ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า
วันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2019 ปีที่ 34 ฉบับที่ 28
พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์
มิสซา 10.30 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว / 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ และพระสงฆ์ประจาวัด

 ข้อคิดจากพระวรสาร
นิท านเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี เราฟังกัน บ่อยๆ เกี่ยวกับการแสดงความรักต่อผู้อื่น ที่มิใช่
สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือสมาชิกของหมู่คณะต่างๆ ที่รวมตัวกันมุ่งประพฤติปฏิบัติดี ที่มี
อยู่มากมายในสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นสังคมไร้พรมแดน ชายสองคนแรกปรากฏตนเป็น “ผู้ทรงศีล”ใน
การถือตามบัญญัติของโมเสส แต่ขาดการปฏิบัติความรักต่อผู้อื่น โดยเลี่ยงไปปฏิบัติต่อพระเจ้า ซึ่ง
วัน นี้ยืนยัน ว่า “ต้องรักผู้อื่น เหมือนตนเองด้วย” ตรงข้ามกับชาวต่างด้าวในสายตาของชาวยิว ได้
ปฏิบตั ิความรักต่อผู้ที่ตนเองไม่รู้จัก เขาได้ทาหน้าที่ด้วยจิตบริสุทธิ์ ขอให้สัปดาห์นี้และต่อๆไป เราคริ
สตชนไม่ต้องถามพระแบบนักกฎหมาย แต่ให้ปฏิบัติตนในฐานะศิษย์พระคริสต์ ให้มีใจเมตตากรุณา
ตลอดเวลาต่อทุกคน เริ่มจากครอบครัว ญาติพี่น้องและผู้อื่นในสังคมอย่างดี

ประชาสัมพันธ์จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019 : 06.00 น. = 7,674.- / 07.30 น. = 6,551.- /
10.30 น. = 3,693.- / 19.00 น. = 3,610.- รวม 21,528 บาท
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย นางควรคานึง ยงดี กับ
น.ส.สร้อยเพชร ซึมเมฆ พร้อมผู้ช่วยพิธกี รรม ชุดที่ 3 อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรียงไกร

ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย ครูชูศรี กายราช กับ
ครูสุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. วันอาทิตย์หน้า (อา. 21 กรกฎาคม 2019) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
6. เชิญร่วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่ - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท / - ไฟห้องประชุม 30 ชุด
ชุดละ 1,200 บ. / - ตกแต่งภายใน ตรม.ละ 500 บาท
7. โครงการทาดาว 1 ล้านดวง : ขอบคุณพี่นอ้ งซึ่งกาลังทาดาวกันอย่างคึกคัก ทาให้ท่าแร่เป็น
เมืองแห่งดาว ขอให้พี่น้องดูเกณฑ์การทา ซึ่งพิมพ์ลงในสารวัดแล้ว และติดตามคุ้ม / ชุมชน
ของผู้ใหญ่บ้าน อนึ่ง ดาวโมบายเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่ทาจากริบบิ้น พลาสติก ก็อยู่ในเกณฑ์ ขอ
ให้นับด้วย และที่ทาจาหน่ายก็ขอให้นับด้วย ดาวนั้นให้ติด และประดับไว้ที่บ้าน (ดูเกณฑ์การ
ทาดาวที่ด้านหลังของสารวัด)
8. ช่วงที่มีผู้เสียชีวิต : จึงขอความร่วมมือจากพี่นอ้ ง เมื่อมีการตั้งศพ และมิสซาหน้าศพของบ้าน
เจ้าภาพ หรือที่ศาลาของวัดทั้ง 2 แห่ง (ศาลาปีติมหาการุญ - ศาลามาร์ติโน) ขอพี่น้องงดเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ และงดการเล่นพนันทุกชนิด เพื่อเป็นการเคารพผู้ล่วงลับ และเป็นการให้
เกียรติเจ้าภาพญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับ ให้อยู่ในบรรยากาศของการสวดภาวนา ร่วมไว้อาลัย
ด้วยความเชื่อและศรัทธา สมกับเป็นหมู่บ้านคาทอลิก
9. ขอขอบคุณ : พี่น้องทุกคนที่ช่วยกันบริจาคห้องประชุม ที่อาคารคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ
โอกาส 134 ปีของการเป็นเจ้าวัดองค์แรก นานถึง 52 ปี และ 80 ปี ของการมรณกรรมของ
ท่าน รวมถึงการกาลังทาดาวประดับที่บ้าน และบริเวณบ้านได้อย่างสวยงามน่าภูมิใจ สมกับ
ท่าแร่เป็นเมืองศาสนาจริงๆ ซึ่งกาลังเตรียมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้
10. เงินสวดแท่นพระ : ชุมชนป่าหว้าน – ไทยเดิม 1,600 บาท

11. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ผ้าม่านหลุยส์ ห้องประชุม ชุดละ 1,000 บาท บริจาคแล้ว
29 ชุด ยังเหลืออีก 71 ชุด : โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ สุขสาราญครอบครัวคุณลักขณา
คุณพิภพ นายอรรถกร บัวดิษฐ์ 2 ชุด (2,000.-) / ญาติพี่น้อง สุขสาราญแด่โรซา คาเจียน
พงษ์พิศ 1 ชุด (1,000.-) / สุขสาราญแด่ น.ส.วลัยภรณ์ บุดดีด้วง,อุทิศให้ องเกี้ยน เหงียนกง
,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง บุดดีด้วง,ลูกา จวน,ยูลีอา วันดี อุปรี วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง 300.12. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ หลังคาอาคาร แผ่นละ 1,000 บาท บริจาคแล้ว 54 แผ่น
คงเหลืออีก 116 แผ่น : สุขสาราญครอบครัวนางสุพรทิพย์ เกษมสิน 1 แผ่น (1,000.-) /
ญาติพี่น้อง อุทิศให้องเขียม,บาเขียม,องเถิ่น,บาเถิ่น 1 แผ่น (1,000.-)
13. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ ระบบไฟห้องประชุม ชุดละ 1,200 บาท บริจาคแล้ว 17 ชุด
ยังเหลืออีก 133 ชุด : ญาติพี่น้อง อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล มานิตย์
พงษ์พิศ 1 ชุด (1,200.-)
14. ขอขอบคุณผู้สมทบโครงการ พรมปูพนื้ ห้องประชุม ชุดละ 400 บาท บริจาคแล้ว 2 ชุด
ยังเหลืออีก 98 ชุด : อุทิศให้เอวเยนิอุส สะอาด คาผาเยือง 2 ชุด (860.-)
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2019
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

อาทิตย์
 สุขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ทุกท่าน 
06.00
น.
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นางจินตนา,นายณัฐพงษ์
14 ก.ค.19 พงษ์พิศ,นางศิริภาพร,ผอ.ขจรศักดิ์ โสรินทร์ และ
07.30 น. ลูกๆหลานๆ
  สุขสาราญครอบครัว นายประดิษฐ์ นางวาสนา

ผู้ขอ

ทาบุญ

นางจินตนา

200

คุณแม่

200

อุปพงษ์,อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวัฒน์
อุปพงษ์,เปโตร สมโภช,มารีอา บุญจันทร์,โทมัส
ผาน บุตรโค,โทมัส สังข์เทพ,อากาทา เตียง อุปพงษ์
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญแด่ นายเทวราช กาแก้ว,สุขสาราญ
นางลาพิน
ครอบครัว นางลาพิน กาแก้ว, อุทิศให้ ยอแซฟ ภูมี
กาแก้ว,เปโตร บุญกัน อุปพงษ์,อันนา บุดดา,เปโตร
เก๋ง ปรีดีสนิท,กาทารีนา บุญมา ศรีสุพันธ์,เอลีซาเบ็ธ
เหรียญ,ฟรังซิสโก คาวัง กาแก้ว ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี,จ่าสิบ
เอก แสง อ้นสูงเนิน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มารีอา สุพัตรา แสนปาก
นายอิทธิกร
 อุทิศให้ มารีอา คร้อม สาสีมา,ยอแซฟประพันธ์,
ลูกสาว
มารีอา อุบล ไอยะไกษร วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล เลื่อง,โดโรเทอา คาตัน,โรซา เทวา
ลูก
โสรินทร์,โยเซฟินา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ วิญญาณ
ในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั
 อุทิศให้ เทเรซา แก้วนภา พระลับรักษา
พงษ์
 อุทิศให้ เปโตร เกษม,เทเรซา ดร แดงลีท่า
ลูก
 อุทิศให้ ยอร์ บรรพต ชานิพงษ์ ครบ 1 ปี,คุณพ่อ
แม่ปองจิต
ยอแซฟ จันดี,คุณแม่อังแนส มาลา,เปโตร สมใจ

300

200

200
200
200

200
200
200
500

ศรีสาวรรณ์,ดอมินิก สาวีโอ วงศ์สว่าง,คริสตานา 
กนกอร สุดาเดช,อันนา บุญปลูก กายราช
 อุทิศให้ ยอแซฟ แท่ง,เปโตร ประสิทธิ์,มีคาแอล
ญาติพี่น้อง
มานิตย์ พงษ์พิศ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ทองอิน,อากาทา สดใส,ยอแซฟ
สดใส
วีระชัย,ยอแซฟ บุญมี,อักแนส สา ทองอันตัง,วิกตอ
มาเรีย โยฮัน บาร์ก
 อุทิศให้ เปโตร ภานุชิต,มีคาแอล อิสรานุวัฒน์
น้าธงชัย
อุปพงษ์,โทมัส ผาน,มารีอา บุญจันทร์ บุตรโค
 อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน,มีคาแอล
นางจินตนา
หนูเจียม,ยอแซฟ สมยศ,ยวง บัปติสต์ สมเกียรติ,ยวง
บัปติสต์ สมคิด พงษ์พิศ,เปโตร สมบัติ,มอนิกา
จันทร์ดี อุดมเดช
 อุทิศให้ มีคาแอล ยกชัย,มีคาแอล ชัชวาลย์ บุญรอง ยายลาเพียน
เรือง,เปาโล ประพันธ์,เปาโล สมเพศ,เปโตร นิเวศน์,
เปโตร ณรงค์,มารีอา รัชนี ว้ามป้อง,มารีอา เติน ดอกสี
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
14 ก.ค.19  สุขสาราญแด่ น.ส.วลัยภรณ์ บุดดีด้วง
10.30 น.  สุขสาราญแด่ คุณตาผ่อง จันทรังษี และลูกหลาน
 ทุกคน, อุทิศให้ เปาโล ธนากร,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์
จันทรังษี,ยวง บัปติสตา นิจจา ผาด่านแก้ว วิญญาณ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบลู ย์

ญาติพี่น้อง
วลัยภรณ์
ตาผ่อง

ลูกหลาน

200
500

500
200

500

200
500
300

200

วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครูชูศรี
ประชัน,อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ โรซา หนูไทย เชียงแมน
ลูกๆ
 อุทิศให้ มาร์ธา ชมชื่น สกลธวัฒน์
ครอบครัว
 อุทิศให้ ยาซินตุส สมชัย อุปพงษ์,เปาโล มีชัย
นางบังอร
โน๊ตสุภา,มาร์ธา คาหวา ชัยหมื่น,ยาซินโต บุญมา
อุปพงษ์
 อุทิศให้ มาระโก สมรัตน์ สกนธวัฒน์
ค.ลูกหลาน
 อุทิศให้ อันนา ฉลอง,เปโตร บุญช่วย หาญรินทร์
อ.สุวัฒน์
,อันนา บันทุ,เปโตร ชาดี ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ องเกี้ยน เหงียนกง
จันทรา
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง บุดดีด้วง,ลูกา
ลูกหลาน
จวน,ยูลีอา วันดี อุปรี
 อุทิศให้ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
วลัยภรณ์
คิดถึง
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ นายวุฒินันต์ สาโยธา, อุทิศให้
14 ก.ค.19 เปโตร รัฐพล แสนโสม
19.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายวีระ กรมแสง,อุทิศให้
 พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์,คาเบรียล บู่
,อันนา ก้อน,เทเรซา แกม,อัมโบซีโอ ซา,โรซา สอ,ยวง
กว่าง,เปโตร แต,ลูซีอา บาง,วิกตอร์ ยินดี พลากุล,
มาร์ติน เกื้อ,มีคาแอล ทองพูน ทองสุข,กาทารีนา
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นางมาลี

200

นายวีระ
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วันจันทร์
15 ก.ค.19

06.00 น.

วันอังคาร
16 ก.ค.19

พัชรินทร์,ยวง วีระศักดิ์ ควรเมตตา,นายวีระศักดิ์ 
กรมแสง วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 สุขสาราญครอบครัว คุณลักขณา, คุณพิภพ,
คุณลักขณา
นายอรรถกร บัวดิษฐ์, อุทิศให้ นายชื่น พวงจาปา,
ร้อยตารวจโท น้อย บัวดิษฐ์ ญาติพนี่ ้องทั้งสองฝ่ายที่
ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารีนา
ลูกๆ
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง ญาติพี่น้องที่
ล่วง ลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มาระโก บุญมี บุญญาน้อย
แววดา
อุทิศให้ เปโตร รต,ฟีโลมีนา พันยา,ยอห์น ชัยณรงค์
ลูกๆ
,เทเรซา สร้อยเพชร,มารีอา ศรีจันทร์ อภัยนอก,ยวง
เกวียน,มารีอา บุบผา,ฟรังซิส เซเวียร์ บุญรักษ์
พันนาคา ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
สุวิภา
สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญแด่ โรซา คาเจียน พงษ์พิศ
ญาติ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณรัชนีย์ สีสาวัน
รัชนีย์
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
นางสุพดั
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
สุวิภา
สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด มาร์การีตา ดรุณี ปทุมมาศ ป้าละออ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ศิริลักษณ์ หาญรินทร์ อ.สุวัฒน์
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06.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นางนิภา และลูกๆ,
สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายสมพร บังแมน
 สุขสาราญแด่ นายกรกฎ อุดมเดช
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล ประถม,อันนา ยุดี,โทมา อ่อน,มารีอา
นวลตา,เปโตร ขัน,มารีอา ฝ้าย,ฟรังซิสโก คาเกียน,
อันนา หนูลา,พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน

วันพุธ
17 ก.ค.19

06.00 น.
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19.00 น.
วันพฤหัส
18 ก.ค.19

06.00 น.

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ราไพวรรณ รุจิพจน์,
ด.ญ.ปรียาดา จันทร์มา, อุทิศให้ เฮโลนีมัส คาหล้า,โรซา
มะลิ,ลูซอี า บางีน อุดมเดช,คุณปู่เดือน, คุณย่าหยิบ
รุจิพจน์,อันตน เชิดชาย,ยวง บัปติสตา ศราวุธ,มีคาแอล
วิจิตร,มารีอา สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด
นางสายใจ สารธิยากุล
 อุทิศให้ เลโอ ประไพ เกียรติธาตรี,อานาสตาซีอา
ไพศาล บุดดีด้วง,เทเรซา วิมาน,อักแนส บันดาล
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
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สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ

 อุทิศให้ ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,โทมา
พิลา,อันนา ทองอยู่ ชัยหมื่น,มีคาแอล,โทมา ดา,อันนา
แจ้ง อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,มารีอา สมาน,
เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารีรัตน์ รักษานาม,เปโตร
สมศักดิ์ เจริญพงษ์,เทเรซา ผ่องใส ,มีคาแอล สุรเชษฐ์
ทุพแหม่ง,ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปรียบ,โมเสส
ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ

นางสายใจ

300

วันศุกร์  อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
19 ก.ค.19  อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
06.00 น. สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ

นางสุพัด
สุวิภา
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วันเสาร์  สุขสาราญครอบครัว นายอดุลย์,คุณครูมกราพร
20 ก.ค.19 ,น.ส.ศุภนิดา ตระกูลมา
06.00 น.  สุขสาราญครอบครัว นายประยงค์,นางเพชรจริง
ตระกูลมา
 อุทิศให้ มีคาแอล คาพุด ฤทธิปะ
 อุทิศให้ ยวง สมเนตร,อักแนส ทวี,มารีอา ทองพูน
สีสาวัน วิญญาณในไฟชาระ

นายอดุลย์
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นักบุญบอนา แวนตูรา (พระสังฆราช และนักปราชญ์)
ระลึกถึงทุกวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี
ยอวันนีดี ฟีดันซา เกิดที่เมืองบาโญเรจีโอ ( วีแตร์โบ ) เมื่อปี 1221
เวลาเป็นเด็ก ท่านได้ล้มเจ็บลง แต่นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ได้ช่วยรักษาให้หาย ทั้งได้อุทาน
ว่า “โอ บอนา แวนตูรา” และคาอุทานของนักบุญฟรังซิสนี้ได้กลายมาเป็นชื่อของท่านในเวลา
ต่อมา และท่านก็ได้เป็น “บอนา แวนตูรา” หรือผู้นาโชคให้พระศาสนจักรจริงๆ เสียด้วย ท่ านได้
เข้าเป็นนักบวชคณะฟรังซิสกัน ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาปรัชญาและเทววิทยาที่กรุงปารีส
และได้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นหลายปี ต่อมาได้รับเลือกให้เป็นอธิการใหญ่ของคณะ ซึ่งท่านก็ได้
จัดระเบียบการปกครองคณะด้วยความชาญฉลาดยิ่ง จนท่านได้รับการขนานนามว่าเป็น “ผู้ตั้ง
คณะและบิดาคนที่สอง” ซึ่ง พูดกันตามจริง แล้วนักบุญฟรัง ซิสไม่ได้ทิ้ง อะไรที่เป็นธรรมนูญ การ
ปกครองคณะเอาไว้ให้เลย
เพื่อให้ท่านได้อยู้ใกล้ๆ กรุงโรม พระสันตะปาปาจึงทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นพระสังฆ ราช
ของเมื อ ง อั ล บาโนและให้ เ ป็ น พระคาร์ ดิ นั ล ด้ ว ย โดยท่ า นได้ รั บ การแ ต่ ง ตั้ ง ให้ มี ห น้ า ที่ ต ระ
เตรียมการประชุมสภาสังคายนาแห่งเมืองลีอองส์ (ในประเทศฝรั่งเศส ) ครั้งที่ 2 เพื่อเอกภาพของ
พระศาสนจักรลาตินและพระศาสนจักรกรีก
นักบุญ บอนาแวนตูรา ได้สิ้นใจในวันที่ 15 กรกฎาคม โดยมีพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 10
เฝ้าดู ท่านอยู่ขณะที่ท่านกาลังสิ้นใจ และไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นนักบุญโทมัสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ

ท่านก็ได้ล่วงหน้าจากท่านไปก่อนแล้ว
นักบุญ บอนาแวนตูรา เป็นคนที่ทางานจริงจัง ทั้งเก่งในการปกครอง ท่านเป็นคนที่ลงมือ
ปฏิบัติจริงๆ แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นคนชอบคิดด้วย ท่านเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงและเป็นคนที่
น่ารัก เห็นอกเ ห็นใจผู้อื่น ท่านได้แลเห็นว่าศิลปะ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา เทววิทยา และประ วัติ
ศาสตร์นั้นไปด้วยกันได้นานๆครั้งเราจึงสามารถพบในบุคคลเดียวกันที่วิทยาศาสตร์และความเชื่อ
ไปด้วยกันได้ด้วยดีถึงเพียงนี้ นักบุญ บอนาแวนตูรา เป็นนักเพ่งฌานที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง ดังนั้นจึงเป็น
การสมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะได้รับเกียรติว่าเป็น “นักปราชญ์ชั้นเซราฟิม”

