ปี ที่ 32
ฉบับที่ 25
18 – 24 มิถุนายน 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อเจริญโชค สั นดี / คุณพ่อกฤษฎา ว่ องไว

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้ น

พระเยซูเจ้ าตรั สว่ า “เราเป็ นปั งทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ”

สัญลักษณ์แห่งเอกภาพที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ดูเหมือนจะสร้างความขัดแย้งมากที่สุด ท่ามกลาง
บรรดาศิษย์ของพระเยซู เจ้าได้อย่างไร ความไม่ลงรอยกันคงอยูแ่ ม้ภายในคณะต่างๆ และนิกาย
ต่างๆ ทุกคนต่างประกาศยืนยันว่าติดตามพระคริ สตเจ้าผูก้ ลับคืนพระชนมชีพเหมือนกัน
ข้อความเชื่อในพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ทาให้เกิดการโต้เถียง แม้ยอ้ น
หลังไปในสมัยของพระเยซูเจ้าเอง ตามที่ได้ไตร่ ตรองจากพระวรสารวันนี้ บางคนผูไ้ ด้ติดตาม
พระเยซู เจ้าจนถึงจุดนี้จะเดินจากไป สาเหตุเพราะเรื่ องนี้ เข้าใจหรื อเชื่อยากมาก
ไม่มีปัญหา นี่เป็ นเรื่ องความเชื่อลึกซึ้ ง สาหรับพี่นอ้ งสัตบุรุษ (ผูม้ ีความเชื่อ) เรื่ องนี้ไม่มี
อะไรสลับซับซ้อน หากเราเชื่ อพระเยซู เจ้าได้ทรงเปลี่ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น และได้ทรงเลี้ยง
ประชาชนห้าพันคน หากเราเชื่อพระเยซูเจ้าทรงทาให้คนตายกลับมีชีวติ และทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพเองจากคูหา ทาไมเรื่ องนี้จะยากสาหรับเรา หรื อใครๆว่าพระเยซู เจ้าเองจริ งๆ ประทับอยู่
ในการบิปัง และแบ่งปั นถ้วยนั้น
บางทีพระเยซู เจ้าทรงทาให้มนั ง่ายเกินไปสาหรับเรา บางทีพระองค์น่าจะให้ใครสักคน
ที่ตอ้ งการรับศีลมหาสนิท ต้องเดินลุยไฟด้วยเท้าเปล่า หรื อเดินบนแก้วแตก ให้ประสบการณ์

เจ็บปวดมากๆ พิสูจน์ความเชื่อแท้และความเหมาะสมก่อน จะได้เห็นว่า เราต้องออกแรงจึง
เหมาะสมรับพระพรนี้
พี่นอ้ งที่รัก พระเยซู เจ้าไม่ได้ทาอย่างนี้ พระองค์ทรงทาสิ่ งมีค่าเป็ นราคาของการเป็ น
ศิษย์ของพระองค์ มันจะเจ็บปวดและมีความทุกข์ดว้ ย แต่ไม่ใช่มาจากพระองค์ แต่มาจากโลก
(สังคม) ที่เราอาศัยอยู่
สิ่ งที่พระเยซู เจ้าทรงมอบให้เรา เป็ นอาหารที่เหลือเชื่ อสาหรับการเดินทาง (ชีวติ ) นี้พระ
เยซูเจ้าทรงมอบพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์ให้เรา นี่เป็ นของขวัญประเสริ ฐที่น่า
เคารพนมัสการ เราต้องให้ความสนใจ
ไม่วา่ เราเชื่ อพระวาจาของพระองค์ หรื อไม่ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็ นปังทรงชีวติ ทีล่ ง
มาจากสวรรค์ ใครที่กนิ ปังนี้ จะมีชีวติ อยู่ตลอดไป และปังทีเ่ ราจะให้ นี้ คือเนื้อของเรา เพื่อให้
โลกมีชีวติ ” ในฐานะผูม้ ีความเชื่อ ขอให้เราเชื่อพระองค์เถิด
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 17 จานวน 16,130 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 17 : อ่านพระวาจาโดย ผูใ้ หญ่รัดดาพร บุริพา กับ
นางสมัย ศรี วรกุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุ ดที่ 1 : กานันอัยการ / สท.ศิริพงษ์ / คุณนภาศาสตร์
/ สารวัตรสมเกียรติ
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.จีรภา ชัยวังราช กับ
น.ส.อริ ษา พาพรมลิก
5. วันอาทิตย์ นี้ (อา. 18 มิถุนายน17) : พิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น.

6. ประชุ มเตรียมความพร้ อมบีอซ
ี ี : วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 17 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติมหา

การุ ญ ขอเชิ ญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
7. ประชุ มกลุ่มย่ อยบีอซี ี : ขอเชิญพี่นอ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้
ของตนเอง ในวันพุธที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 17 เวลา 19.00 น.
8. สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2 : ดังที่พี่นอ้ งลูกวัดท่าแร่ ทราบแล้วว่า เรากาลังเตรี ยมสุ สาน
แห่งที่ 2 ไว้เพื่อรองรับเมื่อสุ สานในปั จจุบนั เต็มแล้ว สุ สานแห่งที่ 2 นี้ เป็ นของเราชาวท่าแร่
ทุกคนทุกชุมชน และเราชาวท่าแร่ ทุกคนทุกชุมชนก็ตอ้ งมาใช้ มานอนมาฝังที่นี่อยูแ่ ล้ว ลอง
คิดดูวา่ ถ้าเราไม่มีสุสานแห่งที่ 2 พวกเราในปั จจุบนั หนึ่ งหมื่นกว่าคนและลูกหลานใน
อนาคตๆต่อไปจะไปใช้ที่ไหน จะไปขอใช้วดั อื่นหรื อต้องเผาไหม จึงขอให้ลูกวัดท่าแร่ ทุกคน
ทุกชุมชนได้มองให้ไกล และเห็นแก่ประโยชน์ความดีของส่ วนรวม มากกว่าทาเพื่อตนเอง
เท่านั้น เราคริ สตชนผูม้ ีความเชื่อทุกคนต้องเสี ยสละ เพือ่ บ้านของเราจะได้เจริ ญพัฒนาต่อไป
9. โครงการทากาแพง “สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ของเราชาวท่าแร่ เริ่ มมีพี่นอ้ งทาบุญ
บริ จาคกันบ้างแล้ว คุณพ่อขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งที่พากันเสี ยสละ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้า
และความดีของหมู่บา้ นของเราทุกคน เชื่อแน่นอนว่าจะเป็ นสุ สานที่ทนั สมัย สวยงามมาก
ที่สุดแห่งหนึ่ง ช่ องละ 3,000 บาท เวลานี้มีผบู ้ ริ จาคแล้ว 72 ช่ อง ยังเหลืออีก 261 ช่ อง ผูท้ า
บุญบริ จาคมีรายชื่ อดังต่อไปนี้: ครอบครัวนางบุญถอง นางกาบทอง มานะโพน อุทิศให้ลูกา
นิทาน,มารี อา คาสอน 1 ช่อง / อ.ขนิษฐา ศรี วรกุล 1 ช่อง / นายวาง นวลมณี 1 ช่อง /
ครอบครัวสท.ปราโมทย์ – นางสุ วรรณ อุปพงษ์ อุทิศให้ยอแซฟ ฉวี,โรซา คาบาน อุปพงษ์
,มัทธิว เหิบ,อันนา กอน วิพทั นพร 1 ช่อง / อุทิศให้คุณพ่อเปาโล สมพร,ซิ สเตอร์ โซลันซี อา
วิโรจน์ อุปพงษ์ 1 ช่อง / ครอบครัวตระกูลมา อุทิศให้คามิลโล ซ่อน,โรซา ชาเรื อง,ฟิ ลิปเป
สังข์,มารี อา จินดา ตระกูลมา,อันนา อาพร เชียนพลแสน 1 ช่อง / ครอบครัวนางทิวละออ
แดงลีท่า, อุทิศให้เปโตร เกษม,เทเรซา ดร,เอเลสโม ไกรสิ ทธิ์ ,มารี อา ประพิศ แดงลีท่า 1 ช่อง
/ กลุ่มเฝ้าศีลมหาสนิท 1 ช่อง / ยายวิเรี ยม ศรี วรกุล อุทิศให้คุณพ่อเปาโล สมพร,ซิ สเตอร์
โซลันซีอา วิโรจน์,ยอแซฟ ฉวี,โรซา คาบาน อุปพงษ์,ยอห์น บัปติสตา องทิน,คลารา บาทิน
ศรี วรกุล 1 ช่อง / ยายวิเรี ยม ศรี วรกุล อุทิศให้ยอห์น บัปติสตา ประทิน,มีคาแอล วีระพันธ์

ศรี วรกุล,เทเรซา ดาราวรรณ กายราช 1 ช่อง / คุณครู ศิรินทิพย์ คาพุทธ อุทิศให้มอนิ กา สุ นี
คาพุทธ 1 ช่อง / ครอบครัวครู เขียน – นางมาลี แก้วกิ่ง อุทิศให้ราฟาแอล เรี่ ยม,ฟี โลมีนา
บัวไข กายราช 1 ช่อง / ครอบครัวครู เขียน – นางมาลี แก้วกิ่ง อุทิศให้ยอแซฟ วันดี,เยโนเว
ฟา มานา กายราช,เปาโล เล็ก,อันนา ทองอยู่ โสริ นทร์ 1 ช่อง / ครอบครัวคุณวนิดา
สกนธวัฒน์ อุทิศให้ยวง กิ่ง,ลิดิอา คาไส,เกาดิอุส วีระศักดิ์ สกนธวัฒน์ 1 ช่อง / ครอบครัว
คุณสวัสดิ์ – เพ็ญศรี สกนธวัฒน์ อุทิศให้ยวง กิ่ง,ลิดิอา คาไส,เกาดิอุส วีระศักดิ์ สกนธวัฒน์
1 ช่อง / ครอบครัวศรี สิทธิ นาม อุทิศให้คุณพ่อมีคาแอล เสนีย ์ สกนธวัฒน์,มีคาแอล เขียน
,อากาทา เพ็ญแข ศรี สิทธิ นาม 1 ช่อง / ครอบครัว สท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน อุทิศให้อนั โต
นีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์ ทองอันตัง,มารี อา บุญเปรี ยบ คาสุ ขมุ 1 ช่อง /
ครอบครัวอ.หิ รัญ - อ.ลดาวัลย์ แก้วเสถียร อุทิศให้เทเรซา จิราภรณ์ แก้วเสถียร และญาติที่
ล่วงลับ 1 ช่อง / นายกไพรัช ยงคาชา – ปลัดบังอร นาคทอง 1 ช่อง / ครอบครัววิโรจน์ –
สุ วรรณี ทองหาคา อุทิศให้ลอเรนซ์ พังคี,อากาทา กาไสย ยงบรรทม 1 ช่อง / อุทิศให้คุณพ่อ
ยอแซฟ ประสาน,ยวง สุ ทธิ,เซซีลีอา เพียง,อากาทา ลีกา,อักแนส บันดาล ทองอันตัง 16 ช่อง
/ ครอบครัว ผอ.นิทศั น์ – นางอัมพร เสมอพิทกั ษ์ อุทิศให้ยอแซฟ ดาเกิง,เปโตร คาแผ่น,
อันนา บุญเพียง เสมอพิทกั ษ์,ฟรังซิสโก ขอด,อันนา ศรี จนั ทร์ คาพุทธ 1 ช่อง / ครอบครัว
อ.ธุ ระกิจ – อ.จินตนา พิมพ์แพง อุทิศให้ฟรังซิ สโก ขอด,อันนา ศรี จนั ทร์ คาพุทธ,คุณย่า
จันทร์ มนั่ พิมพ์แพง,ยอแซฟ ดาเกิง เสมอพิทกั ษ์ 1 ช่อง / ครอบครัวคุณยายจุไรวรรณ อิลล์
อุทิศให้คาเบรี ยล สาน,มารี อา ผ่อน,เฟน เสงี่ยม,ยอแซฟ บุญเยีย่ ม,หลุยส์ เลี่ยมพันธ์ บุตรโค
,ออตมา อิลล์,โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์ 2 ช่อง / งานคาสอนวัดท่าแร่ สุ ขสาราญแด่
ครู คาสอน 1 ช่อง
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 11 เทศกาลธรรมดา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

สมโภชพระวรกำย และพระโลหิตพระคริสตเจ้ ำ

ผู้ขอ

ทำบุญ

อำทิตย์  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญครอบครัว ครู แสงจันทร์
18 มิ.ย.17 ครู ประสิทธิ์ ศุภวิทยาเจริ ญกุล
07.30 น.  สุขสาราญแด่ ด.ช.พีรวิชญ์ กรพันธ์
  อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มารี อา สุพรรณ,อันนา วิจิตร
เหนือกลาง,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน,เซซีลีอา หา,
โทมา สาย,คุณแม่ โกลเดีย ดารณี ,ยอแซฟ คาภา,เปโตร
บัวจันทร์ อาจุฬา,ฟรังซิส ลาไย คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอห์น จรู ญ ยงบรรทม
 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
ลบ นามโยธา,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ คาพา,อันนา แทน,เทเรซา บุญหลาย
อาจุฬา
 อุทิศให้ เปโตร จาเนียร,อากาทา เลี้ยง พาพรหมลิด
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ ล่วงลับ
 อุทิศให้ มีคาแอล จันทร์เพ็ง,โรซา จันทร์สด อุดมเดช
วิญญาณญาติพี่นอ้ ง ลูกหลานที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์
 อุทิศให้ มีคาแอล พุทธ์ แก่นนาคา

ครู แสงจันทร์

300

น.ส.สุภาวดี
นางพิสมัย

200
200

อาทิตย์  สุขสาราญครอบครัว คุณกรกฎ โคตรคา
18 มิ.ย.17  อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
10.30 น. มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
  อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ


นางม่าน
นางรัชนีกร

นายคาดี

200
200
200

 อุทิศให้ มีคาแอล สุวฒั น์ ศรี ครชุม
 อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช, คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ เชิดชาย
,ยวง บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร อุดมเดช,มารี อา
สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ เบดา ทะศรี โสริ นทร์ ครบ 25 ปี ,ยูเลียนา ลับลิห์
โสริ นทร์ ครบ 12 ปี ,เปาโล เล็ก,อันนา ทองอยู,่ กาทารี นา
เหลี่ยน,เปโตร ณรงค์,เซซีลีอา ทองจีน โสริ นทร์ วิญญาณญาติ
พี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เบนาโด ตัน,อังแนส สุริ เชียงแมน
 อุทิศให้ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล

ลูกหลาน
อ.ราไพวรรณ

200
200

นางรัตนา

500

นางสมพร
นิลม

200
200

นางวิไลวรรณ

200

ลูกๆ
นางอริ สรา
นางทัศรา

200
200
300

ครู ชุติมา
ครู ชุติมา

200
200

ลูกๆ
แม่
ลูกหลาน
นางจุไรวรรณ
นางวิไลวรรณ
-

200
200
200
200
200
-

200

สุนิสา

300

นายวิรัตน์

200

ลูกหลาน
คุณสุภาพร
นายไพวรรณ

500
200
500

คุณกรกฎ
ลูกหลาน

200
200

ครู ชูศรี

300

อาทิตย์  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
18 มิ.ย.17  อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
19.00 น.  อุทิศให้ ลูกา สา,อันนา ผัน,ยอห์น บัปติสตา ปลอดภัย
บุตรโค,เทเรซา นิกร อยูแ่ ร่ ,มัทธิว สมบูรณ์,โรซา วันไทย ยงดี
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ ล่วงลับ
วันจันทร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด ครู ชุติมา กายราช
19 มิ.ย.17  สุขสาราญครอบครัว ครู วโิ รจน์ ครู ชุติมา กายราช, อุทิศให้
06.00 น. กาทารี นา ลาดวน,ยวง บัปติสตา เจือง,เปาลา เกวียน,มีคาแอล
บุญเรื อง,เทเรซา สมนึก กายราช วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ โรซา ทองจันทร์ วิมลจันทร์
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
19.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอซี ี

วันอังคำร  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
20 มิ.ย.17  อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
06.00 น.  อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซารี อา พาจันทร์,มอนิกา
ประกายวรรณ,อังเยลา เทพธิดา,เปโตร คุณตาทองใส กายราช
 อุทิศให้ เทเรซา วิมาน,เปโตร วีระศักดิ์ ทรงหาคา วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
วันพุธ  โมทนาคุณพระเจ้า สุขสาราญแด่ คุณรุ่ งฤดี วิลยั และลูกๆ,
21 มิ.ย.17 อุทิศให้ เปโตร เรื องวิทย์ ยงบรรทม,ตาถอน,มารี อา กองแพง
06.00 น. ปานสังข์,มารี อา ใหล,โทมัส สมวาร พาพรมลิก,โทมา คุย,
19.00 น. ย่าบัวลี ตระกูลมา,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เซซีลีอา อุไรวรรณ
 อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 ประชุมบีอซี ี
วันพฤหัส  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
22 มิ.ย.17  อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
19.00 น.  ประชุมบีอซี ี
วันศุกร์  สุขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ปรี ยาพร มณี รัตน์
23 มิ.ย.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ โทมัส สมใจ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
วันเสาร์  อุทิศให้ มารี อา บันเยียม อุปพงษ์
24 มิ.ย.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล

ลูกๆ
แม่
นางวารุ ณี

200
200
200

ลูกหลาน

200

นางวิไลวรรณ
คุณรุ่ งฤดี

200
100

ลูกๆ
แม่
นางวิไลวรรณ
ลูกๆ
แม่
นางวิไลวรรณ
-

200
200
200
200
200
200
-

แม่
ลูก
แม่
นางเรี ยม
นางวิไลวรรณ
ลูกๆ
ลูกๆ
นางวิไลวรรณ

200
200
200
200
200
200
200
200

นักบุญหลุยส์ คอนซากา ( นักบวช )
ระลึกถึงทุกวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี
ลุยจี บุตรหัวปี ของท่านมาร์ ควีสแห่งเมืองมานโตวา เกิดที่คาสตีลีโอเน เดลเล สตีวเี อเร
ท่านเป็ นเด็กที่มีชีวติ ชีวา แต่ไม่สู้มีความอดทนเท่าใดนัก ชอบเล่นและชอบสนุกสนานร่ าเริ ง
มารดาของท่านมาร์ ธา ตานา เด คีเอรี ได้สอนลุยจีต้ งั แต่เล็กให้เบนชีวติ ของตนไปหาพระเป็ นเจ้า
และรู ้สึกว่าจะประสบความสาเร็ จ
ลุยจี ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจากมือของนักบุญ ชาร์ลส์ บอร์ โรเมโอ ลุยจี ได้
พยายามปลูกฝังความชิดสนิทสัมพันธ์กบั พระเยซู เจ้าพระหรรษทานได้ช่วยท่านให้ เป็ นนักบุญ
ที่สามารถบังคับตัวเองได้อย่างยอดเยีย่ ม และอุทิศตัวเองทั้งครบให้กบั กิจการสงเคราะห์
ความลับแห่งวีรกรรมของท่านอันนี้ก็คือการสวดภาวนา
ลุยจี ค่อยๆ สนใจในชีวติ นักบวชทีละเล็กละน้อย และเพราะมีความมัน่ ใจในตัวเอง
ท่านได้รับชัยชนะต่ออุปสรรค ( คือการขัดขวางไม่ให้เข้าบวชของบิดาของท่าน ) โดยยอมสละ
สิ ทธิของการเป็ นบุตรหัวปี และได้เข้าบวชในคณะเยซูอิต ขณะที่มีอายุเพียง 16 ปี เท่านั้น มี
นักบุญโรแบร์ต แบลลาร์มิน เป็ นคุณพ่อวิญญาณ
ลุยจี ได้พยายามอุทิศตัวเองให้กบั การศึกษาเล่าเรี ยน การสวดภาวนาและความรักเมตตา
มุ่งมัน่ อยากจะไปทางานแพร่ ธรรมและเป็ น มรณสักขี ที่สุดโอกาสที่ ลุยจี รอคอยก็มาถึง แต่วา่
เป็ นอีกแบบหนึ่งที่ต่างกับที่ท่านได้เคยใฝ่ ฝันไว้คือ ได้เกิดมีโรคระบาดขึ้นและท่านได้อุทิศ
ตัวเองช่วยเหลือผูป้ ่ วยเป็ นโรคระบาดนี้ อย่างเต็มกาลังความสามารถจนที่สุดตัวท่านเองก็พลอย
ติดโรคนี้ ดว้ ย และก็ได้สิ้นใจเพราะโรคระบาดนี้
ลุยจี เป็ นนักสอนคาสอนให้กบั เด็กๆ เอาใจใส่ ต่อคนจนและคนป่ วย พยายามเป็ นทุก
อย่างสาหรับทุกคน ท่านเป็ นแบบอย่างและองค์อุปถัมภ์ของเยาวชนที่ตอ้ งการเจริ ญชีวิตความ
เชื่อของตนเองในพระคริ สตเจ้า เป็ นเด็กหนุ่มที่ใจกว้างเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และการเป็ นผูม้ ีใจกว้าง
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่อนั นี้ที่สังคายนาวาติกนั ที่ 2 ได้เรี ยกร้องให้บรรดาเยาวชนทั้งหลายในสมัยของเรา
นี้ได้มีคุณสมบัติประการนี้ดว้ ย

