักษาชายตาบอดให้กลับมีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ เขาได้รับพระพรแห่งความเชื่อ ฉันไม่ควรตาหนิใคร แต่จะช่วยให้ใครคนหนึ่งได้รับพระ
พรความรักของพระเจ้า

