ปี ที่ 32
ฉบับที่ 14
2 – 8 เมษำยน 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี

 ข้ อคิดประจำอำทิตย์
จุดเน้ น พระเยซูเจ้ าช่ วยเราให้ เป็ นอิ สระจากโซ่ ตรวนแห่ งอดีต และทรงงานอย่างต่ อเนื่อง
เพื่อช่ วยยกเราสู่ ชีวิตที่ใหม่ กว่ าและสมบูรณ์ กว่ า... ในความรั กของพระองค์
บทอ่านต่างๆ วันนี้สอนเราถึงแก่นความเชื่อคริ สตชน คือ พูดถึงควำมตำยและชีวิตใหม่
ในพระคริสตเจ้ ำ ในบทอ่านแรกจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล เราได้ยนิ พระเจ้าตรัสว่า
“ประชากรของเราเอ๋ ย เรากาลังจะเปิ ดหลุมฝังศพของท่าน และยกท่านขึ้นมาจากหลุมศพ นา
ท่านกลับมายังแผ่นดินอิสราเอล”
ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงยกแผ่นหินออก” จากหลุมของลาซารัส พระองค์
ทรงช่วยเขาจากสิ่งพันตัวเขา และให้เขาเป็ นอิสระ มีความหมายอะไรสาหรับเรา ใน ค.ศ.2017
เราต้องเอาอะไรออกจากชีวติ
คาถาม อะไรช่วยนาเราสู่ ชีวติ ความพ่ายแพ้ผดิ หวังในอดีต หรื อความหวังในอนาคต
พระเจ้าตรัสผ่านประกาศกอิสยาห์วา่ “อย่าจดจาเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผา่ นไปแล้ว อย่าคิดถึงเรื่ อง
ราวในอดีตอีกต่อไป ดูเถิด เรากาลังจะทาสิ่งใหม่” พระเจ้าต้องการให้เราเห็นสิ่งดีๆ มิใช่วถิ ีทาง
เดิมๆ แต่วถิ ีทางที่ใหม่เสมอ
เราจะเห็นสิ่ งใหม่ๆ มองสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองใหม่ได้อย่างไรวิธีเริ่ มอย่างหนึ่ง คือ
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ในชีวติ ว่าอะไรดึงเราให้ตกต่า ที่ทาให้เรารู ้สึกพ่ายแพ้

การมองโลกแบบแง่ร้ายสุดๆ การชอบเปรี ยบเทียบตัวเรากับคนอื่น ชอบหนีเสมอ ถือ
ว่าเป็ นชะตำกรรมของเรา วิธีคิดแบบนี้ครอบงาและกีดกันเรามิให้เห็นวิธีที่พระเจ้าทรงต้องการ
เราให้เห็น
ปัสกำ ซึ่งเราจะฉลองอีก 2 สัปดาห์ขา้ งหน้า เป็ นถ้อยแถลงด้านศาสนาว่า สาหรับคริ สต
ชน ไม่มีการพ่ายแพ้ในที่สุด มัน่ ใจได้ เราจะทนทุกข์ชวั่ คราว ถือว่าแพ้หรื อ ไม่เลย เพราะเหตุ
ว่า พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ เราจึงไม่พา่ ยแพ้ท้งั หมด สิ่งที่จาเป็ นจากเรา คือ ต้องเชื่อ
ในพระสัญญาของพระเจ้า ขอให้เราเชื่อวางใจในพระองค์
พระเยซูเจ้าทรงมอบความหวังให้เราวันนี้ พระคริ สตเจ้าสามารถกลิ้งหินที่คุมขังใจของ
เราออกไป จงอย่าสงสัย หรื อจมอยูใ่ นความพ่ายแพ้ จงมีอิสระเพราะพระเจ้าทรงช่วยเราเหมือน
ที่ทรงช่วยลาซารัสให้เป็ นอิสระมาแล้ว ให้เขามีความสุข และปี ติยนิ ดี พระองค์อยากให้เราเดิน
แบบลูกของพระเจ้า ปั สกานี้ จงให้พระเจ้าทาบางสิ่งใหม่ๆ ในตัวพีน่ อ้ ง การกลับคืนชีพเป็ นพระ
สัญญาที่เราสามารถมีชีวติ ใหม่ได้
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทำนอำทิตย์ ที่ 26 มีนำคม 17 จานวน 15,324 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. มิสซำ 06.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 9 เมษำยน 17 : อ่านพระวาจาโดย ครู ธนวัฒน์ กับ น.ส.น้ าทิพย์
ซึมเมฆ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 : สท.ณรงค์ / อ.ศรี สว่าง / ครู ปองปรี ดา
3. มิสซำ 10.30 น. วันอำทิตย์ ที่ 9 เมษำยน 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี
4. มิสซำ 19.00 น. วันอำทิตย์ ที่ 9 เมษำยน 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.รัตนา จาปา กับ
น.ส.อรอุมา ผลรักษ์
5. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 17 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผูส้ ูงอายุ เวลา 10.30 น.และ ของดมิสซำ ทีส่ ุสานศักดิ์สิทธิ์ เพือ่ เดินรู ป 14 ภาค
6. ฉลองวัด : วันเสำร์ ที่ 8 เมษำยน 17 เวลำ 10.00 น. เชิญร่ วมฉลองวัดและฉลองบุญราศีอุทยั ที่
วัดนักบุญยอแซฟ คาเกิ้ม

7. วันอำทิตย์ใบลำน : ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 17 (อาทิตย์หน้า) เชิญพีน่ อ้ งได้เตรี ยมใบ
ลาน และเราจะเริ่ มเสกใบลานที่บริ เวณศาลามาร์ติโน แล้วแห่มาที่วดั ของเรา (เสกใบลาน
เฉพาะมิสซาที่ 1)
8. เนื่องด้ วยจะมีงำนชุมนุมผู้สูงอำยุระดับชำติ : ในวันที่ 28-29 เมษายน 2017 จัดที่วดั ท่าแร่ ของ
เรา จะมีผสู ้ ูงอายุจากมิสซังต่างๆ มาร่ วมประมาณ 2000 คน ผูส้ ูงอายุส่วนหนึ่งประมาณ 300
คน จะนอนที่วดั ของเราคือ อาคารยอแซฟ กอมบูริเออ และอาคารมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์
คุณพ่อจึงขอบอกบุญพีน่ อ้ งช่วยกันบริจำคผ้ ำห่ มเป็ นเงิน (ผ้ าห่ มนาโน) ผืนละ 65 บำท
จานวน 300 ผืน ส่วนหมอนและเสื่อ(สาด) พีน่ อ้ งท่านใดต้องการบริ จาค ก็นามามอบให้ที่
บ้านพักพระสงฆ์ได้
9. เงินสวดแท่ นพระ : คุม้ บ้านทุ่งริ มคลอง 570.- / คุม้ นาซาแร็ธ 370.10. เงินกองทุนทำควำมสะอำดสุ สำนฯ ปี 2017 : คุม้ บ้านสวน 2,400 บ.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหำโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซำสั ปดำห์ ที่ 5 เทศกำลมหำพรต วันที่ 2 - 8 เมษำยน 17
วัน/เวลำ
โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสาราญแด่พี่นอ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 
อำทิตย์
06.00 น.
อำทิตย์  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายนิคม ชัยวังราช
2 เม.ย. 17  สุ ขสาราญครอบครัว ยายนาง ยงบรรทม และลูกๆหลานๆ
07.30 น.  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพ่อวรเมธ, นายอชิตะ มาหนู
  สุ ขสาราญครอบครัว นางอรพิล อุปรี , อุทิศให้ เปโตร สุ รี
,อันนา หนูเผือ่ น แสนปาก,เทเรซา ลักขณา อินธิยา,โทมัส พัว่
,มาร์ธา นา ดาลุนพันธ์ วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญครอบครัว นางอรพิล อุปรี , อุทิศให้ ยอแซฟ
ณรงค์,ยอแซฟ สุ ภาษิต,มารี อา กุล อุปรี ,มารี อา พัชราภรณ์
วงศ์แสนสุ ข,คอมิลลา มิตรประไพ เหนือกลาง,เปาโล อาพล

ผู้ขอ

ทำบุญ

นางมารวม
ยายนาง
นางยาใจ
นางอรพิล

200
200
200
200

นางอรพิล

200


เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญแด่ สิ บเอก ชัยทรัตน์ ปัญญาคา, อุทิศให้
ฟรังซิสโก บุญเทียน,อันนา เวหา อินธิเสน
 สุ ขสาราญครอบครัว นายศิริชยั เขาทอง, น.ส.พรธิดา
เหนือกลาง, อุทิศให้ นายสารวย,นายแสง,นางชะม้อย เขาทอง,
นายลอย มะเริ งสิ ทธิ์,นายทองคา ป้องศรี ,ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา
สุ พรรณ,อันนา วิจิตร เหนือกลาง,ฟรังซิส ลาไย คาศรี
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด คุณพ่อทวีศิลป์ พงษ์พิศ, อุทิศให้
เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน,มีคาแอล หนูเจียม,เทเรซา
ละมัย,อันนา ราไพ,กาทารี นา สุวรรณา,แคทรี น อัจฉรา
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญแด่ ครู อรนรา ยงดี, อุทิศให้
เปโตร ไทย,อันนา หนู,สเตเฟาโน ร.ต.ต.ประกาศ,มาร์ธา
คาเกี้ยว,สุ ชาติโน แฮด,โรซา กาแก้ว,นายปิ ยะพงษ์,มีคาแอล
ปรี ชาวุฒิ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญครอบครัว นางนิภา, อุทิศให้ คุณพ่อยอแซฟ
อินทร์ นาริ นรักษ์,พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,
พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน,มีคาแอล วิชิต,
ยอแซฟ สมดี, แม่เล็ก เข็มสุ ข,ยอแซฟ เต็ม,เยโนเมฟา มอญ
บริ บูรณ์,เทเรซา ยายพร ใสสว่าง,ยอแซฟ พ่อเฒ่าจาน
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.กมลชนก สกลธวัฒน์ ครบ 10
ปี , อุทิศให้ ยวง บัปติสตา บุญธรรม,มารี อา ทองคา ซึมเมฆ,
ยอแซฟ ประดิษฐ์,เปโตร สิ ทธิชยั ,มารี อา ผ่องใส ซึมเมฆ,
เทเรซา ประทุม,นายวิฑูรย์ วงศ์ภกั ดี
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,
โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่

-

200

น.ส.พรธิดา

200

คุณวิยะดา

500

ครู อรนรา

300

นางนิภา

500

นางสายใจ

200

นางพิสมัย

200



ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนา ดานี,ดอมินิก สายันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปาก,คอมิลลา มิตรประไพ,มีคาแอล เจริ ญ
เหนือกลาง
 อุทิศให้ ซิสเตอร์จอห์น แมรี่ เฉลิม ธีระนุกุล,ยวง ชะเงื่ อน,
เปโตร สุ นทร ยงบรรทม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร สงค์,โรซา ผาลัย,มีคาแอล คาหาร,มีคาแอล
อนุวฒั น์,เทเรซา ประชิน,ยอแซฟ สมพร
 อุทิศให้ เปโตร คาผาย,โรมานา ปี โอ,มีคาแอล วิจิตร,
ยอแซฟ วิชิต สายศร,มารี อา วิไลวรรณ มีเจริ ญ,เทเรซา
วงเดือน,เปโตร ประหยัด,เปโตร ไพรวัลย์ สุ วรรณมาโจ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประดิษฐ์ ซึมเมฆ ครบ 8 สัปดาห์
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน,มีคาแอล วิไล,เปาโล
เกรี ยง,มารี อา สุ พรรณ เสมอพิทกั ษ์,ยอแซฟ สมเดช,เปโตร
สมชาย ปานแสน
อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว นางประคอง ศรี สุระ
2 เม.ย. 17  สุ ขสาราญแด่ น.ส.รัตนา หะติง
10.30 น.  สุ ขสาราญแด่ นายเจษฎา,คุณประภาพร อุปพงษ์,
 ด.ญ.ธัญชนก ทองอันตัง พี่นอ้ ง ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้
มารี อา คุณยายไข่ อุปพงษ์ ครบ 9 เดือน,มีคาแอล คุณตาสวาท
อุปพงษ์ ครบ 18 ปี ,เทเรซา จันทร์จิรา อุปพงษ์ ครบ 9 ปี ,
เปโตร ออม กิตติราช ครบ 53 ปี ,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์
ครบ 4 ปี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว นางถนอมศิลป์ ดาลุนพันธ์, อุทิศให้
เบเนดิกโต ประชัย,ฟรังซิส อัสซีซี ภากร ดาลุนพันธ์,เปโตร

นางวิลเลียม
นางบังอร
นางม่าน
นางสุ ดใจ

200
200
200
200

นางปริ ศนา

300

นางจุฑารัตน์

200

วัชราภรณ์

200

นางพวงเพชร
ลูก

นางถนอมศิลป์
น.ส.รัตนา
คุณเจษฎา

นางถนอมศิลป์

200
300

300
200
200

500


แผง,มารี อา มักดาเลนา แจ้ง,มารี อา คาโจม รักษานาม
 สุ ขสาราญแด่ สมาชิกพรรคตาแผง, อุทิศให้วิญญาณพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญครอบครัว คุณตาผ่อง จันทรังษี และ
ลูกๆหลานๆ, อุทิศให้ เปาโล ธนากร,เอลีซาเบ็ธ อมรรัตน์
จันทรังษี,ยวง บัปติสตา นิจจา ผาด่านแก้ว วิญญาณญาติพี่นอ้ ง
ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญครอบครัว ยายใหล ควรเมตตา, อุทิศให้ ยวง
วีระศักดิ์,กาทารี นา พัชริ นทร์ ควรเมตตา,ฟิ ลิป ทา,โรซา แดง
,ยวง บัปติสตา คาตา,เยโนเวฟา พาดี,ยูลีอานา ทองสี,เปาโล
สมรักษ์,มารี อา ภิรมย์,เซซีลีอา หนูรื่น,เปาลา วิรัชดา,ย่าฝัน,
นายพชิน สว่างวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ ครบ 5 ปี ,เปโตร เงี่ย ,
มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,
โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง, มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา
หนูเพียง เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก พังคี,เทเรซา รสสา,เปโตร วัง,เทเรซา
ประกอบ,มารี อา วนิดา,เทเรซา นิภาพร,เบเนดิก วันชัย,มารี อา
ทรงศรี ศรี วรกุล


นางถนอมศิลป์

500

ตาผ่อง

300

ยายใหล

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

300

ครู ผอ่ ง

300

คุณขนิษฐา

200

 อุทิศให้ มารี อา ทองหยาด,เปาโล วรรนพ,มีคาแอล
พงษ์เทพ กุลวงศ์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร พงศรี อาจุฬา
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์,ยากอบ เบน,อังแนส บุญปัน
เชียนพลแสน
 อุทิศให้ โทมา สุ นทร ศรี สุระ,เทเรซา พินทอง,มีคาแอล
สมปอง,เทเรซา พยอม รักษานาม, แม่ตูบ้ วั สี
 อุทิศให้ อันนา สมปอง อุดมเดช
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,คาเบรี ยล
บู่,อันนา ก้อน,เทเรซา แกม,อัมโบซีโอ ซา,โรซา สอ,ยวง กว่าง
,เปโตร แต,ลูซีอา บาง,วิกตอร์ ยินดี,มาร์ติน เกื้อ,มีคาแอล
ทองพูน ทองสุ ข
อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว นายอนุรักษ์ น.ส.สุ ภาวดี กรพันธ์
2 เม.ย. 17  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ยายเซื้อน ชมภูจนั ทร์ ครบ 80 ปี
19.00 น.  สุ ขสาราญแด่ นางรัตนา,พันจ่าอากาศเอก ณรงค์
สื บประวัติ, อุทิศให้ เปาโล เบี่ยน,เปาโล ดารงค์,มารี อา แม๊ด
พงษ์พิศ, องเลี่ยม, บาจ่อม
 โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญแด่ น.ส.เกสรา,นางอินแปง
ภาวินิจ, อุทิศให้ เปาโล กาว,โรซา คาเขียน ภาวินิจ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 สุ ขสาราญครอบครัว นายไตรรงค์ ตรงกะพง, อุทิศให้
อันโตนีโอ ชอบ,,เทเรซา แขม,โยเซฟี นา แจ่มใส ตรงกะพง,
มีคาแอล สมคิด ราชนิกูล,มีคาแอล พจนา พุทธิไสย วิญญาณ
ในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา สุ ดใจ เนืองทอง,ยอแซฟ สุ พฒั น์ ทัศนีย ์
,มารี อา ละมัย ดาบศรี พาย
 อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา

ลูกหลาน

200

นางวิไล
นางรัชดาพร

200
200

นางถนอมศิลป์

500

ลูก
ยายใหล

200
200

น.ส.สุ ภาวดี
นายถาวร
นางรัตนา

300
200
300

น.ส.เกสรา

200

นายไตรรงค์

500

ลูกๆ
พวงเพชร

200
200

นางอริ สรา

200

วันจันทร์  อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
3 เม.ย. 17 ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
06.00 น. ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม ครบ 2 เดือน
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน
ทองอันตัง
วันอังคำร  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายอธิป แดงลีท่า
4 เม.ย. 17  อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
06.00 น. ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน
ทองอันตัง

ครู ผอ่ ง

300

แม่
ลูกหลาน
นางบังอร
ลุงพัง

200
200
200
200

นางวิลยั
ครู ผอ่ ง

200
300

แม่
ลูกหลาน
นางบังอร
ลุงพัง

200
200
200
200

วันพุธ  อุทิศให้ ซิสเตอร์โซลันซีอา วิโรจน์ อุปพงษ์
5 เม.ย. 17  อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
06.00 น. ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา ราศรี ซึมเมฆ,เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล
อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,ยวง
วงศ์ทอง,ยวง ต๋ อย ซึมเมฆ
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน
ทองอันตัง
 พิธีนพวำรพระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ + มิสซำ
19.00 น.
วันพฤหัส  อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
6 เม.ย. 17 ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
06.00 น. ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา ราศรี ซึมเมฆ,เปาโล ภัคพงษ์,มีคาแอล
อลงกรณ์,เอดัว นเรศฤทธิ์ สุ เชาวนกุล,เบเนดิกโต สี ไว,ยวง 

ลูกหลาน
ครู ผอ่ ง

200
300

แม่
นางบังอร
อ.วิรัตน์

200
200
200

ลุงพัง

200

-

-

ครู ผอ่ ง

300

แม่
นางบังอร
อ.วิรัตน์

200
200
200

วงศ์ทอง,ยวง ต๋ อย ซึ มเมฆ
 อุทิศให้ โทมัส สมใจ ซึมเมฆ ครบ 2 สัปดาห์
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน
ทองอันตัง

นางเรี ยม
ลุงพัง

นางบรรจง
วันศุกร์  สุ ขสาราญครอบครัว นายสมหมาย, ครอบครัว
7 เม.ย. 17 นายสมศักดิ์ โพธิ์สว่าง,นายวีระ,นายณรงค์ อุปพงษ์
นายณรงค์
06.00 น.  สุ ขสาราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช,
อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คาเตียน,อังแนส จิราภรณ์,
มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารี อา บาเคลือบ
กายราช,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,
บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกูล,อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยออแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อากาทา สตรี ,
ค.เปรมชนันท์ ลาซาโร ทัน ตระแก้วจิตร,เปโตร สมหมาย,มาร์ธา ตื่อ พงษ์พิศ
พี่ๆ
 อุทิศให้ คุณยายอากาทา สี ไว คาศรี
ตาสมพงษ์
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
ครู ผอ่ ง
ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม ครบ 8 สัปดาห์
แม่
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
นางบังอร
 อุทิศให้ โทมัส มุสา,คริ สตินา คาเลี่ยม,ยวง ประดิษฐ์,
นางบรรจง
คริ สตินา พรทิพย์ อุปพงษ์,เปโตร บุญส่ ง โพธิ์สว่าง,ยอแซฟ
ภูเบศน์ โฉมฉิน


200
200

200
300

300
200
300

200
200
200

10.30 น.
19.00 น.

 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน
ทองอันตัง
 สุ ขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ู งอายุทุกท่าน
 เดินรูป 14 ภำค

วันเสำร์  อุทิศให้ มารี อา บันเยียม อุปพงษ์
8 เม.ย. 17  อุทิศให้ มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแหม่ง,โทมา พิลา,อันนา
06.00 น. ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา ชัยหมื่น,โทมา
ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล แขวงเมือง,
มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง บอสโก
ไกรศักดิ์ สารธิยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,ฟรังซิส
ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยม,โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ณัฐพงษ์ อินธิเสน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล,ฟรังซิสโก คง,อันนา ผึ้ง
บุดดีดว้ ง,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,คุณพ่อยอแซฟ ประสาน
ทองอันตัง

ลุงพัง

200

ป้าควร
-

200
-

ลูกๆ
ครู ผอ่ ง

200
300

นางบังอร
ลุงพัง
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200

ด้วย และในเรื่ องการอภิบาลสัตบุรุษนี้ ที่นกั บุญ อิสิโดโร ได้ออกแรงทางานด้วยใจร้อนรน
ตลอดระยะเวลา 40ปี ในทุกๆเรื่ องไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาค้นคว้าทางเทววิทยาก็ดี การสร้าง
สรรค์พธิ ีกรรมก็ดี หรื อจะเป็ นการออกกฎระเบียบต่างๆก็ดี หรื อแม้แต่การสร้างโรงเรี ยนมาก
มายซึ่งมีลกั ษณะคล้ายสามเณราลัยในปั จจุบนั
ตลอดระยะเวลาในสมัยกลาง “สารานุกรม” จานวนมากมายของท่านได้เป็ นแหล่งค้น
คว้าทางความคิดสาหรับคนในสมัยนั้น เป็ นต้น ได้ช่วยในการอบรมพวกนักบวช ท่านได้เป็ น
นักปราชญ์ของพระศาสนจักร และพร้อมๆ กับนักบุญ เกรกอรี่ องค์ใหญ่ คัสซีโอโดโร และ โบ
เอซีอุส นักบุญ อิสิโดโร ได้เป็ นอาจารย์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ของยุโรปจนถึงศตวรรษที่ 11
นักบุญอิสิโดโร เป็ นตัวแทนผูย้ งิ่ ใหญ่ของจารี ตโมซาราบิกอันทาให้เราคิดว่าบูชามิสซา
มิใช่ได้รับการผูกขาดจากวัฒนธรรมประเพณี ของชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะเวลาที่ท่านสิ้นใจ
ท่านได้มีความประสงค์ขอแก้บาปโดยเปิ ดเผยตามจารี ตที่ท่านได้ต้งั ขึ้น
พิธีกรรมต่างๆ ย่อมไร้ประสิทธิภาพ ถ้าหากว่าผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นประธานและบรรดา
สัตบุรุษที่ร่วมถวายพิธีกรรมนั้น จะไม่ได้ทาหน้าที่หรื อแสดงบทบาทของตนอย่างเต็มที่ และ
ด้วยความมีชีวติ ชีวา สังคายนาวาติกนั ที่ 2 สอนว่า “ต้องถือว่าพระสังฆราชเป็ นสงฆ์ผใู ้ หญ่แห่ง
ฝูงแกะของตน และโดยนัยหนึ่งชีวติ ของสัตบุรุษในพระคริ สตเจ้าก็มาจากท่าน และขึ้นกับท่าน
ด้วย”

คำภำวนำทูลขอและข้ อปฏิบัติ
นักบุญอิสิโดโร (พระสั งฆรำช และนักปรำชญ์ )
ระลึกถึงทุกวันที่ 4 เมษายน ของทุกปี
พระศาสนจักรของประเทศสเปนเคารพให้เกียรตินกั บุญ อิสิโดโร แห่งเมืองซีวเี ลีย ว่า
เป็ นสังฆราชที่ยงิ่ ใหญ่องค์หนึ่ง ครอบครัวของท่านเป็ นครอบครัวนักบุญอย่างแท้จริ ง พีช่ ายของ
ท่าน 2 คน คือนักบุญเลอันโดรและนักบุญฟุลเจนซีอุส ก็เป็ นสังฆราชด้วย ส่วนน้องสาวของ
ท่านคือ ฟี โอเรนตีนาก็เป็ นนักบวช
นักบุญ เลอันโดร ซึ่งเป็ นพีช่ ายคนโต ได้รับธุระเป็ นพีเ่ ลี้ยงและอาจารย์ให้ท่าน หลัง
จากที่ได้สูญเสียบิดาแล้ว และพีช่ ายคนนี้เองที่ได้เป็ นผูน้ าหน้าท่านในเรื่ องการอภิบาลสัตบุรุษ

1. ขออย่าให้วฒั นธรรมประเพณี ดึงคนให้ออกห่างจากพระคริ สตเจ้า ตรงข้ามกลับต้องนาพวก
เขาให้เข้าหาพระคริ สตเจ้า
2. ขอให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ทุก ๆ อย่างได้แสดงออกซึ่งตัวเองที่ดีที่สุดในพิธีเคารพ
สักการะพระเจ้า
3. ขอให้พธิ ีกรรมเป็ นการแสดงออกถึงความมีชีวติ ชีวาของขนบธรรมเนียม
4. ขอให้ผทู ้ ี่มีหน้าที่ถวายบูชามิสซาหรื อผูป้ ระกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้เอาใจใส่ ในการกระทา
พิธีกรรมนั้นๆ อย่างมีชีวติ ชีวา

