6. วันศุกร์ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 18 หลังมิสซาเช้าพระสงฆ์ส่งศีลฯตามปกติ มิสซา
ผู้สูงอายุ เวลา 10.30 น. และจะมีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น.

วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 18 ปี ที่ 33 ฉบับที่ 27
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พศิ
พระสงฆ์ถวายมิสซาประจาวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจาวัด

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 18 06.00 น. = 4,702.- / 07.30 น. = 3,701.- /
10.30 น. = 3,794.- /19.00 น. = 3,132.- รวม 15,329 บาท (อา.ที่ 17 มิ.ย. :20,398 บ.)
2. มิสซา 06.00 น.วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย นายอดุลย์ ตระกูลมา กับ
อ.ปองปรีดา เหล่าบุญมา พร้อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม บุญแฮด / ผญ.เกรียงไกร
ว่ามป้อง / คุณไพสนฑ์ คอมแพงจันทร์ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทักษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 18 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.สุวรี บุริพา กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
5. พี่น้องที่จะประสงค์ไปร่วมพิธีบวชพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม : ของสังฆมณฑล
เชียงราย แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพ่อพรทวี โสรินทร์ (เบอร์โทรติดต่อ : 086-0193511)
เดินทางวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018 ราคาท่านละ 1,200 บาท ส่วนวัดของพวกเรา มี
ตัวแทนในนามสภาภิบาลวัดและพี่น้องสัตบุรุษไปร่วม 11 คน (รถตู้ 1 คัน) ซึ่งมีผู้ประสานงาน
ไว้แล้ว

7. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่าง นายชาญณรงค์ มงคล บุตรนายบริบูรณ์ กับ นางนงเยาว์
มงคล ที่อยู่ 101 หมู่ 6 ต.ยอดชาติ อ.วังยาง จ.นครพนม กับ เทเรซา กมลวรรณ วิโรจน์สุริวงศ์
บุตรีนายปรีชา กับ นางปวีณา วิโรจน์สุริวงศ์ ที่อยู่ 73/8 หมู่ 1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
8. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายนพดล เวทย์สุนทรทัต บุตรนายพรรณทิพย์
เวทย์สุนทรทัต กับ นางวรรณา บุตรสวน ที่อยู่ 225/41 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
กับ เบเนดิกตา สุพัตรา อินธิเสน บุตรีนายไมตรี กับ นางอภัย อินธิเสน ที่อยู่ 1116 หมู่ 1
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
9. ขอขอบคุณผู้บริจาคเทพื้นถนนคอนกรีต “สุสาน 2” ตารางเมตรละ 300 บาท บริจาคแล้ว
1,256 ตรม.ยังเหลืออีก 369 ตรม. : หลานปัศนี ชัยวังราช อุทิศให้กาทารีนา หนูเฟือง
ชัยวังราช 1 ตรม. / อ.พจนา มนตรีสา อุทิศให้มาร์ธา สุนเทียน,ครูขันธ์ มนตรีสา,กาทารีนา
พรทิพย์ กอโคตร 1 ตรม. / สุขสาราญครอบครัวอ.สุรสิทธิ์ อุดมเดช 4 ตรม. / สุขสาราญ
ครอบครัวนางบุญรอด พงษ์พิศ และลูกหลาน 1 ตรม. / สุขสาราญครอบครัว น.ส.สมพร
พงษ์พิศ 1 ตรม. / อุทิศให้มีคาแอล หนูเจียม,เปโตร จานง,อักแนส คาปุน,ยอแซฟ สมยศ,ยวง
บัปติสตา สมเกียรติ,ยวง บัปติสตา สมคิด พงษ์พิศ,เปโตร สมบัติ,มอนิกา จันทร์ดี อุดมเดช
8 ตรม.
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903 ไอดีไลน์ pym.k

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 13 เทศกาลธรรมดา วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 18
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

อาทิตย์

โอกาส / จุดประสงค์

ผู้ขอ

 สุขสำรำญแด่พนี่ อ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 
สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล
 สุขสำรำญแด่ นักฟุตบอลทีมหมูป่ำ 13 คน ที่ติดอยู่ คุณสุริวภิ ำ

ทาบุญ

1,000

1 ก.ค.18 ในถ้ ำหลวง

07.30 น.  สุขสำรำญแด่ นำยเอกพล จันทรวงค์,นำยพรชัย
ค.นำอุดม
 คำหลวง,นำยพีรพัฒน์ สมเพียงใจ,นำยพิพฒั น์ โพธิ
,ด.ช.อดุลย์ สำมออน,ด.ช.ประจักษ์ สุธรรม,
ด.ช.ณัฐวุฒิ ทำคำทรำย,ด.ช.ภำนุมำศ แสงดี,

ด.ช.ดวงเพชร พรหมเทพ,ด.ช.ชนินทร์ วิบูลย์รุ่งเรื อง
,ด.ช.เอกรัตน์ วงค์สุขจันทร์,ด.ช.สมพงษ์ ใจวงค์,
ด.ช.มงคล บุญเปี่ ยม พร้อมครอบครัวของน้องๆ และ
เจ้ำหน้ำที่ผปู ้ ฎิบตั ิงำนทุกคน ทุกฝ่ ำย
 สุขสำรำญแด่ สิบเอก ชัยธวัฒน์ ปั ญญำคำขอให้ นำงวิไลวรรณ
ปลอดภัยในกำรทำงำนที่นรำธิวำส, อุทิศให้ คุณตำ
บุญเทียน,คุณยำยเวหำ,ยูรีอ เฟื อง,วิกตอร์ เติน,ภำรดำ
มีคำแอล จักรี อินธิเสน
น.ส.จิตรำพร
 สุขสำรำญแด่ น.ส.จิตรำพร คำศรี , อุทิศให้
วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
พ.ต.ท.
 สุขสำรำญครอบครัว พ.ต.ท.อดิศกั ดิ์ คุณศรี สุภรณ์
อดิศกั ดิ์
ชมศรี หรำชภรณ์, อุทิศให้ เทเรซำ วิรัตน์ อินธิเสน
ครบ 16 ปี ,ยอแซฟ จักรพงษ์ อินธิเสน,ฟิ โลมีนำ
หนูแก้ว อุ่นหล้ำ
ร.ทะเลอันดำ
 สุขสำรำญครอบครัว นำยบุญเมือง อินธิเสน,
ซักรี ด
อุทิศให้ เทเรซำ วิรัตน์ ครบ 16 ปี ,ยอแซฟ จักรพงษ์
อินธิเสน,ฟิ โลมีนำ หนูแก้ว อุ่นหล้ำ
คุณทัศวริ นทร์
 สุขสำรำญครอบครัว นำยทินกร มำนะโพน และ
ลูกหลำนๆทุกคน,อุทิศให้ เปำโล เฉลิมพล มำนะโพน นำงพิสมัย
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุพรรณ,อันนำ วิจิตร

500

200

200
500

200
200
200

เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซีลีอำ
หำ,โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำภำ,
เปโตร บัวจันทร์ อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ,
จ่ำสิบเอก แสง อ้นสูงเนิน และญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ โทมัส สมจิตร แสนปำก
 อุทิศให้ โยเซฟี นำ คำสรวล สมบูรณ์ทรัพย์ดี
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ ยอห์น นเรศ พำพรมลิด
 อุทิศให้ ยวง ประมำณ บุญรองเรื อง
 อุทิศให้ อันนำ หมี่ ศรี เรไร
 อุทิศให้ สิบเอกเปโตร ปรำรถนำ ชัยรำช
 อุทิศให้ โทมัส คำทุน ทองสุก,มอนิกำ อ่อน,
อำกำทำ ปิ่ น,เปำโล วิทยำ,มีคำแอล สมจิตร,อำกำทำ
สมยงค์,เทเรซำ สวรรค์
 อุทิศให้ ยำกอบ อุทยั ,มำรี อำ อำรี ย ์ คำศรี วิญญำณที่
ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ บำร์โธโรมิว อุดร,ลูซีอำ แว่นศรี ,โทมัส
ฉลำด ยงบรรทม
 อุทิศให้ โทมำ ดำ,มำรี อำ บำฝ่ ำย,มีคำแอล บุญเรื อง
,มำรี อำ บุญเรี ยบ,มีคำแอล ประยงค์,ยอแซฟ ณรงค์
อุดมเดช,มำรี อำ นงค์เยำว์
 อุทิศให้ รำฟำแอล วรศิลป์ อุดมเดช
อาทิตย์  สุขสำรำญครอบครัว คุณพิมพ์ชนก คุณกิติพนั ธ์
1 ก.ค.18 วิจิตรจันทร์, อุทิศให้ เปโตร พิสิฐ ทองศิริ

ลูกหลำน
ลูก

200
200



ป้ำวรรณ
ลูกๆ
นำงจำเนียร
ป.ผูป้ ฎิสนธิ
นำงบุญสูง
ป้ำหนูริน

200
200
200
200
200
200

ลูกหลำน

200

คุณอัจฉรำ

200

อ.ประสิทธิ์

300

ป้ำเตี่ย

200
200

ครู สุรภิน

10.30 น.  อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
 มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์
วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล
ประชัน, อันนำ บุญปลูก,เปำโล ชูเกียรติ กำยรำช
 อุทิศให้ เทเรซำ อันนำ สมดำ คำสุขมุ

 อุทิศให้ อันนำ กำวี เตินถิ วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่
ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ กำทำรี นำ รำตรี ศรี วรกุล
 อุทิศให้ โรซำ นิพร ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันนำ อำภัย เชียงแมน
 อุทิศให้ โทมัส บัญชำ เชียนพลแสน
 อุทิศให้ อันนำ หมี่ ศรี เรไร
 อุทิศให้ ยวง บัปติสตำ ชำศรี ,เทเรซำ แท่นแก้ว,
อันนำ วัฒนิกำ อุ่นหล้ำ,ซิสเตอร์จอห์น แมรี่ เฉลิมรัตน์
ธีระนุกุล วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนำ บำหมี่ ศรี เรไร,กำทำรี นำ รำตรี
ศรี วรกุล และสมำชิกคณะพระหฤทัยที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ อันนำ ฉลอง หำญริ นทร์,เบเนดิก ศิลำ,
เทเรซำ สัปรี ทองอันตัง,มำรี อำ มำลี เลิศวิทยำวิวฒั น์
,ดอมินิก ซำวิโอ กิตติศกั ดิ์ ทองอัยนตัง
อาทิตย์  สุขสำรำญแด่ นำงวิภำ ชัยหมื่น และลูกหลำน
1 ก.ค.18  สุขสำรำญแด่ พงษ์เพชร,โสภำพร,รัตนำพร อุปรี ย,์
19.00 น. ชำญณรงค์ บุดดีดว้ ง,ลลิตำ สกลธวัฒน์
  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล (ครู อ๊อฟ),มัทธิว

ลูกหลำน

200

ครู ชูศรี

200

นำงโสมธิฏำ
อ.สุ นทรำภรณ์
มุกดำ-อุไรรัตน์

ลูกหลำน
ลูกๆหลำนๆ
นภำพร
อรทัย
อ.นวลจันทร์

200
200
500
200
200
300
200
300

สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์,กำทำรี นำ วันใด,ลอเรนซ์
วีระวัฒน์,เปำโล สุระชัย แร่ ถ่ำย,อันตน ประมวล,
เทเรซำ ถนอม,เปโตร มนัสชัย บือกุศล วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ คุณตำโทมัส สงวน,คุณยำยกำทำรี นำ
ทองใส อินธิเสน,โรซำ เสนำะ เฮืองฮุง

 อุทิศให้ ยอห์น คมดี ชัยหมื่น,ยวง บัปติสตำ องเกิ่น
,มำรี อำ บำเผ เลวัล,เปโตร สมบูรณ์,มีคำแอล ศรำวุฒิ
ศรี สกลวงศ์,มีคำแอลเพ็ง แสนโสม,พลตำรวจตรี
อุดมเดช กปิ ตถำ ณ อยุธยำ วิญญำณญำติพนี่ อ้ งทีล่ ่วง
ลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุภำษิต,ยำยกุล,เทเรซำ สมนึก,
คำมิลโล ชัยพล,ยอแซฟ ณรงค์,มีคำแอล เกตกำน
อุปรี ย,์ ยวง บอสโก ไพศำล สกลธวัฒน์,คอมิลลำ
มิตรประไพ,เปำโล อำพล เสมอพิทกั ษ์

คณะพระ
หฤทัยฯ
เยำวลักษณ์

200

วันจันทร์  สุขสำรำญครอบครัว คุณสำยใจ คุณกิตติศกั ดิ์
2 ก.ค.18 คุณกฤษฎำ คุณอุทยั คุณทองวัน สำรธิยำกุล, อุทิศให้

300

นำงวิภำ
ลูกๆ

200
500

06.00 น. ยวง บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,โทมำ พิลำ,อันนำ
ทองอยู,่ โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,เปโตร เซิก,อันนำ เคน,
มีคำแอล แขวงเมือง,มำรีอำ สมำน,เปำโล เทเวศน์,
เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,เทเรซำ วนิดำ ชัยหมื่น,
เทเรซำ ผ่องใส
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
 อุทิศให้ มำรี อำ ยำยชู ครบ 1 ปี ,เปโตร ศิริบูรณ์,

นำงวิไลวัลย์

200

ลูกๆ

200

นำงวิภำ

200

ลูกๆ

1,000

นยำงสำยใจ

300

นำงสุวรรณ
นำงช่อเอื้อง

200
500

ยอแซฟ สมพูน ฮันวงศ์
14.00 น.  ปลงศพ เปโตร ปรำรถนำ ชัยรำช
วันอังคาร  สุขสำรำญแด่ คุณครู สุรสิทธิ์ อุดมเดช
3 ก.ค.18  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์

ญำติ

-

ครู สุรสิทธิ์
นำงสุวรรณ

300
200

-

100

06.00 น.
วันพุธ  โมทนำคุณพระเจ้ำ แม่พระ,สุขสำรำญแด่ รุ่ งฤดี –
4 ก.ค.18 วิลยั , อุทิศให้ คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ,โทมำ คุย,

06.00 น. ย่ำบัวลี ตระกูลมำ,โทมัส สมวำร,มำรี อำ ใหล,ฟิ ลิป
ศรี สวัสดิ์,เซซีลีอำ อุลยั วรรณ,เทเรซำ โสภิตำ,เปโตร
เรื องวิทย์ ยงบรรทม,ย่ำเสียว,ปู่ ทัง, ตำผอง พิลำทำ,
ยำยจันที,มำรี อำ กองแพง, ตำถอน, แม่พนั
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
19.00 น.  พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
วันพฤหัส  อุทศิ ให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์
5 ก.ค.18  อุทิศให้ เปโตร องบ่ำน ครบ 5 ปี ,อันนำ บำบ่ำน,
06.00 น. เปโตร องขำย,อันนำ บำขำย,เปโตร วิง,ดอมินิก
พรณรงค์ ทองอันตัง,ยอห์น บุญมี,อันนำ คำพี,เปโตร
บุญดี,เปโตร ปรี ชำ,วิญญำณปู่ ย่ำ ตำ ยำย วิญญำณญำติ
พีน่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง
วันศุกร์  สุขสำรำญครอบครัว นำยณรงค์ นำงรจนำ กำยรำช
6 ก.ค.18 ,อุทิศให้ นิโกเลำ ฉวี,อันนำ คำเตียน,อังแนส จิรำภรณ์,
06.00 น. มีคำแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มำรี อำ
บำเคลือบ กำยรำช,เปโตร องเทียว,อันนำ บำเทียว
พงษ์พศิ ,องโด่ง,บำโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ รำชนิกูล,

อันนำ บำเหลิน ดิ่นถิ
 อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์

นำงสุวรรณ

200

10.30 น.  สุขสำรำญแด่ สมำชิกผูส้ ูงอำยุท่ำแร่ ทุกท่ำน
ชมรผูส้ ู งอำยุ
19.00 น.  อุทิศให้ วิญญำณมิชชันนำรี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่ำแร่
วิญญำณพีน่ อ้ งชำวท่ำแร่ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
นำงสุวรรณ
วันเสาร์  อุทิศให้ ฟรังซิส เซเวียร์ ปรำโมทย์ อุปพงศ์

200
-

200

7 ก.ค.18

06.00 น.

นำงสุวรรณ
นำงสุวรรณ
ป้ำบุญลอง

นำยณรงค์

200
200
200

300

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2018
นักบุญเปโตร เดิมชื่อ " ซีโมน " เป็นชาวประมงคนหนึ่งของตาบลเบธไซดา แต่ต่อมาได้ย้ายมาตั้งหลัก
แหล่งที่เมืองคาเปอร์นาอุม นักบุญอันดรูว์น้องชายของท่านได้เป็นคนแนะนามาให้ติดตามพระเยซูเจ้า " ผมพบ
ท่าน ผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งมาเป็นกษัตริย์แล้ว"
พระเยซูเจ้าทรงได้เปลี่ยนชื่อท่านใหม่และทรงเรียกว่า " เปโตร " ซึ่งแปลว่า " ศิลา" ครั้งหนึ่งพระเยซู
ตรัสถามท่านว่า " ท่านคิดว่าเราเป็นใคร " และเปโตรได้ทูลว่า" พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเป็น
เจ้า " พระเยซูจึงตรัสว่า " เราจะตั้งท่านเป็นหัวหน้าแทนเรา ทั้งจะมอบกุญแจอาณา จักรแห่งเมืองสวรรค์"
สัญญลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดในภาพคือ มือของท่านมีลูกกุญแจ นักบุญเปโตรเป็นพระสัตปาปาองค์แรกของพระ
ศาสนจักร ท่านได้ถูกจับตรึงกางเขน และท่านได้ขอร้องให้เอาศีรษะทิ่มลงหิน โดยกล่าวว่า ท่านไม่สมควรที่จะ
ตายในลักษณะเดียวกับพระเยซูเจ้าพระอาจารย์
นักบุญเปาโล เดิมชื่อว่า "เซาโล" (ภาษาฮีบรู แปลว่า ที่ปรารถณาที่ต้องการ" ท่านเป็นชาวยิวที่เกลียด

ชังพวกคริสตชนอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่ง ขณะที่ท่านเดินทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับ คริสตชน พระเป็นเจ้าได้ประ
จักษ์มาหาท่านโดยทาให้เกิดแสงสว่างลงมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่าน จนทาให้ท่านตกลงมาจากหลังม้า และก็มี
เสียงถามท่านว่า " เซาโล เซาโล เจ้าเบียดเบียนเราทาไม " เซาโลจึงถามว่า " พระ องค์ต้องการให้ข้าพเจ้าทาสิ่ง
ใด " เสียงนั้นก็ว่า " จงเข้าไปในเมืองแล้วเจ้าจะรู้ว่าจะต้องทาอะไร" แต่เนื่องจากขณะนั้นตาของท่านบอด จึง
ต้องมีคนนาทางท่านเข้าไปในเมือง สามวันให้หลัง ท่านได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อ อานาเนีย ซึ่งบอกกับท่านว่า
พระเป็นเจ้าได้ส่งเขามาพบท่าน หลังจากนั้นท่านก็ได้เห็นอีกครั้ง พร้อมกับพระหรรษทานจากพระจิตเจ้า ท่าน
ได้กลับใจและรับศีลล้างบาป ทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " เปาโล "
ท่านเป็นผู้มีจิตใจร้อนรนทั้งจาริกประกาศพระศาสนาจักรไปทั่วแคว้นต่างๆ รวมทั้งเขียนจดหมายถึง
คริสตชนเป็นจานวนมากที่สุด ท่านจึงถูกจาคุกและถูกตัดศีรษะ เป็นมรณสักขี ฉะนั้น จึงเห็นว่า สัญญลักษณ์ที่
เห็นในภาพคือ พระคัมภีร์และดาบ

