วันที่ 14 - 20 มกราคม 18 ปีที่ 33 ฉบับที่ 3
พระสงฆ์ประจาวัดท่าแร่

มิสซา 06.30 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
ขณะนั้นเป็ นเวลาประมาณบ่ ายสี่ โมง ชีวติ คริ สตชนเริ่ มด้วยการเรี ยกจากพระเจ้าเสมอ
ในพระคัมภีร์จึงมีเรื่ องราวมากมายสอนเราเกี่ยวกับกระแสเรี ยก
ประสบการณ์หนึ่ง นักบุญยอห์น บัปติส เตรี ยมทางสาหรับพระเยซูเจ้า ได้เชิญศิษย์ให้
ติดตามพระองค์ ศิษย์กลุ่มแรกมาจากกลุ่มของนักบุญยอห์น บัปติส ยอห์นตระหนักว่าพระเยซู
เจ้าเป็ น “ลูกแกะของพระเจ้า” ในเค้าโครงของหนังสืออพยพ พระวรสารตอนนี้ก็เช่นกันแนะนา
หัวข้อการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ โดยผ่านความตาย ภาพลักษณ์ของลูกแกะก็เป็ นการแสดง
ออกถึงเรื่ องนี้ แต่ก็เกี่ยวถึงลูกแกะที่ได้รับชัยชนะด้วย ดังที่หนังสือวิวรณ์ได้เสนอ ดังนั้นศิษย์ท้งั
สองคนนี้ที่ติดตามพระเยซูเจ้าได้รับการเตือนถึงความยากลาบาก และความเสี่ยงของการเลือกนี้
พระเยซูเจ้าถามพวกเขาว่า “ท่านต้องการสิ่งใด” พระองค์ทรงถามเพือ่ ตรวจสอบความ
เชื่อของศิษย์ท้งั สองที่เพิ่งมาถึง พวกเขาตอบว่า “รับบี” (ซึ่งแปลว่า พระอาจารย์) และถามต่ออีก
ว่า “พระองค์ทรงพานักอยูท่ ี่ไหน” คาถามนี้ดูเหมือนแสดงถึงความปรารถนาจะร่ วมชีวติ กับ
พระเยซูเจ้า พระองค์ก็ตอบชัดเจนมากๆ คือ “มาดูซิ” ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็ นประสบการณ์ตรง
นักบุญยอห์น ผูน้ ิพนธ์พระวรสารเป็ นผูใ้ ห้แรงบันดาลใจเรื่ องนี้ ไม่เคยลืมเวลาที่เขา
พบปะกับพระเยซูเจ้า “ขณะนั้นเป็ นเวลาประมาณบ่ายสี่โมง”เหมือนทุกเหตุการณ์ที่เราประทับ
ใจในชีวติ เราจะจดจาการพบปะ รายละเอียด กาหนดเวลาชัดมิได้มีความสาคัญมากสาหรับ

เรา ถ้าบอกว่า 10 โมงเช้า หรื อ บ่ายสองโมง แต่มนั สาคัญสาหรับผูท้ ี่มีประสบการณ์ตรง เรื่ องนี้
เป็ นประจักษ์พยานถึงเหตุการณ์น้ นั พร้อมรอยประทับใจส่วนตัว รายละเอียดนี้ดูเหมือนไม่
สาคัญแต่บรรจุสาระชัดเจน เราทุกคนมี “เวลาประมาณบ่ายสี่โมง” คล้ายๆ กัน ช่วงเวลาสูงสุดที่
พบปะกับพระเจ้า ที่ให้กาลังใจเราในเวลายากลาบาก
โปรดตรัสเถิด พระเจ้ าข้ า การพบปะกับพระเจ้ามิได้ถูกจากัดแค่บรรดาศิษย์กลุ่มแรก
ธรรมชาติของเหตุการณ์น้ ีทาให้ตอ้ งแบ่งปั นต่อไป การติดตามพระเยซูเจ้ามิใช่เป็ นเรื่ องส่วนตัว
แต่ยงั ต้องแบ่งปั นในชุมชน เส้นทางจาริ กของประชากรแห่งพระเมสสิ ยาห์ ต้องเริ่ มต้นด้วยการ
พบปะโดยตรงกับพระเจ้า การพบปะนี้เกิดขึ้นในชุมชน “เราพบพระเมสสิ ยาห์แล้ว”
หนังสือซามูแอลเล่าเรื่ องกระแสเรี ยกที่งดงาม ซามูแอลไม่เข้าใจกระแสเรี ยก ตอนแรก
จึงสับสน คิดว่าเอลีเรี ยกเขา ในที่สุด เมื่อขอคาแนะนาจากเอลี เขาจึงตระหนักว่าเป็ นเสี ยงเรี ยก
ของพระเจ้า ให้เขามารับใช้พระองค์ เขากล่าวว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตรัสมาเถิด ผูร้ ับใช้ของ
พระองค์กาลังฟังอยู”่ เราต้องพร้อมเสมอ เพราะทุกสิ่งในเราเป็ นส่ วนหนึ่งในการเรี ยกของพระ
เจ้า ร่ างกายของเราเป็ นพระวิหารของพระจิตเจ้า
พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 18 จานวน 15,480 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 18 : อ่านพระวาจาโดย ครู ธนวัฒน์ กับ น.ส.น้ าทิพย์
ซึมเมฆ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร ว่ามป้อง /
คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 18 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุวรี บุริพา กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
5. วันอาทิตย์ หน้ า (อา. 21 มกราคม 18) : จะมีพธิ ีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัด
ล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด

6. พิธีเสกสุสานวัดอัครเทวดามีคาแอล แห่ งที่ 2 : เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม ที่ผา่ นมา ได้สาเร็จ
ไปด้วยดี คุณพ่อขอขอบคุณพีน่ อ้ งชาวท่าแร่ ทุกครอบครัว ที่มีส่วนในการทาบุญจนทาให้
สุสานของเราเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นมา ในส่วนของถนนคอนกรี ต ก็ขอพีน่ อ้ งได้ทาบุญต่อไปจน
กว่าจะครบ เพราะทางวัดก็ยงั เป็ นหนี้อยู่
7. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนท่าสะอาด 800 บาท
8. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว 310
ตรม. ยังเหลืออีก 1,315ตรม. : Michael Kuo – น.ส.สุทธิชา จันทร์ชนะ อุทิศให้วญ
ิ ญาณญาติ
พีน่ อ้ งที่ล่วงลับ 3 ตรม. / ครอบครัวนางพิศดา มังช้าง อุทิศให้ ยวง สุรี,มารี อา มักดาเลนา
ใสแก้ว,มารี อา สมจิตร มังช้าง 3 ตรม. / ลูกหลาน อุทิศให้ยอห์น จิก,อันนา คาแส่ว,ซาบีนา
สมร,มารี อา พงษ์ทอง ทองอันตัง 2 ตรม. / อุทิศให้เปโตร ตาเงี่ย,มารี อา ยายเสงี่ยม,เปโตร
สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์ 5 ตรม. / ครู ปราณี แสนเมือง – เด็กคาสอน 4 ตรม. / ชุมชนป่ าหว้าน 3
ตรม. / ผอ.เยีย่ ม – อ.ราไพวรรณ รุ จิพจน์ อุทิศให้โรซา มะลิ อุดมเดช ครบ 4 ปี ,อุทิศให้
เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน อุดมเดช,คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันตน เชิดชาย,ยวง
บัปติสตา ศราวุธ อุดมเดช,มารี อา สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ 3 ตรม. / นางประทัย ประเทพา 1
ตรม. / สุขสาราญครอบครัวยายสมหมาย งอยกุดจิก และลูกหลาน 1 ตรม. / อุทิศให้ยอแซฟ
หนูลม งอยกุดจิก 1 ตรม. / นางวิเลียม อุดมเดช อุทิศให้เปโตร คาเสี้ยน อุดมเดช,เปาโล
ศรี สุพรรณ เหมะธุลิน,กาทารี นา หนูพร,ยอแซฟ ทะนงศักดิ์,มีคาแอล วิจิตร,เปาโล ประสิทธิ์
,มารี อา วรัญญา,ฟรังซิ สโก ปราโมทย์ อุดมเดช 8 ตรม. / ครอบครัว อ.สุนทราภรณ์ มหาโยธี
อุทิศให้อนั นา กาวี เตินถิ 1 ตรม. คุณพ่ อขอขอบคุณพีน่ ้ องที่มีนำ้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลธรรมดา วันที่ 14 – 20 มกราคม 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.30 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

ทาบุญ

 สุ ขสาราญแด่ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่ พฒั นา
14 ม.ค.18 จากัดทุกคน
06.30 น.  สุ ขสาราญแด่ สมาชิกพลมารี ยเ์ ปรสิ เดียม ที่หลบภัยของ
คนบาปทุกคน

 สุ ขสาราญครอบครัว ครู นิยม – ครู ต๋ ุย เหนือกลาง, อุทิศให้
มารี อา ปิ ยะรัตน์,มอนิกา คาต่อน,ฟรังซิสโก คามี,โทมา สาย
,เซซีลีอา หา เหนือกลาง,จัสติน ถนอม นิยมธรรม
 โมทนาคุณพระเจ้า แม่พระ, อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล
เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,พระคุณเจ้า บาเย,พระคุณเจ้ามีแชล มงคล
ประคองจิต และบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชายหญิง ที่ล่วงลับ
 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 อ้นสู งเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ วิการ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร ปารเมศ ชมภูจนั ทร์ ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ โรซา มารี อริ ษา แดงลีท่า
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร
,ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง
 อุทิศให้ อันนา ประชาติ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์
ทองอันตัง,ยอแซฟ วาสนา,ลูซีอา วันดี,ลูกา จวน,เทเรซา
สุ รัตดาพร,ยอแซฟ วัฒนา อุปรี ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,เปโตร สาเร็ จ,โรซา สมมิตร
,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี,เปาโล อัมพร พาพรมลิก,เทเรซา
รู พินา มานะโพน,ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,มีคาแอล กุหลาบ

อาทิตย์

สหกรณ์ฯ

200

ป.ที่หลบภัย

200

ครู นิยม

200

-

-

นางพิสมัย

200

นางเรี ยม
แม่
พี่สาว
ลูกๆหลานๆ

200
200
200
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อุไรวรรณ
ลูกๆหลานๆ

200
200

ครู มาลินี

200



,ยอแซฟ เสถียร,ยอแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อังแนส
บุญเตือน ตระแก้วจิต วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทั้งสอง
ฝ่ าย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,เปโตร สาเร็ จ,โรซา สมมิตร
,เปาโล คาบัง,อันนา คาดี,เปาโล อัมพร พาพรมลิก,เทเรซา
รู พินา มานะโพน,ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,มีคาแอล กุหลาบ
,ยอแซฟ เสถียร,ยอแซฟ อนุชา,มารี อา อัจฉรา,อังแนส
บุญเตือน ตระแก้วจิต วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทั้งสอง
ฝ่ าย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว อ.หิ รัญ ครู ลดาวัลย์ แ ก้วเสถียร และ
14 ม.ค.18 ลูกหลาน
10.30 น.  สุ ขสาราญครอบครัว นายจอน, นางวิไลวรรณ,ด.ญ.แซนดี้
นิสเบธ, นายสมมิตร มือกุศล

 สุ ขสาราญแด่ นายสุ รชัย, น.ส.อุใลพร มรดก,ด.ญ.ปาริ ชาติ
, ด.ช.สุ รเดช มือกุศล, นางลาคอง, นายสุ ระศักดิ์ มรดก,
นางสิ ธิยา ทรงหาคา, ด.ช.ธนพัฒท์ มรดก
 สุ ขสาราญครอบครัว มามีกุล, ครอบครัว ยุติธรรม,อุทิศให้
ลูซีอา สมจิต,เปาโล วันทา,เปาโล ศักดิ์ณรงค์ มามีกุล,เปาโล
เบ,มารี อา มักดาเลนา บุญธรรม นามละคร วิญญาณลูก - ญาติ
พี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 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 คุณยายมารี อา เทียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ อันนา กาวี เตินถิ
 อุทิศให้ เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง, 

นางเดือนเพ็ญ

200

อ.ลดาวัลย์

200

วิไลวรรณ

300

อุใลพร

น.ส.ศกุนตลานายสุ ธิศกั ดิ์

300

200

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

ลูกๆ
อ.สุ นทราภรณ์
ลูกๆทุกคน
ลูก

200
200
200
200

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 ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ เทเรซา อันนา สมดา คาสุ ขุม
 อุทิศให้ ยอแซฟ บุญจันทร์ ดาลุนพันธ์ ครบ 9 ปี ,อากาทา
โสดา ดาลุนพันธ์
 อุทิศให้ เบเนดิก สมใจ มือกุศล,มารี อา อ่อนสา,ฟรังซิสโก
คาเขียน,มอนิกา หนูเจียม,เทเรซา ซูซานนา,มีคาแอล วรชัย
หาญริ นทร์
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิ มมา อุดมเดช,เทเรซา
จิราภรณ์,เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย, นายวิสุทธิ์ แก้วเสถียร
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน,คุณย่าสมบูรณ์
วงศ์ตาผา
 อุทิศให้ เปโตร ปราโมทย์,ยอแซฟ จาปา,มาร์ธา สนที
มรดก
 อุทิศให้ เทเรซา ดาริ นทร์ สมใจเพ็ง
อาทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว นางวดี ซึมเมฆ
14 ม.ค.18  สุ ขสาราญครอบครัว นายปรี ชา อุปพงษ์,ครอบครัวนาง
19.00 น. จินดา อุปพงษ์,ครอบครัวนายสิ ทธิชยั กระบอกโท, อุทิศให้
ยวง บุญมี,อันนา บัง,ยวง สมเนตร สี สาวัน,เทเรซา สมรัตน์,

เปโตร พิม,มารี อา หัก,ยอแซฟ อดิศกั ดิ์,อันเดร สถิต อุปพงษ์
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว สว่าง,
เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
สุ ระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย

นางโสมธิฏา
คุณสมสมร

200
200

นางอรสิ ทธิ์

300

อ.ลดาวัลย์

200

นางรัชดาพร

200

อุใลพร

300

ลูกๆ
นางวดี
นางสุ วิภา

500
200
400

แม่

200



บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
วันจันทร์  สุ ขสาราญแด่ สมาชิกกลุ่มสวดพระเมตตาทุกคน
15 ม.ค.18  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด คุณครู มาลินี ยงค์คาชา
06.00 น.  อุทศิ ให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ นามโยธา,มอนิกา ลบ,เอสเตวัง
ม้าว,ยวง เล้ง,เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี นามโยธา วิญญาณผู ้
มีพระคุณ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ มารี อา วัลย์เพ็ญ,เปโตร วีระศักดิ์,มอนิกา กุหลาบ
,มัทธิว สุ นทร มือกุศล
วันอังคาร  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นายอาพล เชียนพลแสน
16 ม.ค.18  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด เทเรซา ปภาวริ นทร์ อุปรี
06.00 น. (น้องลูกหมี)
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ชวนพิศ ยงบรรทม, อุทิศให้
เปโตร เรื องวิทย์,ลูกา ฮาด,อกุสตินา หัสดี, อันนา สมพร
ยงบรรทม,ตาโสภณ,ยายสมเพศ ไชยมาตย์ วิญญาณญาติพี่
น้องที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ อันนา ฉลอง,เปโตร บุญช่วย หาญริ นทร์,เปโตร
ศรี สมุทร,อักแนส ทองมา,ซิสเตอร์มารี อา กอแรตตี กองสี ,
ยอแซฟ วิชา ชมภูจนั ทร์,พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน
เสมอพิทกั ษ์ วิญญาณผูม้ ีพระคุณ วิญญาณในไฟชาระ
วันพุธ  สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ป้าบันเทา อินธิตก ครบ 67 ปี ,
17 ม.ค.18 อุทิศให้ โทมา ตาล,อันนา กาทอน,เทเรซา แจ่มใส,เปาโล
06.00 น. ชาติไชย อินธิตก,เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว,มีคาแอล ไพโรจน์
ยงคาชา วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร เหมือน บุดดีดว้ ง
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส
18 ม.ค.18

กลุ่มสวดฯ
ครู มาลินี
คุณครู ปรี ยาพร
อ.ละออศรี

200
200
200
200

วิไลวรรณ

300

นางมะลิ
น้องลูกหมี

200
200

อ.ชวนพิศ

200

ผอ.ทรงวุฒิ

200

ป้าบรรเทา

300

ยายวิลเลียม
-

500
-

วันศุกร์
19 ม.ค.18
06.00 น.
วันเสาร์
20 ม.ค.18
06.00 น.
07.30 น.
10.00 น.

 โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ละออศรี
หาญริ นทร์ , สุ ขสาราญแด่คุณครู ,อาจารย์ ผูม้ ีพระคุณทุกคน
 อุทิศให้ กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด มารี อา กมลชนก แซ่กงั
 สุ ขสาราญแด่ นายสุ นนั ท์ – นางอาทิตยา จาปาราช,
อุทิศให้ เปโตร คูณ,มารี อา พรหมมา,คามิลโล ทองจันทร์,
มาร์ธา เชย จาปาราช วิญญาณลูก ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 มิสซาอุทิศให้ เปโตร ปารเมศ ชมภูจนั ทร์ ครบ 100 วัน
 มิสซาอุทิศให้ เทเรซา วิมาน ทรงหาคา ครบ 1 ปี , เปโตร
วีระศักดิ์ ทรงหาคา ครบ 3 ปี 6 เดือน

อ.ละออศรี

200

ญาติพี่นอ้ ง
แม่
นายสุ นนั ท์

500
500
200

แม่
ลูกหลาน

1,000
500

นักบุญอันตน ( อธิการ )
ระลึกถึงทุกวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี
“ ถ้าเจ้าอยากเป็ นผูค้ รบครันบริ บรู ณ์ จงไปขายทุกสิ่ งทุกอย่างที่เจ้ามี และแจกจ่ายให้คนจน
แล้วตาม เรามา ” คาเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้านี้ นักบุญ อันตน ได้ฟังขณะที่มีอายุได้ 20 ปี เศษ และ ได้
กลายเป็ นสัญลักษณ์ หรื อหมายสาคัญที่เรี ยกท่านให้ไปสู่ชีวิตฤาษี
นักบุญอันตน ได้เจริ ญชีวิตเป็ นฤาษีโดดเดี่ยวในที่ราบสูงของประเทศอียิปต์ แต่ว่าภาย ใน
เวลาไม่ชา้ ท่านได้เริ่ มมีความรู้สึกว่าชีวิตโดดเดี่ยวเช่นนี้ ย่อมมีภยั อันตรายสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้เตรี ยมตัวมา
อย่างดี ท่านจึงได้ริเริ่ มก่อตั้งรู ปแบบของชีวิตที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่คณะ มีการสวดภาวนาโดยมีผใู้ หญ่
คอยแนะนา เจริ ญชีวิตอยูด่ ว้ ยกันฉันท์พี่นอ้ ง และนี่แหละที่จะเป็ นเครื่ องช่วยหรื อหนทางที่จะนาไปสู่
ความศักดิ์สิทธิ์ ดีกว่าการปฏิบตั ิที่เคร่ งครัดบางอย่างของชีวิตฤาษีเสียอีก ท่านได้ร่วมมือกับนักบุญ
อาธานาส ในการต่อสู้กบั พวก เฮเรติกที่นิยมอารี อุส ชีวิตฤาษีของท่านนั้นมีอิทธิพลไปจนถึงชีวิตฤาษี
ของพระศาสนจักรตะวันออกด้วย
ชีวิตฤาษีได้ถือกาเนิดขึ้นในฐานะที่เป็ นพยานแห่งความชิดสนิทเป็ นอันหนึ่งอันเดียว กัน ของ
บรรดาหัวใจทั้งหลาย กับการเรี ยกร้องของอุดมการณ์ทางพระวรสารที่แท้จริ ง
ขอให้ทุกหมู่คณะที่ทาการถวายบูชามิสซาได้ทาการพิจารณาทบทวนถึงค่านิยมนี้ คือพระ
คริ สตเจ้าผูไ้ ด้ถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชาที่ทรงชีวิตแด่พระบิดาเจ้า ได้ยอมปฏิเสธ และสละละตัว
พระองค์เองจนกลายเป็ นปังที่เจือจุนเผื่อแผ่สาหรับชีวิตของโลก

