ปีที่ 31
ฉบับที่ 39
25 ก.ย. – 1 ต.ค. 16

พระสงฆ์ประจาบ้านพักสงฆ์ท่าแร่
คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต / คุณพ่อเจริญโชค สันดี

ประกาศจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 16 จํานวน 16,935 บาท ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 16 : อ่านพระวาจาโดย นางควรคํานึง ยงดี กับ
น.ส.สร้อยเพชร ซึมเมฆ พร้อมผู้ช่วยพิธกี รรม ชุดที่ 3 : อ.สุ่ม / ผญ.เกรียงไกร / จ.ส.อ.
สมชาติ / ผช.ประสบ ว่องไว
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 16 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.วรัญญา ทองแท้ กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 16 : อ่านพระวาจาโดย นายสิทธิพร มณีวงศ์ กับ
น.ส.ปลายฟ้า ซึมเมฆ
5. ตารางมิสซาตามแท่นพระ : โอกาสเปิดเดือนสายประคํา เดือนตุลาคม เริ่มเวลา 19.30 น.
วันที่ 28 กันยายน 16 แท่นชุมชนสามัคคี / แท่นคุ้มนาซาแร็ธ / แท่นชุมชนสหมิตรสัมพันธ์
วันที่ 29 กันยายน 16 แท่นชุมชนสุขสันต์ / แท่นชุมชนป่าหว้าน / แท่นคุ้มโนนสําราญ
วันที่ 30 กันยายน 16 แท่นชุมชนบ้านใหม่ / แท่นชุมชนท่าสะอาด / แท่นชุมชนสมานมิตร /
แท่นชุมชนสร้างแก้ว # ขอพี่น้องได้มารับฝาแก้บาปและเครื่องถวายมิสซาตามธรรมเนียมที่
เคยปฏิบัติ และขอ พี่น้องได้บอกต่อๆ กันไปในเขตของเรา เพื่อทุกคนจะได้แก้บาปรับศีล
เรียบร้อย อย่าลืมเอารูปแม่พระมาด้วยเพื่อจะได้เสก

6. ในโอกาสทีพ่ ระสงฆ์ใหม่ 3 องค์ : จากมิสซังหลวงพระบางมาถวายมิสซาแรกที่วัดท่าแร่ของ
เรามิสซาที่ 3 วันอาทิตย์นี้ ก็ขอขอบคุณผู้ที่บริจาคเสื้อกาสุลา-เสื้ออัลบา ให้คุณพ่อใหม่ทั้ง 3
ได้แก่ เซอร์สแตลลา 15,600 บาท และชาวท่าแร่อีก 23,400 บาท รวมเป็นเงิน 39,000 บาท
คุณพ่อได้จ่ายให้ซิสเตอร์ชีลับค่าตัดเสื้อกาสุลา เสื้ออัลบาและเสื้อเคลอยี่ เป็นเงิน 26,000
บาท เงินที่เหลืออีก 13,000 บาท คุณพ่อได้มอบเป็นของขวัญให้คุณพ่อใหม่และสมทบ
มิสซังท่าแขกในการจัดงานวันบวช ขอพระเจ้าทรงอวยพรและตอบแทนน้ําใจอันดีของทุก
ท่านที่มีส่วนทําบุญในครั้งนี้
7. สิ่งที่คุณพ่ออยากแนะนาในอาทิตย์นี้ :
7.1 พี่น้องที่ติดตามการถ่ายทอดมิสซาทางวิทยุ คุณพ่อหวังว่ามีประโยชน์สําหรับทุกคน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนป่วย อย่างไรก็ตาม ขอให้เราเข้าใจให้ถูกต้องว่า การเปิดวิทยุฟังไม่
ใช่การร่วมมิสซา จะเอามาแทนที่มิสซาที่วัดไม่ได้ จึงขอให้เรามาร่วมมิสซาสม่ําเสมอ นั่น
แหละคือการได้มิสซา ได้รับพระคุณพระพรจากพระเจ้าอย่างแท้จริง
7.2 ลูกหลานเยาวชนบางคนพูดว่า มาวัดมามิสซามากแล้วตั้งแต่เป็นเด็กคําสอน เมื่อจบ
ป. 6 แล้วไม่ต้องมาอีก นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆ ความจริง มิสซาต้องเป็นชีวิตของเรา ไม่
ใช่เป็นสิ่งที่อยู่นอกชีวิต เหมือนทานข้าว เราทานตั้งแต่เกิดและทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่ ดังนั้น
พระเจ้าต้องเป็นชีวิตของเรา เราต้องการพระองค์และให้พระองค์อยู่ในเราเสมอ
8. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 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
9. คุณพ่อขอขอบคุณ พี่น้องที่ช่วยกันบริจาคกระเบื้อง กล่องละ 250 บาท เพื่อบูรณะตึกคําสอน
ทั้ง 2 ตึก เวลานี้รวมแล้วได้ 348 กล่อง ยังขาดอีก 252 กล่อง : สุขสําราญครอบครัวครูพงษ์พิศ
นามละคร 4 กล่อง / คณะพลมารีย์ เปรสิเดียมมารดาพระคริสตเจ้า 4 กล่อง / สุขสําราญ
ครอบครัวคุณสุวรรณี อุทิศให้อากาทา กาไสย ยงบรรทม 4 กล่อง / ครอบครัวร้านจีรัง
สกลนคร 10 กล่อง / ครอบครัวยายกวี๋ 2 กล่อง / โมทนาคุณพระเจ้า สุขสําราญครอบครัว
นางวิมา นายราเชษฎ์ เวชศิริยานันท์ 2 กล่อง / ครอบครัวนางวิมา นายราเชษฎ์ เพ็ญศรี อุทิศ

ให้ฟรังซิสโก เฉลิมพล เวชศิริยานันท์,ลูซีอา ยายเรียน,เซอร์พาที,มารีอา วิมาน อุดมเดช,
มีคาแอล คําเพชร กายราช 2 กล่อง / ด.ญ.วาสิตา พยัฆทรา 4 กล่อง คุณพ่อขอขอบคุณพี่น้อง
ที่มีน้ำใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2016
วัน/เวลา
โอกาส / จุดประสงค์
 สุขสำรำญแด่พี่น้องชำวท่ำแร่ทุกท่ำน 
อาทิตย์
06.00 น.
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว ตระกูลนิยมธรรมทุกครอบครัว และ
25 ก.ย.16 ทุกคน
07.30 น.  สุขสําราญครอบครัว นางกันทิมา วอมสัน
 สุขสําราญครอบครัว คุณวินัย ทองอันตัง
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู
ไซน่า คําภู
 สุขสําราญครอบครัว นางวิจิตรา เหนือกลาง และลูกๆ
หลานๆทุกคน, สุขสําราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.อรกัญญา เขาทอง
ครบ 5 ปี
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด นายมงคล ศรีครชุม
 สุขสําราญครอบครัว ร้านใจดีเครื่องนอน สุขสําราญคล้าย
วันเกิด ด.ญ.กัญญากร ใจดี ครบ 1 ปี, อุทิศให้ อังแนส
บุญเตือน ตระแก้วจิตร,เปโตร สมจิตร อิ่มบุญสุ วิญญาณญาติ
พี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว น.ส.นงค์ลักษณ์ แร่ถ่าย, อุทิศให้
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสําราญครอบครัว นายคงศักดิ์ แร่ถ่าย, อุทิศให้ เปโตร
ทองศรี อ่างนุ้ย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟิลิป บุญชู,มารีอา สุพรรณ,อันนา วิจิตร

ผู้ขอ

ทาบุญ

คุณชลิตา

200

นางกันทิมา
คุณวินัย
ยายนาง

200
200
200

นางวิจิตรา

200

นายมงคล
นางประภัสสร

200
200

นายคงศักดิ์

200

น.ส.นงค์ลักษณ์

200

นางพิสมัย

200

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 ยวง คอง,ยูเลียนา หลงมา พาพรมลิก,เทเรซา
บุญหลาย อําจุฬา
 อุทิศให้ ยอแซฟ คําพา,อันนา แทน,เทเรซา บุญหลง,
ออกัสติน บุญลม อําจุฬา
 อุทิศให้ เปโตร สมพล ฮันวงศ์
 อุทิศให้ มีคาแอล คําพาด,ยวง บอสโก ไพศัลย์ สกลธวัฒน์
,อากาทา กู่,ยวง อบมา,เปโตร อุชัย พุดษา
 อุทิศให้ ยอแซฟ วิรัตน์ ตระแก้วจิตร,เทเรซา ชลธี,เบเนดิก
วิดล,มารีอา ลําดวล ทรงเล็กสิงห์,ราฟาแอล อดิศักดิ์ ซึมเมฆ
วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ยอแซฟ อาคม ปานโพธิ์จาน
 อุทิศให้ เปโตร วิง,เปโตร องขาย,อันนา บาขาย,ดอมินิก
พรณรงค์ ทองอันตัง,เปโตร คําไพ,อากาทา แพง,ยอแซฟ สุนา
หลาบโพธิ์
 อุทิศให้ บาร์โทโลมิว อุดร ครบ 17 ปี,ลูซีอา แว่นศรี,โทมัส
ฉลาด,มีคาแอล ประยูร ยงบรรทม,เทเรซา ละมุน จันลือชัย,
อันนา สุทัศษา บุบผาชัย
 อุทิศให้ มารีอา สมหมาย,เปาโล ดี ศรีครชุม


คุณชลิตา

200

นางลํายง
ค.คพ.อุ๊ด

300
500

-

200

-

200

นางวิภาภรณ์
ยายชาติ

200
300

คุณกัลยา

400

ภรรยา
ป้าบุญทา

500
200

นางอัจฉรา

300

น.ส.เพ็ญนภา

300

 อุทิศให้ ยอแซฟ สมเดช,เปโตร สมชาย ปานแสน
 อุทิศให้ เปาโล เกรียง,มารีอา สุพรรณ,มีคาแอล วิไล
เสมอพิทักษ์

หมอดํา
นางเยาวเรศ

แม่
อาทิตย์  สุขสําราญแด่ นายอชิตะ มาหนู
ครูสุรสิทธิ์
25 ก.ย.16  สุขสําราญครอบครัว ครูสุรสิทธิ์ อุดมเดช
10.30 น.  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
 สุขสําราญแด่ น.ส.เมธาวี พงษ์พิศ และครอบครัวทุกๆคน,
น.ส.เมธาวี
อุทิศให้ มีคาแอล หนูเจียม พงษ์พิศ ครบ 14 ปี วิญญาณญาติพี่
น้องทุกๆฝ่าย วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุขสําราญครอบครัว นายวิโรจน์,นางปรารีย์ คําศรี,
นายวิโรจน์
อุทิศให้ เปาโล คําผาง ครบ 25 ปี,โรซา สา ครบ 24 ปี,โทมา
อินตา,อันนา อวน,ฟิลิป สงกา,ลูซอี า อนันต์,ลูกา ประทิน,
มีคาแอล ถวิล,เปโตร วีระพงศ์,อากาทา สีกา,อันนา ชมชื่น
รังศรีแก้ว,ยายวาสนา อุปมา วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 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,ยอแซฟ ชูศิลป์,เปโตร สุทธิศักดิ์ กายราช,
เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ เปโตร พรศิลป์ กาแก้ว

ครูอ้อ – ลูกๆ

500
200

200
300
300

200

200

200

400

200

 อุทิศให้ อันนา ยุพิน จันทรังษี
 อุทิศให้ เปโตร ธานี,เทเรซา ประพันธ์ เสมอพิทักษ์
 อุทิศให้ มอนิกา ไพศาล กายราช
 อุทิศให้ เฮโลนีมัส คําหล้า,โรซา มะลิ,ลูซีอา บางีน
อุดมเดช, คุณปู่เดือน, คุณย่าหยิบ รุจิพจน์,คุณพ่อมีคาแอล
เสนีย์,มีคาแอล บุญ,มารีอา สิมมะลี สกนธวัฒน์,มารีอา
สร้อยสุดา จันทร์เพ็ญ,ยอแซฟ ภานุชิต เหล่าบุรี
 อุทิศให้ เบเนดิกต์ บุญเวียน,มอนิกา มัสฉา,อัลฟอลโซ
ประเชิญ บือกุศล,ปีโอ อุ่นจันทร์,มารีอา ปิ่น,มากาลิด
เมืองแพน
 อุทิศให้ เปาโล ปั่น,กาทารีนา ซูซานนา,มีคาแอล บรรจง
,เปาโล วีรชัย ศรีวรกุล วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ลา,มอนิกา สร,นายกรไล ต่งกะพงษ์
,มารีอา บัวหลง,นายองอาจ มานะพล วิญญาณในไฟชําระ
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ กาทารีนา จารุวรรณ,เปาโล สมใจ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร ประเสริฐ ฮันวงศ์,อันตน พงศ์สวัสดิ์,
เปโตร พรศิลป์,ซีมอน บุญทอน,อักแนส สมจีน กาแก้ว
 อุทิศให้ แพททริก สา,มาร์ธา สาริกา พรมเส็ง,โทมา ตาล
,อันนา กาทอน อินธิตก
อาทิตย์  สุขสําราญครอบครัว นายอนุรักษ์ น.ส.สุภาวดี กรพันธ์
25 ก.ย.16  สุขสําราญครอบครัว นางพันศรี เถาวัลย์, นายสมศักดิ์
19.00 น. ภักดีสวัสดิ์ และลูกๆหลานๆ
 อุทิศให้ ออกัสติน บุญรมย์ อําจุฬา,ยอแซฟ คํารา,อันนา
แทน,เปโตร ทอน,มารีอา เจียง โกมลรัตน์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาย โพธิลุน,เปาโล ประดิษฐ์ ซึมเมฆ,
เปโตร เสก อ่อนไธสง


ลูกๆ
นายสิทธิชัย
นางวัตนีย์
อ.รําไพวรรณ

200
200
200
200

นางยอใจ

500

ลูกหลาน

200

ลูกหลาน

200

คุณพิชชาจักร
คุณพิชชาจักร

200
300

คุณพิชชาจักร

300

น.ส.สุภาวดี
น.ส.อารญา

500
200

-

200

น.ส.วีณา

200

วันจันทร์
26 ก.ย.16
06.00 น.
วันอังคาร
27 ก.ย.16
06.00 น.
วันพุธ
28 ก.ย.16
06.00 น.
19.00 น.
วันพฤหัส
29 ก.ย.16
19.00 น.
วันศุกร์
30 ก.ย. 16
06.00 น.
19.00 น.
วันเสาร์
1 ต.ค. 16
06.00 น.

07.30 น.

 อุทิศให้ ยอแซฟ ปรารถนา คําเสงี่ยม ครบ 2 ปี,มารีอา
อารดา คําเสงี่ยม
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ดาว ซึมเมฆ,เซซีลีอา คําเปลี่ยน,เปาโล
มุด,เปาโล เพลินจิต,ฟิลิป พัฒนา ลีคํา,เทเรซา สวรรค์,เทเรซา
คําแดง,เปโตร ไหว้สา,เปาโล คําหล้า,กาทารีนา บุดดี เถาวัลย์
 สุขสําราญแด่ น.ส.กชกร อุดมเดช

 สุขสําราญแด่ สมาชิกพลมารีย์เปรสิเดียม มารดาน่าพิศวง
 อุทิศให้ ยอห์น บุญมี พงศ์ชีวะกุล ครบ 1 เดือน
 สุขสําราญครอบครัว ร้านธนพนธ์ป้ายสวย
 อุทิศให้ ยอห์น คมดี ชัยหมื่น ครบ 3 ปี
 มิสซาเปิดเดือนแม่พระตามชุมชน

 มิสซาเปิดเดือนแม่พระตามชุมชน
 สุขสําราญคล้ายวันเกิด เทเรซา ศิริรัตน์ ศรีครชุม
 อุทิศให้ อากาทา เกษร ศรีวรกุล
 มิสซาเปิดเดือนแม่พระตามชุมชน
 อุทิศให้ มีคาแอล เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิงห์
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์,ยออากิม
คัง,อันนา ผึ้ง,โรซา บุญแกว่น,ฟรังซิสโก คง,โทมา ติ่ง,
อานาสตาซีอา ไพศาล บุดดีด้วง,ซาบีนา ยอด,โทมา จันทรา,
อันโตนีโอ เสลี่ยม ทองอันตัง วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
 สุขสําราญครอบครัว นายธีระวัฒน์ สารธิยากุล

ค.อดิเทพ

200

คุณวดี

200

ครูสุรสิทธิ์

300

น.ส.ปราณี
ป้าสมจิตร

200
200

ดวงใจ

300

-

-

คุณศิริรัตน์
ครูศิริพงษ์

300
200

-

-

คุณกอบแก้ว
ลูกหลาน

200
500

นายธีระวัฒน์

300

ฉลองอัครเทวดามีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล
ระลึกถึงทุกวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี
มีคาแอล เป็นชื่อฮีบรูมีความหมายว่า “ใครเล่าเหมือนพระเจ้า” ในหนังสือของประกาศก
ดาเนียลได้พูดถึงท่าน 2 ครั้งด้วยกันในฐานะทีท่ ่านเป็นผู้ปกป้องคุม้ ครองประชากรผู้ได้รับเลือกสรร
และในจดหมายของนักบุญยูดา ( ข้อ 9 ) “ท่านได้สู้รบกับปีศาจเพือ่ แย่งชิงเอาร่างของโมเสส และใน
หนังสือวิวรณ์ก็เชิญชวนเราให้ระลึกถึงการสู้รบปรบมือระหว่างอัครเทวดามีคาแอลและเทวดาของ
ท่าน กับมังกร ส่วนในพิธีกรรมสําหรับผู้ตายก็บอกว่าท่านเป็นเพื่อนผู้ร่วมทางกับวิญญาณเหล่านัน้
พวกชาวฮีบรูเคารพนับถือท่านมาก และในหมูค่ ริสตชนการเคารพให้เกียรติท่านก็ได้เริม่ แพร่หลายขึน้
เรื่อยๆ
คาเบรียล หมายถึง “ฤทธิ์กาลังของพระเจ้า” ได้ประจักษ์มาหาซาคาเรียในฐานะที่เป็น “ผู้
คอยเฝ้าอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์พระผู้เจ้า” ประศกดาเนียลยอมรับรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่คอยนําสารของพระเจ้า
มาแจ้งให้ทราบ และท่านเองก็ได้ เป็นผู้แจ้งข่าวการบังเกิดของนักบุญยวงบัปติสตาและการบังเกิดของ
พระเยซูเจ้า
ราฟาแอล มีความหมายว่า “โอรสของพระเจ้า” หรือ “พระเจ้าได้ทรงรักษาให้หาย” เราพอ
ทราบเรือ่ งราวของท่านนิดหน่อยในหนังสือของโตบิตในฐานะที่ท่านเป็นเพือ่ นร่วมทางของหนุม่ โต
บิตและเป็นผู้นําความรอดมาสู่บิดาชราที่ตาบอด คือเป็นผู้ที่ได้ทําให้บิดาผู้ชราที่ตาบอดได้หายนัน่ เอง
บ่อยครัง้ ทีเดียวทีน่ ักบุญลูกา ได้แสดงให้เห็นว่า ในระยะเริม่ แรกของพระศาสนจักรพระศา
สนจักรก็ได้รบั ความช่วยเหลือจากบรรดาเทวดา ทั้งนี้เป็นเพราะว่าพร้อมกับการเสด็จมาของพระคริส
ตเจ้าได้เปิดศักราชใหม่ที่มนุษยชาติจะสามารถเข้าใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าหรือ ในทางกลับกัน คือพระผู้
เป็นเจ้าได้เสด็จลงมาใกล้ชิดกับมนุษย์ สวรรค์และแผ่นดินได้เชื่อมสัมพันธ์เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
เทวดาเหล่านี้มาจากพระเจ้า “พระเจ้าได้ทรงสั่งพวกท่านมาสําหรับให้บริการแก่มนุษย์ เพื่อผลประ
โยชน์ของพวกเขาและเพื่อช่วยพวกเขาให้ได้รอดปลอดภัยนัน่ เอง”
“พฤติกรรมของการแสดงความขอบคุณ”ของเรา คือ“บูชามิสซา นั้น เป็น “การร่วมฉลอง” ที่
เราร่วมกับบรรดาเทวดาขับร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิส์ ิทธิ์ พระเจ้า พระเจ้า
แห่งสากลจักรวาล”

