12 - 18 พฤศจิกำยน 2017 ปีที่ 32 ฉบับที่ 45
พระสงฆ์ประจำวัดท่ำแร่

มิสซำ 06.00 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / มิสซำ 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นำอุดม
มิสซำ 10.30 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี / มิสซำ 19.00 น. คุณพ่อกฤษฎำ ว่องไว
คุณพ่ออำทิตย์ ว่องไว

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 17 จำนวน 18,200 บำท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย ครู วริ ัตน์ ซึมเมฆ กับ
ครู ไพรัตน์ ไชยเชษฐ์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุ ดที่ 2 : สท.ณรงค์ ศรี ษำวรรณ / อ.ศรี สว่ำง
คำเสงี่ยม / ครู ปองปรี ดำ เหล่ำบุญมำ / คุณกล้องเพชร คำศรี
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย คุณวิยดำ ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.รัตนำ จำปำ กับ
น.ส.อรอุมำ ผลรักษ์
5. วันอาทิตย์ หน้ า (อำ. 19 พฤศจิกำยน 17) : จะมีพิธีลำ้ งบำปเด็ก เวลำ 09.00 น. เชิญมำแจ้งทำง
วัดล่วงหน้ำ พร้อมสำเนำเอกสำรใบเกิด
6. เงินทาน - ซองขอมิสซาแท่นพระ : ชุมชนสุ ขสันต์ 6,426.- / คุม้ โนนสำรำญ 900.- /
ชุมชนป่ ำหว้ำน - ไทยเดิม 5,946.- / คุม้ นำซำแร็ ธ 2,100.- / ชุมชนสำมัคคี – หนองตะหลุง
12,629.- / ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์ 15,162.- / ชุมชนบ้ำนใหม่,สมประสงค์ 6,660.- / ชุมชน
ท่ำสะอำด 5,410.- / ชุมชนสร้ำงแก้ว 7,816.- / ชุมชนสมำนมิตร 5,000.-

7. เงินสวดสายประคาแม่ พระตุลาคม : ชุมชนสำมัคคี (ยำยแดะ = 10,500.-) (ยำยติ = 32,194.-)
(ครู วิรัตน์ = 20,780.-) รวม 63,474 บ. / ชุมชนกลำงใต้ 50,000 บ. / ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์
13,000 บ. / ชุมชนท่ำเรื อ 38,528 บ. / ชุมชนป่ ำหว้ำน 41,570 บ. / ชุมชนบ้ำนใหม่ 86,099 บ.
/ ชุมชนสมประสงค์ 23,294 บ. / ชุมชนท่ำสะอำด 27,540 บ. / ชุมชนนำซำเร็ ธ 26,530 บ. /
ชุมชนไทยเดิม 45,267 บ. / ชุมชนสมำนมิตร 25,624 บ. / ชุมชนท่ำแร่ เหนือ 34,110 บ. /
ชุมชนสุ ขสันต์ 14,869 บ. / ชุมชนกลำงเหนือ 22,855 บ. / ชุนชนสร้ำงแก้ว 20,460 บ. /
ชุมชนเฟื่ องฟู 32,772 บ. / คุม้ โนนสำรำญ 15,000 บ. / คุม้ บ้ำนสวน 19,999 บ. /
คุม้ หนองตะหลุ๋ง 16,400 บ. / คุม้ เบธเลเฮ็ม 649 บ. / คุม้ หนองแฮ่ 9,000 บ. /
ชุมชนท่ำแร่ ใต้ 17,450 บ. รวม 644,490 บาท
8. เงินทานวันทาบุญระลึกถึงผู้ล่วงลับ : ที่สุสำนฯ ได้ 440,441 บำท ขำยข้ำวได้ 10,240.รวม 450,681 บาท
9. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 1 ระหว่ำง เปาโล วราวุธ ลือแก้วมา บุตรนำยวิมำน ลือแก้วมำ กับ
นำงคำพรรณ พิลำทำ เลขที่ 432 หมู่ 8 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ แคทธารีน ราตรี
ชัยวังราช บุตรี นำยไทยทวี ชัยวังรำช กับ นำงดำรุ ณี สุ วรรณศรี เลขที่ 128 หมู่ 6 ต.ท่ำแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร
10. โครงการทากาแพง “สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลำนี้บริ จำคแล้ว
275 ช่ อง ยังเหลืออีก 58 ช่ อง : ครอบครัวนำยพูนสิ น พำพรมลิก อุทิศให้มทั ธิว เลียน,
กำทำรี นำ ภำพ,รำฟำแอล ชำลี,มำรี อำ วันทำ ว้ำมป้อง 1 ช่อง / ครอบครัวนำยชัยรัตน์ –
นำงศรี สง่ำ อุดมเดช อุทิศให้ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ญำติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ำย 2 ช่อง / ครอบครัวนำง
อำพร อุดมเดช อุทิศให้เปโตร เบี้ยน,มำรี อำ แจ่ม,นำยบุญเลิศ อุดมเดช,ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ญำติพี่
น้องทั้งสองฝ่ ำย 1 ช่อง / อุทิศให้เปโตร ใบ เหงียนซุน,มำร์ธำ เฮียน เหงียนถิ 1 ช่อง /
คุณยำยพงศ์แก้ว ศรี วรกุล อุทิศให้เปโตร วิง,คริ สตินำ แพง,คุณพ่ออันตน คำผง กำยรำช,
เบเนดิกโต คำปำว,อักแนส คำวอน วิญญำณในไฟชำระ 1 ช่อง / คุณพ่อขวัญชัย นำอุดม
สุ ขสำรำญครอบครัวนำอุดม,ครอบครัวตรงกะพงศ์ อุทิศให้รำฟำแอล แพง,ลูซีอำ คำพวน
,มำรี อำ ทองใส ตรงกะพงศ์,เอลีซำเบ็ธ คำเปี่ ยง,พ่อเฒ่ำจันทร์ ,แม่เฒ่ำจันทร์ และญำติที่

ล่วงลับ 1 ช่อง / คุณพ่อขวัญชัย นำอุดม สุ ขสำรำญครอบครัวนำอุดม,ครอบครัวตรงกะพงศ์
อุทิศให้ยอแซฟ วัง,อันนำ จอมศรี ,มำรี อำ สวรรค์,เปโตร วิเศษ,เปโตร สมเดช,ยอแซฟ อุทิศ
นำอุดม และญำติที่ล่วงลับ 1 ช่อง / ครอบครัวนำงบุญเวียน อุทิศให้มีคำแอล กุหลำบ,มำรี อำ
ทองผำย,นำยครองชัย,นำยวิรัตน์,นำยเด่นชัย,นำยไกรสวัสดิ์ 1 ช่อง / อุทิศให้เปโตร เหมือน
กุลวงศ์ 1 ช่อง / ครอบครัวนำยพนัสเทพ – สมพร กุลวงศ์ อุทิศให้มีคำแอล พงษ์เทพ,เปำโล
วรรณพ,มำรี อำ ทองยำง กุลวงศ์ 1 ช่อง / สุ ขสำรำญครอบครัวนำยอำกร เชียนพลแสน
อุทิศให้ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน 1 ช่อง / นำงมะลิ รื่ นสดงำม,นำงมำลัย คำศรี ,
นำงไพรัตน์ 1 ช่อง / คุณไพลักษณ์ แกลส์ และครอบครัวที่อยูอ่ มเริ กำ 1 ช่อง / น.ส.ประพลอย
บุดดีดว้ ง อุทิศให้ฟรังซิ สโก คง,อันนำ ผึ้ง,เปำโล วิระชัย บุดดีดว้ ง วิญญำณในไฟชำระ 1 ช่อง
คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่มนี ำ้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทนิ มิสซาสัปดาห์ ที่ 32 เทศกาลธรรมดา วันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 17
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุขสำรำญครอบครัว นำยพูนสวัสดิ์ – นำงรำตรี ,ครอบครัว
12 พ.ย.17 นำงวิไลลักษณ์ เหนือกลำง และลูกๆหลำนๆ
07.30 น.  สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.น้ ำทิพย์ ซึมเมฆ
 สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ญ.วิภูษิตำ ฮันวงศ์,สุขสำรำญแด่

สมำชิกร้ำนทะเลอันดำซักรี ด
 สุขสำรำญแด่ สมำชิกพลมำรี ยเ์ ปรสิ เดียม ควำมรอดของ
คนไข้ และอุทิศให้สมำชิกที่ล่วงลับทุกคน
 สุขสำรำญครอบครัว คุณยำยสี สุก สร้อยจำปำ,อุทิศให้
ซินเวีย ชำลี,เปโตร อน งอยกุดจิก,นำยสำรำญ สร้อยจำปำ
 สุขสำรำญแด่ นำยเทวรำช กำแก้ว, อุทิศให้ ยอแซฟ ภูมิมี,
ลูซีอำ นำรี ,มำแชลติโด แดง กำแก้ว,เปโตร บุญถัน อุปพงษ์
,อันนำ บุดดำ,เปโตร เก๋ ง ปรี ดีสนิท ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ 
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คุณวิภำภรณ์

200
200

ป.ควำมรอดฯ

200

ยำยสี สุก
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 สุขสำรำญครอบครัว นำยวัฒนำ รัชตะวิไล, อุทิศให้ โทมำ
สง่ำ,มำรี อำ เกียนทอง รัชตะวิไล,เปโตร ธีรยุทธ,มำรี อำ
ณัฐทิชำ เติมเสรี วงศ์
 สุขสำรำญแด่ นำยสมโภช บุตรโค,อุทิศให้ มำรี อำ
บุญจันทร์,โทมัส ผำน บุตรโค
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุ พรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ หำ,โทมำ
สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร บัวจันทร์
อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ,จ่ำสิ บเอก แสง อ้นสูงเนิน
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลำธำร,เทเรซำ สมดี,เอสเตวัง ม้ำว,มอนิกำ
ลบ นำมโยธำ,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน เหนือกลำง
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณที่ไม่มีใคร คิดถึง
 อุทิศให้ มำร์ธำ โสภำ,ยอแซฟ ถอง ดำบสมเด็จ,มีคำแอล
สมเกียรติ รัตนวำร,อักแนส คำตัน,คำเบรี ยล สี ทน เชียนพล
แสน วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงศ์ชีวะกุล
อุทิศให้ ฟรังซิสโก โก,มอนิกำ เทียบ โสริ นทร์,คำมิลโล
เถิง,อันนำ น้อย,ยอแซฟ ทองคำยน์,ยออันนำ ลัดดำ,ยอแซฟ
ชัยณรงค์,เทเรซำ แสงจันทร์ มังกำย วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่
ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยวง สิ ทธิพงศ์ สุรินนท์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชำติ จันทร์กระจ่ำง
 อุทิศให้ เปโตร ทะ,อันนำ ดำนี,ดอมินิก สำยันต์,ฟิ ลิป
ยงยุทธ แสนปำก,คอเมนลำ มิตรประไพ,มีคำแอล เจริ ญ
เหนือกลำง
 อุทิศให้ ยอแซฟ วิกำร ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปำโล มำนะ คำศรี วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันโตนีโอ อ่ำ,มอนิกำ แยง,เปโตร ประดิษฐ์ 
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เชื้อขันตี,อันนำ มำรี อำ สุภำวดี พำพรมฤทธิ์
 อุทิศให้ โทมัส มุสำ,คริ สตินำ คำเลี่ยม,คริ สตินำ พรทิพย์
,ยวง ประดิษฐ์ อุปพงษ์,เปโตร บุญส่ง โพธิ์สว่ำง,ยอแซฟ
ภูเบศ โฉมฉิ น
 อุทิศให้ เปโตร คำผำย,โรมำนำ ปี โอ,มีคำแอล วิจิตร,
ยอแซฟ วิชิต สำยศร,มำรี อำ วิรมล มีเจริ ญ,เทเรซำ วงเดือน,
เปโตร ประหยัด,เปโตร ไพรวัลย์ สุวรรณมำโจ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ประสพ,ยอแซฟ วีรวัฒน์,ยอแซฟ เกียม
,อันนำ สนเท เสมอพิทกั ษ์,สเตฟำโน แสง,เซรำนีอำ เฟื อ,
เทเรซำ หนูพนิ ศรี ครชุม วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ยวง บอสโก ประบัติ,อันดำ ซอน,อำกำทำ ทอง
อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ปำรเมธ ชมพูจนั ทร์
 สุขสำรำญครอบครัว คุณธวัฒชัย นำงบรรเทำ ทรงหำคำ
12 พ.ย.17  สุขสำรำญแด่ น.ส.เหมือนฝัน อุดมเดช
10.30 น.  สุขสำรำญครอบครัว ตำเอ็ง,ยำยทัย และลูกหลำนทุกคนที่
อยูใ่ กล้และไกล

 สุขสำรำญครอบครัว นำยอดุลย์ – อ.มกรำพร ตระกูลมำ,
สุขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.ศุภนิดำ ตระกูลมำ
 สุขสำรำญครอบครัว อ.ชวนพิศ,นำยศุภโชค,นำยศุภกร
ยงบรรทม, อุทิศให้ เปโตร เรื องวิทย์ ยงบรรทม วิญญำณญำติ
พี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์ วิญญำณ
ญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน,
อันนำ บุญปลูก,เปำโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร

อาทิตย์

ค.สมหมำย –
ค.วันเพ็ญ
น.ส.วัชรำภรณ์

ป้ ำวิลำวรรณ

นำงทองคำ
แม่

สุทธิศกั ดิ์ กำยรำช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ โทมำ สนิท,โรซำ ยอย ทรงหำคำ,เปำโล พิลำ,
เปำลำ ผำง ยงบรรทม
 อุทิศให้ มัทธิว สุนทร,มอนิกำ กุหลำบ ,เปโตร วินิจ
มือกุศล,เปโตร แดง,มำรี อำ ลอม,เปโตร ชำญชัย แร่ ถ่ำย
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซำ ศรี วลั ย์ หำญริ นทร์
 อุทิศให้ เบดำ ทะศรี โสริ นทร์,ยูเลียนำ ลับลิห์ โสริ นทร์
,เปำโล เล็ก,อันนำ ทองอยู,่ กำทำรี นำ เหลี่ยน,เปโตร ณรงค์,
เซซีลีอำ ทองจีน โสริ นทร์ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอห์น บุญสว่ำน,มำร์ธำ สว่ำง และลูกหลำนที่
ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมำ พิลำ,อันนำ ทองอยู่ ชัยหมื่น,เบเนดิกโต
คำเหวียน,อำกำทำ หนูพว่ ง,เบเนดิกโต ประเสริ ฐ อินธิเสน
 อุทิศให้ เทเรซำ ปรำณปรี ยำ มีบุญ วิญญำณที่ไม่มีใคร
คิดถึง

300

200

200

200
200

นำยธวัฒชัย
น.ส.เหมือนฝัน
นำงประทัย

200
200
200

นำยอดุลย์

500

อ.ชวนพิศ

200

ลูกหลำน

200

ครู ชูศรี

300

 สุขสำรำญแด่ เปโตร จิริฎ,ฟรังซิสแอลซี่ ธำวิตร
12 พ.ย.17 พูนย์ลำภยศ,ครอบครัวพูนย์ลำภยศ, คุณแม่ซำเม้ง แซ่ฉวั่ ,
19.00 น. อุทิศให้ พ่อ แม่ วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟ
ชำระ วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง

 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ คุณย่ำมำรี อำ สังวร ลือแก้วมำ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ
สวรรค์,กำทำรี นำ วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปำโล สุระชัย
แร่ ถ่ำย,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญำณในไฟชำระ
อุทิศให้ คุณยำยอำกำทำ ผำลี,วินเซนต์ หนูทำ,เปโตรสมบัติ
,มีคำแอล พัดศรี ทองอันตัง,เปโตร ไสว,เทเรซำ สมร มุงคุณ

อาทิตย์

นำยธวัฒชัย

200

ป้ ำชีวติ

200

นำงจิรำพร
นำงรัตนำ

200
300

ครู สินธ์

200

นำงประทัย

200

นำงประทัย

200

ค.พิมพ์นำรำ –
อรุ ณวิชย์

200

ลูกๆ
นำงอริ สรำ
แม่

200
200
200

น.ส.วัชรำภรณ์

200

,พ่อเฒ่ำมีคำแอล แดง, แม่เฒ่ำยูรีอำ อ้วน,เปโตร ตำ,
มำรี อำ ฟอง วิญญำณบรรพบุรุษที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลำ,เทเรซำ สัปรี ,ดอมินิก ซำวีโอ
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง
 อุทิศให้ ยอแซฟ ศิลำ ชมภูจนั ทร์ ครบ 100 วัน
 อุทิศให้ อันโตนีโอ อ่ำ,มอนิกำ แยง,เปโตร ประดิษฐ์
เชื้อขันตี,อันนำ มำรี อำ สุภำวดี พำพรมฤทธิ์
วันจันทร์
13 พ.ย.17
06.00 น.
วันอังคาร
14 พ.ย.17
06.00 น.

 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ ซูซำนนำ บุญเย็น,เปโตร หยิน ดำรงไทย

 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ อักแนส เมี่ยวเฮียง แซ่ลิม้
 อุทิศให้ เปโตร ทอง(แจ่ง),เอลีซำเบ็ธ แพง โสริ นทร์
 อุทิศให้ เปโตร วิวฒั น์ ศรี วรกุล ครบ 4 ปี ,เทเรซำ ละมัย,
ลูกำ อยู,่ มำรี อำ ถือ ศรี วรกุล,เปโตร จำนงค์,อักแนส คำปุน
พงษ์พิศ,เปโตร บันเทิง อุปรี วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วันพุธ  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
15 พ.ย.17  อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซำนนำ บุญเย็น ดำรงไทย
06.00 น.  อุทิศให้ เปำโล ประมวล,เทเรซำ คำเปี่ ยง,เทเรซำ ประยวน
บรรจงศิลป์
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
16 พ.ย.17  อุทิศให้ เทเรซำ ประยวน,เปำโล ประมวล,เทเรซำ คำเปี่ ยง
06.00 น. บรรจงศิลป์
วันศุกร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
17 พ.ย.17  อุทิศให้ เปำโล ประมวล,เทเรซำ คำเปี่ ยง,เทเรซำ ประยวน
06.00 น. บรรจงศิลป์
 อุทิศให้ กำทำรี นำ ชวนชม เนืองทอง

ลูกๆหลำนๆ

200

นำงละครศรี
นำงเหมำะดี

1,000
200

ลูกๆ
ครู บุญส่ง

200
200

ลูกๆ
ลูก
น.อพีระ-ประไพ
ลูกหลำน

200
200
200
300

ลูกๆ
ครู บุญส่ง
ดร.กนกพร –
ดร.ทศพร
-

200
200
200

ลูกๆ
อ.รัชนี –
ร.ต.ปรำโมทย์
ลูกๆ
น.อพีระ-ประไพ

200
200

ญำติพี่นอ้ ง

500

-

200
200

วันเสาร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
18 พ.ย.17  อุทิศให้ เปโตร บุญจัน ทองสุข,นำงแต้ม บุตรโค
06.00 น.

ลูกๆ
-

200
100

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
การจัดพิธีต่าง ๆ ให้ ผู้ล่วงลับบอกอะไรกับเรา
เมื่อมีคนหนึ่งคนใดล่วงลับ มนุษย์จะให้เกียรติกบั ผูล้ ่วงลับ โดยกำรประกอบพิธีกรรม
ต่ำง ๆ เพื่อเป็ นเครื่ องหมำยแสดงให้เห็นว่ำผูท้ ี่จำกโลกนี้ไปกำลังเดินทำงไปพบกับควำมสุ ขใน
โลกหน้ำ ซึ่ งคำทอลิกเรำมีเชื่ อว่ำโดยอำศัยศีลล้ำงบำป เรำจะสำมำรถ ผ่ำนไปสู่ ชีวติ พร้อมกับ
พระองค์โดยผ่ำนทำงควำมตำยของวิญญำณผูล้ ่วงลับทุกคนที่ อยูใ่ นศีลในพรของพระ ได้ตำย
กับ พระคริ สตเจ้ำจะได้กลับมำมีชีวติ ใหม่พร้อมกับพระองค์ เหมือนกับที่พระคริ สตเจ้ำได้สิ้น
พระชนม์ และทรงกลับคืนชี พใหม่ ดังนั้นพิธีกรรมต่ำงๆไม่วำ่ จะเป็ นกำรตั้งศพ กำรสวดภำวนำ
ให้มิสซำปลงศพ และกำรฝั่งศพ สิ่ งต่ำงๆ เหล่ำนี้ลว้ นเป็ นสัญญำลักษณ์และเครื่ องหมำยแสดง
ให้เห็นว่ำผูล้ ่วงลับนั้น วันหนึ่ งจะได้ กลับฟื้ นคืนชีพใหม่ ซึ่งเป็ นควำมหวังของชีวิตคริ สตชน

ชีวติ หลังความตาย
ชีวติ หลังควำมตำยเป็ นโลกที่หลำยๆคนอยำกทรำบว่ำเป็ นเช่นไร แต่ไม่มีใครให้คำตอบ
ได้แน่ชดั นักเพรำะ เรำทุกคนต่ำงอยูใ่ นสภำพของผูม้ ีชีวติ ไม่มีใครเคยพบว่ำชีวติ หลังควำมตำย
เป็ นเช่นไร เรำทรำบแต่เพียงว่ำ มนุษย์ ทุกคนเกิดมำย่อมมีเป้ ำหมำยในชีวติ และเป้ำหมำยสุ ด
ท้ำยที่มนุษย์ทุกคนหวังไว้ก็คือ หลังจำกที่ได้ทำควำมดี ต่อสู ้ กับอุปสรรคต่ำง ๆ มำกมำยในโลก
นี้ แบกกำงเขนติด ตำมพระเยซูเจ้ำแล้ว วันหนึ่งเมื่อต้องจบชีวติ ในโลก ก็ขอให้ ได้มีชีวติ ใหม่อยู่
กับพระเป็ นเจ้ำ ในสวรรค์ ซึ่ งสรรค์น้ นั เป็ นแบบใด และอยูท่ ี่ไหนก็มิอำจรู ้ได้ สวรรค์อำจมิใช่
สถำน ที่ที่สวยควำม อย่ำงที่เรำคิดฝัน แต่สวรรค์ คือ สภำวะของควำมสุ ขควำมบริ บูรณ์ที่เรำ
บรรลุถึงเป้ำหมำยที่ตอ้ งกำร เป้ ำหมำยในชีวติ ที่จะได้ไปอยูก่ บั พระเป็ นเจ้ำ และเป้ำหมำยที่เรำ
ได้รับนั้น ก็คือชีวิตหลังควำมตำยที่จะได้พบเจอ นั้นเอง

