ปีที่ 32
ฉบับที่ 11
12 – 18 มีนาคม 17

พระสงฆ์ประจาบ้านพักสงฆ์ท่าแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

 ข้อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้น

เทศกาลมหาพรตเป็นโอกาสสาหรับให้เปลี่ยนแปลงชีวิต

เราได้รับการเรียกให้เปลี่ยนแปลง เช่น พัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่น เปลี่ยนนิสัยการ
รับประทานอาหาร การย้ายที่อยู่ที่ทางาน และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาชีวิตด้านจิตวิญญาณ เรามี
ธรรมชาติโน้มเอียงไปในด้านหลีกเลี่ยงการออกแรงพยายาม การเปลี่ยนแปลงเรียกร้องความ
พยายามจริงจัง มันท้าทายและรบกวนพฤติกรรมที่ชอบสบายๆ
เรื่องราวในพระวรสารวันนี้เกิดขึ้นก่อนเวลาที่พระเยซูเจ้าต้องเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อรับทรมานและการสิ้นพระชนม์ พระองค์ทราบว่าบรรดาศิษย์จะเป็นอย่างไร จึงทรงให้พวก
เขาสัมผัสประสบการณ์นี้
ไอแซค นิวตัน (ค.ศ. 1642-1726) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้มีชื่อเสียงตลอดกาลคนหนึ่ง ใน
เรื่องกฎแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนไหว เขากล่าวว่า วัตถุหนึ่งอยู่นิ่ง มันก็อยู่นิ่ง ถ้ามัน
เคลื่อนไหว มันก็เคลือ่ นไหว นี่เป็นเรื่องจริงในโลกฟิสิกส์ แต่ในด้านจิตวิทยา เราทุกคนมี
ประสบการณ์การผัดวันประกันพรุ่ง ความเกียจคร้าน และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เราต้องการ
อยู่เฉยๆ

พระเยซูเจ้าต้องจัดการกับความโน้มเอียงแบบเดียวกันในบรรดาอัครสาวก พระเยซูเจ้า
ทรงรู้ว่าบรรดาอัครสาวกต้องการเห็นผลสุดท้ายว่า หลังจากความทุกข์ทรมานที่พระเยซูเจ้าและ
พวกเขาต้องพบที่กรุงเยรูซาเล็ม การเปลี่ยนแปลงไม่ง่ายแต่มีคุณค่า ดังนั้นเราจึงมีเทศกาลมหา
พรตทุกปี
มหาพรต มีคุณค่ามากกว่าการรับเถ้าที่หน้าผาก เข้าเทศกาลมหาพรตเราต้องตั้งใจทา
บางอย่าง เช่น ไปร่วมมิสซาบ่อยขึ้น อ่านหนังสือด้านศาสนา ให้เวลาอธิษฐานภาวนามากขึ้น ทา
กิจเมตตา และกิจการอื่นๆ ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ทุกอย่างเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนแปลงเรา
วัตถุอย่างหนึ่งอยู่นิ่ง มันก็จะอยู่นิ่ง ขณะที่วัตถุอีกชิ้นหนึ่งเคลื่อนไหว มันก็เคลื่อนไหว
พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และออกจากที่สะดวกสบาย นักบุญเป
โตรต้องการจะสร้างเพิงขึ้นสามหลัง “ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ” ท่านไม่อยากไปไหนและไม่อยาก
เปลี่ยนแปลง พ่อเองก็มีทัศนคติแบบนี้เหมือนกัน พ่ออยากอยู่ในที่สะดวกสบาย ชอบผัดวันประ
กันพรุ่ง และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องการเทศกาลมหาพรต คิดถึง
ปัสกาและการกลับคืนพระชนมชีพ ซึ่งเราทุกคนกาลังมุ่งไป
สัปดาห์นี้เป็นวันอาทิตย์ที่สอง เทศกาลมหาพรต ยังมีอีกหลายวัน ขอให้เราคิดถึงผลสุด
ท้ายที่พระวรสารวันนี้บอกเรา ขอให้เคลื่อนไหว (ก้าวหน้า) รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวก็มีแนวโน้ม
เคลื่อนไหว (พัฒนาชีวิต)
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 17 จานวน 15,750 บาท ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย นายอดุลย์ ตระกูลมา กับ
อ.ปองปรีดา เหล่าบุญมา พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม / ผญ.เกรียงไกร /
จ.ส.อ.สมชาติ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย น.ส.วรัญญา ทองแท้
กับ ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม

4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุณี แดงลีท่า กับ
ด.ญ.รุ่งทิวา ชัยวังราช
5. เชิญสภาภิบาลวัด : ร่วมประชุม (วันนี้ ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาภิบาลวัดท่าแร่
6. ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 17 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปีติมหา
การุญ ขอเชิญผู้นากลุ่มย่อย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
7. ประชุมกลุม่ ย่อยบีอีซี : ขอเชิญพี่น้องทุกคน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุ้ม
ของตนเอง ในวันพุธที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 17 เวลา 19.00 น.
8. ขอเชิญพี่นอ้ ง : ร่วมฉลองคุ้มโนนสาราญ โอกาสฉลองนักบุญยอแซฟ ในวันเสาร์ที่ 18
มีนาคม 17 มิสซา เวลา 19.00 น. ณ ศาลานักบุญยอแซฟ
9. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 17 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญปีโอที่ 10 พังขว้าง /
วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่
10. วันอาทิตย์หน้า (อา. 19 มี.ค.17) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัด
ล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
11. เชิญคณะพลมารีย์ : ทุกเปรสิเดียมร่วมเข้าเงียบก่อนงานวันอาชีแอส วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม
17 เริ่มเวลา 09.00 น. ที่วัดท่าแร่
12. เด็กที่จะเข้าอาราม และบ้านเณร : อาราม ขอให้ไปวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม และเด็กที่จะเข้า
บ้านเณร ขอให้ไปวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม
13. วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 17 : เป็นวันงานพลมารี (อาชีแอส) และฉลองครบรอบบวช 25 ปี ของ
พระสงฆ์ 5 องค์ในมิสซังของ ได้แก่ คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / คุณพ่อธนกฤต นามโยธา /
คุณพ่อฉลอง แก้วอาสา / คุณพ่อวันทยา ศิริปะกะ / และคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี
จึงขอเชิญพี่น้องร่วมกันทาบุญเป็นเจ้าภาพในเรื่องอาหารโรงทานธารนาใจ เพราะในวันนั้น
สัตบุรุษจะมาร่วมเป็นจานวนมาก ประมาณ 2,000 คน ขอพี่น้องได้มาแจ้งชื่อและจุดประ
สงค์ในการทาโรงทาน ที่บ้านพักพระสงฆ์
14. รายรับกองทุนทาความสะอาดสุสานฯ ปี 2017 : คุ้มนาซาแร็ธ 1,500 บ. / ชุมชนบ้านใหม่
6,000 บ.

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

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต วันที่ 12 - 18 มีนาคม 17
วัน/เวลา
โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่น้องชำวท่ำแร่ทุกท่ำน 
อาทิตย์
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสำรำญแด่ นายชีววิทย์ พาพรมลิก, ครอบครัว
12 มี.ค. 17 ยายราไพ ยงบรรทม
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว ป้าประเวทย์ บุตรโค,นายสายัน
 สรรนิกร
 สุขสาราญครอบครัว วีระยุทธ ประครองจิตร คาเสงีย่ ม
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณนารถอนงค์ คุณอัจฉรา
คุณจามิกร พาพรมลิด
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ณัฐพัช แร่ถ่าย ครบ 3 ปี
 สุขสาราญครอบครัว นางดารุณี กงพันลาด,ครอบครัว
นางวิภารัตน์ โพธิ์ปฐม, อุทิศให้ เทเรซา จิตนา เด่นไชยรัตน์
ครบ 5 เดือน,อันนา บุญรอง เด่นไชยรัตน์ วิญญาณญาติพี่น้อง
ที่ล่วงลับ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.วราภรณ์ พงษ์พิศ,
นายกิตติศักดิ์ ชื่นสงวนสัตย์, อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส
คาปุน พงษ์พิศ,มีคาแอล หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ
,กาทารีนา สุวรรณา,แคทธารียา อัจฉรา,ยอแซฟ เอิน วิญญาณ
ลูกหลานที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลอี า หา,
โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรีและญาติพี่น้องที่ลว่ งลับ
 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีด้วง
 อุทิศให้ เปโตร สาเร็จ,ฟรังซิส ประดิษฐ์ ยงคาชา


ผู้ขอ

ทาบุญ

นายชีววิทย์

200

ป้าประเวทย์

200

ประครองจิตร
ลูกชาย

300
200

นางยาใจ
นางดารุณี

200
500

นางวิยะดา

1,000

นางพิสมัย

200

นางวิลเลียม
ครูมาลินี

200
200

 อุทิศให้ เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว วิญญาณญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณยายมาร์ธา โสภา ดาบสมเด็จ ครบ 100 วัน,
ยอแซฟ ถอง ดาบสมเด็จ,คาเบรียล สีทน,อักแนส คาตัน
เชียนพลแสน วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ อากาทา ปิ่น ทองสุข ครบ 1 ปี,โทมัส ทูน,เปาโล
วิทยา ทองสุข ครบ 17 ปี,มอนิกา อ่อน,มีคาแอล สมจิตร
ทองสุข
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรียบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารีนา เสงี่ยม,โรมาโน จันที
,อันนา ภู,ยอแซฟ ไตรรงค์ ทองอันตัง,มารีอา บุญเปรียบ
คาสุขุม,เวโรนีกา สมสนุก,มีคาแอล ประกร ทองอันตัง,
ลอเเรนซ์ เกรียงศักดิ์ ฤทธิปะ
 อุทิศให้ เปโตร เวิน,อันนา หนูหวี,่ ยอแซฟ ปรารถนา
คาเสงี่ยม, เทเรซา ทัศนีย์ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ บาร์โทโลมิว คุณยายอุดร,ลูซอี า ยายแว่นศรี,
มีคาแอล ประยูร,โทมัส ฉลาด ยงบรรทม,เทเรซา ละมุน
จันทร์ลือชัย,สุทัศน์สา บุปผาชัย
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ศักดิ์ นางวิไลวัลย์
12 มี.ค. 17 นายคมกฤษณ์ นายฤทธิรงค์ น.ส.นงค์พะงา นายภานุเดช
10.30 น. บือกุศล
  สุขสาราญแด่ นายเจษฎา,คุณประภาพร อุปพงษ์,
ด.ญ.ธัญชนก ทองอันตัง พี่น้อง ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้
มารีอา คุณยายไข่ อุปพงษ์ ครบ 9 เดือน,มีคาแอล คุณตาสวาท
อุปพงษ์ ครบ 18 ปี,เทเรซา จันทร์จิรา อุปพงษ์ ครบ 9 ปี,
เปโตร ออม กิตติราช ครบ 53 ปี,ยูลอี านา บัวพา อุปพงษ์
ครบ 4 ปี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง


ลูก

200

นางบังอร
-

200
500

น.ส.ปรียานุช

500

สท.ศิริพงษ์

200

ประครองจิตร

200

ลูกหลาน

200

นายคมกฤษณ์

200

คุณเจษฎา

200

 สุขสาราญครอบครัว นายสยมภู นางนิตยา,ด.ช.ภูบดินทร์
วงศ์กาฬสินธุ์, อุทิศให้ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟ
ชาระ
 สุขสาราญครอบครัว นายสถิต มณีรัตน์, อุทิศให้ โทมัส
สมวาร,มารีอา ใหล,เซซีลีอา พรรกนก พาพรมลิก,ฟิลิป
ศรีสวัสดิ์,เซซีลีอา อุลัยวรรณ,เทเรซา โสภิตา,ปู่ทัง ,ย่าเสียว
มณีรัตน์
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์,เปโตร
สุทธิศักดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อาจุฬา
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ มารีอา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปีโอ ศรีเมือง
,ยวง ประเสริฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารีอา ทองหยาด,เปาโล วรรนพ,มีคาแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา คาเฟือง,มาร์ธา คาแมง,ยอแซฟ
ภูเบศน์ โฉมฉิน,เปโตร บุญส่ง โพธิ์สว่าง,คริสตินา พรทิพย์
อุปพงษ์


นางนิตยา

200

นายสถิต

300

ลูกหลาน

200

ครูชูศรี

300

นางวิไล
นางมะลิซ้อน
ครูศิวาพร

200
200
300

ครูผ่อง

300

ลูกหลาน

200

คุณสมพงษ์

300
.

 อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมัส คาหล้า,ลูซีอา บางีน, คุณปู่
เดือน, คุณย่าหยิบ รุจิพจน์,คุณพ่อมีคาแอล เสนีย,์ เปาโล บุญ
,มารีอา สิมมะลี สกนธวัฒน์,มารีอา สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ,
ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก พังคี,เทเรซา รสสา,เปโตร วัง,เทเรซา
ประกอบ,มารีอา วนิดา,เทเรซา นิภาพร,เบเนดิก วันชัย,มารีอา
ทรงศรี ศรีวรกุล
 อุทิศให้ มัทธิว สว่าง,เทเรซา สวรรค์,กาทารีนา วันใด,
ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล สุระชัย แร่ถ่าย,อันตน ประมวล,
เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล,ยอแซฟ ทศพร
จันทรักษ์ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อันนา สมปอง อุดมเดช
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว คุณวิโรจน์ คุณสุวรรณี ทองหาคา
12 มี.ค. 17 และลูกๆหลาน
19.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เปโตร จวน,เทเรซา พันมหา,ยอแซฟ ประจิต
ทรงพล
 อุทิศให้ เปโตร ไกร,มารีอา มอญ,เทเรซา ประพัน,มารีอา
กาจัด,มีคาแอล ทองคา ยงบรรทม
 อุทิศให้ มารีอา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ เปโตร คาหล้า,เปาโล ไหว้สา เถาวัลย์,เทเรซา
คาแดง,เทเรซา สวรรค์,กาทารีนา บุดดี เถาวัลย์
 อุทิศให้ ลอเรนซ์ พังคี,อากาทา กาไสย ยงบรรทม,เทเรซา
อารีรัตน์ รักษานาม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันจันทร์  อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดารงไทย
13 ม.ค. 17  อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง, 
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มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ ยอแซฟ กานันขาน,มาร์ธา โทบ บุตรโค,
อันแซมโม อุดม,เยโนเวฟา เกษร,มารีอา นิรมล อินธิราช
 อุทิศให้ ยอแซฟ ดิเรก,ยอแซฟ เดช ปานแสน,เปาโล หวล
,คลารา สร้อยมาลา ศรีษาวรรณ
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลอี า เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง
วันอังคาร  สุขสำรำญแด่ ชาลินี ทองอันตัง,นางสาราญ, อุทิศให้
14 มี.ค. 17 เปโตร สุภา,กาทารีนา จุลลา ทองอันตัง,เยโนเวฟา หนูทอม
06.00 น. ,มัทธิว เสนอ,อักแนส ประชาญ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
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 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ เปโตร ใส ทรงพล,มาร์ธา อุดร,เปโตร มาดี,เทเร
ซา บุญมา,โทมัส บุญสัน,นางยุพิน,มาระโก ไชยเชษฐ์ ทรงพล
,ซิสเตอร์คัทริน ประจักษ์ โสรินทร์ วิญญาณญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอห์น เที่ยง,นายสมคิด,อันตน กันยา อุปรี,
ยอแซฟ สมดี มะอิน,ลุงบุญ สวาน,มาร์ธา สวาง ฤทธิปะ,
ยออากิม นฤทธิ์ บุตรโค
 อุทิศให้ มารีอา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลอี า เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง
 มิสซาอุทิศให้ เปโตร เสก อ่อนไธสง ครบ 1 ปี

07.30 น.
วันพุธ  สุขสาราญครอบครัว ป้าเสวย อุปรี,ครอบครัวนายกษัตริย์
15 มี.ค. 17 อุปรี
06.00 น.  สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด กานันอัยการ
จาปาราช
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม
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 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา ราศรี ซึมเมฆ,เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล
อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุเชาวนกุล,เบเนดิกโต สีไว,ยวง
วงศ์ทอง,ยวง ต๋อย ซึมเมฆ
 อุทิศให้ มอนิกา ฤทัย อากอสตา ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลอี า เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง
วันพฤหัส  อุทิศให้ เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว ครบ 10 เดือน
16 มี.ค. 17  อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา ราศรี ซึมเมฆ,เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล
อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุเชาวนกุล,เบเนดิกโต สีไว,ยวง
วงศ์ทอง,ยวง ต๋อย ซึมเมฆ
 อุทิศให้ แอนโทนี่ บัญชา พรหมอารักษ์มีคาแอล จันทร์เพ็ง
,โรซา จันทร์สด,อันนา สมปอง อุดมเดช,ยออากิม ทวี,ยอห์น
บอสโก สุพันธ์ นวานุช,เปโตร เหมือน บุดดีด้วง,
นายประพจน์ คารวะ วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารีอา สังวร ลือแก้วมา
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 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลอี า เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง
วันศุกร์  อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน
17 มี.ค. 17  อุทิศให้ คุณยายอากาทา สีไว คาศรี
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม ครบ 6 สัปดาห์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ ฟรังซิส ประดิษฐ์,เปโตร สาเร็จ,โรซา สมจิตร
ยงคาชา,ยอแซฟ เสถียร ตระแก้วจิตร
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลอี า เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง
 เดินรูป 14 ภาค
19.00 น.
วันเสาร์  อุทิศให้ มารีอา บันเยียม อุปพงษ์
18 มี.ค. 17  อุทิศให้ คุณยายกาทารีนา ทองใส อินธิเสน ครบ 4 เดือน
06.00 น.  อุทิศให้ มีคาแอล สุรเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่,เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารีอา สมาน,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริญพงษ์,ฟรังซิส 
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ปรารถนา,อังเยลา เปี่ยม,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ มารีอา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,เปาโล หวล,
คลารา สร้อยมาลา สีสาวรรณ,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีด้วง,ยวง สุทธิ,เซซีลอี า เพียง,อังแนส บันดาล,คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,เทเรซา วิมาน ทองอันตัง
 มิสซาอุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน ครบ 100 วัน
 มิสซาอุทิศให้ มีคาแอล เจริญ เหนือกลาง ครบ 100 วัน,
คอมิลลา มิตรประไพ เหนือกลาง
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นักบุญปาตริก (พระสังฆราช)
ระลึกถึงทุกวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี
นักบุญ ปาตริก เป็นธรรมทูตและองค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์ เชื่อกันว่าท่านคงเกิดในประ
เทศอังกฤษ ท่านถูกพวกโจรสลัดไอริชจับและถูกขายไปเป็นทาสในประเทศไอร์แลนด์ เมื่อท่านสามารถ
หลบหนีไปได้ ท่านก็ยังมีความคิดและอุดมการณ์ว่าจะต้องทาให้พวกชาวไอริชพวกนี้กลับใจให้ ได้ ท่านได้
เข้าเป็นฤาษีที่เมืองตูรส์ ได้รับการศึกษาที่เมืองโอก์แซร์ เป็นลูกศิษย์ของนักบุญ แยร์มาโน ท่านได้ไปเยี่ยม
พวกฤาษีในประเทศอิตาลี ต่อมาได้เป็นพระสังฆราชในประเทศไอร์แลนด์ ท่านได้พยายามจัดตั้งกลุ่มคริสต
ชนขึ้นโดยให้เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่พวกเขาอยู่ และท่านเองต้องการมีนักบวชเป็นชาว
พื้นเมืองด้วย
แม้ว่าจะมีอุปสรรคและความยากลาบากต่าง ๆ มากมายก็ตามแต่งานแพร่ธรรมของท่านก็ได้รับผล
สาเร็จอย่างงดงามทั้งนี้เราเห็นได้จากการที่ประเทศไอร์แลนด์ได้เป็นแผ่นดินของบรรดานักบุญเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษมาแล้ว และเป็นแหล่งกาเนิดบรรดาธรรมทูตสาหรับทวีปยุโรปมากมาย
ศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับ “ การถวายบูชามิสซา ” จากธรรมประเพณีที่ได้รับสืบต่อกันมา
อย่างไม่ขาดสายอันมีพระคริสตเจ้าเป็นหัวหน้าสูงสุด นักบุญเปาโล เองได้กล่าวยืนยันกับสัตบุรุษชาว โครินธ์
ว่า “ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้ท่านในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากพระเยซูคริสตเจ้า ” พระวาจาของพระเป็นเจ้ายังคง “
รับเอากายมาบังเกิด ” อยู่เรื่อยมาในธรรมประเพณีและในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของกลุ่มคริสตชน
ขอให้ศีลบูชาในวันนี้ได้ช่วยให้ประเทศไอร์แลนด์ได้มี “สันติภาพและ เอกภาพ”

