วันที่ 1 - 7 เมษายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 14
พระสงฆ์ประจาวัดท่าแร่ - มิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
เป็ นธรรมเนียมของชาวยิวที่จะไปเยีย่ มหลุมศพของบุคคลอันเป็ นที่รักอีก 3 วัน เพราะ
พวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของผูต้ ายยังคงล่องลอยวนเวียนอยูเ่ หนื อหลุมศพเพื่อจะกลับเข้าไปในร่ าง
ของผูต้ ายอีกครั้งหนึ่ง หลังจากสามวันวิญญาณจะจากไปแบบไม่มีวนั กลับ เพราะศพเริ่ มเน่า
เปื่ อยจนวิญญาณไม่สามารถจาใบหน้าของตนเองได้แล้ว
มารี ย ์ ชาวมักดาลา คือหญิงชัว่ ที่มีปีศาจเจ็ดตนสิ งอยู่ พระเยซู เจ้าทรงช่วยนางให้รอด
พ้นจากอานาจของปี ศาจ ทรงอภัยบาปและชาระนางให้บริ สุทธิ์ นางได้รับมาก จึงรักมาก !
พระเยซู เจ้าสิ้ นพระชนม์และถูกฝังวันศุกร์ รุ่ งขึ้นเป็ นวันสับบาโตซึ่ งห้ามเดินทาง นางต้องรอจน
เช้าตรู่ ของวันอาทิตย์จึงไปเยี่ยมหลุมศพของพระองค์ผเู ้ ป็ นที่รักได้
คา “เช้าตรู่ ” ในภาษากรี กหมายถึงยามที่สี่ซ่ ึงเป็ นยามสุ ดท้ายของกลางคืน ชาวยิวแบ่ง
กลางคืนออกเป็ นสี่ ยาม เริ่ มจาก 6 โมงเย็น จนถึง 6 โมงเช้าของอีกวันหนึ่ง ยามที่สี่จึงตกราวตี
สามถึงหกโมงเช้าซึ่ งยังมืดอยู่
เห็นได้ชดั เจนว่านางอดใจรอจนสว่างไม่ไหว เพราะหัวใจที่เต็มเปี่ ยมด้วยความรักต่อ
พระเยซู เจ้าเร่ งเร้าให้นางรี บไปหาพระองค์ต้ งั แต่ยงั ไม่สว่างเมื่อนางมาถึงพระคูหาก็ตอ้ งตกใจสุ ด
ขีด เพราะหิ นปิ ดคูหาถูกเคลื่อนออกไปแล้วและข้างในก็ไม่มีพระศพ ทั้ง ๆ ที่มทั ธิ วระบุไว้วา่

“บรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริ สีจดั การเฝ้าพระคูหาอย่างเข้มงวด โดยประทับตราที่หินปิ ด
ทางเข้าและวางยามไว้”
สองสิ่ งทีเ่ ข้ ามาในความคิดของนางคือ
1. ชาวยิวขโมยศพของพระองค์ไปประจาน เพราะยังไม่สะใจกับการตรึ งกางเขน
2. มีขโมยที่ทาตัวเหมือนผีปอบมาลักพระศพของพระองค์ไป
เมื่อไม่พบพระศพ นางจึงวิง่ กลับไปแจ้งให้เปโตรและยอห์นทราบ ทั้งสองรี บวิง่ ไปที่พระคูหา
เปโตรแม้ถึงทีหลังแต่เข้าไปข้างในก่อน และเมื่อยอห์นตามเข้าไป สิ่ งที่เขาพบและเห็น....
(1) ตามสานวนแปลภาษาไทย และที่เราเคยเข้าใจกันคือ
- พระศพเคยถูกวางอยูบ่ นแท่นหิ นที่สูงกว่าพื้น
- ผ้าพันพระศพถูกรื้ อออก และตกรุ งรังอยูท่ ี่พ้นื (ยน 20:6)
- ผ้าพันศีรษะพับวางไว้ตรงบริ เวณที่เคยวางศีรษะของพระศพ (ยน 20:7)
(2) แต่หากดูจากต้นฉบับภาษากรี ก เราจะพบว่ายอห์นใช้ศพั ท์ “keimai” (เคิยมาย) ซึ่ งแปลว่า
“นอน วาง ตั้งอยู”่ และพระคัมภีร์ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษหลายฉบับ เช่น “rolled up” หรื อ

“folded up” ซึ่งบ่งบอกว่าทั้งผ้าลินินที่ใช้พนั พระศพ และผ้าที่ใช้พนั ศีรษะถูก “ม้วน” หรื อ
“ห่อ” อยู่ นอกจากนั้น ในต้นฉบับยังกล่าวเพียงว่าผ้าพันพระศพวางอยู่ “ที่นนั่ ” ไม่มีขอ้ ความใด
เลยที่ส่อว่าผ้าพันพระศพตกหรื อวางอยูท่ ี่พ้นื !
ภาพที่เราได้จากการบรรยายของยอห์นคือ ทั้งผ้าพันพระศพและผ้าพันพระเศียรวาง
ตั้งอยูท่ ี่เดิมที่เคยวางพระศพของพระเยซู เจ้า ไม่มีการรื้ อหรื อคลี่ผา้ พันพระศพรวมทั้งผ้าพันพระ
เศียรออก แล้วกองไว้ที่พ้นื ราวกับว่าพระศพจะระเหยกลายเป็ นไอหายไปในอากาศ ทิ้งให้ผา้
พันพระศพและผ้าพันพระเศียรม้วนตั้งอยูใ่ นรู ปเดิม เหมือนงูลอกคราบจนเหลือแต่คราบงูทิง้ ไว้
นี่คือสิ่ งแรกที่ยอห์นเห็นและคิด สิ่ งที่สองที่ยอห์นเห็นและคิดคือ จะมีขโมยหน้าโง่คนไหนที่
ตั้งใจเอาศพไปโดยรื้ อและทิ้งผ้าห่อศพไว้ ? ไหนจะเสี ยเวลา ไหนจะเหม็น ไหนจะสกปรก ฯลฯ
ทั้งสองสิ่ งไม่มีเขียนหรื อทานายไว้ในพระคัมภีร์ แต่เป็ นสิ่ งที่ยอห์นเห็นด้วยตาของตนเอง และ
เชื่อยอห์นเชื่ อว่า พระเยซู คริ สตเจ้าทรงกลับเป็ นขึ้นมาจากความตาย

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 18 จานวน 16,660 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 18 : อ่านพระวาจาโดย นายนภาศาสตร์ กับ
นางสมคิด ชาแสน พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุ ดที่ 2 : สท.ณรงค์ ศรี ษาวรรณ / อ.ศรี สว่าง
คาเสงี่ยม / ครู ปองปรี ดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.วรัญญา ทองแท้
กับ น.ส.พรชิตา ยงบรรทม
5. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 18 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผูส้ ู งอายุ เวลา 10.30 น.และจะมีมิสซาระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
6. ฉลองวัด : วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 18 เวลา 10.00 น. วัดแม่พระเป็ นที่พ่ งึ คริ สตชน ป่ าหว้ าน /
วัดแม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์ จอมแจ้ ง คุณพ่อเจ้าวัดเชิ ญพี่นอ้ งร่ วมทาบุญเพื่อสร้างถ้ า
แม่พระ และทาโรงทานด้วย
7. คุณพ่ อ : ได้ปรับปรุ งเวทีศาลามาร์ ติโนใหม่ บัดนี้ได้สาเร็ จ สวยงาม เรี ยบร้อยแล้ว
8. คุณพ่ อขอขอบคุณ : ผูบ้ ริ จาคไข่ปัสกา และน้ าเสก ทุกๆ คน
9. ถุงทานมหาพรต : ขอพี่นอ้ งได้นามาถวายในมิสซาได้
10. ฉลองวัดท่าแร่ ของเราปี นี้ : ตรงกับวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม คุณพ่อมีเรื่ องประชาสัมพันธ์ 3
เรื่ อง ดังนี้ 1) ท่านใดที่ตอ้ งการซองผ้าป่ า เพื่อส่ งไปให้ลูกหลานต่างจังหวัด มารับเอาได้ที่
บ้านพักพระสงฆ์ 2) ปี นี้ คุณพ่อขอรณรงค์เรื่ องซองมิสซาวันฉลองวัด เพื่อมอบให้พระสงฆ์
ที่มาวันนั้น ถวายมิสซาให้พวกเราตามจุดประสงค์ เช่นเพื่อความสุ ขสาราญหรื อเพื่อผูล้ ่วงลับ
จึงขอพี่นอ้ งได้ช่วยกันขอมิสซาวันฉลองวัด โดยมาแจ้งจุดประสงค์ได้ต้ งั แต่วนั นี้เป็ นต้นไป
ปัจจัยมิสซาวันฉลองวัด ขอเป็ น 500 บาท พระสงฆ์จะมาร่ วมฉลองวัดประมาณ 60 องค์

3) คุณพ่อจะพิมพ์หนังสื อที่ระลึก ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับการเบียดเบียนศาสนาในบ้าน
ท่าแร่ และวิถีชีวติ ของชาวท่าแร่ ในอดีต เป็ นเรื่ องที่เราไม่เคยได้ยนิ เพื่อให้ลูกหลานชาว
ท่าแร่ ได้รับรู ้และรักษาเรื่ องราวเหล่านี้ไว้ต่อไป หนังสื อนี้จะแจกให้ครอบครัวละ 1 เล่ม เป็ น
ที่ระลึกโอกาสฉลองวัด ต้นทุนราคาเล่มละ 40 บาท จานวนทั้งหมด 2,000 เล่ม ขนาด
กระดาษ A 4 จึงใคร่ ขอพี่นอ้ งได้ช่วยกันสนับสนุนค่าพิมพ์ โดยบริ จาคได้ที่บา้ นพักพระสงฆ์
นอกนั้น ร้านค้า สถานบันหรื อหน่วยงานต่างๆ ในท่าแร่ ของเรายังสามารถลงโฆษณา ใส่
ข้อความ ใส่ รูปภาพ ในหนังสื อเล่มนี้ได้ หรื อต้องการอุทิศให้พอ่ แม่ ผูล้ ่วงลับในครอบครัว
ของตนได้ ราคาสนับสนุน เต็มหน้ากระดาษ 8,000 บาท ครึ่ งหน้ากระดาษ 4,000 บาท หนึ่ง
ส่ วนสี่ 2,000 บาท
11. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,048 ตรม. ยังเหลืออีก 577 ตรม. : นางประทัย ประเทพา 2 ตรม. / ครอบครัวป้ามะลิ,
ครอบครัวนายวีระเดช, ครอบครัวนายเชวงศักดิ์ ทรงเล็กสิ งห์ 2 ตรม. / อุทิศให้มีคาแอล
เชาวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล จันเพ็ง,โรซา จันสด,มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,เปโตร
เหมือน และญาติที่ล่วงลับ 2 ตรม. / คุณประดิษฐ์ เจริ ญพงษ์ 3 ตรม. / นางคา 1 ตรม. /
ครอบครัวนางทิวละออ แดงลีท่า อุทิศให้เปโตร เกษม,เทเรซา ดร,มารี อา ประพิศ,เอเลสโม
ไกรสิ ทธิ์ แดงลีท่า,ยวง ทวิพนั ธ์ บุญรองเรื อง และญาติที่ล่วงลับ 3 ตรม. / ครอบครัวนาง
ประเพียรคิด ยงบรรทม อุทิศให้เปาโล ไกร,มารี อา มอญ,มีคาแอล ทองคา ยงบรรทม และ
ญาติที่ล่วงลับ 3 ตรม. / ครู ศิรินทิพย์ คาพุทธ อุทิศให้มอนิกา สุ นี,ฟรังซิสโก ขอด คาพุทธ
,อันนา ศรี จนั ทร์,ซีมอน ลัด,ลูซีอา จุบนั ชัยหมื่น 9 ตรม. / น.ส.ปราณี จันทรังษี,นายพีรพัฒน์
ศรี วรกุล อุทิศให้อนั นา เลี่ยมพันธ์,เปาโล สมรัตน์ จันทรังษี และญาติที่ล่วงลับ 2 ตรม.
คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่มนี ำ้ ใจดีต่อวัด

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ อฐั มวารปัสกา วันที่ 1 - 7 เมษายน 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ทาบุญ

สมโภชปัสกา

 สุขสาราญครอบครัว ยายเพียร ชัยวังราช และลูกๆหลานๆ
1 เม.ย.18 ทุกคน, สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ศศิวมิ ล ชัยวังราช
07.30 น.  สุขสาราญครอบครัว ครู พรเทพ นางจันทร์เพ็ญ บังแมน,
อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์ บังแมน,ฟรังซิส ทอง ชาแสน,เปโตร

เฝื อน,กาทารี นา วันทา เนืองทอง
 สุขสาราญครอบครัว นายไกรวิษ กาแก้วกิตินาวา และ
ลูกๆทุกคน, อุทิศให้ มารี อา พะเยาว์,ยอแซฟ อรุ ณ บังแมน
 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 ,จ่าสิ บเอก แสง อ้นสูงเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา ประชาติ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ คุณแฮร์แบร์ท โดเดนเฮิฟท์
 อุทิศให้ มารี อา พนมพร,อันตน เสน่ห์,ยอแซฟ สายคา,
ย่าอากาทา คาเปลี่ยน โสริ นทร์
 อุทิศให้ คามิลโล โสภา,อันนา คาเคื่อง ชมภูจนั ทร์,อังแซม
ประยัง,เปโตร สุวรรณ แดงลีท่า,เปโตร สุวทิ ย์,เฮเรเนอุส ธวัช
อินธิราช วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ ครบ 10 เดือน
 อุทิศให้ เปาโล มานะ,ยอแซฟ เวิน,มารี อา วันคา คาสี
วิญญาณลูกหลานที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ปาน,อานาสตาเซีย อินตา,ยอห์น ทองมี
ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบีนา นวล จันทรังษี วิญญาณญาติพี่

อาทิตย์

ผู้ขอ

-

500

นางจันทร์เพ็ญ

200

ครู พชั มณ

200

นางพิสมัย

200

ลูกๆ
คุณจิระนาถ
ลูกๆหลานๆ

200
200
200

นางวิจิตรา

200

คุณสุภาภรณ์
รุ่ งนภา

200
200

-

500

น้องทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ลอง เหงียนวัน,โจเซฟี นา บัวเรี ยน,
เบเนดิกโต สมเดช อุดมเดช,พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์
แสนพลอ่อน วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปาโล คาบัง,อันนา คาดี,โรซา สมมิตร,ฟรังซิ สโก
ประดิษฐ์,ยวง บัปติสต์ วาริ ช,ยอแซฟ ปราโมทย์ ยงคาชา,
เปาโล อาพร พาพรมลิก วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
อาทิตย์  สุขสาราญแด่ มีคาแอล สราวุฒิ,อักแนส ศิราธรณ์
1 เม.ย.18  สุขสาราญครอบครัว ยายวัชรี อินทร์อ่อน และลูกหลาน
10.30 น. ทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว นายนิกร อินทร์อ่อน

 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยาซีตุส สมชัย อุปพงษ์
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คาสุขมุ
 อุทิศให้ คุณพ่อราฟาแอล คาร โสริ นทร์
 อุทิศให้ เยโรม คา,วิกตอรี อา สุข,โทมา จูมลา,ยวง สมัย,
มารี อา มักดาเลนา หนูรื่น,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปโตร สุรชัย
แร่ ถ่าย,เยโนเวฟา วิลยั ยงบรรทม วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,เบดา ทะศรี ,
กาทารี นา เหลี่ยน,มีคาแอล ชูศกั ดิ์,เปาโล ประดิษฐ์,ออกุสติน
เฉลียว โสริ นทร์,ลูซีอา บางีน,ยูเลียนา ลับลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า
อุดมเดช,คุณพ่อวิสูง,คุณแม่วาริ นทร์ โรจนโอฬาร


นายเปรมชัย

200

น.ส.ไพรี

200

ยายวัชรี

200
300
200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

อ.สุนทราภรณ์

200

นางบังอร
นางโสมธิฏา
นายสุรสิ ทธิ์

200
200
300
200

อ.เพลินพิศ

300

 อุทิศให้ มาร์ธา สุนเทียน,เปโตร ประณต,ครู ขนั ธ์ มนตรี สา
,กาทารี นา พรทิพย์ กอโคตร,เปาโล แสน สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เปาโล ซอน,อากาทา สุข ตระกูลมา,คาเบรี ยล บาน
,อันนา นุ่น,อ.สมหมาย ศรี อ่อน,อันนา สุวรรณดี,ฟรังซิสโก
กาโว วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.พชร ลาดบาศรี
1 เม.ย.18  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู ออ๊ ฟ),มัทธิว สว่าง,
19.00 น. เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย

บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง

อาทิตย์

วันจันทร์
2 เม.ย.18
06.00 น.
วันอังคาร
3 เม.ย.18
06.00 น.
วันพุธ
4 เม.ย.18
06.00 น.
19.00 น.
วันพฤหัส
5 เม.ย.18
06.00 น.

อ.พจนา

200

-

200

ด.ช.พชร
นางวิไลวัลย์

1,000
200

200
-

นักบุญอิสิโดโร (พระสั งฆราช และนักปราชญ์ )
ลูกๆ

200

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายนิคม ชัยวังราช
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา

นายนิคม
-

200
200

 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา

-

200

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายอธิป แดงลีท่า
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา

แม่วลิ ยั
-

300
200

-

-

ป้ าบุญลอง

200

-

200

 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร องขาย,
อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,ยอห์น
บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร วิชยั ,เปโตร ปรี ชา,
วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา

วันศุกร์
6 เม.ย.18
06.00 น.
ชมรมผูส้ ูงอายุ
10.30 น.  สุขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
19.00 น  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่าแร่ วิญญาณ
พี่นอ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันเสาร์
7 เม.ย.18
06.00 น.

ระลึกถึงทุกวันที่ 4 เมษายน ของทุกปี
พระศาสนจักรของประเทศสเปนเคารพให้เกียรตินกั บุญ อิสิโดโร แห่งเมืองซีวเี ลีย ว่าเป็ นสังฆราช
ที่ยงิ่ ใหญ่องค์หนึ่ง ครอบครัวของท่านเป็ นครอบครัวนักบุญอย่างแท้จริ ง พี่ชายของท่าน 2 คน คือนักบุญเลอัน
โดรและนักบุญฟุลเจนซีอุส ก็เป็ นสังฆราชด้วย ส่วนน้องสาวของท่านคือ ฟี โอเรนตีนาก็เป็ นนักบวช
นักบุญ เลอันโดร ซึ่งเป็ นพี่ชายคนโต ได้รับธุระเป็ นพีเ่ ลี้ยงและอาจารย์ให้ท่าน หลังจากที่ได้สูญ
เสี ยบิดาแล้ว และพี่ชายคนนี้เองที่ได้เป็ นผูน้ าหน้าท่านในเรื่ องการอภิบาลสัตบุรุษด้วย และในเรื่ องการอภิบาล
สัตบุรุษนี้ ที่นกั บุญอิสิโดโร ได้ออกแรงทางานด้วยใจร้อนรน ตลอดระยะเวลา 40 ปี ในทุกๆเรื่ องไม่วา่ จะเป็ น
การศึกษาค้นคว้าทางเทววิทยาก็ดี การสร้างสรรค์พิธีกรรมก็ดี หรื อจะเป็ นการออกกฎระเบียบต่างๆก็ดี หรื อ
แม้แต่การสร้างโรงเรี ยนมาก มายซึ่งมีลกั ษณะคล้ายสามเณราลัยในปั จจุบนั
ตลอดระยะเวลาในสมัยกลาง “สารานุกรม” จานวนมากมายของท่านได้เป็ นแหล่งค้นคว้าทางความ
คิดสาหรับคนในสมัยนั้น เป็ นต้น ได้ช่วยในการอบรมพวกนักบวช ท่านได้เป็ นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
และพร้อมๆ กับนักบุญเกรกอรี่ องค์ใหญ่ คัสซีโอโดโร และ โบเอซีอุส นักบุญอิสิโดโร ได้เป็ นอาจารย์ผยู ้ งิ่
ใหญ่ของยุโรปจนถึงศตวรรษที่ 11
นักบุญอิสิโดโร เป็ นตัวแทนผูย้ งิ่ ใหญ่ของจารี ตโมซาราบิกอันทาให้เราคิดว่าบูชามิสซามิใช่ได้รับ
การผูกขาดจากวัฒนธรรมประเพณี ของชาติใดชาติหนึ่ง พิธีกรรมต่างๆ ย่อมไร้ประสิ ทธิภาพ ถ้าหากว่าผูท้ ี่ทา
หน้าที่เป็ นประธานและบรรดาสัตบุรุษที่ร่วมถวายพิธีกรรมนั้น จะไม่ได้ทาหน้าที่หรื อแสดงบทบาทของตน
อย่างเต็มที่ และด้วยความมีชีวติ ชีวา สังคายนาวาติกนั ที่ 2 สอนว่า “ต้องถือว่าพระสังฆราชเป็ นสงฆ์ผใู ้ หญ่
แห่งฝูงแกะของตน และโดยนัยหนึ่งชีวติ ของสัตบุรุษในพระคริ สตเจ้าก็มาจากท่าน และขึ้นกับท่านด้วย”

