ปี ที่ 32
ฉบับที่ 36

10 - 16 กันยายน 2017

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อเจริญโชค สั นดี / คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว / สั งฆานุกรขวัญชัย นาอุดม

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้ น การตักเตือนกันแบบพี่น้อง
พระวรสารบอกเล่าประสบการณ์แห่งความเชื่อของชุมชนคริ สตชน ซึ่งผูน้ ิพนธ์พระ
วรสารสังกัดอยู่
การได้ สมาชิกของพระศาสนจักรกลับคืนมา พระวรสารนักบุญมัทธิวเน้นวิธีการชัด
เจน ทุกขั้นตอนของนักบุญมัทธิ ว เราเห็นประสบการณ์ของชุมชนที่ประสบความสาเร็ จความ
ยากลาบาก ข้อกาหนด ข้อขัดแย้ง และความหวัง ดังนั้นหัวข้อหลักของพระวรสารวันนี้เกี่ยวกับ
การเป็ นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า บทอ่านวันนี้เป็ นตัวอย่างชัดเจนถึงประสบการณ์ของพระศาสน
จักร จากภูมิหลังของพระวรสารนักบุญมัทธิว
เมื่อสมาชิกของชุมชนทาบาป คือไม่ทาตามบทบาทศิษย์พระเยซูเจ้า สมาชิกคนอื่นควร
ตักเตือนให้ตระหนักถึงแนวทางพระวรสาร จุดประสงค์น้ ีชดั เจน คือเชิญชวนคนนั้นให้กลับ
ใจ หันกลับมาสู่ หนทางศิษย์พระคริ สตเจ้า ถ้าไม่สาเร็ จ ต้องหาพยานอีก 1 หรื อ 2 คนมายืนยัน
ในที่สุด พระศาสนจักรต้องรับผิดชอบเรื่ องนี้ การเป็ นคริ สตชนก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อคาสอนทาง
ศีลธรรม เพื่อบรรลุถึงพระอาณาจักรสวรรค์ ชุมชนต้องรับผิดชอบให้สมาชิกซื่อสัตย์ต่อพระ
ประสงค์ของพระบิดา ความรักเรี ยกร้องเราให้สนใจความผิดพลาดของสมาชิก เราต้องตักเตือน
กัน เพื่อ “พวกเขาจะได้หนั ออกไปจากหนทางผิด”

การทาตามบัญญัติอย่ างครบถ้ วน เราพบเรื่ องละเอียดอ่อน ยากที่จะจัดการได้ แต่พอ่
ขอเน้นว่าจาเป็ น เพราะเราเป็ นชุมชนของพระศาสนจักร และรับผิดชอบร่ วมกัน ยกตัวอย่างใน
สังคมปั จจุบนั ประชาชนยากจนและมีการคอรัปชัน่ ไม่ค่อยซื่อสัตย์สุจริ ต เราเป็ นคริ สตชนต้อง
ร่ วมรับผิดชอบงานของชุมชนศิษย์พระคริ สต์ (เจริ ญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่) พระเยซูเจ้าทรง
ประกาศพระอาณาจักรแห่งชีวิตแก่ทุกคน และเป็ นพิเศษแก่ผยู ้ ากไร้ที่ถูกกดขี่มากที่สุด ถ้าชุมชน
ของเราไม่สนใจ ไม่ปฏิบตั ิตามคาสอนของพระคริ สตเจ้า เราก็กลายเป็ นคนอุ่นๆ เฉยๆ
วรรคท้ายๆ ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว และจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาว
โรม สอนเราให้เห็นความหมายลึกซึ้งว่า “ความรักเป็ นการปฏิบตั ิตามบัญญัติอย่างครบถ้วน”
การตักเตือนกันแบบพี่นอ้ งต้องทาอย่างน่ารัก เราเป็ นชุมชน มีการสวดภาวนา ขอพระบิดา ผู ้
เป็ นรากฐานของทุกสิ่ งและทุกการกระทา เรามัน่ ใจว่า พระองค์อยูท่ ่ามกลางเรา เหตุผลสู งสุ ดที่
ควรตักเตือนสมาชิก คือ ความรักต่อเพื่อนบ้าน แต่เรามักหลีกเลี่ยง สาเหตุเพราะความขลาด
นักบุญเปาโลจึงบอกเราว่า “ความรักเป็ นการปฏิบตั ิบญั ญัติอย่างครบถ้วน” ความรักเพื่อนบ้าน
เรี ยกร้องให้เราเอาชนะความไม่แยแส และเอาชนะการชอบหลีกเลี่ยงปั ญหาของเร
พระสังฆราชฟรั งซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 17 จานวน 14,950 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 17 : อ่านพระวาจาโดย นายอดุลย์ ตระกูลมา กับ
อ.ปองปรี ดา เหล่าบุญมา พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : กานันอัยการ / สท.ศิริพงษ์ /
คุณนภาศาสตร์ / สารวัตรสมเกียรติ
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุ ณี แดงลีท่า กับ
ด.ญ.รุ่ งทิวา ชัยวังราช

5. ขอเชิญพีน่ ้ อง : ร่ วมมิสซาโมทนาคุณแม่พระ และแห่แม่พระโอกาส 100 ปี การประจักษ์ของ
แม่พระฟาติมา ในวันพุธที่ 13 กันยายน 17 เวลา 19.00 น. หลังมิสซามีถวายช่อดอกไม้ และ
เผาจดหมายถึงแม่พระ ที่บา้ นเณรฟาติมา ท่าแร่
6. เชิญร่ วมฉลองอารามคณะภคินีรักกางเขนแห่ งท่ าแร่ : วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2017 มิสซา
เวลา 10.00 น. จะมีมิสซาตรี วาร 3 คืน วันที่ 13 – 14 - 15 กันยายน 17 เวลา 19.30 น. นอกนั้น
ทางอารามขอเชิญชวนพี่นอ้ งร่ วมกันทาโรงทานช่วงตรี วารและวันฉลองด้วย ( ทางวัดขอ งด
พิธีนพวารแม่ พระในวันพุธนี ้ )
7. วันอาทิตย์ หน้ า (อา. 17 กันยายน 17) : จะมีพิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัด
ล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
8. คุณพ่ อจะจัดให้ มีการเรียนคาสอนแต่ งงานหมู่ : เริ่ มวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2017 และจะ
ประกอบพิธีแต่งงานหมู่ให้ในเดือนตุลาคม ขอผูท้ ี่สนใจแจ้งชื่อได้ที่บา้ นพักพระสงฆ์ต้ งั แต่
วันนี้เป็ นต้นไป และขอพี่นอ้ งได้ช่วยบอกต่อกันไป เพื่อผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับศีลแต่งงาน จะได้ทา
พิธีให้เรี ยบร้อย สามารถแก้บาปรับศีลได้
9. คุณพ่ อจะจัดให้ มีการอบรมฟื้ นฟูชีวิตครอบครัว : ที่วดั ท่าแร่ ของเรา วันที่ 22 – 24 กันยายน
2017 โดย แผนกศูนย์ส่งเสริ มชีวิตครอบครัวของมิสซัง คุณพ่อต้ องการ 20 คู่ เวลานี้มีสมัคร
แล้ว 4 คู่ จึงขอเชิญชวนพี่นอ้ งเข้าร่ วมอบรมฟื้ นฟูชีวิตครอบครัวในครั้งนี้ ซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อชีวิตครอบครัวของเราอย่างมาก จะได้เป็ นครอบครัวที่เข้มแข็ง มีความรัก ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของชีวิตครอบครัว สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ในครอบครัวได้ โดยเฉพาะครอบครัว
ที่แต่งงานกันมา 20 หรื อ 25 ปี ลงมา ขอพี่นอ้ งได้บอกต่อๆ กัน และชักชวนคนในชุมชนให้
เข้าร่ วมโครงการนี้
10. ค่ ายกระแสเรียกบ้ านเณรฟาติมา ท่ าแร่ : เริ่ มวันจันทร์ ที่ 16 – พฤหัสที่ 19 ตุลาคม 2017 และ
ค่ ายกระแสเรียกคณะภารดาน้ อย กาปูชิน เริ่ มวันจันทร์ที่ 16 – ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2017 ผูท้ ี่
สนใจทั้งสองค่ายนี้ รับสมัคร-รายละเอียดได้ที่บา้ นพักพระสงฆ์
11. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนนาซาแร็ธ 390 บาท

12. โครงการทากาแพง “สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลานี้บริ จาคแล้ว
177 ช่ อง ยังเหลืออีก 156 ช่ อง : ครอบครัวนายยอดยิง่ นางอัมพร ทรงเล็กสิ งห์ อุทิศให้
มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิ งห์ และญาติที่ล่วงลับ 1 ช่อง
/ ครอบครัวพีระยุทธ อุทิศให้เปาโล จรอญ,เยโนเวฟา วิไล ยงบรรทม 1 ช่อง / ครอบครัว
นางรัญจวน นางภุชชง อุทิศให้เปาโล จรอญ,เยโนเวฟา วิไล ยงบรรทม 1 ช่อง /
นางสุ ดาวรรณ อุทิศให้ราฟาแอล เทียม,มารี อา อร่ าม,เปโตร สมัย ปานแสน 1 ช่อง / ครอบ
ครัวกานันอัยการ จาปาราช อุทิศให้คามิลโล ทองจันทร์ ,มาร์ ธา เชย,มีคาแอล ชนินทร์
จาปาราช,ยอแซฟ ไพสน,ลูซีอา อาจิน เชียนพลแสน,มารี อา ประกอบ สาคร และญาติที่ล่วง
ลับ 1 ช่อง / กองทุนทอง แพงสา (แจ่ง) โสริ นทร์ 1 ช่อง / ครอบครัวพีระพงศ์พิพฒั น์ 8 ช่อง
คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่มนี า้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทนิ มิสซาสั ปดาห์ ที่ 23 เทศกาลธรรมดา วันที่ 10 - 16 กันยายน 17
วัน/เวลำ
โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 
อำทิตย์
06.00 น.
อำทิตย์  โมทนาคุณนักบุญอันตน สุ ขสาราญครอบครัว
10 ก.ย.17 นายธีระพล คานสี , สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ชลนิกานต์
07.30 น. คานสี
  สุ ขสาราญครอบครัว นายทวี นางรัญจวน บุญญาน้อย
 สุ ขสาราญครอบครัว นายไตรรงค์ ชมภูจนั ทร์, อุทิศให้
ลอเรนซ์ ฉันทะ,ยูลีอา อรทัย,ออกัสติโน สนธิยา ศรี ครชุม,
มารี อา วรรณพร,มารี อา วรรณิ ภา ทองอันตัง,มีคาแอล
อ่อนหวาน,อันนา ปั นทะ ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุ พรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซี ลีอา หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,เปโตร บัวจันทร์ 

ผู้ขอ

ทำบุญ

นางภุชชง

200

นางรัญจวน
นายไตรรงค์

200
300

นางพิสมัย

200

อาจุฬา,ฟรังซิ ส ลาไย คาศรี ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,
มอนิกา ลบ นามโยธา,ฟรังซิ สโก คามี,มอนิกา คาต่อน
เหนือกลาง วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับวิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์
 อุทิศให้ มารี อา ยายชู ฮันวงศ์
 อุทิศให้ ฟรังซิ สโก วัง,เทเรซา รสศา,เทเรซา ประกอบ,
เทเรซา นภาพร,เทเรซา รสศรี ,เปโตร วัง,เบเนดิก วรรณชัย,
มารี อา วนิดา,มารี อา ลมุน,มารี อา ลมัย ศรี วรกุล,นายไสว,
นางพยุง นวลมณี
 อุทิศให้ มาร์ธา โสภา ดาบสมเด็จ,มีคาแอล สมเกียรติ
รัตนวาร
 อุทิศให้ เปาโล มานะ,ยอแซฟ เวิน,มารี อา วันคา คาศรี
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ไตรรงค์ ทองอันตัง ครบ 2 ปี ,อันโตนีโอ
ลี ทองอันตัง,กาทารี นา เสงี่ยม ทองอันตัง,ยอแซฟ วาสนา,
ลูซีอา วันดี,ลูกา จวน,เทเรซา สุ รัตดาพร,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี
,ยอแซฟ วิระศักดิ์ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อันนา บุญลอง,เทเรซา จิตนา เด่นไชยรัตน์
ครบ 11 เดือน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 อุทิศให้ มาร์ติน สัตย์,มารี อา บัวพา ทรงหาคา,ฟิ ลิป สังข์
,มารี อา จีนดา ตระกูลมา วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปโตร หุ่งทวง,อากาทา มาลา แดงลีท่า,เปาโล
วิเชียร,มีคาแอล ประกร ทองอันตัง,นางประนอม มาตมูล
วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล จรอญ,เยโนเวฟา วิไล,ลูกา ฮาด,


นางรัชนีกร

200

คุณสุ ภาพร
ลูกๆ
คุณขนิษฐา

200
300
200

นางดารุ ณี

200

-

750

ลูกๆหลานๆ

200

นางดารุ ณี

200

น.ส.สิ ริรัตน์

300

นางจาเนียร

200

นางภุชชง

200

อากุสตินา หัสดี ยงบรรทม วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันดรู ว ์ บุญมา,มารี อา ถาง ผาสี ดา ครบ 15 ปี
นายนิคม
500
วิญญาณลูกหลาน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันเดร อุษา,อันนา ผาล ซึ มเมฆ,อันนา หนูลา,
นางการะเกตุ
200
เปโตร สมศักดิ์ วรรณพรม,เปโตร อัมพร ทรงเล็กสิ งห์
 อุทิศให้ ยอแซฟ จาลอง อุดมเดช,เยโนเวฟา บัวเรี ยน,
คุณจิ๋ม
200
เปโตร อ้อม
นางรัตน์ติรส
200
อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว คุณนพพล คุณรัตน์ติรส จันทร์มา,
10 ก.ย.17 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ชนมน จันทร์มา
ป้าสะใบ
200
10.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว นางสะใบ นายมังกร ตระกูลมา และ
 ลูกหลานทุกคน, อุทิศให้วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ
 สุ ขสาราญครอบครัว นายสยมภู นางนิตยา ด.ช.ภูบดินทร์
นางนิตยา
200
วงศ์กาฬสิ นธุ์, อุทิศให้ปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
200
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
ครู ชูศรี
300
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ วฒั น์ ศรี ครชุม ครบ 100 วัน
ลูกหลาน
1,000
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ วฒั น์ ศรี ครชุม ครบ 100 วัน
ลุงเนี๊ยว -ป้าต้อย 500
 อุทิศให้ มารี อา จินตนาพร,เปโตร ประเวศ,ปี โอ ศรี เมือง
ครู ศิวาพร
300
,ยวง ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
ลูกๆครู ผอ่ งใส 300
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิ ก,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, 

ฟรังซิ ส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ ซี มอน เฮือง,มารี อา จันดี,มารี อา บุญชอบ,ซาบีนา
ทองรัตน์,เปโตร สมพร ทองอันตัง,ยอแซฟ ขวัญชัย สี หาวัฒน์
,อากาทา ยุพา มานะพล, ด.ญ.วราภรณ์ พงษ์ชนะ วิญญาณญาติ
พี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมา กาไว,อากาทา ทองมี,อังแนส แสงจันทร์
,ยวง บอสโก สว่าง,เปโตร สมศักดิ์,เปโตร พิทกั ษ์,มารี อา
พรพิมล คาผาเยือง,มีคาแอล ธาดา มาสวน,ลอเรนซ์ ใส,อันนา
คาตัน คาผาเยือง
 อุทิศให้ อัมโบรซี โอ สาลี,อังแนส นิรบน,ยวง ฤาษี,ยอห์น
วิลยั ,ยวง นิยม,ยวง คัมภีร์ ชัยหมื่น วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มีคาแอล สมบัติ,เปาโล ประชัน กระบอกโท
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว นายสุ พฒั น นางพัชนี นายพัฒนชัย
10 ก.ย.17 นายยุทธนา บือกุศล,น.ส.น้ าผึ้ง พันธ์เมือง
19.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
  อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,มัทธิว สว่าง,เทเรซา สวรรค์
แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,บือกุศล วิญญาณใน
ไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา พนมพร,แอนโทนี่ เสน่ห์,ยอแซฟ สายคา
,กาทารี นา คาเปลี่ยน โสริ นทร์
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ชายแดน,เปโตร ธีระพงษ์,เปโตร บัวลอง
ฮันวงศ์,เปโตรไตรณรงค์,เปโตร ผาวี,ลูซีอา สมหวัง
ยงบรรทม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล สนทนา,มารี อา ตาล,เบเนดิก คาเชิด,เปโตร
ประเสริ ฐ,เสราเนีย ประไพ,ลอเรนซ์ วิลยั ,เปาโล ภานุมา 

นางพันชีวา

200

นางพันชีวา

200

นางพันชีวา

200

นางไพ

200

นางพัชนี

200

ลูกๆ
นางอริ สรา
แม่

200
200
200

คุณชิดจันทร์
นายเอียน
-

นางพัชนี

200
200
500

200

ยงจาเริ ญ,มอนิกา แว่น คาผาเยือง, เปโตร ประยงค์ ตาสาโรจน์
,มีคาแอล วีระศักดิ์ คอมแพงจันทร์,เปาโล ฤทธิรงค์ บือกุศล
,เปาโล ชาติไชย อินธิตก
 อุทิศให้ อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันจันทร์  สุ ขสาราญครอบครัว ป้ามะลิ ทรงเล็กสิ งห์ และลูกหลาน
11 ก.ย.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิ ก,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,
ฟรังซิ ส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,
ซิ สเตอร์โซลันซี อา วิโรจน์,เปาโล สาลี อุปพงษ์,
คุณยายเทเรซา มยุรี กุลพันธ์
 อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ บราซิ ล นารี ชัยวังราช วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณยายเทเรซา มยุรี กุลพันธ์ (อุดมเดช)
ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์ เพ็ง,โรซา จันทร์สด,เปโตร
เหมือน,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เชาวเลิศทรงเล็กสิ งห์,
มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ อุดมเดช,มีคาแอล
เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิ งห์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส ทุพแหม่ง
 อุทิศให้ อันนา เหียน ใจเสรี ครบ 23 ปี ,เปโตร ไสว ใจเสรี
 อุทิศให้ ยอแซฟ เชิดศักดิ์ เสมอพิทกั ษ์ ครบ 10 ปี

นางพัชนี

200

ป้ามะลิ
ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

200
200
300

ยายวรรณ

200

ตาสาเนียง
คุณพรเพชร

200
300

อ.สมฤทธิ์

300

ป้ามะลิ

200

กลุ่มพระหฤทัย
คุณอินทวี
ครอบครัว

200
500
300

วันอังคำร  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
12 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
06.00 น. พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิ ก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิ ยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิ ส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ ลูกา นิทาน ครบ 39 ปี ,มารี อา คาสอน,เทเรซา
บุญถอง มานะโพน
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาย โพธิลุน,เปาโล ประดิษฐ์ ซึ มเมฆ
ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ ฟรังซิ สโก ดาว ซึ มเมฆ,เซซี ลีอา คาเปลี่ยน,เปาโล
มุด,เปาโล เพลินจิต,ฟิ ลิป พัฒนา ลีคา,เปโตร เสก อ่อนไธสง
,มีคาแอล สมัย,มีคาแอล สุ รสิ ทธิ์ เชียงแมน,กาทารี นา บุดดี
เถาวัลย์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

วันพุธ  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.ภูวนัย พิมพ์พา, อุทิศให้
13 ก.ย.17 ปู่ พรมมา พิมพ์พา,โทมา ตาล,อันนา กาทอน,เปาโล ชาติไชย
06.00 น. อินธิตก,เบนาโด ตัน,อังแนส สุ ริ เชียงแมน
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา บุญถอง,ลูกา นิทาน,มารี อา คาสอน
มานะโพน
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิ ก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิ ยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์, 

นางวิไลพร

200
300

ตาสาเนียง
ป้าแหล่

200
200

นางวดี

300

ครู โจ

200

200

ลูกๆ
นางกาบทอง

200
200

ลูกๆครู ผอ่ งใส

300

ฟรังซิ ส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,
ซิ สเตอร์โซลันซี อา วิโรจน์,เปาโล สาลี อุปพงษ์,
คุณยายเทเรซา มยุรี กุลพันธ์
 อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ นามโยธา

ยายวรรณ

200

ตาสาเนียง

200

ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

200
300

ตาสาเนียง
น.ส.ช่อเอื้อง

200
300

คุณพรพิศ
วันศุกร์  สุ ขสาราญแด่ คุณแม่นอ้ ย พันวงษา, สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด
15 ก.ย.17 คุณอมรรัตน์ พันวงษา
ลูกๆ
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
ลูกๆครู ผอ่ งใส
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิ ก,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,
ฟรังซิ ส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
ยายวรรณ
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม, 

400

วันพฤหัส  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
14 ก.ย.17  อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
06.00 น. พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิ ก,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,
ฟรังซิ ส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ เปโตร ศิริบูรณ์ ฮันวงศ์ ครบ 18 ปี

200
300

200

ซิ สเตอร์โซลันซี อา วิโรจน์,เปาโล สาลี อุปพงษ์,
คุณยายเทเรซา มยุรี กุลพันธ์
 อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ โทมัส เสถียร,อันนา ดารากร นามละคร,เปโตร
เสงี่ยม,เทเรซา ประถม,มารี อา ลาเอียง,อากาทา เกษร ศรี วรกุล
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันเสาร์  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
16 ก.ย.17  อุทิศให้ มารี อา บันเยียม อุปพงษ์
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิ ก,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,
ฟรังซิ ส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ มาระโก อุดม แดงจูม

ตาสาเนียง
ครู ศิริพงษ์

200
300

ลูกๆ
ลูกๆ
ลูกๆครู ผอ่ งใส

200
200
300

-

300

นักบุญคอร์ เนลีอุส (พระสันตะปาปา)
นักบุญซีเปรียน ( พระสังฆราช และมรณสักขี )
ระลึกถึงทุกวันที่ 16 กันยายน ของทุกปี
นักบุญคอร์ เนลีอุสเป็ นพระสันตะปาปาองค์ท21 ได้ทรงปกครองพระศาสนจักรแห่ง
กรุ งโรมตั้งแต่ปค.ศ. 251-253 ท่ามกลางความทุกข์ยากลาบากอันเกิดจากการเบียดเบียนของ
จักรพรรดิเด ซีอุส ด้วยใจโอบอ้อมอารี ตามจิตตารมณ์พระวรสาร พระองค์ได้แสดงท่าทีที่
อ่อนโยนต่อผูท้ ี่ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะแสดงความเชื่อของตน เช่น พวกที่หลงผิดไป ซึ่ง
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันจนกระทัง่ ถึงขั้นแตก หักระหว่างพระองค์กบั โนวาซีอานุส ผูเ้ คร่ งครัด

แต่นกั บุญซีเปรี ยนได้เข้าข้างพระสันตะปาปาคอร์ เนลีอุส ที่สุดพระองค์ได้ทรงถูกเนรเทศให้ไป
อยูท่ ี่เมืองซิตะแวคกีอา และพระองค์ได้ทรงสิ้ นใจที่นี่ในเดือน มิถุนายน ปี ค.ศ. 253
นักบุญซีเปรี ยน เป็ นนักพูดที่มีชื่อเสี ยง ได้กลับใจมา หาพระคริ สตเจ้าขณะที่มีอายุได้
35 ปี ได้รับเลือกให้เป็ นพระ สังฆราชของเมืองคาร์ เทจอันเป็ นบ้านเกิดของท่านในปี 249 และ
ทันทีท่านได้เริ่ มลงมือจัดระเบียบของพระศาสนจักร อัฟริ กนั ด้วยความใจร้อนรนอย่างยิง่ ท่าน
ได้สิ้นใจโดยถูกตัดศีรษะเมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 258
นักบุญซีเปรี ยน เป็ นอาจารย์ที่ยงิ่ ใหญ่ท่านหนึ่งทาง จริ ยศาสตร์ ของคริ สตศาสนา งาน
เขียนของท่าน เป็ นต้นจดหมายต่างๆ เป็ นเอกสารที่มี คุณค่ามาก เพราะทาให้เราทราบถึงความ
เชื่อและขนบธรรม เนียมประเพณี ต่างๆ ของพระศาสนจักรในศตวรรษที่ 3 และพร้อมๆ กับ
แตร์ ตูเลียน ท่านได้สร้าง สรรค์ภาษาลาตินของคริ สตศาสนา
พิธีกรรมในวันนี้ที่พระศาสนจักรรวมการฉลองนักบุญคอร์ เนลีอุส กับนักบุญซีเปรี ยน
เข้าไว้ดว้ ยกัน ก็เพื่อจะเตือนเราให้สาเนียกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่น ซึ่งผูกพันศาสน
จักรต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกันในศตวรรษแรกๆ อาจจะเป็ นไปได้ที่พระศาสนจักรอัฟริ กนั ได้ใช้พระ
คัมภีร์ที่แปลออกมาเป็ นภาษาลาติน ก่อนพระศาสนจักรที่กรุ งโรม ( ซึ่ งขณะนั้นก็ยงั ใช้พระ
คัมภีร์ฉบับภาษากรี กอยู่ ) จดหมายโต้ตอบของนักบุญทั้งสองแสดงให้เราเห็นอย่างแจ้งชัดว่า
ความคิดต่างๆ ของศาสนจักรที่กรุ งโรม และที่กรุ งคาร์ เทจนั้น สอดคล้องกันอย่างที่สุด เป็ นต้น
ว่าความคิดเกี่ยวกับ “พระศาสนจักร”ที่สร้างสรรค์ข้ ึนจาก “บูชามิสซา” นั้น แจ่มแจ้งยิง่ นัก ที่
จริ งบูชามิสซาเป็ นรู ปแบบแห่งความสัมพันธอันลึกซึ้งกับพระเจ้าในพระคริ สตเจ้า โดยอาศัย
พระศาสนจักรของพระองค์ ดังนั้นการรับศีลมหาสนิททุกๆครั้งของเรา จะต้องเป็ นการกลับใจ
อย่างแท้จริ งและลึกซึ้ง คือเป็ นการกลับไปหาพระเจ้า และบรรดาพี่นอ้ งของเรา นักบุญซีเปรี ยน
และนักบุญคอร์ เนลีอุส ได้พยายามอย่างยิง่ ที่จะทาให้ผทู ้ ี่ได้พลาดพลั้งไป ได้ระลึกถึงความจริ งที่
ได้กล่าวมาแล้ว คือ คริ สตชนที่ในสมัยของท่านได้เป็ นผูท้ ี่เหยียบเรื อสองแคมในระหว่างที่มีการ
เบียดเบียนเกิดขึ้น และได้แสร้งทาเป็ นเข้าไปรับศีลด้วยความศรัทธาเลื่อมใส แม้วา่ ตัวเขาเอง
กาลังรับใช้เจ้านายสองคน และก็ไม่ได้ให้อะไรเป็ นเครื่ องประกันถึงการกลับใจอย่างแท้จริ งของ
ตน ที่จะเลิกเสี่ ยงอันตรายต่อวิญญาณของตนเลย (ข้ อมูลจากเวปไซด์ สังฆมณฑลจันทบุรี)

