ปีที่ 31
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2 – 8 ตุลาคม 16

พระสงฆ์ประจาบ้านพักสงฆ์ท่าแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

 ข้อคิดประจาอาทิตย์

พระวรสารวันนี้บอกความจริงแก่เรา 2 ประการ
ประการแรกเกี่ยวกับ “พลังของความเชื่อ”
พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‚ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่า
‘จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน‛ เมล็ดมัสตาร์ดมีขนาด
เล็กที่สุดในบรรดาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ ส่วนต้นหม่อนเป็นไม้ชนิดหนึ่ง หากนําเมล็ด
มัสตาร์ดกับต้นหม่อนมาเปรียบเทียบขนาดกัน คงเหมือนเอาเรือบดไปจอดเทียบเรือบรรทุก
เครื่องบิน
อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเลือกใช้พันธุ์ไม้สองชนิดที่ไม่นา่ จะเทียบเคียงกันได้ เพื่อขับ
เน้น ‚พลังของความเชื่อ‛ ให้เห็นเด่นชัด ลําพังความเชื่อเพียงน้อยนิดเท่าเมล็ดมัสตาร์ด ก็
สามารถเคลื่อนต้นหม่อนที่ใหญ่โตกว่ามากให้ไปขึ้นอยู่ในทะเลได้
ในกรณีนี้ เราจึงไม่จําเป็นต้องเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสตามตัวอักษร แล้วด่วนสรุปว่า
เมื่อเชื่อและรับศีลล้างบาปแล้ว เราสามารถสั่งต้นหม่อนให้ไปขึ้นในทะเลได้เพราะประเด็น
สําคัญที่พระองค์ต้องการสอนเราคือ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ย่อมเป็นไปได้เสมอหากเรา ‚เชื่อ‛ ว่า
เป็นไปได้ แม้ความเชื่อนั้นจะน้อยนิดเท่าเมล็ดมัสตาร์ดก็ตาม
แต่ถ้าเรา ‚เชื่อ‛ ว่าเราสามารถอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของเราให้เป็นคนดีได้ เรา
สามารถทําให้สังคมของเราปลอดจากยาเสพติด การฉ้อราษฎร์บังหลวง การละเมิดทางเพศ หรือ

เชื่อว่าเราสามารถทําให้สังคมของเราเป็นพระอาณาจักรของพระเจ้าได้ และตัวเราเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมได้ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปได้ และจะเกิดขึ้นจริงสักวันหนึ่ง !เราคริสตชน
ไม่เพียงเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้น แต่ยัง ‚เชื่อมั่น‛ ในองค์พระเยซูเจ้าอีกด้วย เราจึงไม่ถูกปล่อยให้
เผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ตามลําพัง…แต่เรามีพระองค์ผู้ทรงสรรพานุภาพอยู่เคียงข้างและ
พร้อมช่วยเหลือเราเสมอ นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่อย่างยิ่งของความเชื่อ !
ประการที่สอง เราจะทวงบุญคุณจากพระเจ้าไม่ได้
ทุกครั้งที่ทําความดีหรือประกอบกิจอันเป็นบุญกุศล เราจะถือเอาพระเจ้าเป็น ‚ลูกหนี‛้ ของ
เรา หรือจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากพระองค์ไม่ได้เป็นอันขาดดุจเดียวกับคนใช้ที่กลับจากทุ่งนา
หลังเลิกงาน ย่อมไม่อาจเรียกนายเป็นลูกหนี้ได้ อีกทั้งไม่อาจเรียกร้องสิทธิที่จะกินอาหารร่วม
โต๊ะกับนายได้ และนายก็ไม่จําเป็นต้องขอบใจเขาด้วยเพราะ ‚คนใช้‛ ในกรณีนี้ตรงกับคํากรีก
doulos (ดูลอส) ซึ่งแปลว่า ‚ทาส‛ และตามกฎหมาย ทาสมีสถานภาพเทียบเท่าสมบัติชิ้นหนึ่ง
ของนาย จึงต้องเป็นของนาย โดยนาย และเพื่อนาย ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์
นั่นคือ ทาสต้องรับใช้นายทุกลมหายใจ จริงอยู่ที่ทุกวันนี้การใช้แรงงานทาสเป็นสิ่งน่า
รัง เกียจและผิดกฎหมาย เพราะคนงานทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามความยุติธรรม ดังที่
พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า ‚คนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของตน‛ แต่เราจะเรียกร้องค่าจ้างจาก
พระเจ้าไม่ได้ !เพราะธรรมชาติของพระเจ้านั้นแตกต่างจากมนุษย์ชนิดไม่อาจเทียบเคียงกันได้
ดังเช่นกรณีของนายกับทาสเลย
พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างมนุษย์ แต่นายเป็นเพียงมนุษย์ผู้ซื้อมนุษย์ไปเป็นทาส อย่างไรก็
ตาม แม้เราจะเรียกร้องค่าจ้างหรือทวงบุญคุณจากพระเจ้าไม่ได้ ก็มไิ ด้หมายความว่าชีวิตของเรา
จะสิ้นหวังเพราะ พระเจ้าทรงเป็น ‚บิดาผู้ใจดี‛ และเปี่ยมด้วย ‚ความรัก‛ ที่พร้อมจะประทาน
ทุกสิ่งแก่เราอยู่แล้ว !
‚ความรัก‛ ที่ไม่ทําให้เรานั่งนับวันและชั่วโมงเพื่อคิดค่าแรงตามกฎหมาย แต่ทําให้เรา
ทุ่มเทชีวิตและจิตใจทําทุกสิ่งเพื่อผู้ที่เรารัก โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากหรืออามิสสินจ้างใดๆ
หรือว่าหัวใจของเรา ‚ขาดรัก‛ ไปเสียแล้ว ?!

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 16 จํานวน 19,777 บาท ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 16 : อ่านพระวาจาโดย นางนภาพร อุปรี กับ
นางศศิธร จันทรังษี พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 : กํานันประสิทธิ์ / สท.สมจิตร /
สท.สุรศักดิ์ / คุณอดุลย์
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 16 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 16 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ศิรินันท์ แร่ถ่าย กับ
น.ส.อริษา พาพรมลิก
5. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 16 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ และขอ
เชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซาผู้สูงอายุ เวลา 10.30 น. ทางวัด ของดมิสซา ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์
6. ขอเชิญร่วมฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ : วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 16 พร้อมกับฉลองครบรอบ
บวช 25 ปีของคุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา และคุณพ่ออัลฟองโซ สุรวุฒิ สมงาม มิสซาเวลา
10.00 น. จะมีมิสซาเตรียมจิตใจ 3 คืน จึงขอเชิญชวนพี่น้องทําอาหารโรงทานธารน้ําใจใน
โอกาสนี้ด้วย พร้อมกับประดับธงทิวตามถนนที่จะใช้แห่แม่พระ
7. วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 16 : มิสซาที่ 1 คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา จะมาถวายมิสซาโมทนาคุณ
พระเจ้าครบรอบ 25 ปี บวช ในฐานะเป็นลูกวัดท่าแร่
8. เชิญร่วมฉลองอารามชีลับกาปูชิน : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 16 พร้อมกับฉลอง 25 ปี การถวาย
ตัวของซิสเตอร์ฟรังซิสกา อนุสงค์ คอมแพงจันทร์ และซิสเตอร์บอนาเวนตูรา วรรณิดา
ด้วงทอง มิสซาเวลา 10.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้องทําอาหารโรงทานธารน้ําใจในโอกาสนี้
9. สัมผัสกระแสเรียกบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ : วันที่ 13 – 17 ตุลาคม 16 ดังนั้นเด็ก ป. 6 และ ม. 4
ขึ้นไป สนใจสมัครเข้าเป็นเณร ให้มาแจ้งชื่อที่บ้านคุณพ่อเจ้าวัด
10. สวดแม่พระตามบ้าน : สามารถสวดได้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน และวันที่ 4 พฤศจิกายน จะ
ปิดเดือนแม่พระพร้อมกัน มิสซาเย็น ที่สุสาน สําหรับบ้านไหนไม่เคยเอาแม่พระเข้ามาสวด
ที่บ้าน ปีพระเมตตานี้ คุณพ่อก็อยากจะเชิญชวนนะครับ

11. คุณพ่อจะจัดให้มีคาสอนช่วงปิดเทอมตุลาคม : สําหรับเด็กที่ไม่มีโอกาสเรียนคําสอน เช่น
เด็กที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลที่สกลนคร หรือเด็กที่อยู่ไกล จึงขอให้มาติดต่อแจ้งชื่อที่บ้านพัก
พระสงฆ์
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายสุดใจ คุ้มเจริญ บุตรนายสมหมาย คุ้มเจริญ กับ
นางสมัย เหลืองอ่อน เลขที่ 10 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีษะเกษ กับ มารีอา วีณา ซึมเมฆ
บุตรีนายกมล สอนอาจ กับ นางวดี ซึมเมฆ เลขที่ 199 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
13. เงินทาน - ซองขอมิสซาแท่นพระ : ชุมชนสุขสันต์ 7,464.- / คุ้มโนนสําราญ 2,711.- /
ชุมชนป่าหว้าน 7,091.- / คุ้มนาซาแร็ธ 3,840.- / ชุมชนสามัคคี 12,586.- / ชุมชนสหมิตร
สัมพันธ์ 10,978.- / ชุมชนบ้านใหม่,สมประสงค์ 7,244.- / ชุมชนท่าสะอาด 3,377.- /
ชุมชนสร้างแก้ว 9,101.14. เงินทานสวดแท่นพระ : นักบุญอันตน หมู่ 3 840 บาท
15. กระเบื้องตึกคาสอน เวลานี้ได้ครบหมดแล้ว คุณพ่อขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันทําบุญ
บริจาค โดยเฉพาะครอบครัวนายแพทย์วีระวัฒน์ – คุณศศินา สุขสง่าเจริญ ที่ช่วยบริจาค
จํานวน 242 กล่อง เป็นเงิน 60,500 บาท / ครอบครัวยายกวี๋ 2 กล่อง / คณะครูคําสอนวัด
ท่าแร่ 4 กล่อง / ครอบครัว นายฐานิตย์ – ภักศกร พลวัธ 1 กล่อง / ยายบรรเทา ศรีวิไล
อุทิศให้พ่อ แม่ ลูก สามี 4 กล่อง / ครอบครัวนายขจรศักดิ์ ทองอันตัง นางนันท์ธานิตย์
ชัยหมื่น 4 กล่อง / ครอบครัวป้าวิราวรรณ เสมอพิทักษ์ อุทิศให้ยอแซฟ ประสพ,ยอแซฟ
วีระวัฒน์ เสมอพิทักษ์ พ่อ แม่ ทั้งสองฝ่าย และญาติทลี่ ่วงลับ วิญญาณในไฟชําระ 2 กล่อง /
พลมารีย์เปรสิเดียมผู้ปฎิสนธินิรมล 5 กล่อง
16. รายการต่อไป ก็คอื สี ที่จะทาตึกทั้งสอง : ทั้งภายนอกและภายใน รวมค่าแรงด้วย เป็นเงิน
200,000 บาท คุณพ่อขอพี่น้องช่วยกันทําบุญบริจาคต่อไปตามจิตศรัทธา โดยเฉลี่ยเป็นถัง
ให้น้อยลงเพื่อง่ายในการบริจาค คือถังละ 500 บาท จํานวนที่ต้องการคือ 400 ถัง : ป้านาง
600.- / ครอบครัว อ.เพลินพิศ ราชชมภุ อุทิศให้เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน,มีคาแอล
ชูศักดิ์ โสรินทร์ 1,000.- /

จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2016
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.
อาทิตย์
2 ต.ค.16
07.30 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่น้องชำวท่ำแร่ทุกท่ำน 
 สุขสําราญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว และ
ทุกคน
 สุขสําราญครอบครัว อ.เขียน แก้วกิ่ง
 สุขสําราญครอบครัว นายเรืองสิทธิ์ พจนโสภากุล
 สุขสําราญแด่ ครูสดใส มีสูงเนิน
 สุขสําราญครอบครัว นายพลสิทธิ์ นางดวงแข เดชาเลิศ
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คํามี,มอนิกา คําต่อน,เซซีลอี า หา,โทมา
สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี,ยอแซฟ คําภา,เปโตร บัวจันทร์
อําจุฬา,ฟรังซิส ลําไย คําศรี วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ จัสติน ถนอม นิยมธรรม,มารีอา ปิยะรัตน์
เหนือกลาง,ซิสเตอร์เซกุนดา มารีย์ ฟลอลา โสรินทร์ วิญญาณ
ญาติพี่น้องตระกูลนิยมธรรมชาวท่าแร่ที่ล่วงลับทุกคน
วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ธานี เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ เปโตร จํานงค์,อักแนส คําปุน พงศ์พิศ,
แคทธารีน อัจฉรา บัวทอง,มีคาแอล หนูเจียม,เทเรซา ละมัย
,อันนา อําไพ,กาทารีนา สุวรรณา วิญญาณลูกหลานที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา บุญมี ดาลุนพันธ์
 อุทิศให้ เปโตร สมพล ฮันวงศ์
 อุทิศให้ บราซิล นารี ไชยวังราช
 อุทิศให้ ยอแซม คําเพียน ก้วนคําอุ้ย
 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล


ผู้ขอ

ทาบุญ

คุณชลิตา

200

ยายมาลี
นายเรืองสิทธิ์
ครูสดใส
นางดวงแข
นางพิสมัย

200
200
200
300
200

คุณชลิตา

นางลํายง
ค.คพ.อุ๊ด

บร.ศีลวัต
นางวิภาภรณ์
ป.ความรอดฯ
นางลําคอง
ยายสมจิตร

200

300
500

200
200
500
200
200

อาทิตย์
2 ต.ค.16
10.30 น.

 อุทิศให้ โมเสส ปรีดา,มาร์ธา หนูเพียง,เอลีซาเบ็ธ สุดใจ,
นางดวงแข
เบเนดิกโต พจมาน,มารีอา ประสาท,มารีอา บุญมาก,เทเรซา
วิไลลักษณ์ เดชาเลิศ,เอากุสติโน ศราวุธ เจนเกษม,ราฟาแอล
ทองมา,อันนา ศรีใคร,เปาโล ปราโมทย์ แร่ถ่าย
 อุทิศให้ มีคาแอล วิลัย เสมอพิทักษ์
ภรรยา
 สุขสําราญแด่ น.ส.ประภาพร,นายเจษฎา อุปพงษ์ และลูกๆ น.ส.ประภาพร
หลานๆทุกคน,อุทิศให้ มารีอา ยายไข่ อุปพงษ์,มีคาแอล สวาท
,เทเรซา จันทร์จิรา,ฟรังซิส เซเวียร์ ประสาท,ยูลีอานา บัวพา
อุปพงษ์,ฟิลิป บัวไหล,อันนาตาเซีย ประเสริฐ แสนสุรวิ งศ์,
เปโตร ออม กิติราช,มาระโก ไอสวรรค์ อินธิเสน,มารีอา
รัตนาภรณ์ คงฉาย,นายประพจน์ คารวะ,คุณแม่พิมพา สิงหา,
เปาโล ธนากร จันทรังษี,ยวง บัปติสตา นิจจา ผาด่านแก้ว
วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว นายวีระพงศ์ นางราณี สุขสง่าเจริญ,
นางราณี
อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด อุดมเดช,
แอนโทนี่ บัญชา พรหมอารักษ์,มารีอา เอิน,เปโตร แก้ว
สุขสง่าเจริญ วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว นางอรสิทธิ์ มือกุศล, อุทิศให้ เปโตร
นางอรสิทธิ์
คําเขียน,มารีอา อ่อนสา มือกุศล,เทเรซา ซูซานนา,มีคาแอล
วรชัย,ยอแซฟ ไกรเชษฐ์ หาญรินทร์
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารีอา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
ลูกหลาน
มีคาแอล มงคล เจริญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์ วิญญาณ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
ครูชูศรี
อันนา บุญปลูก กายราช
 อุทิศให้ เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว
ครูอ้อ – ลูกๆ
 อุทิศให้ อันนา ยุพิน จันทรังษี
ลูกๆ
 อุทิศให้ มอนิกา ไพศาล กายราช
นางวัตนีย์
 อุทิศให้ เปโตร ธานี,เทเรซา ประพันธ์ เสมอพิทักษ์
นายสิทธิชัย

500

200
300

300

300

200

200
200
200
200
200

อาทิตย์
2 ต.ค.16
19.00 น.
วันจันทร์
3 ต.ค.16
วันอังคาร
4 ต.ค.16
06.00 น.
14.30 น.
วันพุธ
5 ต.ค.16
06.00 น.

 สุขสําราญแด่ ป้าโจ
 สุขสําราญแด่ น.ส.สุนทรัตน์ ราชคํา,น.ส.อารญา
ภักดีสวัสดิ์

ป้าโจ
นางสุนทรัตน์

14.00 น.  มิสซาปลงศพ อันนา บาเหลิน ดิ่นถิ
 อุทิศให้ ยวง อ่อนจันทร์,มาทินดา คําใบ เถาวัลย์,โทมา
อ่อน,มารีอา นวลตา ซึมเมฆ,เปโตร ดาบกองพัน แสงเสน,
เปโตร ฉลองชัย จันทะพัน,อันนา สิริวรรณ แสนปาก
 มิสซาสมรส นายสุดใจ คุ้มเจริญ กับ น.ส.วีณา ซึมเมฆ

นางจิราภรณ์

1,000

ป้าคนึงนิตย์

200

น.ส.วีณา

1,000

ป้าบุญลอง

200

ลูกๆ
ป้าคนึงนิตย์

500
200

คุณอนันทิตา

200

คุณอนันทิตา

200

ป้าคนึงนิตย์

200

นายณรงค์

300

 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน,อันนา บาบ่าน,เปโตร องขาย,อัน
นา บาขาย,เปโตร วิ๋ง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง,อันนา คําพี
,เปโตร วิชัย,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร ปรีชา ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนา ยุพิน จันทรังษี ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ เปาโล สุพรรณ,กาทารีนา หนูพร เหมะธุลิน,
ยอแซฟ ทนงศักดิ์,มีคาแอล วิจิตร,เปาโล ประสิทธิ์,มารีอา
ประสาน,ฟรังซิสโก ปราโมทย์ อุดมเดช,แอนนา กนกวรรณ
เหมะธุลิน,เปาโล ประดิษฐ์,มีคาแอล ปราโมทย์ โสรินทร์
 อุทิศให้ ยอห์น ทองมี,เปโตร ปาน,อานัตตาเซีย อินตา
ชัยวังราช,ยวง พวง,ซาบินา นวล จันทรังษี วิญญาณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร คําแผ่น,อันนา บุญเพียง,ยอแซฟ เชิดศักดิ์,
ซีมอน วชิระ,นิโคลัส อุทัย,ยอแอซฟ ดําเกิง เสมอพิทักษ์
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
วันพฤหัส  อุทิศให้ เปาโล ประสิทธิ์ อุดมเดช,ฟรังซิส คําสุข,อันนา
6 ต.ค.16 หนูหลาบ ,ยอห์น ประจวบ,อันเดร บุญเริ่ม,อันเดร สุฤทัย,
06.00 น. ด.ช.บุญโชติ,ด.ช.นิลิ้ม,ด.ญ.เติมใจ,ด.ญ.มะยุรี ซึมเมฆ
วันศุกร์  สุขสําราญครอบครัว นายณรงค์ นางรจนา กายราช,
7 ต.ค. 16 อุทิศให้ นิโกเลา ฉวี,อันนา คําเตียน,อังแนส จิราภรณ์,
06.00 น. มีคาแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มารีอา บาเคลือบ 

500
200
10.30 น.
วันเสาร์
8 ต.ค. 16
06.00 น.

กายราช,เปโตร องเทียว,อันนา บาเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,
บาโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ ราชนิกูล วิญญาณในไฟชําระ
 สุขสําราญแด่ ผู้สูงอายุทุกท่าน
 อุทิศให้ มีคาแอล เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิงห์

ผู้สูงอายุ
คุณกอบแก้ว

200
200

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
( องค์อุปถัมภ์ผู้สิ้นใจอย่างโดเดี่ยว )
ระลึกถึงทุกวันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี
จากวัยหนุ่มที่เอาแต่ความสนุกสนานและไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร ฟรังเชสโกก็ได้กลับใจมาหาพระ
คริสตเจ้า และได้ยึดถือปฏิบัติพระวรสารตามตัวอักษรเลยทีเดียว ทั้งได้ใช้ชีวิตในการ เลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้
ยากจน และทําทุกสิ่งทุกอย่างตามน้ําพระทัยของพระ เจ้าพระบิดา และ ในการเลียนแบบทําตัวให้เหมือนกับ
พระเยซูเจ้าอย่างที่สุดนี้เองที่ท่านได้รับรอยแผลอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ‚จงยึดเอารอยแผลแห่งพระทรมาน
ของพระคริสตเจ้า ไว้ในร่างกายของท่าน‛
ฟรังเชสโกไม่ได้ยึดถือชีวิตนักบวชตามแบบแผนขนบธรรมเนียมที่ได้เคยปฏิบัตกันมา ตั้งแต่สมัย
โบราณ ท่านได้สร้างภราดรภาพ และคณะนักบวชฟรังซิสกันที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งกําเนิดมาจากท่าน เพราะได้พบ
ชีวิตแบบอย่างของนักบวชในตัวท่านมากกว่าในกฏวินัยเสียอีก รูปแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของฟรัง เชสโก
นั้นได้แผ่ขยายไปทั่วโลกโดยคณะนักบวชชั้นที่สาม และเชื่อมสัมพันธ์ทุกๆ คนที่ถือว่าจิตตารมณ์เหนือกว่า
ตัวอักษรและความรักเหนือกว่าความยุติธรรม
งานแพร่ธรรมของท่านและการประกาศพระวรสารถึงเรือ่ งสันติภาพ และคุณความดีได้ เข้าไปถึง
จิตใจของประชาชนและชนชั้นทางสังคมซึ่งบ่อย ๆ ได้มีการต่อสู้กันเองในระหว่างพวก เขา น้อยคนนักที่จะ
มีอิทธิพลมากมายอย่างนั้นต่อสังคมในสมัยของตนหรือ ในสมัยต่อมาก็ตาม ได้เหมือนกับฟรังเชสโก ท่าน
มีทัศนวิสัยในการมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ดังที่ท่านได้แสดงออก ในความรักที่ท่านมีต่อความยากจน จิตตา
รมณ์แห่งพระวรสารของท่านเป็นการฟื้นฟูบูรณะ และปฏิรูปอย่างแท้จริงสําหรับชีวิตคริสตชนอันเป็นไปตาม
ครรลองของพระศาสนจักร ดังนั้นจากตัวอย่างของท่านนี้เองที่ต้องถือว่าเป็นสารที่มีชีวิตชีวาสําหรับโลก
ปัจจุบัน นักบุญ ฟรังซิส แห่งอัสซีซี เป็นองค์อุปถัมภ์ที่สําคัญของประเทศอิตาลีร่วมกับนักบุญ คาธารีนา แห่ง
เซียน

