วันที่ 22 – 28 เมษายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 17
พระสงฆ์ประจาวัดท่าแร่ - มิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
พระเยซูเจ้ าเป็ นผู้เลีย้ งแกะที่ดี ผู้สละชีวิตเพื่อเราจะพบความรอดพ้ น
พระเยซู เจ้าตรัสกับเราแต่ละคนว่า เราเป็ นผู้เลีย้ งแกะที่ดี ผู้เลีย้ งแกะที่ดีย่อมสละชี วิต
เพื่อแกะของตน พ่อจาได้ตอนเป็ นเด็กเคยเล่นเกมที่แต่ละคนเลือกสัตว์ 1ชนิด ที่เราต้องการเป็ น
เราส่ วนมากเลือกสิ งโต เสื อ หมี ฯลฯ เราต้องการแข็งแรง หาอาหารเก่ง แม้มนั ดุร้ายอันตราย แต่
มันก็ปกป้ องตนเองได้ เวลาคิดย้อนหลัง ไม่มีใครเลือกเป็ นแกะเลย
ในชีวติ จริ งๆ เราคงไม่ตอ้ งการเป็ นสิ งโต เสื อ หรื อหมี แต่เราก็ตอ้ งการลักษณะเหล่านั้น
บางประการ เราต้องการแข็งแรง หาอาหารและปกป้องตนเองได้ วัฒนธรรมของเราก็สอนว่าดีที่
เราควรพยายาม แต่พระเยซู เจ้าทรงสอนอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไป อยากให้เราเป็ นแกะ
ถ้าเป็ นแกะ เราก็อ่อนแอ บ่อยๆ ปกป้ องตนเองไม่ได้และต้องขึ้นกับสิ่ งอื่นๆ นี่ คงเป็ น
ข่าวร้ายหากเราถูกส่ งออกไปในสังคมคนเดียว หรื อหากเราเลือก พยายามทาทุกอย่างด้วยตนเอง
(ไม่พ่ งึ พาใครเลย) แต่เราไม่ได้อยูค่ นเดียว พระเยซู เจ้ าเป็ นผู้เลีย้ งแกะทีด่ ีของเรา
ถ้าเป็ นแกะ เราก็อ่อนแอ แต่พระเยซู ผูเ้ ลี้ ยงแกะของเรา เป็ นผูแ้ ข็งแรง ถ้าเป็ นแกะ เรา
ปกป้ องตนเองไม่ ไ ด้ แต่ พ ระเยซู ผูเ้ ลี้ ย งแกะของเราเป็ นผูป้ กป้ องของเรา ถ้าเป็ นแกะ เราไม่
สามารถไปไหนด้วยตนเอง แต่ พระเยซู เจ้า อยู่กบั เรา เป็ นผูเ้ ลี้ ย งแกะที่ ดี ที่ ให้คาแนะนาและ
พละกาลังในชีวติ นี้จนบรรลุถึงทุ่งหญ้าแห่งชีวติ นิรันดร
จุดเน้ น

มันเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับเราที่จะตระหนักว่า เราไม่สามารถทาสิ่ งนี้ ดว้ ยตัวเราเอง เรา
จาเป็ นต้องพึ่งพระเยซู เจ้า ในบทอ่านแรก นักบุญเปโตรบอกเราว่า “ไม่ มีผ้ ูใดช่ วยเราให้ เรารอด
พ้น นอกจากพระเยซู เจ้ า เราไม่สามารถช่วยเราเอง เราไม่สามารถพบความรอดพ้นที่ไหน หรื อ
อาศัยใครอีก พระเยซู เจ้าเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี ผูย้ อมสละชี วิตของพระองค์แบบให้เปล่า สละชีวิต
เพื่อเราจะได้มีชีวติ และความรอดพ้นโดยอาศัยพระองค์
ขอให้เราแต่ละคนเลือกติดตามคาภาวนาจากเพลงสดุดีวนั นี้ “ลี้ภยั มาพึ่งองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ย่อมดีกว่าวางใจในมนุ ษย์ ลี้ภยั มาพึ่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ย่อมดีกว่าวางใจในบรรดาเจ้านาย”
พระเยซู เจ้าเป็ นผูเ้ ดียวที่สามารถช่วยเราให้รอดพ้น และพระองค์ยนิ ดีสละชีวิตเพื่อเรา เราไม่ตอ้ ง
แสวงหา หรื อเราไม่เหมาะสมจะได้รับด้วย ขอเพียงเราต้องเลือกติดตามพระองค์ แม้อ่อนแอและ
พึ่งตนเองไม่ได้ พระเยซูเจ้าทรงรักเรา เพราะพระองค์เป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดีของเรา
พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 18 จานวน 16,455 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 18 : อ่านพระวาจาโดย ครู ธนวัฒน์ กับ น.ส.น้ าทิพย์
ซึมเมฆ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุ ดที่ 1 : กานันอัยการ จาปาราช / สท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน /
คุณนภาศาสตร์ ชาแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สลินเกตน์ กับ
น.ส.ณัฎฐธิดา เบญจกวินเลิศ
5. เชิ ญลูกวัดท่ าแร่ ร่วมพิธีเปิ ดและเสก พิพธิ ภัณฑ์ อคั รเทวดามีคาแอล : วัดของเรา ซึ่ งอยูช่ ้ นั ล่าง
ของวัด ข้างวัดน้อยพระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน (อาทิตย์ หน้ า) หลังจากใช้เวลาจัดทา
เกือบ 2 ปี พิธีเปิ ดและเสกจะเริ่ มเวลา 10.00 น.

6. มิสซาตามแท่นพระ : เพื่อเตรี ยมจิตใจโอกาสฉลองวัดฯ เริ่ มเวลา 19.30 น.
- วันจันทร์ ที่ 30 เม.ย.18 แท่นชุมชนสมานมิตร / แท่นชุมชนป่ าหว้าน / แท่นชุมชนสามัคคี
- วันอังคารที่ 1 พ.ค.18 แท่นชุมชนสุ ขสันต์ / แท่นคุม้ นาซาแร็ ธ / แท่นชุมชนท่าสะอาด
/ แท่นคุม้ โนนสาราญ
- วันพุธที่ 2 พ.ค.18 แท่นชุมชนบ้านใหม่ / แท่นชุมชนสหมิตรสัมพันธ์ / ชุมชนสร้างแก้ว
- วันพฤหัสบดี ที่ 3 พ.ค.18 แห่พระรู ปอัครเทวดามีคาแอล เริ่ มตั้งขบวนหน้าศาลามาร์ติโน
เวลา 19.00 น.
7. ฉลองวัด : วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 18 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ ห้วยหวด
8. ผู้ขอมิสซาโอกาสฉลองงวัด : สุ ขสาราญครอบครัว นางดารุ ณี นายไพรสน คอมแพงจันทร์
500.- / อุทิศให้เปโตร ต่วน,เปาโล สมศักดิ์ คอมแพงจันทร์ ,โทมัส วัด แร่ ถ่าย,เยโนเวฟา
สมบัติ ปูนเข็ม,เบเนดิก พนมไพร ลาชัย,ตาพัน,ยายแท่ง วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มี
ใครคิดถึง 500.- / สุ ขสาราญครอบครัว ยายสมจิตร พงศ์ชีวกุล และลูกหลานๆทุกคน, อุทิศให้
ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวกุล,เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ 500.- /
สุ ขสาราญครอบครัวกานันประสิ ทธิ์ บริ บูรณ์ 500.- / สุ ขสาราญครอบครัวนางอรอนงค์
บริ บูรณ์ 500.- / สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด โรซา ทัศนา ยงคาชา, อุทิศให้ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,
เปโตร สาเร็ จ,โรซา สมมิตร,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี ยงคาชา,เปาโล อัมพร พาพรมลิก,
เทเรซา รู พินา มานะโพน,ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,มีคาแอล กุหลาบ,ยอแซฟ เสถียร,
ยอแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อังแนส บุญเตือน ตระแก้วจิต วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 1,200.- / อุทิศให้คามิลโล ทองจันทร์,มาร์ธา เชย,มีคาแอล ชนิน
จาปาราช,ยวง บัปติสตา ทิม ประเทพา,มารี อา ประกอบ สาศร วิญญาณญาติพี่นอ้ ง วิญญาณ
ในไฟชาระ 500.- / สุ ขสาราญแด่นางทวีทยั ประเทพา 500.- / สุ ขสาราครอบครัวนางเพ็ญศรี
รังศรี แก้ว, อุทิศให้เปาโล คาผาง,โรซา สา รังศรี แก้ว วิญญาณพี่นอ้ งตระกูลรังศรี แก้ว
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 500.- / โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญครอบครัว ยายเทียนทอง

และลูกหลาน, อุทิศให้อกั แนส คาบา,อิกญาซี โอ บุดดา อุปพงษ์,เปาโล ชะลาม,เทเรซา
รุ่ งทิวา,แบร์ นาโด วิษณุ อุปพงษ์ วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ลูกหลาน ญาติพี่นอ้ งที่ล่วง วิญญาณ
ในไฟชาระ 600.- / คุณลลิตา อุดมเดช อุทิศให้เปาโล องเลือง,โดโลเทีย คาตัน โสริ นทร์,
เปโตร สมบัติ,มอนิกา จันดี,ยวง ประยงค์,เซซี ลีอา ออชลลา อุดมเดช,มารี อา สมยงค์ ร่ มโพธิ์
ชัย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 500.- / สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด คุณยายสารอง คอมแพงจันทร์
ครบ 94 ปี , อุทิศให้อนั ตน จวน คอมแพงจันทร์ ครบ 17 ปี วิญญาณพ่อ แม่ พี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ 500.- / สุ ขสาราญครอบครัวคุณตากามะหยี,่ คุณยายอานวย หาญริ นทร์
อุทิศให้ท่านพระครู สกลวิมลฉันท์ (วินิจผาใต้), ซี ปีอาโน แฮด,โรซา กาแก้ว,เทเรซา ซู ซาน
นา,มีคาแอล วรชัย,ยอแซฟ ไกรเชษฐ์,อันนา ปราณี ,เทเรซา ศรี วลั ย์ หาญริ นทร์,คุณตากวย,
คุณยายทิพย์สุดา ผาใต้ วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่นอ้ งที่ล่วงลับ 500.9. ขอขอบคุณผู้บริจาคค่ าพิมพ์ หนังสื อทีร่ ะลึก : เล่มละ 40 บาท : ยายเทียนทอง อุปพงษ์ 200.- /
ยอแซฟ องต่อ เสรี ชยั ทวีพงศ์ 500.- / ครอบครัวเคนโด้ 500.- / ครอบครัวเพ็ญศรี รังศรี แก้ว
200.- / ร้านวิบูลย์ชยั คอนกรี ต 8,000.10. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
1,098 ตรม. ยังเหลืออีก 527 ตรม. : อุทิศให้มทั ธิว สมจิตร แสนปาก 6 ตรม. / อุทิศให้
อักแนส ต่าง สารี ทา,มารี อา แนบเนียน มณี รัตน์ และญาติที่ล่วงลับ 1 ตรม. / อุทิศให้เปโตร
ทองเคลื่อน,มารี อา บุญล้อม มณี รัตน์ และญาติที่ล่วงลับ 6 ตรม. / อุทิศให้ลูกา โนรา,โรซา
พับ,โรซา ฝ้าย,เบเนดิก พร้อม มรดก,เปโตร บุญกัน,อังแนส สามา,อันนา ราตรี ฤทธิ ปะ 3
ตรม. / ครอบครัวนางเพ็ญศรี รังศรี แก้ว 1 ตรม. คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่มนี า้ ใจดีต่อวัด

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

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลปัสกา วันที่ 22 – 28 เมษายน 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ทาบุญ

วันคุ้มครองโลก

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายนัฐวุฒิ ยงบรรทม
22 เม.ย.18  สุขสาราญครอบครัว นางพัชริ น และลูกๆทุกคน
07.30 น.  สุขสาราญแด่ เปโตร รักพงษ์,เปาโล สมชาย คาสุขมุ ,
พระคุณเจ้าหลุยส์ จาเนียร สันติสุขนิรันดร์,,ซิสเตอร์ เรื องจิต

มายอด
 สุขสาราญครอบครัว นายเผด็จชัย อาจุฬา,นางสันติสุข
แสงฉวี,สุขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ช.เทพพิทกั ษ์ อาจุฬา,
อุทิศให้ ยอแซฟ สามัคคี,มาร์ธา สมาน,มาร์ธา ไข,ราฟาแอล
อิน อาจุฬา,มาระโก วิจิตร แสงฉวี
 สุขสาราญแด่ คพ.ทวีศิลป์ พงษ์พิศ อุทิศให้ เปโตร จานงค์
,อักแนส คาปุน ครบ 18 ปี ,มีคาแอล หนูเจียม,เทเรซา ละมัย
,อันนา ราไพ,กาทารี นา สุ วรรณา,แคทธารี น อัจฉรา,ยอแซฟ
เอิญ,อันนา มารี รัตน์,เปโตร วิชยั วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญครอบครัว นายมานิตย์ จาปามี และลูกๆทุกคน,
อุทิศให้ ลูซีอา คาพวน,มารี อา ทองใส ตรงกะพงศ์,อันนา
บุญเนื่อง จาปามี
 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 เทเรซา อภัย อาจุฬา
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร ,
ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง


อาทิตย์

ผู้ขอ

นายนัฐวุฒิ
นางพัชริ น
นายรักพงษ์

300
200
200

นางสันติสุข

300

คุณวิยะดา

500

สมพัตร

200

นางพิสมัย

ลูกหลาน
ลูกๆหลานๆ

200

200
200

 อุทิศให้ คุณแฮร์แบร์ท โดเดนเฮิฟท์
 อุทิศให้ เปาโล มานะ,ยอแซฟ เวิน,มารี อา วันคา คาสี
วิญญาณลูกหลานที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
ลบ,มอนิกา คาต่อน,ยวง เล้ง,เปาโล สาเนียง นามโยธา,
ฟรังซิสโก คามี เหนือกลาง วิญญาณที่ล่วงลับทุกดวงในสุสาน
ท่าแร่
 อุทิศให้ มาระโก ภักดี ครบ 32 ปี ,ยวง บัปติสตา วีระพันธ์
ครบ 19 ปี ,เปโตร วันชัย ครบ 7 ปี ,มาระโก ไอศวรรย์ อินธิเสน
ครบ 5 ปี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร คาสัย,ดาวิด เรื องฤทธิ์ เชียงแมน,ฟรังซิส
เซเวียร์ เทียม,ฟรังซิสกา โจมแยง,คาเบรี ยล กาทอน,กาทาเรนา
จันทา,ยอแซฟ แซฟ,อันนา เสนาะ ยงคาชา,เบนาโด ตัน
,อังแนส สุริ เชียงแมน
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,เปโตร สาเร็ จ,โรซา สมมิตร
,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี ยงคาชา,เปาโล อัมพร พาพรมลิก,
เทเรซา รู พินา มานะโพน,ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,มีคาแอล
กุหลาบ,ยอแซฟ เสถียร,ยอแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อังแนส
บุญเตือน ตระแก้วจิต วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่
ไม่มีใครคิดถึง
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว พ.ต.ท.อดิศกั ดิ์ – คุณศรี สุภรณ์
22 เม.ย.18 ชมศรี หราชภรณ์
10.30 น.  สุขสาราญแด่ คุณยายสวรรค์ คาศรี และลูกหลานทุกคน
 สุขสาราญครอบครัว ผอ.เยีย่ ม – อ.ราไพวรรณ รุ จิพจน์,

อุทิศให้ โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน,ยอแซฟ
ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อา นภารัตน์ อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล
เสนีย,์ เปาโล บุญ,มารี อา สิ มมะลี สกนธวัฒน์,ยอแซฟ
ทนงศักดิ์,ฟรังซิสโก ปราโมทย์ อุดมเดช
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, 

คุณจิระนาถ
รุ่ งนภา

200
200

นางรัชนีกร

400

ยายเดน

300

นางพัชริ น

200

ครู มาลินี

200

ร.ทะเลอันดาฯ

500

ครู พรรณพิมพ์
อ.ราไพวรรณ

200
200

ลูกหลาน

200

มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
ครู ชูศรี
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
อ.สุนทราภรณ์
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยาซีตุส สมชัย อุปพงษ์
นางบังอร
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา ทิตา,มาร์ธา บัวพา,ยวง สุพรรณ
คาศรี ,ยอแซฟิ นา สน,เซซีลีอา คาใหม่,เทเรซา ไก่แก้ว,อักแนส
เดี้ยม ตรงกงนาม
 อุทิศให้ ยอแซฟ พริ้ ง คาศรี ,ยอแซฟ สิ ทธิกร,มารี อา
ครู พรรณพิมพ์
มักดาเลนา ชลธี,ยอแซฟ พิทกั ษ์ รณชัย,ยวง บอสโก สายันต์
จันทรัตน์,เทเรซา หนูพิน
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายพูลศักดิ์ – นางรุ่ งนภา บุดดีดว้ ง, นายพูลศักดิ์
22 เม.ย.18 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
นางวิไลวัลย์
19.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู ออ๊ ฟ),มัทธิว สว่าง,
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
ลูกๆ
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
ป.มารดาฯ
วันจันทร์  อุทิศให้ มัทธิว สมจิตร แสนปาก
23 เม.ย.18
06.00 น.
แม่
วันอังคาร  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญคล้ายวันเกิด นายสถาพร
24 เม.ย.18 ตรี เอกภาพพิทกั ษ์
06.00 น.
เทศบาลต.ท่าแร่
07.30 น.  มิสซำวันเทศบำล
ลูกหลาน
10.00 น.  มิสซาอุทิศให้ เทเรซา อภัย อาจุฬา ครบ 100 วัน

200
200
200
300

300

500

วันพุธ  อุทิศให้ เปโตร จานงค์,อักแนส คาปุน ครบ 18 ปี ,มีคาแอล
25 เม.ย.18 หนูเจียม,เทเรซา ละมัย,อันนา ราไพ,กาทารี นา สุวรรณา
06.00 น. ,แคทธารี น อัจฉรา,ยอแซฟ เอิญ,อันนา มารี รัตน์,เปโตร วิชยั
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส
26 เม.ย.18
06.00 น.
วันศุกร์
27 เม.ย.18
วันเสาร์
28 เม.ย.18
06.00 น.

คพ.ทวีศิลป์

500

-

-

 อุทิศให้ เยโนเวฟา ทองคา เด่นไชยรัตน์ วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

ลูกหลาน

300

 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ,
มีคาแอล เกียรติกาญจน์,อันตน อภิเชษฐ์ ทรงเล็กสิ งห์

ค.ทรงเล็กสิ งห์ –
ค.ดุลยปกรณ์ชยั

200

นักบุญมาระโก ( ผู้นิพนธ์ พระวรสาร )
ระลึกถึงทุกวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี

200

200
200

300

500
500

ชื่อจริ งของท่านคือ ยอห์นท่านเป็ นลูกพี่ลูกน้องกับนักบุญบารนาบัสบ้านของท่านเป็ นที่บรรดาคริ
สตชนร่ วมภาวนา จนธรรมประเพณี สายหนึ่งเชื่อว่าบ้านของท่านคือบ้านที่พระคริ สตเจ้าและบรรดาสาวกร่ วม
เสวยกระยาหารมื้อสุดท้าย ควบคูก่ บั ที่เชื่อว่า ท่านคือชายหนุ่มที่ติดตามพระเยซูหลังถูกจับกุมที่สวนมะกอก
ด้วย
ภายหลังท่านได้เดินทางไปตั้งพระศาสนจักรที่อเลกซานเดรี ย ท่านได้เป็ นมรณสักขีที่นนั่ ระหว่าง
การเดินทางของท่าน ท่านเคยได้นิมิตจากทูตสวรรค์วา่ "แผ่นดินที่ท่านพักอยูน่ ้ ี ภายหลังจะกลายเป็ นนครที่
ยิง่ ใหญ่นครหนึ่ง" ปัจจุบนั นครนี้คือ นครเวนิส ซึ่งก็ได้มีการสร้างมหาวิหารให้นกั บุญมาระโกและอัญเชิญ
พระศพมาประดิษฐานไว้ที่นนั่
พระวรสารของท่านเป็ นพระวรสารฉบับแรก เขียนขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้คริ สตชนยุคแรกที่ถูก
เบียดเบียนได้อ่าน พระวรสารเป็ นประดุจเสี ยงคารามที่ปลุกใจให้เรามีความเชื่ออย่างกล้าหาญ ดัง่ ที่อารัมภบท
ของพระวรสารท่านได้กล่าวถึงนักบุญยอห์นผูพ้ ิธีลา้ งที่ป่าวประกาศในถิ่นทุรกันดาร และที่จะเห็นได้ที่ท่าน
บันทึกชื่อ "บารทิเมอัส" ชายตาบอดซึ่งเป็ นฝ่ ายร้องขอการรักษาก่อน พระคริ สตเจ้า สิ งโตแห่งยูดาห์เสด็จสู่
กรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นครั้งสุดท้าย “ไปเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว” มาระโก 10:52

