ผู้มีเทวภาพในทานองเดียวกับที่เราคิดเรื่องบุคคลผู้เป็นมนุษย์ ไม่ได้มีสภาวะจิตที่แตกต่างสามส่วน
ในพระเจ้า แต่เป็นการมีสภาวะจิตแบบธรรมดาเพียงหนึ่งเดียว ไม่ได้มีสติปัญญาหรือความ

วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 22
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
พระตรีเอกภาพเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
เราไม่สามารถเข้าใจคาสอนเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพได้อย่างสมบูรณ์ แม้ความเข้าใจอัน
ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ก็ไม่สามารถไปถึงพระเจ้าได้ แต่พระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างละเอียดมากกว่าที่
เรารู้จักตัวเอง พระ องค์ทรงเลือกที่จะร่วมอยู่ในความเป็นมนุษย์ของเราอาศัยพระบุคคลคือ พระ
เยซู และมีที่พานึกอยู่ในเราโดยอาศัยพระจิต ด้วยการไตร่ตรองในเรื่องคาสอนเกี่ยวกับพระตรี
เอกภาพ เราพบการปรากฏแวบหนึ่งของส่วนประกอบสาคัญของพระเจ้าเอง ซึ่งก็คือความรัก อัน
เป็นการสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง ของพระบิดา, พระบุตร และพระจิต ผู้เป็นพระบุคคลทั้งสามในพระ
เจ้าหนึ่งเดียว พระเจ้าพระบิดาทรงสร้างทุกสิ่ง และทรงประทานชีวิตพร้อมทั้งการเป็นอยู่แก่ทุกสิ่ง
ที่ทรงสร้าง พระเจ้าพระบุตรประทับท่ามกลางเรา, ทรงสอนเราเกี่ยวกับความรักของพระบิดา
และทรงได้รับความรอดชั่วนิรันดร์เพื่อเรา พระเจ้าพระจิตทรงเป็นความรักของพระเจ้าผู้ประทับ
อยู่ภายในเราและภายในพระศาสนจักรในฐานะแหล่งกาเนิดเอกภาพ, ความกล้าหาญ, ความจริง
และความรักสาหรับมนุษย์ทั้งมวล
ความสัมพันธ์ภายในพระตรีเอกภาพเป็นอย่างไร?
อีกวิธีหนึ่งที่จะเข้าใจความลึกลับของพระตรีเอกภาพคือ การไตร่ตรองเกี่ยวกับพระบุคคล
ผู้มีเทวภาพที่แตกต่างทั้งสามคือ พระบิดา, พระบุตรและพระจิต แต่เราต้องไม่คิดเรื่องพระบุคคล

ปรารถนาที่แยกจากกันสามส่วนในพระเจ้าหนึ่งเดียว เมื่อพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพกระทา
สิ่งใดอีกสองพระบุคคลก็ทรงกระทาด้วย แต่ละบุคคลแตกต่างกัน แต่ไม่ได้แยกกันกระทา พระเจ้า
เป็นความสัมพันธ์แนบแน่นแบบหนึ่ง หรือเรียกได้ว่ าเป็นความเป็นเอกภาพด้วยความรักอย่าง
สมบูรณ์
พระเจ้ าทรงกระท าในฐานะบุค คลหนึ่ ง แม้ ว่าเราจะจั ดแจงหรือถือ เอาว่ าการกระท า
ทั้งหลายเป็นของพระบุคคลต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เราถือว่าการสร้างเป็นของพระ
บิดา, การไถ่กู้เป็นของพระบุตร และการทาให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นของพระจิต
คาสอนของคาทอลิกที่สืบต่อกันมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพระบุคคลทั้ง สามใน
ลักษณะต่อไปนี้
พระบิดา เป็นบุคคลแรกในพระตรีเอกภาพที่ไม่มีจุดกาเนิด พระองค์ก่อให้เกิดพระบุตร ผู้
ดารงอยู่ตลอดกาล ซึ่งเป็นพระบุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพ
พระบุตร พระบุตรเป็นการแสดงให้เห็นพระบิดาอย่างสมบูรณ์โดยพระบิดา ที่เราใช้คาว่า
พระวา จาของพระเจ้า ทั้งสองพระองค์เป็นหนึ่งเดียวแต่ก็มีความแตกต่าง
พระจิต พระบิดาและพระบุตรรักกันและกันด้วยความรักแบบพระเจ้าที่สมบูรณ์ชั่วนิ
รันดร์ ความรักเกิดมาจากพระบิ ดากั บพระบุตร และถู กเรี ยกเป็ นพระบุ คคลที่สามในพระตรี
เอกภาพ หรือที่เรียกว่าพระจิต พระจิตเป็นจิตแห่งความรักระหว่างพระบิดาและพระบุตร ทั้งยัง
เป็นจิตซึ่งผูกพันทั้งสองพระบุคคลให้เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเป็นหนึ่งเดียว

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 18 จานวน 16,102 บาท ขอพระอวยพรพีน่ ้องทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 18 : อ่านพระวาจาโดย ครูวิรัตน์ ซึมเมฆ กับ
ครูไพรัตน์ ไชยเชษฐ์ พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 2 : สท.ณรงค์ ศรีษาวรรณ / อ.ศรีสว่าง
คาเสงี่ยม / ครูปองปรีดา เหล่าบุญมา / คุณกล้องเพชร คาศรี

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 18 : อ่านพระวาจาโดย ครูชูศรี กายราช กับ
ครูสุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.วรัญญา ทองแท้ กับ
น.ส.พรชิตา ยงบรรทม
5. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 18 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผู้สูงอายุ เวลา 10.30 น. และจะมีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.
6. ขอขอบคุณ : สภาภิบาลวัด และพี่น้องชาวท่าแร่ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่คุณพ่อยอแซฟ
สุรศักดิ์ พงษ์พิศ : เจ้าวัดท่าแร่ / คุณพ่อยวง รณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ : ผู้ช่วยเจ้าวัดท่าแร่ /
คุณพ่อยอแซฟ ขวัญชัย นาอุดม : ผู้ช่วยเจ้าวัดท่าแร่ (คงเดิม) / ซิสเตอร์โรซา ราไพรวรรณ
แสนต่างนา : ซิสเตอร์ประจาวัดท่าแร่ (คงเดิม) / ซิสเตอร์เทเรซา ปราณี ว่องไว : ซิสเตอร์
ผู้ช่วยประจาวัดท่าแร่ / ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต ชฎาพร จอวา : ซิสเตอร์ผู้ช่วยประจาวัดท่าแร่
/ นวกเณรีมารีอา วิไล สุภารส : นวกเณรีประจาวัดท่าแร่
7. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายจิรายุ พุ่มตาก้อง บุตร นายลั้ง กับ นางหยดย้อย
พุ่มตาก้อง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กับ อันนา ละอองดาว มโนมัยกิจ บุตรีนายพิชิต กับ
ดร.จารุวรรณ มโนมัยกิจ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
8. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจาคแล้ว
1,182 ตรม.ยังเหลืออีก 457 ตรม. : นายพงษ์พิศ นามละคร โมทนาคุณพระเจ้า อุทิศให้โทมัส
เสถียร,อันนา ดารากร นามละคร และญาติที่ล่วงลับ 5 ตรม. / สุขสาราญครอบครัวคุณตาขอม
ลาดบาศรี 7 ตรม./ ยายจริง อุทิศให้ ยอแซฟ นอระกา ทองอันตัง,แบร์นาแด๊ต วันดี,มักดาเลนา
เพียร,หลุยส์ อุทอน,มารีอา วัลยา,มารีอา ครูศรีอัมพร วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย 2 ตรม. / อุทิศให้
เปาโล จรอญ,เยโนเวฟา วิไล ยงบรรทม 2 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 7 เทศกาลธรรมดา วันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 18
วัน/เวลา

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

ทาบุญ

 สุขสาราญแด่พนี่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกท่าน 
สมโภชพระตรีเอกภาพ
นายณรงค์ 200
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายณรงค์ พลสวัสดิ์
27 พ.ค.18  สุขสาราญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น
07.30 น.  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.สุพรรณี พาพรมฤทธิ์, นางรัศมี
300
 สุขสาราญครอบครัว นายปรี ชา โสริ นทร์,นางรัศมี
พาพรมฤทธิ์,อุทิศให้ เบเนดิกโต เพียร,ลูซีอา กานี
พาพรมฤทธิ์,เบดา ทะศรี ,ยูเลียนา ลับลิห์ โสริ นทร์
 สุขสาราญครอบครัว ส.ท.อดุลรัตน์ – นางฤทัย  นางฤทัย
300
นายเกียรติศกั ดิ์ สกนธวัฒน์, อุทิศให้ โทมา บุปผา,
อันนา วิลา ชัยหมื่น,เปโตร อัด,ลูซีอา เสถียร
สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
นางพิสมัย 200
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา
หา,โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,
เปโตร บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี ,
จ่าสิบเอก แสง อ้นสู งเนิน และญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมัส สมจิตร แสนปาก
ลูกหลาน
200
 อุทิศให้ โยเซฟี นา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
ลูก
200
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ โมเสส ปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง เดชาเลิศ,
นางพงศกร 1,000
เบเนดิกโต พจมาน,มารี อา ประสาท,มารี อา บุญมาก
,เทเรซา วิไลลักษณ์, เปโตร ยุย้ ,มารี อา อรดี เดชาเลิศ
,เอากุสติน ศราวุธ เจนเกษม,มัทธิว ถัน่ ,ฟี โลมีนา
อรัญทดี มังกาย วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
อาทิตย์
06.00 น.

 อุทิศให้ ยอแซฟ นอระกา ทองอันตัง,แบร์นาแด๊ต
ยายจริ ง
300
วันดี,มักดาเลนา เพียร,หลุยส์ อุทอน,มารี อา วัลยา,
มารี อา ครู ศรี อมั พร วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย
นายพีระยุทธ 400
 อุทิศให้ เปาโล จรอญ,เยโนเวฟา วิไล ยงบรรทม
 อุทิศให้ คาเบรี ยล มะลิ ทรงถ้ า ครบ 2 ปี ,มีคาแอล นางเทียนสิ งห์ 300
รณฤทธิ์,ลูซีอา ครองมา,โทมา ขาน
นางอรุ ณี
500
อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว นายภูวดล – นางอรุ ณี
27 พ.ค.18 นาเมืองจันทร์
10.30 น.  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัวนาย  นายพงษ์พศิ
300
 พงษ์พศิ นามละคร และครอบครัวญาติพนี่ อ้ งทุกคน
 สุขสาราญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น
 สุขสาราญครอบครัว นางราศรี ศรี ครชุม และลูก
นางราศรี 1,000
หลาน ,อุทิศให้ มีคาแอล สุวฒั น์ ศรี ครชุม ครบ 1 ปี ,
กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง,ยอแซฟ สิงห์,อันนา ชื่น
ศรี ครชุม,คุณตาสุภา,คุณยายสุพนั แดงลีท่า
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์, ลูกหลาน
200
มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล
ครู ชูศรี
200
ประชัน, อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ กายราช
อ.สุนทรา
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ,อ.จุฬาวัลย์ ฮุงหวล,
200
ภรณ์
อ.สุจินดา สมงาม วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยาซีตุส สมชัย อุปพงษ์
200
นางบังอร 500
 อุทิศให้ กาทารี นา ราตรี ศรี วรกุล
มุกดา-อุไร

อาทิตย์
27 พ.ค.18

19.00 น.


วันจันทร์
28 พ.ค.18

06.00 น.
วันอังคาร

 อุทิศให้ โรซา นิพร ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนา อาภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ โยเซฟี นา คาสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา จินตนาพร ศิริสวัสดิ์ ครบ 2 ปี ,
เปโตร ประเวศ,ปี โอ ศรี เมือง,ยวง ประเสริ ฐ ศิริสวัสดิ์
 อุทิศให้ โทมัส เสถียร,อันนา ดารากร นามละคร
วิญญาณญาติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 สุขสาราญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว
สว่าง,เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปาโล สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,
เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญาณในไฟ
ชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา
ทองใส อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ ยวง พบ,ยออันนา บัวลา,มีคาแอล นเรศ
,ยอแซฟ นิเวศน์ เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ เปาโล หวล,คลารา สร้อยมาลา วิญญาณ
ในไฟชาระ
 สุขสาราญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 สุขสาราญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น

รัตน์

ลูกหลาน
ลูก หลาน
ลูกหลาน
ลูก

200
200
300
200
500

ครู แอน
200
นายพงษ์พศิ
นางวิไลวัลย์

200

ลูก

200

นางกัลลิกา

500

นางวิทชุดา

200

น.ส.โภควดี
ลูกหลาน
-

200
200
-

29 พ.ค.18  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์

06.00 น.  อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง
วันพุธ
30 พ.ค.18

06.00 น.
19.00 น.
วันพฤหัส
31 พ.ค.18

06.00 น.

 สุขสาราญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 สุขสาราญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง

 สุขสาราญคล้ายวันเกิด คุณครู นิกร ชาญเชาว์
1 มิ.ย.18 ครบ 67 ปี
06.00 น.  สุขสาราญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปราโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง
วันศุกร์

10.30 น.  สุขสาราญแด่ สมาชิกผูส้ ูงอายุท่าแร่ ทุกท่าน
19.00 น.  อุทิศให้ วิญญาณมิชชันนารี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่าแร่
วิญญาณพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ วิญญาณในไฟชาระ วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง

น.ส.โภควดี
ลูกหลาน
ลูกหลาน

200
200
300

น.ส.โภควดี
ลูกหลาน
ลูกหลาน
น.ส.โภควดี
ลูกหลาน
ลูกหลาน

200
200
300
200
200
300

ครู นิกร

200

น.ส.โภควดี
ลูกหลาน
ลูกหลาน

200
200
300

-

-

วันเสาร์  สุขสาราญแด่ น.ส.ดวงใจ ชัยหมื่น
2 มิ.ย.18  อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล
06.00 น. เชาวเลิศ,มีคาแอล เกียรติกาญจน์,อันตน อภิเชษฐ์
ทรงเล็กสิงห์
 อุทิศให้ โทมัส บัญชา เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีดว้ ง ครบ 9 ปี

ค.ทรงเล็ก
สิ งห์ – ค.ดุลย

200

ปกรณ์ชยั

ลูกหลาน
ลูกหลาน

200
300

นักบุญยุสติน (มรณสักขี)
องค์อุปถัมภ์ : นักปราชญ์, นักพูด, ผู้อ่านพระคัมภีร์
ระลึกถึงทุกวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี
นักบุญยุสติน เป็นนักปราชญ์ชาวปาเลสไตน์แห่งเมืองนาบลุส ในแคว้นสะมาเรีย ท่านเกิด
จากครอบครัวของคนต่างศาสนา แต่ว่าได้พบความจริงที่ไม่มีขอบเขตจากัดในองค์พระคริสตเจ้า
ท่านได้ทาการรวบรวมความคิดต่างๆ ของคริสตศาสนาไว้ในงานเขียนของท่านซึ่งได้ตกทอกถึงเรา
เพียง 2 เรื่องเท่านั้นคือ Apologies I-II และ The Dialogue with Trypho
ที่กรุงโรม นักบุญ ยุสติน ได้เปิดโรงเรียนขึ้นแห่งหนึ่ง ในโรงเรียนแห่งนี้ท่านได้จัดให้มีโต๊ะ
กลมสาหรับจะถกเถียงปัญหาต่างๆ ทางศาสนา ท่านได้ป้องกันพระศาสนจักรจากการโจมตีของ
พวกคนต่างศาสนาซึ่งทาให้ท่านต้องหลั่ง เลือดเป็นค่าความซื่อสัตย์ที่ท่านได้มีต่อพระศาสนจักร
( ค.ศ. 163 หรือ 165 ) ท่านได้เป็นกระบอกเสียงของพระศาสนจักรที่เต็มไปด้วยความห่วงใยที่
จะต้องเดินหน้าไปเผชิญกับโลก และเพื่อเปิด “การเจรจา” กับโลกเพื่อจะได้นาข่าวดีของพระศา
สนจักรไปให้
ในการอบรมพวกคริสตชนสารอง คือพวกที่กาลังต้องการจะเป็น คริสตชน นักบุญ ยุสติน
ได้พยายามชี้แสดงให้พวกเขาได้แลเห็ นถึงสายสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างศีลล้างบาปกับศีล
มหาสนิท ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสาคัญมากในประวัติศาสตร์พิธีกรรมของมิสซา ท่านกล่าวว่าคา
ภาวนาของบูชามิสซา ( บทขอบพระคุณ ) เป็นการทาตามคาสั่งของพระเยซูเจ้าที่ว่า “จงทาสิ่งนี้

เพื่อเป็นการระลึกถึงเรา” โดยไม่มีการหยุดเลยตลอดระยะเวลาเป็นศตวรรษ ๆ
พระศาสนจักรเมื่อต้องการที่จะปฏิรูปปรับปรุงบูชามิสซาเสียใหม่ ได้คานึงถึงสิ่งต่างๆ ที่
ได้รับจากพระคริสตเจ้าและต้องการที่จะถ่ายทอดให้สัตบุรุษตามที่ควรจะต้องเป็น ทั้งต้องการที่ จะ
สร้าง “กลุ่มสัตบุรุษ” รอบๆ โต๊ะศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยบูชามิสซานี้ด้วย
ทุกวันนี้มีความต้อ งการที่จะสร้างและหารูปแบบใหม่สาหรับการอบรมพวกคริสตชน
สารองที่ต้องการจะมาสู่ความเชื่อ และสาหรับพวกที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว พวกเขาต้องทาให้
ความเชื่อนี้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่และเจริญชีวิตความเชื่อนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จาเป็นที่จะต้อง
นาเอาพระวรสารของพระเยซูเจ้ามาใช้ให้ถูกต้อง และนาเอาการอภิบาลสัตบุรุษอันมุ่งที่จะสร้าง
“กลุ่มสัตบุรุษ” ให้เป็นแบบคริสตชน เปิดกว้าง มีอัธยาศัยไมตรี เต็มไปด้วยใจร้อนรน มีความรัก
ใคร่กันฉันท์พี่น้อง ที่จะมาช่วยสนับสนุนการกลับใจอย่างแท้จริง ของพวกคริสตชนสารองใหม่ ทั้ง
เป็นการเป็นพยานยืนยันที่เป็นตัวอย่างอันดีงามสาหรับสมาชิกทุกคนด้วย ถ้าหากว่าขาดสิ่งนี้ก็จะ
ทาให้ผู้ที่ได้กลับใจแล้วส่วนใหญ่ไม่ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อและในการประกอบคุณงามความดีได้ดี
เท่าที่ควร

