วันที่ 5 - 11 เมษายน 2020 ปีที่ 35 ฉบับที่ 14
ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง
เรื่อง พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ และตรีวารปัสกา
ในช่วงเวลาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
1. ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทางการถ่ายทอดสด ที่
เฟสบุ๊ค สดวิทยุมิสซังท่าแร่ – หนองแสง / อัครสังฆมลฑลท่าแร่ – หนองแสง โดยพระอัคร
สังฆราชหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ณ วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์ สานักมิสซังฯ สกลนคร
วันอาทิตย์ใบลาน
5 เมษายน 2020
เวลา 06.00 น.
วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 9 เมษายน 2020
เวลา 19.00 น.
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
10 เมษายน 2020
เวลา 19.00 น.
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์11 เมษายน 2020
เวลา 19.00 น.
วันอาทิตย์สมโภชปัสกา 12 เมษายน 2020
เวลา 06.00 น.
2. ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ครั้งที่ 3 / 2020
เรื่อง พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ตรีวารปัสกา และวันปัสกา
ในช่วงเวลาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ดังต่อไปนี้
2.1 วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 วันอาทิตย์พระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า
(วันอาทิตย์ใบลาน)
เวลา 06.00 น. ถ่ายทอดสดจากวัดท่าแร่ ที่เฟสบุ๊ค อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ท่าแร่

เวลา 07.30 น. / 10.30 น. / 19.00 น. พระสงฆ์ถวายมิสซาส่วนตัว
พี่น้องที่ประสงค์ให้พระสงฆ์เสกใบลานเพื่อนาเก็บที่บ้าน ให้ทาใบลานไปส่งที่
บ้านพักสงฆ์ก่อนวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 (ซึ่งทางวัดได้ประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว)
2.2 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2020 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
ถ่ายทอดสดจากวัดท่าแร่ ที่เฟสบุ๊ค อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
2.3 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดจากวัด
ท่าแร่ ที่เฟสบุ๊ค อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ วันนี้พี่น้องต้องจาศีล อดเนื้อ
อดอาหาร
2.4 วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2020 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดจาก
วัด
ท่าแร่ ที่เฟสบุ๊ค อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
พี่น้องที่ประสงค์จะให้พระสงฆ์เสกน้าให้ ขอให้ส่งน้าขวดที่บ้านพักพระสงฆ์
ก่อนวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2020 ส่วนไข่ที่จะเสกเป็นไข่ปัสกานั้น งด เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันนี้
2.5 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 วันสมโภชปัสกา
เวลา 06.00 น. ถ่ายทอดสดจากวัดท่าแร่ ที่เฟสบุค๊ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่า
แร่
เวลา 07.30 น. / 10.30 น. / 19.00 น. พระสงฆ์ถวายมิสซาส่วนตัว
ขอให้พี่น้องติดตาม และร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดย
การถ่ายทอดสดจากวัดท่าแร่ ทาง เฟสบุ๊ค ชื่อ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ถึงแม้สถา
นการณ์ปัจจุบันทาให้พี่น้องไม่สามารถไปร่วมพิธีกรรมที่วัดได้ ตามคาประกาศของมิสซัง เนื่อง
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยิ่งจะต้องทาให้พี่น้องได้ตระหนักและเข้าใจว่า พระเจ้า
ประสงค์ให้ลูกๆของพระองค์มีความเชื่อ ความศรัทธา อย่างมั่นคงกลับใจมาหาพระเจ้า ภาวนา
พลีกรรม ใช้โทษบาป รัก เมตตา สามัคคี เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันอยู่เสมอกับพี่น้องคริสตชน และ
กับมวลมนุษย์ทั้งโลก

3. การทาบุญโอกาสฉลองวัดประจาปี : ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.00 น.
ถึงแม้เราจะงดการฉลองวัดในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่พี่
น้องยัง คงสามารถทาบุญได้ตามปกติ โดยทาต้นเงินถวาย การขอมิสซา แล้วนาไปถวายที่บ้านพัก
พระ สงฆ์ ให้ตัวแทนนาไปถวาย โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ตามมาตราการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปี นี้ทางวั ดมีโครงการปรับปรุง ตกแต่ง ประตูทางเข้าวัดและสื บ
เนื่องจากทางมิสซังประกาศงดมิสซาจึงไม่มีเงินทาน ซึ่งจาเป็นต้องใช้เป็นค่าไฟฟ้า ค่าบารุง รักษา
วัดประจาเดือน ซึ่งค่อนข้างมาก จึงขอพี่น้องได้ช่วยกันทาบุญด้วย และภาวนาขอให้ภาวะวิกฤต
จากไวรัสโควิด-19 ซึ่งระบาดไปทั่วโลกได้หมดไป เพื่อให้เหตุการณ์ทุกอย่างได้กลับสู่สภาพปกติสุข
เหมือนเดิมในเร็ววัน

บทรับศีลมหาสนิท ด้วยความปรารถนา
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกเชื่อมั่นว่าพระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทอย่างแท้จริง ลูกรัก
พระองค์เหนือสิ่งอื่นใดและปรารถนาอยากจะรับพระองค์ไว้ภายในจิตวิญญาณของลูก แต่ในเมื่อ
ลูกยังไม่สามารถรับพระองค์ในสภาพปังได้ในขณะนี้ อย่างน้อยก็ขอให้พระองค์ได้โปรดเสด็จมาใน
จิตใจ โดยอาศัยความปรารถนาของลูก ลูกขอสวมกอดพระองค์ คล้ายกับว่าพระองค์ประทับอยู่
ณ ที่นั่นแล้ว จะขอชิดสนิทกับพระองค์ทั้งกายและวิญญาณ โปรดอย่าให้ลูกเหินห่างจากพระองค์
ไปเลย อาแมน

บทภาวนาต่อนักบุญร็อค เพื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19
ข้าแต่นักบุญร็อค องค์อุปถัมภ์ของบรรดาผู้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ซึ่งดูเหมือนว่าไร้
ความหวัง แต่เพราะคาเสนอวิงวอนของท่านต่อพระเยซู ทาให้ผู้เจ็บป่วยได้รับความบรรเทา และ
ได้รับการเยียวยา ขอท่านนักบุญร็อคได้โปรดเสนอวิงวอนต่อองค์พระบุตร โปรดรักษาผู้ติดเชื้อโค
วิด – 19 ที่ระบาดอยู่ทุกมุมโลกในเวลานี้ ให้หายจากโรคร้ายโดยเร็ววัน และขอให้เชื้อโรคนี้หมด
ไปจากโลก โปรดปกป้องพวกลูกทั้งหลาย ให้รอดพ้นจากโรคร้ายทั้งปวงด้วยเถิด พวกลูกวอนขอ
ทั้งนี้ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของพวกลูกทั้งหลาย อาแมน
นักบุญร็อค ช่วยวิงวอนเทอญ

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

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ศักดิส์ ิทธิ์ วันที่ 5 - 11 เมษายน 2020
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
06.00 น.

 สุขสาราญแด่พี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่าน 

07.30
น.


ทาบุญ

ลูกๆ

200

แห่ใบลาน

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว ยายอาดีเล่ นิยมธรรม,
5 เม.ย.
20

ผู้ขอ

ครอบครัวลูกหลานทุกคน, อุทิศให้ จัสติน ถนอม
นิยมธรรม วิญญาณชาวท่าแร่ที่ล่วงลับทุกคน
นางอ้อยใจ
 สุขสาราญครอบครัว นางอ้อยใจ และลูกๆทุกคน,
อุทิศให้ เปาโล เป,มารีอา มักดาเลนา บุญธรรม
นามละคร ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชาระ 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
นางสุภาพร
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสรินทร์
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
วิรัตน์

300

200

200
200
200
200

300

 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 โดโลติอา คาหล้า,โทมา สีโห,มีคาแอล
สุริยันต์,ฟิลิป สุรเดช,เทเรซา ราชินี ทรงเล็กสิงห์
 อุทิศให้ มีคาแอล ชาติชาย อินธิเสน
 อุทิศให้ เปโตร วิลัย,เปาโล อดิศร โคตะรักษ์,
สเตฟาโน แสง ศรีครชุม วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน,มีคาแอล หนู
เจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,กาทารีนา สุวรรณา
,แคทธารีน อัจฉรา,ยอแซฟ เอิญ,ยวง
บัปติส ตา มงคล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ คาเขียน,เซซีลีอา หนูเจียบ,
มารีอา อุไร,ฟิลิป จารูญ,มารีอา วีณา,มีคาแอล บรรทูล
,ฟรังซิสโก ชาตรี,มีคาแอล ชาติชาย อินธิเสน
 อุทิศให้ โทมัส นิลยารัตน์,ลูซีอา ประยูร,ยอแซฟ
สุดใจ อินธิราช

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว คุณครูสุรสิทธิ์,ครูไพลินทร์
5 เม.ย.
20

อุดมเดช
 โมทนาคุณแม่พระ นางรัตติยา ทองย้อย

สามี ลูกหลาน

200
ภรรยา ลูกๆ 200
ผอ.อนุสิทธิ์ 100
– ลูกหลาน

ชนิดา

200

นภาพร
ยายวิลัย

200
200

วิยะดา

500

นภาพร

300

สดใส

200

น.ส.กชกร

300

มิ่งขวัญ

200

10.30  สุขสาราญแด่ คุณแม่คาเจียน,คุณแม่ดรุณี พงษ์พิศ,
น. อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,มีคาแอล มานิตย์ พงษ์พิศ
  สุขสาราญครอบครัว อ.ทวีไทย แร่ถ่าย,นางมิ่งขวัญ

ทองย้อย และครอบครัวลูกๆทุกคน, อุทิศให้ พระคุณ
เจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์,พระคุณเจ้าลอเรนซ์
คายน์ แสนพลอ่อน,คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นรินทร์
ศิริวิริยานันท์,อัลฟอลโซ แก่นตา,คุณพ่อมาระโก ถวิล
แสวงนาม,คุณพ่อมาระโก ทรงฤทธิ์ นาแว่น,มีคาแอล สุ
ระชัย,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์ แร่ถ่าย, วิญญาณปู่ ย่า ตายาย
ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับ
 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 มารีอา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปีโอ
ศรีเมือง,ยวง ประเสริฐ,มอนิกา วี ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ อันนา บาบ่าน,เปโตร องบ่าน,เปโตร
องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์ ทอง
อันตัง, ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร
วิชัย,เปโตร ปรีชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลาแคน,มารีอา ยายเทียม,กาทารีนา
งามนิด อุปพงษ์,ยวง วรวิทย์,เปโตร เสวียน,เปโตร จิน
,อักแนส ทองศรี ลือแก้วมา,อันนา ภู,เปโตร วิชัย,

ดรุณี

200

อ.ทวีไทย

300

ลูกหลาน

200

ครูชูศรี

200

น.ส.กชกร
ครูศิวาพร

300
300

ป้าบุญลอง

200

ป้าตา

300



เทเรซา บุญเลี้ยง งามวงศ์
นายวีระเดช 200
 อุทิศให้ มีคาแอล เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์,
มีคาแอล ซ้าย,มารีอา เตือนใจ ทรงเล็กสิงห์,มีคาแอล
จันเพ็ง,โรซา จันสด อุดมเดช ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
ครูนอ้ ย
400
 อุทิศให้ เบเนดิกโต คาปาว,อักแนส คาวอน,
อันโตนีโอ นพดล ศรีวรกุล
น.ส.กชกร 300
 อุทิศให้ ลูกา ประสิทธิ์,กาทารีนา สาราญ,มัทธิว
นิพนธ์ อุดมเดช
วีระยุทธ 500
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ โทมัส วีระยุทธ สีสาวัน,สุขสาราญ
5 เม.ย. ครอบครัวร้านทัวร์สีสาวัน แทรเวล, อุทิศให้ โทมัส เรือง
ศักดิ์ สีสาวัน,ปู่ยวง สมเนตร,ย่าอักแนส ทวี,
20
19.00 มารีอา ทองพูล สีสาวัน,คาเบรียล จันทา,อันนา ปัดชา
น. ยงบรรทม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
ลุงปรีชา
200
  สุขสาราญครอบครัว ลุงปรีชา อาจุฬา และลูกๆ
หลานๆทุกคน, อุทิศให้ อากาทา นารี ปานโพจาน,
มารีอา สุพี เชียนพลแสน,มารีอา พรทิพย์,ยวง หนูแดง
,ซิสเตอร์เทเรซา มารี อาจุฬา วิญญาณในไฟชาระ
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
อ.ไพโรจน์ 200
 อุทิศให้ ยอห์น บัปติสต์ ณรงค์ ยงดี
ปราณี-อริสรา 200
 อุทิศให้ มีคาแอล ชาติชาย อินธิเสน

วันจันทร์
6 เม.ย.
20
06.00 น.

 สุขสาราญแด่ ผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิง อาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกท่าแร่ –
หนองแสง
ร.บั๊คสต๊อก
 สุขสาราญครอบครัว ยายกันหา ศรีวรกุล
บรรเทา
 สุขสาราญครอบครัว นางบรรเทา ทรงหาคา ,
อุทิศให้ สเตฟาโน เสียน,ลูซีอา บุญมา พาพรหมฤทธิ์,มา
รีอา บุญมี,อันนา นิลทา,โรซา ยอย,โทมา สนิท ทรงหา
คา ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
จาปี
 อุทิศให้ คุณพ่อเปาโล พิชิต ศรีอ่อน
วันอังคาร  สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
ญาติ
7 เม.ย.
20
06.00 น.
วันพุธ
8 เม.ย.
20
06.00 น.
วันพฤหัส
ถ่ายทอดสด ที่เฟสบุ๊ค
9 เม.ย.
ชื่อเฟส อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
20
และ อัครสังฆมฑลท่าแร่ – หนองแสง
19.00 น.
วันศุกร์
ถ่ายทอดสด ที่เฟสบุ๊ค
10 เม.ย.
ชื่อเฟส อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
20
และ อัครสังฆมฑลท่าแร่ – หนองแสง
15.00 น.
วันเสาร์
ถ่ายทอดสด ที่เฟสบุ๊ค

300

500
200

500
200

11 เม.ย.
20

19.00 น.

ชื่อเฟส อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
และ อัครสังฆมฑลท่าแร่ – หนองแสง

