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

วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 13
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

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ครั้งที่ 2 / 2020
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 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 งด แต่สามารถไปแจ้งล่วง
หน้าไว่ก่อนได้
1.1.6 การสอนคาสอนคู่แต่งงาน งด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่วัดได้
1.1.7 การรับศีลเจิมคนไข้ สามารถติดต่อกับทางวัดได้ตามปกติ
1.1.8 กรณีผู้เสียชีวิต ให้แจ้งทางวัด มีตีระฆัง ประกาศปกติ ให้ตั้งศพที่บ้านผู้ล่วงลับ
วันปลงศพมีมิสซาที่ศาลานักบุญทั้งหลายที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อสนอง ตอบ
คาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล
จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ติดตามข่าวสารจากวัด มิส
ซัง จังหวัด รัฐบาล เป็นระยะๆ วัดท่าแร่ของพวกเราจะประกาศทางเครื่องกระจายเสียงของวัด
สารวัด และมิสซาประจาวันจันทร์ – วันเสาร์ ทางวิทยุของมิสซังที่คลื่น FM 104.50 MHz

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2020 อาสนวิหารอัครเทวดา
มีคาแอล ท่าแร่

ข้อกาหนดและข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก ฉุกเฉิน ฉบับ 1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

มีผล 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง : ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตาม
ประกาศคาสั่งของผู้ว่าราชการทุกจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ถือเป็น
คาสั่งตามข้อกานหดนี้
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค : สนามมวย,สนามกีฬา,สนามแข่งขัน,ผับ,สถานบริการ
,สถานแสดงมหรสพ,สปา,ร้านนวด,ฟิสเนส,แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ,ห้องสมุด,ศาสน
สถาน,ตลาด,ห้างสรรพสินค้า,สถานีขนส่งหรือโดยสาร ลฯล
ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร : ปิดด่าน จุดผ่านแดน ห้ามเข้าทั้งทางบก ทางน้า
และทางอากาศ เว้นแต่เป็นการขนสิ่งสินค้าตามความจาเป็น เสร็จแล้วให้กลับโดยเร็ว
กรณีเป็นบุคลในคณะฑูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่เข้ามา
ปฏิบัติงาน
ห้ามกันตุนสินค้า : สินค้าที่ซึ่งเป็นยา เวชภัณฑ์ อาหหาร น้าดื่ม หรือสินค้าที่จาเป็นต่อ
การอุปโภค บริโภคในชีวิตประจาวัน และห้ามขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เหมาะสม
ห้ามชุมนุม : ห้ามมีการชุมนุม ทากิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ
การเสนอข่าว : ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ห้ามเสนอข่าวบิดเบือน ให้ศูนย์บริหารสถน
การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ : ให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเป็นผู้กากับการบริหาร, ให้หน่วย
งานรัฐทุกแห่งประชาสัมพันธ์มาตรการไปยังประชาชนและดูแลเรื่องผลกระทบที่มีต่อ
ประชาชน, ให้รพ.สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมในการดูแลรักษา, ให้
เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ที่กักกันตนเองตามคาสั่งโดยต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
มาตรการสาหรับบุคคลบางประเภท : ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อได้ง่าย
อยู่ในเคหะสถาน เช่น ผู้สูงอายุ 70 + คนที่มีโรคประจาตัว,เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 5- เว้นแต่
เป็นบุคคลที่มีความจาเป็นต้องพบแพทย์

9. มาตรการการออกนอกราชอาณาจักร : ให้ ก.ต่างประเทศ ก.มหาดไทย และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติเข้มงวดในการตรวจตรา
10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย : ในกรุงเทพมหานครให้ตารวจจัดเวรยามตามจุด
ต่างๆ หรือตั้งจุดตรวจตามถนนเส้นทางคมนาคมจังหวัดอื่นๆ ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
พิจารณาตามความเหมาะสม
11. มาตรการป้องกันโรค : ให้ปฏิบัติตามที่ราชการกาหนด เช่น ทาความสะอาดตามสถานที่
สาธารณะหรือสถานที่ที่มีผู้คนแออัด,สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน
12. นโยบายสาหรับสถานที่ทยี่ ังคงให้เปิดบริการ : รพ., สถานพยาบาล, ร้านขายยา
,ร้านอาหาร (ซื้อกลับบ้าน), ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก,ร้านค้าทั่วไป, แผนกซุปเปอร์มาร์
เก็ต แผนกยาในห้างฯ,ธนาคาร, ตลาดนัดหรือตลาดสด,ปั๊มน้ามัน,บริการขนส่งโดยสาร
และสินค้ายังคงเปิดได้ตามปกติ ส่วนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการ
กาหนด
13. คาแนะนาเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตจังหวัด : ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทาง
โดยไม่จาเป็น กรณีที่จาเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการราชการกาหนด
14. คาแนะนาในการจัดกิจกรรมอื่นๆ : พิธีสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบาเพ็ญกุศล พิธี
ศพ กิจกรรมในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมที่ทางราชการจัดขึ้น จัดได้ตามความ
เหมาะสมและต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกาหนด
15. โทษ : ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อ 1,2,3,4,5,6 ต้องรับโทษตามมาตรา 16 แห่ง
พ.ร.ก.การบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
16. การบังคับใช้ : ข้อกาหนดนี้ให้บังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ เวลา 00.00 น. วันที่ 26
มีนาคม 63 – 30 เมษายน 63 เว้นแต่จะมีข้อกาหนดเป็นอย่างอื่น
1. ประกาศอัครสังฆมมณฑลท่าแร่ – หนองแสง : เรื่องพิธีมิสซาปลงศพคุณพ่อยอห์น บันลือ
เกียรติธาตรี (ด้านหลังสารวัด)
2. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2020 พระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2020
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายพูลศักดิ์ บุดดีด้วง
29 มี.ค.
20

07.30
น.


ผู้ขอ

ทาบุญ

พูลศักดิ์
500
 สุขสาราญครอบครัว นายไมเมิค กัว, น.ส.สุทธิชา ยายละมุด – 200
ยายนวน
จันทร์ชนะ และลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้และไกล
 สุขสาราญครอบครัว คุณสงกรานต์ วรรณโสภา,คุณ ลูกหลาน 500
ไพรี พาพรมลิก และลูกทั้ง 2 คน, อุทิศให้ เปาโล คาบัง
,อันนา คาดี,โรซา สมมิตร ยงคาชา,เปาโล อาพร พา
พรมลิก ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
อรพิล
200
 สุขสาราญแด่ นายอนิรุทธิ์ อุปรี, อุทิศให้ ยอแซฟ
ณรงค์ อุปรี
ป้าตุน
200
 สุขสาราญครอบครัว ป้าวิราวรรณ เสมอพิทักษ์
และลูกหลานที่อยู่ใกล้และไกล, อุทิศให้ ยอแซฟ
ประสพ,ยอแซฟ วีรวัฒน์ เสมอพิทักษ์ วิญญาณ พ่อ แม่
ปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งสองฝ่าย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
ยายละมุด – 200
 สุขสาราญครอบครัว ยายละมุด,ยายนวน และ
ยายนวน
ลูกหลานบุตรโค, อุทิศให้ อันนา วารี,เปาโล สุดา
บุตรโค วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง วิญญาณญาติพี่น้องทั้ง
สองฝ่ายที่ล่วงลับ
นางพิสมัย 200
 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
 อุทิศให้ มัทธิว ชูศักดิ์ เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ ลูซีอา เทียนทอง ปาละลี
 อุทิศให้ อันนา สุรางค์,เปโตร วีระพันธ์,เทเรซา
ปราณี พงศ์ชีวะกุล,องหลิว ห่อเหวี่ยน ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมัส นิลยารัตน์,ลูซีอา ประยูร,โยเซฟ
สมใจ อินธิราช
 อุทิศให้ กาทารีนา วิลัย ตระกูลมา
 อุทิศให้ มารีอา อรทัย อุดมเดช
 อุทิศให้ ยอแซฟ สว่าง เถาวัลย์
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว
,มอนิกา ลบ นามโยธา,ฟรังซิส เซเวียร์ คามี,มอนิกา
คาต่อน เหนือกลาง วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ลอง เหงียนวัน,โจเซฟีนา บัวเรียน
,เบเนดิกโต สมเดช,เปโตร กุลิ,มอนิกา ใบ อุดมเดช,
ยอแซฟ ชาเรือง พงศ์พิษณุ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส คาวอน
ศรีวรกุล,ยอห์น บัปติสต์ กิติวัฒน์,เปาโล กมล,ยวง พงษ์
นรินทร์ ปทุมมาศ,มอนิกา ไพศาล กายราช
 อุทิศให้ มีคาแอล คาเพชร,คุณยายเทเรซา
 สาราญ กายราช,คุณตาพรม,คุณยายทองวาส คา
สุขุม วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

น.ส.นัยรัตน์
พรสวรรค์
อ.ปองทิพย์

200
200
200

สดใส

200

วิรัตน์

300
สามี ลูกหลาน 200
ภรรยา ลูกๆ 200
ผอ.อนุสิทธิ์ 100
– ลูกหลาน

ญาติ

200

ป้าละออ

500

ผอ.นิคม

500

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ลุงปรีชา อาจุฬา และลูกๆ
29 มี.ค. หลานๆทุกคน, อุทิศให้ อากาทา นารี ปานโพจาน,
มารีอา สุพี เชียนพลแสน,มารีอา พรทิพย์,ยวง หนูแดง
20
10.30 ,ซิสเตอร์เทเรซา มารีอา 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 คุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี

อาทิตย์  สุขสาราญแด่ โทมัส วีระยุทธ สีสาวัน,สุขสาราญ
29 มี.ค.
20

19.00
น.


นายปรีชา

200

ลูกหลาน

200

ครูชูศรี

200

น.ส.กชกร
ลูกศิษย์

300
200

วีระยุทธ

ครอบครัวร้านทัวร์สีสาวัน แทรเวล, อุทิศให้ โทมัส เรือง
ศักดิ์ สีสาวัน,ปู่ยวง สมเนตร,ย่าอักแนส ทวี,
มารีอา ทองพูล สีสาวัน,คาเบรียล จันทา,อันนา ปัดชา
ยงบรรทม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
ศิษย์ฟาติมา
 สุขสาราญแด่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการ
แพทย์, อุทิศให้ ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด - 19
ลูกๆ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน, คุณยายกาทารีนา

ทองใส อินธิเสน,คุณปู่วิกตอร์ เติน,คุณย่ายูรีอา เฟือง
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ และที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มารีอา ตอง ประกิ่ง
ลูกหลาน

500

200
200

200

วันจันทร์
30 มี.ค.
20
06.00 น.

 สุขสาราญครอบครัว นายพูลศักดิ์ บุดดีด้วง
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ครูวาราภรณ์ ศรีวรกุล,
อุทิศให้ ยอแซฟ กรมเรียน,เซซีลีอา ทองสุข ศรีวรกุล
 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

พูลศักดิ์
ป้าแจ๋ว

500
200

อ.ชัยพล

300

วันอังคาร
31 มี.ค.
20
06.00 น.
วันพุธ
1 เม.ย.
20
06.00 น.
วันพฤหัส
2 เม.ย.
20
06.00 น.
วันศุกร์
3 เม.ย.

 สุขสาราญครอบครัว นายพูลศักดิ์ บุดดีด้วง

พูลศักดิ์

500

 สุขสาราญครอบครัว นายพูลศักดิ์ บุดดีด้วง

พูลศักดิ์

500

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายนิคม ชัยวังราช,
สุขสาราญครอบครัว นายกิติคุณ, น.ส.ศศิธร ชัยวังราช

มารวม

300

 สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช
และลูกทั้ง 3 คน,อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน

นายณรงค์

300

20
,อังแนส จิราภรณ์,มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต
06.00 น. องเคลือบ,มารีอา บาเคลือบ กายราช,เปโตร องเทียว
,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,บาโด่ง,ยอแซฟ
ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ,กาทารีนา
มัณฑนา จีนะโกฎ
 สุขสาราญแด่ คุณตาตั้น เด่นไชยรัตน์, อุทิศให้
ยอแซฟ ยาน,ยออันนา จันทร์,เยโนเวฟา เกสร กายราช
,ยอแซฟ เทียน,มอนิกา ลบ,เยโนเวฟา ทองคา เด่นไชย
รัตน์,คุณตาพันมหา วงศ์กาฬสินธุ์
 อุทิศให้ คุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี,เลโอ
ประไพ,ยวง สุทธิ,เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ
ประสาน,อานาสตาซีอา ไพศาล,เทเรซา วิมาน,อักแนส
บันดาล
 สุขสาราญครอบครัว ป้าแหล่,ลุงทาส เชียรพลแสน,
อุทิศให้ ฟิลิป คาสวน,มารีอา คาเปี่ยง,อากาทา ละไม,
เปโตร สมใจ,มีคาแอล วิลัย ซึมเมฆ,เซซีลีอา วรรณพร
ทองสุก,อังเดร เขื่อง,เอลีซาเบ็ธ คันที,เปาโล สาเนียง
ทองอันตัง
 สุขสาราญแด่สมาชิกผู้สูงอายุท่าแร่ทุกท่าน
10.30 น.
วันเสาร์
4 เม.ย.
20
06.00 น.

นางหนูพร

400

อ.ประมาณ

200

ป้าแหล่

200

ป้าควร

200

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น ยน 11:3-7,17,20-27,33ข-45

เวลานั้น น้องทั้งสองคนจึงส่งคนไปทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า คนที่พระองค์ทรงรักกาลังป่วย
”เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวนี้ ก็ตรัสว่า “โรคนี้มิได้เกิดขึ้นเพื่อความตาย แต่เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระ
เจ้า เพราะโรคนี้ พระบุตรของพระเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ”พระเยซูเจ้าทรงรักมารธากับน้องสาวและ
ลาซารัส หลังจากทรงทราบว่า ลาซารัสกาลังป่วย พระองค์ยังคงประทับอยู่ที่นั่นอีกสองวัน ต่อจากนั้นพระ
องค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เรากลับไปแคว้นยูเดียกันเถิด”เมื่อเสด็จมาถึง พระเยซูเจ้าทรงพบว่าลาซารัส
ถูกฝังในคูหามาสี่วันแล้ว เมื่อมารธารู้ว่าพระเยซูเจ้ากาลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จ ส่วนมารีย์ยังคงนั่ง
อยู่ที่บ้าน มารธาทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย แต่บัดนี้
ดิฉันรู้ดีว่า สิ่งใดที่พ ระองค์ท รงวอนขอจากพระเจ้า พระเจ้า จะประทานให้” พระเยซูเจ้า ตรัสกับนางว่า
“พี่ชายของท่านจะกลับคืนชีพ” มารธาทูลว่า “ดิฉันรู้ว่าเขาจะกลับคืนชีพเมื่อมนุษย์ทุกคนจะกลับคืนชีพใน
วันสุดท้าย” พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้ว
ก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต และเ ชื่อในเรา จะไม่มีวันตายเลย ท่านเชื่อเช่นนี้หรือ ”มารธาทูลตอบว่า
“เชื่อพระเจ้า ข้า ดิฉันเชื่อ ว่าพระองค์เ ป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้ ”
พระองค์ทรงสะเทือนพระทัยและเศร้าโศกมาก ตรัสถามว่า “ท่านฝังเขาไว้ที่ไหน” เขาทูลว่า “พระเจ้าข้า
เชิญเสด็จมาทอดพระเนตรเถิด” พระเยซูเจ้าทรงกันแสง ชาวยิวจึงพูดว่า “ดูซิ พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร”
แต่บางคนตั้งข้อสังเกตว่า “พระองค์ทรงรักษาคนตาบอดได้ จะทาให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือ ” พระเยซูเจ้า
ทรงสะเทือนพระทัยอีก เสด็จถึงคูหาฝังศพ ซึ่งเป็นโพรงหินมีหินแผ่นหนึ่งปิดอยู่ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงยก
แผ่นหินออก” มารธาน้องสาวของผู้ตายทูลว่า “พระเจ้าข้า ศพมีกลิ่นแล้ว เพราะฝังมาถึงสี่วัน ” พระเยซู
เจ้าตรัสว่า “เรามิได้บอกท่านหรือว่า ถ้าท่านมีความเชื่อ ท่านจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ” คนเหล่า
นั้นจึงยกแผ่นหินออก พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ขึ้น ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณ
พระองค์ที่ทรงฟังคาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบดีว่าพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าเสมอ แต่ที่ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้
ก็เพื่อประชาชนที่อยู่รอบข้าพเจ้า เขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรง
เปล่งพระสุรเสียงดังว่า “ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด” ผู้ตายก็ออกมา มีผ้า พันมือ พันเท้า และผ้า คลุม
ใบหน้าด้วย พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงเอาผ้าออกและปล่อยให้เขาไปเถิด ”ชาวยิวหลายคนที่มาเยี่ยมมารีย์
และเห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทา ก็เชื่อในพระองค์

 ข้อคิดประจาอาทิตย์ คนที่พระองค์ทรงรักกาลังป่วย
ความตายเป็นการเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารในชีวิตประจาวันพระเยซูเจ้าทรงช่วยไถู่เรา
ก้
พระเยซูเจ้าทรงรักสามพี่น้องที่เบธานีมาก การกลับไปเยี่ยมลาซารัสเสี่ยงอันตราย เพราะใน
ยน 10:39 บอกว่าชาวยิวตัดสินใจจะประหารชีวิตพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์กลัว แต่พระเยซู
เจ้าทรงรักลาชารัส เรียกว่า "เพื่อนของเรา" ทรงกันแสง และทรงภาวนาให้ลาซารัสกลับคืน

ชีพ ชาวยิวหลายคนเห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทาก็เชื่อในพระองค์ฉันจะไปเยี่ยมและภาวนา
ให้ "คนที่พระองค์ทรงรักกาลังป่วย"

