วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 10
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
10.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 19.00 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้อคิดประจาอาทิตย์
มหาพรตยังมีความหมายอีกประการหนึ่งคือ เป็นช่ว งเวลาแห่งการเดินทาง "ออกจากตัวเอง"
เหมื อ นอั บรามที่ อ อกเดิ น ทาง "ออกจากแผ่ น ดิ น ของท่ า น จากญาติ พี่น้ อ ง จากบ้ า นบิ ด า" หรื อ ตาม
ความหมายที่พระสันตะปาปาฟรังซิสเคยสอนว่า ให้เราออกจาก comfort zone หรือชีวิตที่เอาแต่ใฝ่หา
ความสุขสบายเพื่อตนเอง เพื่อแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า เหมือนที่โมเสสเดินทางขึ้นไปบนภูเขาซี
นาย เพื่อรับพระบัญญัติจากพระเจ้า ภูเขาสูงจึงเป็นเครื่องหมายถึงการต่อสู้ที่ยากลาบาก แต่สิ่งสาคัญคือ
เราได้พบพระประสงค์ เราได้ฟังเสียงหรือพระบัญชาของพระเจ้า เหมือนที่พระเจ้าตรัสจากเมฆว่า "ท่านผู้นี้

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อริษา พาพรมลิก
4. เทศกาลมหาพรต : เพื่อพี่น้องจะได้ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหา
พรต ดังนั้น ขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร ดังต่อไปนี้
4.1 ตามบัญญัติของพระเป็นเจ้า คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตามวิธีการ
ของแต่ละคนและเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน จึงได้กาหนดชดเชยใช้โทษบาป ซึ่งคริสตชนจะ
ได้สวดภาวนา ปฏิบัติกิจเมตตาปราณี และความรักเป็นพิเศษ เสียสละตนเอง และทา
หน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์
4.2 ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักร
ทั่วไป
4.3 วันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัน อดเนื้อ และ อดอาหาร
4.4 คริสตชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ
คริสตชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร
การอดเนื้อ ผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกาหนดนี้ ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ
- อดเนื้อ
- ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ อาทิ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท
สวดสายประคา ฯลฯ
- งดเว้นอาหาร หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจา อาทิ งดดื่มสุรา และเบียร์ งดสูบบุหรี่
- รู้จักอดออม และละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ
การอดอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่า นเถิด" แม้ชีวิตแห่งพระประสงค์จะยากลาบาก แต่เ ราก็ไม่ต้อ ง "กลัว "
เพราะที่สุดแล้ว พระเยซูจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพฉันใด เราก็จะได้รับความรุ่งโรจน์ฉันนั้น ฉะนั้น "จงลุก
ขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย"

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 : 06.00 น. = 8,135.- / 07.30 น. = 4,637.- /
10.30 น. = 5,835.- / 19.00 น. = 4,660.- รวม 23,267 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 : อ่านพระวาจาโดย ครูปราณี แสนเมือง กับ
ครูโสภาพร บรรจงศิลป์ พร้อมผู้ชว่ ยพิธีกรรม ชุดที่ 1 กานันอัยการ จาปาราช / ส.ท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / สารวัตร สมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์ / นายสุวรรณ งะบุรง

5. กาหนดการสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ + สมโภชปัสกา มีดังนี้
- วันอาทิตย์ใบลาน : คือวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 เวลา 06.00 น.
- วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 9 เมษายน 2020 เวลา 19.00 น. มิสซาระลึกถึงพระเยซูเจ้า
ทรงตั้งศีลมหาสนิท + ล้างเท้าอัครสาวก และเฝ้าศีลมหาสนิท ตามชุมชน ดังนี้
ลาดับ
ชุมชน / คุ้ม
เวลา
1. อารามรักกางเขน / สร้างแก้ว
20.30 น. - 22.00 น.
2. โนนสาราญ / สุขสันต์ / สมานมิตร / นาซาแร็ธ
22.00 น. - 23.00 น.
3. สามัคคี / หนองตะหลุง / หนองแฮ่ / บ้านสวน
23.00 น. - 24.00 น.

4. ท่าแร่เหนือ / ท่าแร่ใต้ / สหมิตรสัมพันธ์
24.00 น. - 01.00 น.
5. สมประสงค์ / บ้านใหม่
01.00 น. - 02.00 น.
6. เฟื่องฟู / ท่าเรือ / ท่าสะอาด
02.00 น. - 03.00 น.
7. ป่าหว้าน / ไทยเดิม
03.00 น. - 04.00 น.
8. กลางเหนือ / กลางใต้
04.00 น. - 05.00 น.
- วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 10 เมษายน 2020
เวลา 15.00 น. พิธีระลึกถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า ซึ่งประกอบด้วยสามภาค คือ
ภาควจนพิธีกรรม ภาคนมัสการไม้กางเขน และภาครับศีลมหาสนิท ให้เรา
อดเนื้อ อดอาหาร
เวลา 19.00 น. เดินรูป 14 ภาค
- วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ : วันที่ 11 เมษายน 2020
เวลา 09.00 น. ประเพณีแห่เทียนปัสกา ( ที่ศาลามาร์ติโน ) มีขบวนฟ้อนรา ตกแต่งรถเทียน
ตามปกติ
เวลา 19.00 น. มิสซาเสกไฟ เสกเทียนปักสา เสกน้าล้างบาป เสกน้าเสก และประกาศ
สมโภชปัสกา
- วันอาทิตย์สมโภชปัสกา : วันที่ 12 เมษายน 2020 มิสซาสมโภชปัสกา เวลา 06.00 น. /
07.30 น. / 10.30 น. / 19.00 น. ตามปกติ
6. เข้าเงียบคณะสงฆ์ : วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2020 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 งดมิสซาเช้า
เวลา 06.00 น. และ เวลา 19.00 น. มีพิธีนพวาร มิสซาตามปกติ
7. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020 เวลา 10.00 น. วัดแม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
จอมแจ้ง
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย ครบ 120 ปี
แห่งความเชื่อ และฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อยอแซฟ สุริยา ผันพลี
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2020 เวลา 10.00 น. วัดน้อยนักบุญยอแซฟ คุ้มโนนสาราญ ท่าแร่
(ซึ่งเป็นวัดในสังกัดของวัดท่าแร่) สัตบุรุษคุ้มโนนสาราญทาซองบอกบุญ เพื่อขยายวัดให้
กว้างขึ้น และขอรับโรงทานอาหารจากพี่น้องชาวท่าแร่ด้วย
8. วันอาทิตย์หน้า (อา. 15 มีนาคม 2020) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัด
ล่วงหน้าพร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
9. ถุงทานในเทศกาลมหาพรต : มีถุงผ้าใส่เงินในช่วงเทศกาลมหาพรตพร้อมซอง / ถุงพลาสติก
เชิญติดต่อที่บ้านพักสงฆ์ ซึ่งพี่น้องสามารถเก็บออม แล้วนาไปถวายในวันอาทิตย์ปัสกา

10. ชาระค่าบารุงสุสานประจาปี : ครอบครัวละ 100 บาท ชาระที่ประธานชุมชน / คุ้ม และที่
อดีตกานันประสิทธิ์ บริบูรณ์ เหรัญญิกสภาภิบาลวัด
11. เชิญประชุมคณะกรรมการสภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ : วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม
2020 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนักบุญยอแซฟ ชั้น 2 อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ
12. เงินสวดแท่นพระ : ชุมชนนาซาแร็ธ 464 บาท
13. ขอขอบคุณผู้บริจาคโคมไฟถนนบริเวณวัด : นางบรรเทา ศรีวิไล อุทิศให้มคี าแอล พูนรัตน์
ศรีวิไล ครบ 5 ปี,มีคาแอล สุริยา ศรีวิไล,ลอเรนซีโอ ชัยศรี,กาทารีนา โจมคา,มีคาแอล
ประเชิญ,ยวง ชัยพล,ยวง บอสโก วิมล เดชาเลิศ,โจเซฟีนา คาสวน สมบูรณ์ทรัพย์ 1 ชุด
(1,500.-) / นางวรรณเพ็ญ ตัณฑสิทธิ์ อุทิศให้มีคาแอล พูนรัตน์ ศรีวิไล 2 ชุด (3,000.-) /
น.ส.สกาวรัตน์ ศรีวิไล อุทิศให้มีคาแอล พูนรัตน์ ศรีวิไล 1 ชุด (1,500.-) / อุทิศให้ โทมัส
เรืองศักดิ์ สีสาวัน 1 ชุด (1,500.-)
14. ขอขอบคุณผู้สมทบค่าน้าประปาวัดวัด : อุทิศให้ โทมัส เรืองศักดิ์ สีสาวัน 2,000 บาท
15. ขอขอบคุณผู้สมทบค่าไฟฟ้าวัด : อุทิศให้ โทมัส เรืองศักดิ์ สีสาวัน 1,220 บาท
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2020
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 
วันสตรีสากล
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายณัฐพล เชื้อปุย,สุขสาราญคล้าย
8 มี.ค.20 วันเกิด น.ส.หนิง บุญนาเพชร
07.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด นางประไพ อุดมเดช
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายพันโท เมืองแพน

 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ นายเสนีย์
มณีรัตน์,อุทิศให้ เปโตร ทองเคลื่อน,มารีอา บุญล้อม มณีรัตน์
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว ครูนิยม,ครูตุ๋ย นิยมธรรม และ
ลูกหลาน, อุทิศให้ มารีอา ปิยะรัตน์ เหนือกลาง,มอนิกา คาต่อน
,ฟรังซิสโก คามี,โทมา สาย,เซซีลีอา จัสติน ถนอม นิยมธรรม
วิญญาณในไฟชาระ

ผู้ขอ

ทาบุญ

แม่

200

นางประไพ
นางประไพ
นายเสนีย์

100
100
200

อ.นิยม

300

ประมวล
 สุขสาราญครอบครัว ยายประมวล จันทร์กระจ่าง, อุทิศให้
ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง,ฟิลิป คาสวน,มารีอา คาเปรียง
,อากาทา ละมัย,เปโตร สมใจ,
มีคาแอล วลัย
ลูกหลาน
 สุขสาราญครอบครัว ลูกหลานคุณตาวันดี อาจุฬา, อุทิศให้
เปโตร วันดี,เทเรซา อภัย อาจุฬา ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
นางพิสมัย
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ, อันนา วิจิตร เหนือ
กลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,โทมา สาย,
คุณแม่โกลเดีย ดารณี, ยอแซฟ คาภา, เปโตร บัวจันทร์, เปโตร
วันดี, เทเรซา อภัย, ยายเคน อาจุฬา, ฟรังซิส ลาไย คาศรี,จ่า
สิบเอกแสง อ้นสูงเนิน และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล ระเบียบ ร่มโพธิ์ชัย
นางจันมา
 อุทิศให้ โดโลติอา คาหล้า ทรงเหล็กสิงห์
รินนา
 อุทิศให้ มัทธิว ชูศักดิ์ เสมอพิทักษ์
น.ส.นัยรัตน์
 อุทิศให้ ลูซีอา เทียนทอง ปาละลี
พรสวรรค์
 อุทิศให้ อันนา สุรางค์,เปโตร วีระพันธ์,เทเรซา ปราณี พงศ์
อ.ปองทิพย์
ชีวะกุล,องหลิว ห่อเหวี่ยน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
 อุทิศให้ โทมัส นิลยารัตน์,ลูซีอา ประยูร,โยเซฟ สมใจ อินธิ
สิรินธร
ราช
สดใส
 อุทิศให้ เปโตร แผง,มารีอา คาโจม,ยอแซฟ
ครองศักดิ์,เทเรซา ไพรวัลย์, ปู่เพีย, ย่าตัน รักษานาม,ยอแซฟ
เยาวรัตน์
สมใจ,มีคาแอล คาหาร พาพรมลิก,เปโตร สงค์,โรซา ผาลัย แสน
หัวเมือง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ โทมา สุนทร ศรีสรุ ะ,มารีอา แจ้ง แร่ถ่าย,แม่ตู้บัวสี
,เทเรซา พยอม,เทเรซา พินทอง รักษานาม
 อุทิศให้ มารีอา อักษร,บาบาร่า ยอห์น สมประดี แดงลีท่า
ประครอง


 อุทิศให้ กาทารีนา วิลัย ตระกูลมา

300

 อุทิศให้ ยอแซฟ พนม ตระกูลมา,เปโตร สาลี ก่อกง
 อุทิศให้ เปโตร สนับ,เทเรซา บุญเหลือ ทองอันตัง ญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร องหวี่,อันนา บาหวี่,เปโตร เวิน,
อันนา หนูหวี่,เทเรซา ทัศนีย์,ยอแซฟ ปรารถนา,อักแนส นันทิ
ยา คาเสงี่ยม,ยอแซฟ ศุภวัฒน์ ศรีเรไร,เปโตร ประเสริฐ พงษ์
พิศ

300

200

อาทิตย์

200
300
200
200
200

200
200
500

300

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายกฤตวิทย์ ราชชมภู
8 มี.ค.20  สุขสาราญครอบครัว ร้านบ้านยา, ลุงประดิษฐ์
10.30 น. แร่ถ่าย
 สุขสาราญครอบครัว คุณกรกฎ โคตรคา

 สุขสาราญแด่ น.ส.ศกุนตลา มามีกุล, ครอบครัว
มามีกุล, ครอบครัวยุติธรรม,อุทิศให้ คุณแม่ลูซีอา
สมจิต,เปาโล วันทา,เปาโล ศักดิ์ณรงค์ มามีกุล,เปาโล เบ,มารีอา
มักดาเลนา บุญธรรม นามละคร ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณ
ในไฟชาระ
 สุขสาราญครอบครัว อ.เพลินพิศ ราชชมภู และลูกๆ
หลานๆ ญาติพี่น้อง,อุทิศให้เปโตร ณรงค์,
เซซีลีอา ทองจีน,มีคาแอล ชูศักดิ์,เบดา ทะศรี,
กาทารีนา เหลี่ยน,เปาโล ประดิษฐ์ โสรินทร์,ยูเลียนา ลับลิ,
เฮโลนีมัส คาหล้า,ลูซีอา บางีน อุดมเดช,นายภาณุทัตต์,นาย
ภัทรนันท์ โสรินทร์,คุณพ่อวิสูง, คุณแม่วารินทร์ โรจนโอฬาร
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

 สุขสาราญครอบครัว ยายประมวล จันทร์กระจ่าง, อุทิศให้
ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง,ฟิลิป คาสวน,มารีอา คาเปรียง
,อากาทา ละมัย,เปโตร สมใจ,
มีคาแอล วลัย
 สุขสาราญแด่ คุณอัมภาพร กาแก้ว และลูกๆ หลานๆ,อุทิศ
ให้ยอห์น กองปี,โรวา คาปี,เปโตร

อธิป

200

วิรัตน์
สุรชัย
ลูกๆ

300
500
300

ลูกหลาน
อ.เพลินพิศ
ลุงประดิษฐ์

1,000
200
300

คุณจ๊าบ
ศกุลตลา

200
200

อ.เพลินพิศ

300

ประมวล

300

อัมภาพร

500

อาทิตย์
8 มี.ค.20

รัตติชัย กาแก้ว,อังเยโล ทองอินทร์ ยงบรรทม,ดอมินิกวันที อยู่
แร่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตรสมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ญาติพี่น้อง
ทีล่ ่วงลับ
 อุทศิ ให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,ยอแซฟ
ชูศิลป์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ นายศิวกร คาทะเนตร
 อุทิศให้ มีคาแอล พูนรัตน์ ศรีวิไล ครบ 5 ปี,
มีคาแอล สุริยา ศรีวิไล,ลอเรนซีโอ ชัยศรี,กาทารีนา โจมคา,มีคา
แอล ประเชิญ,ยวง ชัยพล,ยวง บอสโก วิมล เดชาเลิศ,โจเซฟีนา
คาสวน สมบูรณ์ทรัพย์
 อุทิศให้ เปโตร กระจ่าง,อันนา กรมเรียน แดงลีท่า,มีคาแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มาร์ธา สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครูขันธ์ มนตรีสา
,กาทารีนา พรทิพย์ กอโคตร,เปาโล แสน สกลธวัฒน์,นาง
จาเนียร เดชาเลิศ
 อุทิศให้ วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟือง,อันตน คาเขียน,
เทเรซา อุไร,เบเนดิกโต ประพันธ์ อินธิเสน

 อุทิศให้ โทมา คาทด,กาทารีนา คาไผ,อากาทา
คาเบ็ด,ลูกา รสสา,ยากอบ เทพา,เทเรซา พิสมัย, ปริศนา แร่
ถ่าย
 อุทิศให้ เยโนเวฟา ทองคา เด่นไชยรัตน์
 อุทิศให้ เทเรซา เนาวรัตน์, เงินเหรียญ, แสงมณี,
แสงเงิน อินธิราช,เปาโล ยุทธนา กิ่งคตกลาง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วิญญาณในไฟชาระ
 โมทนาคุณแม่พระ และเพื่อคนบาปจะได้กลับใจ
 สุขสาราญแด่ โทมัส วีระยุทธ สีสาวัน,สุขสาราครอบครัว
ร้านทัวร์สีสาวัน แทรเวล, อุทิศให้ โทมัส เรืองศักดิ์ สีสาวัน,ปู่

ลูกหลาน

200

ครูชศู รี

200

น.ส.กชกร
วรรณเพ็ญ

300
1,000

กัญญารัตน์

350

อ.พจนา

200

ลุงประดิษฐ์

200

ลุงประดิษฐ์

300

บ้านยา
ชลลดา

200
500

คุณนิลม

200

ศิษย์ฟาติมา
วีระยุทธ

200
500

19.00 น. ยวง สมเนตร,ย่าอักแนส ทวี,
มารีอา ทองพูล สีสาวัน,คาเบรียล จันทา,อันนา ปัดชา ยง


วันจันทร์
9 มี.ค.20
06.00 น.

บรรทม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
พงษ์สวัสดิ์
 สุขสาราญครอบครัว พงษ์สวัสดิ์ ซึมเมฆ,อุทิศให้ เทเรซา
ทัศนีย์ ซึมเมฆ
ลูกๆ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา
ทองใส อินธิเสน,คุณปู่วิกตอร์ เติน,คุณย่ายูรีอา เฟือง อินธิเสน
,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องทีล่ ่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
และที่ไม่มีใครคิดถึง
ลูกหลาน
 อุทิศให้ มารีอา ตอง ประกิ่ง
วิไลลักษณ์
 อุทิศให้ มารีอา พรสวาท,มีคาแอล ทวีศักดิ์
ยงบรรทม
 อุทิศให้ มัทธิว สมบูรณ์,โรซา วันไทย,มารีอา สมโภชน์ ยงดี, ไพโรจน์ – ทัศ
รา
ยายสนไล ซึมเมฆ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
ญาติ
 สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
ผอ.นิคม
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายณัฐชนน, ด.ช.พิชญะ
เจริญอาภรณ์วัฒนา
ป้าสมคิด
 สุขสาราญแด่ นายนภาศาสตร์ ชาแสน,โมทนาคุณแม่พระ
โอกาสครบรอบ 72 ปี ป้าสมคิด ชาแสน, อุทิศให้ พระคุณเจ้าลอ
เรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน,พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอ
พิทักษ์,พระคุณเจ้ามิแชล มงคล ประครองจิต,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู่ ชัยหมื่น,พ่อบัว,แม่เส็ง ชาแสน,เทเรซา วนิดา,เปโตร เซิก
,อันนา เคน,
เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุรเชษฐ์,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา
สมาน,เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารีรัตน์,ยวง บอสโก ไกรศักดิ์,
เปโตร สมศักดิ์,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนู
เพียง,ฟรังซิส ปรารถนา,
อังเยลา เปี่ยม
สิรินธร
 อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
แดง – นุช  อุทิศให้ ยาโกเบ ประสงค์,เฮเลนา ลาใย,ยอแซฟ นิวัติ์ ธีรา

500
200

200
200
400
200
500
500

200
500

นุวัฒน์,ลูซีอา ยายเลียน,มีคาแอล ตาทุ่น,เซอร์เซแลสติน พาที
,มารีอา วิมาน,เปโตร สมใจ อุดมเดช,เทเรซา ป้าสาราญ กาย
ราช,ฟีโลมีนา ป้ารสศรี สกนธวัฒน์,เทเรซา ป้ามยุรี กุลพันธ์
ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมา พิลา,อันนา ทองอยู่,เทเรซา วนิดา,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  อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
10 มี.ค.20  อุทิศให้ อันนา คาเตียน,นิโกเลา ฉวี,มารีอา
06.00 น. บาเคลือบ,ซีแวนแต องเคลือบ, จิราภรณ์,มีคาแอล
วีระพงษ์ กายราช,อันนา บาเทียว,เปโตร องเทียว
พงษ์พิศ,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกุล,กาทารีนา มัณฑนา จินะ
โกฏ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ และที่ไม่มีใครคิดถึง
วันพุธ
 พระสงฆ์เข้าเงียบ 
11 มี.ค.20  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
19.00 น.  อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
วันพฤหัส  อุทิศให้ อันโตนีโอ นพดล,เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส คา
12 มี.ค.20 วอน ศรีวรกุล
06.00 น.  อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
วันศุกร์  สุขสาราญแด่ ยายเพียร, น.ส.สร้อยทอง ชัยวังราช,
13 มี.ค.20 นายแสงดาว, นายธนกร คลังเงิน

หญิง

นางประพิศ

06.00 น.

300
19.00 น.
วันเสาร์
14 มี.ค.20
06.00 น.

สิรินธร
นงค์รัตน์

200
200

สิรินธร

200

อ.วันเพ็ญ

200

สิรินธร

200

สร้อย

300

 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย
 อุทิศให้ ยอห์น ทองมี,เปโตร ปาน,อานัสตาเซีย 
อินตา ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล จันทรังษี,
นายสงวน,นางสาย คลังเงิน วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 เดินรูป 14 ภาค 
 อุทิศให้ นายวิชา บุญชัย

พ่อ – แม่
สิรินธร
สร้อย

200
200
300

-

-

สิรินธร

300

นักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม (นักบวช)
ระลึกถึงทุกวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี
นักบุญฟรังชิสกาแห่งโรมเป็นแบบอย่างของภรรยาคริสตชนเกิดปี 1384 ที่กรุงโรม ในครอบครัว
ผู้ดี เธออยากจะเป็นภคินี แต่เธอคล้อยตามความประสงค์ของบิดามารดา แต่งงานกับลอเรนโซ ปอนซีอาโน
เมื่อเธออายุ 13 ปี ตลอดเวลา 40 ปีแห่งชีวิตสมรส ไม่เคยความเข้าใจผิดระหว่างสามีและภรรยาเลย ทั้ง
สองดาเนินชีวิตภาวนาและเสียสละ ไปเยี่ยมคนป่วยและช่วยเหลือคนยากจน เธอให้กาเนิดลูกชายสองคน
และลูกสาวหนึ่งคนและให้การอบรมบุตรธิดาในความเชื่อ คริสตชน
ฟรังชิสการับทนความยากลาบากต่างๆด้วยความเพียรทนและความ
เชื่อ รวมทั้งการที่ลูกชายคนแรกถูกลักตัว ลูกชายคนกลางและลูกสาวตายเมื่อยังอายุน้อย ความใจดีและ
ความเพียรทนทาให้เธอได้รับความรักจากลูกสะใภ้ที่เคยปฏิบัติ กับเธออย่างดูถูกดูหมิ่น ในปี 1425 ฟรังเช
สกาได้ก่อตั้งคณะ Oblate Congregation of Tor de Specchi ที่สมาชิกอุทิศตนเพื่อพระเจ้าและเพื่อรับ
ใช้คนยากจน หลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้ว เธอได้รับชุดนักบวชและเข้าอาศัยอยู่ในหมู่คณะ ทาตัวต่าต้อย
เป็นผู้รับใช้ทุกคน เธอเสียชีวิตในปี 1440 ร่างของเธอถูกฝังในวิหาร Santa Maria Nuova ในกรุงโรม ซึ่ง
ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อของเธอ

