วันที่ 11 - 17 มีนาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 11
พระสงฆ์ประจาวัดท่าแร่ - มิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
“โมเสสยกรู ปงูข้ ึนในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น”
ชาวยิวบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสที่พาพวกเขาออกจากประเทศอียปิ ต์มารับความทุกข์ทรมานใน
ถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าจึงลงโทษโดยให้งูพิษมากัดประชาชนตายไปเป็ นจานวนมาก เมื่อพวกเขา
สานึกผิดและร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้า พระองค์ทรงสั่งโมเสสให้ทารู ปงูติดไว้ที่เสาสู ง
กลางค่าย ผูใ้ ดถูกงูกดั ถ้ามองที่รูปงูก็หาย ต่อมาชาวยิวหลงผิดหันไปกราบไหว้และถวายเครื่ อง
บูชาแก่รูปงูแทนพระเจ้า กษัตริ ยเ์ ฮเซคียาห์จึงสั่งให้ทาลายรู ปงูที่โมเสสสร้างจนไม่เหลือซาก
พวกรับบีพยายามอธิ บายว่า ผูท้ ี่รักษาชาวยิวให้หายจากพิษงูร้ายคือพระเจ้าซึ่ งเป็ นผูส้ งั่
โมเสสให้สร้างรู ปงูน้ ีข้ ึนมา หาใช่เป็ นเพราะฤทธิ์ อานาจของรู ปงูแต่ประการใดไม่ ยอห์นนาเรื่ อง
โมเสส “ยกรู ปงูข้ ึน” มากล่าวที่น้ ีเพื่อเปรี ยบเทียบว่า เมื่อชาวยิวมองดูรูปงู จิตใจของพวกเขาจะ
คิดถึงพระเจ้า และฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าที่พวกเขาวางใจจะช่วยพวกเขาให้รอดฉันใด “พระ
เยซู เจ้าทรงถูกยกขึ้น” เพื่อว่าผูใ้ ดมองกางเขน จะคิดถึงพระองค์ เชื่อพระองค์ และมีชีวติ นิรันดร
ฉันนั้น“เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวติ นิรันดร”
คาว่า “ยกขึ้น” ตรงกับภาษากรี ก (ฮุฟซอโอ) ใช้กบั พระเยซู เจ้าใน 2 กรณี เท่านั้น คือ
1. เมื่อพระองค์ถูกยกขึ้นบนไม้กางเขน ดังที่พระเยซู เจ้าตรัสว่า “เมื่อใดที่ท่านยกบุตร

แห่งมนุษย์ข้ ึน เมื่อนั้นท่านจะรู ้วา่ เราเป็ นและรู ้วา่ เราไม่ทาอะไรตามใจตนเอง แต่พูดอย่างที่พระ
บิดาทรงสั่งสอนเราไว้” และอีกตอนหนึ่ง พระองค์ตรัสว่า “เมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน เรา
จะดึง ดูดทุกคนเข้ามาหาเรา”
2. เมื่อพระองค์ได้รับการยกขึ้นสู่ พระสิ ริรุ่งโรจน์ในสวรรค์ ดังที่เปโตรปราศรัยต่อ
หน้าประ ชาชนในวันเปนเตกอสเตว่า “พระองค์ทรงได้รับการเทิดทูน ให้ประทับเบื้องขวาของ
พระเจ้า ”และเปาโลย้าอีกครั้งว่า “เพราะเหตุน้ ี พระเจ้าจึงทรงเทิดทูน พระองค์ข้ ึนสู งส่ ง และ
ประ ทาน พระนามให้แก่พระองค์ พระนามนี้ประเสริ ฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้ น” แสดงว่าในชีวติ
ของพระเยซูเจ้า การ “ยกขึ้น” ในทั้งสองกรณี มีความสัมพันธ์กนั ชนิดแยกจากกันไม่ออก นัน่ คือ
ถ้าไม่มีกางเขนก็ไม่มีความรุ่ งโรจน์
สาหรับพระเยซูเจ้า กางเขนคือหนทางสู่ ความรุ่ งโรจน์ ! สาหรับเราคริ สตชนก็เช่นกัน
หากปราศจากกางเขน ก็ปราศจากมงกุฎ
“เชื่อในพระองค์” มีความหมายอย่างน้อย 3 ประการคือ
1. เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็ นดังที่พระเยซู เจ้าบอกเรา นัน่ คือ พระองค์ทรงรักเรา ห่วงใยเรา
และปรารถนาจะให้อภัยเรา ความเชื่อเช่นนี้ไม่ใช่ชาวยิวจะยอมรับได้ง่าย ๆ เพราะพวกเขามอง
พระเจ้าเป็ นผูต้ ราบทบัญญัติที่พร้อมจะลงโทษทุกคนที่ล่วงละเมิด เป็ นผูท้ ี่เรี ยกร้องของถวาย
และเครื่ องบูชามากมายจากมนุษย์ เป็ นผูพ้ ิพากษาที่จอ้ งจับผิดมนุษย์ ฯลฯ
และเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าคือ “บิดา” ที่เฝ้ารอบุตรผูห้ ลงผิดให้กลับบ้าน พระองค์ตอ้ งยืนยัน
สิ่ งนี้ดว้ ยชีวติ ของพระองค์เองบนไม้กางเขน
ดังนี้ เราจะเป็ นคริ สตชนไม่ได้เลยหากเราไม่เชื่อด้วยสิ้ นสุ ดจิตใจว่า “พระเจ้ารักเรา”
2. เชื่อว่าพระเยซู เจ้าทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉัน “พ่อลูก
” นี้เอง พระองค์จึงล่วงรู ้ความคิดและจิตใจของพระเจ้า และสามารถบอกความจริ งทุกประการ
เกี่ยว กับพระเจ้าแก่เราได้
3. เชื่อฟังและนบนอบพระเยซู เจ้า เพราะทุกสิ่ งที่พระองค์ตรัสล้วนเป็ นความจริ ง เราจึง
ต้องเดิมพันชีวิตนิ รันดรของเราด้วยการปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนทุกประการของพระองค์อย่างไม่มี
เงื่อนไข

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 18 จานวน 15,200 บาท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย ครู ปราณี แสนเมือง กับ
ครู โสภาพร บรรจงศิลป์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุ ดที่ 3 : อ.สุ่ ม บุญแฮด / ผญ.เกรี ยงไกร
ว่ามป้ อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ขนิษฐา คาศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุ วรี บุริพา กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
5. ฉลองวัด : วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 18 เวลา 10.00 น. วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่ / วัดแม่พระ
ราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้ าง
6. เชิญคณะพลมารีย์เขตกลางทุกคน : ทุกเปรสิ เดียมร่ วมเข้าเงียบเตรี ยมจิตใจก่อนพิธีงานอาชี
แอส ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 18 เริ่ มเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ที่วดั ท่าแร่
7. วันอาทิตย์ หน้ า (อา. 18 มีนาคม 18) : จะมีพิธีลา้ งบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทางวัด
ล่วงหน้า พร้อมสาเนาเอกสารใบเกิด
8. ฉลองครบรอบบวช 50 ปี คุณพ่ อนริ นทร์ ศิริวิริยานันท์ และครบรอบบวช 25 ปี คุณพ่ อสุกิจ
นาริ นรั กษ์ , คุณพ่ อสุรชาติ มุลสุทธิ , คุณพ่ อสมรชัย กระแสสิ งห์ และคุณพ่ อวัฒนา ศรี วรกุล
พร้อมกับงานรวมพลังพลมารี ย ์ (อาชีแอส) วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 18 จะเริ่ มตั้งขบวนแห่เวลา
08.30 น. และมิสซาจะเริ่ มเวลา 10.00 น. พี่นอ้ งที่ตอ้ งการทาอาหารโรงทานร่ วมเป็ นเจ้าภาพ
แจ้งคุณพ่อได้ที่บา้ นพักพระสงฆ์
9. สั มผัสคณะภคินีศรีชุมพาบาล : เยาวชนหญิงที่จบ ม. 3 หรื อ ม. 6 ที่สนใจ ติดต่อรายละเอียด
ได้ที่บา้ นพักพระสงฆ์
10. สิ่ งทีค่ ุณพ่ ออยากให้ ความรู้ แก่ พนี่ ้ อง : อาทิตย์น้ ี คือ 1) สิ่ งที่จะต้องจัดเตรี ยมเวลาพระสงฆ์จะ
มาส่ งศีลมหาสนิทที่บา้ น คือ จุดเทียน, ไม้กางเขน หรื อถ้าไม่มี ก็แทนด้วยรู ปพระเยซูเจ้า
หรื อแม่พระ 2) เวลาพระสงฆ์มาโปรดศีลเจิมคนป่ วยที่บา้ น ควรอย่างยิง่ ที่คนในบ้านจะมา

ร่ วมสวดภาวนาด้วยเช่นกัน 3) ถ้าลูกที่แต่งงานไม่เรี ยบร้อยมาอยูก่ บั พ่อแม่ที่บา้ น มิสซังของ
เราให้พ่อแม่สามารถรับศีลมหาสนิทได้ เพราะกฏระเบียบเดิมได้ยกเลิกไปแล้ว
11. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุ สาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริ จาคแล้ว
981 ตรม. ยังเหลืออีก 644 ตรม. : ครอบครัวนางศิริกาญจน ภักคโชควิทย์,ครอบครัว
นายนรากร สกลธวัฒน์ อุทิศให้อนั นา ยายทัน สกลธวัฒน์,เปโตร เห่า ห่ อเหวีย่ น,ยวง บัป
ติสต์ รอดอ กายดี 1 ตรม. / ครอบครัวนางศิริกาญจน ภักคโชควิทย์,ครอบครัวนายนรากร
สกลธวัฒน์ อุทิศให้อนั นา กาทอน,โทมา ตาล อินธิตก 1 ตรม. / ลูกหลาน อุทิศให้มารี อา
อาวรณ์ ทรงพล 6 ตรม. / อ.เจนณรงค์ เหล่าบุญมา อุทิศให้มีคาแอล เสมียน เหล่าบุญมา
2 ตรม. / นางคา 1 ตรม. คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่มีนา้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต วันที่ 11 – 17 มีนาคม 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุขสาราญแด่ คุณพ่อเพิม่ สิ น หงษ์ณี
11 มี.ค.18  สุขสาราญครอบครัว นายสวัสดิ์ ทองอันตัง,ภรรยา และ
07.30 น. ลูกๆ
 สุขสาราญแด่ นายชีววิทย์ พาพรมลิก,สุขสาราญครอบครัว

ยายราไพ ยงบรรทม
 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 อ้นสูงเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โรซา มารี อริ ษา แดงลีท่า
 อุทิศให้ อันนา มารี บุญเพียง,ยอแซฟ เรง,เปโตร จิตรกร

อาทิตย์

ผู้ขอ

ทาบุญ

นายสวัสดิ์

200
200

พรทิพย์

200

นางพิสมัย

200

พี่สาว
ลูกๆหลานๆ

500
200

,ยอแซฟ พัทยากร ทิศแดง
 อุทิศให้ อันนา ประชาติ สกลธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซา อภัย อาจุฬา
 อุทิศให้ คุณแฮร์แบร์ท โดเดนเฮิฟท์
 อุทิศให้ มารี อา พนมพร,อันตน เสน่ห์,ยอแซฟ สายคา,
ย่าอากาทา คาเปลี่ยน โสริ นทร์
 อุทิศให้ มาร์ติน ธีระวัฒน์ งอยกุดจิก ครบ 6 ปี
 อุทิศให้ เปโตร คาแสน โน้ตสุภา,ยอแซฟ วันนา,คริ สตินา
แก่น วงศ์ราพัน,ยอแซฟ ไพโรจน์ ศรี มีทรัพย์,ลูกา สังวาน
วงศ์ราพัน วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ลว่ งลับ
 อุทิศให้ เปโตร คาสัย,ดาวิด เรื องฤทธิ์ เชียงแมน
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 สุขสาราญครอบครัว อ.หิ รัญ ครู ลดาวัลย์ แ ก้วเสถียร และ
11 มี.ค.18 ลูกหลาน
10.30 น.  สุขสาราญครอบครัว นางวิไลพร เคน
 สุขสาราญครอบครัว อ.ปรี ชา – นางปริ ญญา กาญจนเกต

และลูกหลาน เหลน
 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 อันนา กาวี เตินถิ,ซิสเตอร์อนั ตนนีอา ฟาม ถิ เฮือง
 อุทิศให้ เทเรซา ซ่อนกลิ่น นวานุช
 อุทิศให้ อันตน คาพัง,มารี อา สิ มมา อุดมเดช,เทเรซา
จิราภรณ์,เปโตร ปู่ หา, ย่าสร้อย, นายวิสุทธิ์ แก้วเสถียร
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เฮโลนีมสั คาหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน 

อาทิตย์

ลูกๆ
ลูกหลาน
คุณจิระนาถ
ลูกๆหลานๆ

200
200
200
200

ยายจิว
ยายหวาน-ลูกๆ

200
400

นางพัชริ นทร์
นางสุคนธา

200
200

อ.ลดาวัลย์

200

นางวิไลพร
อ.ปรี ชา

200
300

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

200

อ.สุนทราภรณ์
ลูกๆทุกคน
อ.ลดาวัลย์

อ.ราไพวรรณ

อุดมเดช, คุณปู่ เดือน, คุณย่าหยิบ รุ จิพจน์,อันโตนีโอ เชิดชาย
,ยวง บัปติสตา ศราวุธ, มีคาแอล วิจิตร อุดมเดช,มารี อา
สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี,โรซา
รัตนาภรณ์ ศรี แก้ว
 อุทิศให้ เปโตร หุ่งทวง,อากาทา มาลา,นายวิเชียร
ทองอันตัง
 อุทิศให้ ยวง ประสิ ทธิ์,เทเรซา หลงมา บือกุศล,อากาทา
ยายมน,ซิสเตอร์มีคาแอล สุจินดา อยูแ่ ร่
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,คุณพ่อ
เปาโล พิชิต ศรี อ่อน,คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นาริ นรักษ์,คุณพ่อ
มาระโก ถวิล แสวงนาม,ซิสเตอร์มารี อา กอแรตตี กองศรี
ชมภูจนั ทร์, วิญญาณพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตา คาเพียง กายราช,มาร์ ธา คาแมง
,คริ สตินา พรทิพย์ อุปพงษ์,ยอแซฟ ภูเบศก์ โสมศรี ,เปโตร
บุญส่ง โพธิ์สว่าง
 อุทิศให้ เปโตร วิชยั งามวงศ์

200
200
200

200

 สุขสาราญแด่ นายเจษฎา,น.ส.ประภาพร อุปพงษ์ และ
11 มี.ค.18 ครอบครัว, อุทิศให้ มารี อา ยายไข่ อุปพงษ์,มีคาแอล สวาท,
19.00 น. เทเรซา จันทร์จิรา,ยูลีอานา บัวพา อุปพงษ์,เปโตร ออม กิติราช,
คุณแม่พิมพา สิ งห์หา,จ่าสิ บเอก คฑาวุฒิ บุญทศ วิญญาณญาติพี่

น้องที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู ออ๊ ฟ),มัทธิว สว่าง,
เทเรซา สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล
สุระชัย แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ คุณตาโทมัส สงวน,คุณยายกาทารี นา ทองใส
อินธิเสน,โรซา เสนาะ เฮืองฮุง
 อุทิศให้ อันนา พัชรี โสริ นทร์

อาทิตย์

ยายตอง

500

นางวิไลพร

200

อ.ปรี ชา

300

คุณพงศ์รดา

200

ป้ าตุ๋น

200

นายเจษฎา

300

นางวิไลวัลย์

200

ลูกๆ

200

ไอศูรย์

200

วันจันทร์  อุทิศให้ อากาทา ปิ่ น ทองสุก ครบ 2 ปี ,โทมัส ทูน,เปาโล
12 มี.ค.18 วิทยา ทองสุก ครบ 18 ปี ,มอนิกา อ่อน,มีคาแอล สมจิต
06.00 น. ทองสุก,ยวง บัว,โรซา แพงตา เพียงกล้า
วันอังคาร  อุทิศให้ ซูซานนา บุญเย็น,เปโตร หยิน ดารงไทย
13 มี.ค.18  อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
06.00 น.
วันพุธ
14 มี.ค.18
06.00 น.
19.00 น.
วันพฤหัส
15 มี.ค.18
06.00 น.

 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา

 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 สุขสาราญครอบครัว สุขสาราญคล้ายวันเกิด กานันอัยการ
จาปาราช
 อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซานนา บุญเย็น ดารงไทย
 อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา

วันศุกร์  อุทิศให้ เปาโล สาเนียง,มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
16 มี.ค.18
06.00 น.
19.00 น.  เดินรู ป 14 ภาค
วันเสาร์
17 มี.ค.18
06.00 น.

-

200

คุณครู ปรี ยาพร
นางสุคนธา

200
200

นางสุคนธา

200

-

-

กานันอัยการ

500

คุณครู ปรี ยาพร
นางสุคนธา

200
200

นางสุคนธา

200

-

-

นักบุญปาตริก (พระสังฆราช)
ระลึกถึงทุกวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี
นักบุญ ปาตริ ก เป็ นธรรมทูตและองค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์ เชื่อกันว่าท่านคง
เกิดในประ เทศอังกฤษ ท่านถูกพวกโจรสลัดไอริ ชจับและถูกขายไปเป็ นทาสในประเทศไอร์
แลนด์ เมื่อท่านสามารถหลบหนีไปได้ ท่านก็ยงั มีความคิดและอุดมการณ์วา่ จะต้องทาให้พวก
ชาวไอริ ชพวกนี้กลับใจให้ ได้ ท่านได้เข้าเป็ นฤาษีที่เมืองตูรส์ ได้รับการศึกษาที่เมืองโอก์แซร์
เป็ นลูกศิษย์ของนักบุญ แยร์ มาโน ท่านได้ไปเยีย่ มพวกฤาษีในประเทศอิตาลี ต่อมาได้เป็ นพระ
สังฆราชในประเทศไอร์ แลนด์ ท่านได้พยายามจัดตั้งกลุ่มคริ สตชนขึ้นโดยให้เข้ากันได้กบั
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่พวกเขาอยู่ และท่านเองต้องการมีนกั บวชเป็ นชาวพื้นเมืองด้วย
แม้วา่ จะมีอุปสรรคและความยากลาบากต่าง ๆ มากมายก็ตามแต่งานแพร่ ธรรมของ
ท่านก็ได้รับผล สาเร็ จอย่างงดงามทั้งนี้เราเห็นได้จากการที่ประเทศไอร์ แลนด์ได้เป็ นแผ่นดิน
ของบรรดานักบุญเป็ นเวลาหลาย ศตวรรษมาแล้ว และเป็ นแหล่งกาเนิดบรรดาธรรมทูตสาหรับ
ทวีปยุโรปมากมาย
ศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับ “ การถวายบูชามิสซา ” จากธรรมประเพณี ที่ได้รับ
สื บต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายอันมีพระคริ สตเจ้าเป็ นหัวหน้าสู งสุ ด นักบุญเปาโล เองได้กล่าวยืน
ยันกับสัตบุรุษชาว โคริ นธ์วา่ “ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้ท่านในสิ่ งที่ขา้ พเจ้าได้รับจากพระเยซู
คริ สตเจ้า ” พระวาจาของพระเป็ นเจ้ายังคง “ รับเอากายมาบังเกิด ” อยูเ่ รื่ อยมาในธรรมประเพณี
และในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของกลุ่มคริ สตชน ขอให้ศีลบูชาในวันนี้ได้ช่วยให้ประเทศ
ไอร์แลนด์ได้มี “สันติภาพและ เอกภาพ”

