ปี ที่ 32
ฉบับที่ 29
16 - 22 กรกฏาคม 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อเจริ ญโชค สั นดี / คุณพ่ อกฤษฎา ว่ องไว

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้ น

ให้ เราทุ่มเทในการแบ่ งปั นพระวาจากับผู้อื่น

ภาพลักษณ์ 2 อย่างเห็นชัดในพระคัมภีร์วนั อาทิตย์น้ ี ทั้งสองมาจากธรรมชาติของโลก
คือ ฝน และ การหว่ านเมล็ดพืช ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ใช้บรรยายไม่ใช่แค่เรื่ องอาณาจักรพระเจ้า
เท่านั้น แต่ที่สาคัญกว่าก็คือ พระอาณาจักร เป็ นส่วนในบรรดาศิษย์ของพระคริ สต์ได้อย่างไร
บทอ่านแรกจากประกาศกอิสยาห์ เปรี ยบพระวาจากับฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้า รดแผ่นดิน
ทาให้ดินอ่อน และทาให้พชื งอกขึ้น จนบังเกิดผลมากมาย น้าฝน เป็ นสิ่งจาเป็ น นาความเติบโต
ไม่มีฝน แผ่นดินก็ไม่สามารถทาให้เมล็ดพืชงอกงามได้ เช่นเดียวกันกับคริ สตชน พระวาจาเป็ น
สิ่งจาเป็ นสาหรับความก้าวหน้าฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา เหมือนฝน ความหมาย ภาพลักษณ์และ
คาสอนของพระวาจา คือ ทาให้หวั ใจของเราชุ่มชื่น แผ่ซ่านในชีวติ และทาให้เกิดพลังฝ่ ายจิตแก่
บรรดาศิษย์และผูส้ ืบทอดที่ซื่อสัตย์ มุ่งสู่อาณาจักรสวรรค์
พระวาจาของพระเจ้ าทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เป็ นเรื่ องราวของพระศา
สนจักร และการที่พระเจ้าเข้ามามีส่วนอย่างซื่อสัตย์กบั ประชากรของพระองค์ เหมือนครอบครัว
ที่ชุมนุมกันรอบโต๊ะเพือ่ เฉลิมฉลองโอกาสใดๆ ด้วยความปี ติยนิ ดี ดันนั้นพระศาสนจักรเชิญเรา
ให้ฟังเรื่ องราว การมีส่วนร่ วมและพระสัญญาของพระเจ้าแก่เราทุกคน ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรง

สัญญาในบทอ่านแรกว่า คาพูดของพระองค์จะไม่กลับโดยไม่เกิดผล แต่จะบรรลุจุดประสงค์
กล่าวคือ พระสัญญานั้นเป็ นจริ งสาหรับเราเหมือนประชาชนในสมัยประกาศกอิสยาห์
พระสั ญญานั้นคืออะไร บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ได้ตอบเกี่ยวกับ
พระสัญญาว่า ครั้งหนึ่งได้เป็ นสัญญาสาหรับอิสราเอล แต่บดั นี้เปิ ดสาหรับทุกชาติ กล่าวคือ เรา
จะได้ รับการปลดปล่ อยจากการเป็ นทาสของความเสื่ อมสลาย และเราจะไปรับอิสรภาพอัน
รุ่งเรื องของบรรดาบุตรของพระเจ้ า
พลังแห่งพระวาจาของพระเจ้ามาถึงเราอย่างเท่าเทียมกัน ดังในอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรง
สอนในพระวรสารนี้ ด้วยการใช้ภาพลักษณ์ของการหว่านเมล็ดพืช เหมือนอุปมาทุกเรื่ องที่ใช้
ความหมายของสิ่งธรรมดาๆ ที่ทุกคนรู ้จกั กันดี พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่ องของชาวนาออกไปหว่าน
เมล็ดพืช ชาวบ้านคุน้ เคยและธรรมดามาก กระนั้นภายใต้เรื่ องธรรมดาๆ นี้ เป็ นอุปมาถึงกระแส
เรียกคริสตชน พระเยซูเจ้าหวังกระตุน้ ให้ผฟู ้ ั งตอบ โดยประยุกต์ส่วนตัวในชีวติ ของเราแต่ละคน
อุปมานี้มิใช่ธรรมดาเกี่ยวกับดินที่เมล็ดพืชตกลงไปที่ใด แต่เป็ นเกี่ยวกับกระบวนการที่
ความเชื่อเติบโต เราจึงพบพระอาณาจักรสวรรค์ การตอบข่าวสารพระวรสารด้วยการดาเนิน
ชีวติ อย่างซื่อสัตย์ เป็ นกุญแจสาคัญที่นี่ ในทางเดียวกัน ชาวนาคนนี้ไม่สามารถหวังร้อยเปอร์
เซ็นต์ ดังนั้นเราก็ไม่สามารถเลือกเวลาและสถานที่ ซึ่งเราต้องเป็ นประจักษ์พยานต่อพระวรสาร
ในวิถีซื่อสัตย์และใจดี แต่เราต้องพร้อม สิ่งสาคัญคือ เหมือนผูห้ ว่านในพระวรสารวันนี้ เราต้อง
ทุ่มเทในการหว่านเมล็ดพืช และแบ่งปั นพระวาจานั้น
พระสังฆราชฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 17 จานวน 15,150 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย นางนภาพร อุปรี กับ
นางศศิธร จันทรังษี พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : กานันอัยการ / สท.ศิริพงษ์ /
คุณนภาศาสตร์ / สารวัตรสมเกียรติ

3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย โดย คุณวิยดา ดอนแสง
กับ น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุ ณี แดงลีท่า กับ
ด.ญ.รุ่ งทิวา ชัยวังราช
5. วันอาทิตย์นี้ (อา. 16 กรกฎาคม 17) : พิธีลา้ งบาป เวลา 09.00 น.
6. ประชุมเตรียมความพร้ อมบีอีซี : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 17 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาปี ติมหา
การุ ญ ขอเชิญผูน้ ากลุ่มย่อย และผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
7. ประชุมกลุ่มย่ อยบีอีซี : ขอเชิญพีน่ อ้ งทุกคน เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซีในชุมชน และคุม้
ของตนเอง ในวันพุธที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 17 เวลา 19.00 น.
8. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2
คู่ที่ 1 ระหว่าง อันโตนีโอ เฉลิมชัย ละครท้ าว บุตรนายสีพรม กับ นางจันทร์เพ็ง
ละครท้าว เลขที่ 28 หมู่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร กับ อังเยลา สาวิตรี ศรีวรกุล บุตรี
นายวิเชียร กับ นางดรุ ณี ศรี วรกุล เลขที่ 328 หมู่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
คู่ที่ 2 ระหว่าง นายวรวิทย์ พิศสุวรรณ บุตรนายรุ่ งเพชร กับ นางอุดมพร พิศสุวรรณ
เลขที่ 85 หมู่ 5 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร กับ มารีอา รัตติยากร อินธิเสน บุตรี
นายไมตรี กับ นางอภัย อินธิเสน เลขที่ 1116 หมู่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
9. โครงการทากาแพง “สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลานี้บริ จาคแล้ว
115 ช่ อง ยังเหลืออีก 218 ช่ อง : ครอบครัวคุณยายลาเทียน ยงคาชา อุทิศให้ฟรังซิส ประดิษฐ์,
เปโตร สาเร็จ,เปาโล คาปั ง,อันนา คาดี ยงคาชา,ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ตระแก้วจิตร 1 ช่อง
/ กลุ่มเพือ่ นจอห์นสัน คิดส์ กลุ่ม 2,000 1 ช่อง / ครอบครัวสมนึก – วรัมพร วงษ์จิตรพิมล
อุทิศให้ยากอบ อุทยั ,มารี อา อารี คาศรี ,ปู่ ย่า ตา ยาย 1 ช่อง / น.ส.พรพิศ พันวงษา อุทิศให้
ยอแซฟ สุ รสิทธิ์,ฟิ ลิป จิตกร,ฟิ ลิป สิ งห์,กาทารี นา มอม พันวงษา 1 ช่อง / ครอบครัวป้า
คาเพี้ยน นายนามศิริ พันวงษา อุทิศให้ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ตระแก้งจิตร,ยอแซฟ
สุรสิทธิ์,ฟิ ลิป จิตกร พันวงษา,ยอแซฟ เสถียร,มีคาแอล กุหลาบ,อักแนส บุญเตือน,มีคาแอล
อนุชา,คาเผือน วิญญาณในไฟชาระ 1 ช่อง คุณพ่ อ ขอขอบคุณพีน่ ้ องทีม่ ีนา้ ใจดีต่อวัดเสมอ

จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันที่ 16 - 22 กรกฏาคม 17
วัน/เวลำ
โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 
อำทิตย์
06.00 น.
อำทิตย์  สุ ขสาราญครอบครัว น.ส.พัชริ นทร์,ด.ช.พัชรพงษ์
16 ก.ค.17 วงษ์แสนสุ ข,นายทศพร อุปรี ,นางกนกวรรณ,Mr.ซันนี่
07.30 น. ดาวิดสัน,นายประหยัด ร่ มรื่ น,น.ส.พรเพชร ไชยวังราช
  โมทนาคุณพระเจ้า สาหรับคุณตาสาเนียง นามโยธา
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.ชนานันท์ เหนือกลาง ครบ 19
ปี , ด.ญ.อภิชญา, ด.ญ.ทัศน์อร สายจันทร์
 สุ ขสาราญครอบครัว นางแก้วตา แสนปาก
 สุ ขสาราญครอบครัว นายประพิศ แสนปาก
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด สท.ศิริพงษ์ เชียนพลแสน
 สุ ขสาราญครอบครัว นายชัย นางนาฎอนงค์ พาพรมลิก
และลูกๆหลานๆ
 สุ ขสาราญครอบครัว นางมอญแก้ว บุญญาน้อย
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด ด.ญ.ศิริลกั ษณ์ หาญริ นทร์
 สุ ขสาราญครอบครัว นายพิบูลย์ชยั – นางนิรภัย แดงลีท่า
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด อ.ราไพวรรณ รุ จิพจน์, อุทิศให้
โรซา มะลิ,เฮโลนีมสั คาหล้า,ลูซีอา บางีน อุดมเดช,ยอแซฟ
ขุนหมื่น เดชอุดม,มารี อานภารัตน์ อุดมเดช,คุณพ่อมีคาแอล
เสนีย,์ มีคาแอล บุญ,มารี อา สิ มมะลี,ยอแซฟ ประสงค์
สกนธวัฒน์
 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 ญาติพี่นอ้ งที่ ล่วงลับ 

ผู้ขอ

ทำบุญ

น.ส.พัชริ นทร์

200

คุณตาสาเนียง
แม่

200
300

นางแก้วตา
นางแก้วตา
สท.ศิริพงษ์
นางนาฎอนงค์

200
200
200
200

นางมอญแก้ว
แม่
น.ส.มณีรัตน์
อ.ราไพวรรณ

200
200
300
300

นางพิสมัย

200

 อุทิศให้ เฮเรเนอุส ธวัช อินธิราช
นางประเทือง
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
นางรัชนีกร
ลบ นามโยธา,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์
คุณสุ ภาพร
 อุทิศให้ เปโตร จาเนียร,อากาทา เลี้ยง พาพรหมลิด
คุณสุ นิสา
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เทเรซา หนูรัก ตงกงนาม,ยอแซฟ แฮม บุญเรื องศรี น.ส.พัชริ นทร์
,เปโตร มนตรี ,มารี อา พอใจ วงษ์แสนสุ ข,เทเรซา ประพันธ์,
มารี อา มอน,เปโตร ไกร ยงบรรทม
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี
นางอุไรวรรณ
 อุทิศให้ มารี อา ยายชู ฮันวงศ์
ลูกๆ
 อุทิศให้ นายธีรภัทร์ อุดมเดช (น้องเอิร์ท) ,เปาโล ทุน่ ,
วีระชัย –บรรทม
คริ สตินา คาเตียน อุดมเดช
 อุทิศให้ ฟรังซิสโก ประดิษฐ์,โรซา สมมิตร,เปาโล คาปั ง
ครู มาลินี
,อันนา คาดี,เปโตร สาเร็จ,ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,ยอแซฟ
เสถียร ตระแก้วจิตร วิญญาณญาติพี่นอ้ งทั้งสองฝ่ ายที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ ทองดี,มาร์ธา มุย้ คาศรี ,แองเจลีโอ คาแดง
นางแก้วตา
,โรซา ติวทอง อุปรี ,โทมา สุ ทธิ,เทเรซา เลื่อน แสนปาก
 อุทิศให้ บาร์โธโลมิว อุดร,ลูซีอา แว่นศรี ,โทมัส ฉลาด
นางนาฎอนงค์
ยงบรรทม
 อุทิศให้ อันนา บุญรอง,เทเรซา จิตนา เด่นไชยรัตน์
นางดารุ ณี
ครบ 9 เดือน
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สา,โรซา เปรี ยบ, ยอแซฟ วิระศักดิ์
สท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กาทารี นา เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์
ทองอันตัง,มารี อา บุญเปรี ยบ คาสุ ขุม
 อุทิศให้ ยอแซฟ ลาไพ สาสี มา ครบ 1 ปี ,ยอแซฟ แอ๊ะ
คาใส
,โซเฟี ย แคง สาสี มา วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

200
200

200
300
200

500
300
200
200

อาทิตย์  อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มารี อา เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
16 ก.ค.17 มีคาแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปาโล กฤษฏา พัฒนิบูลย์
10.30 น.  อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคาแอล ประชัน,
อันนา บุญปลูก,เปาโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มีคาแอล สุ วฒั น์ ศรี ครชุม

ลูกหลาน

200

ครู ชูศรี

300

ลูกหลาน

200

อาทิตย์  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
16 ก.ค.17  อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
19.00 น.  อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ มารี อา อุไร,มาร์ธา นิภา อินธิเสน
 อุทิศให้ ปี โอ กอง,โทมัส คาพอง บุญญาน้อย
 อุทิศให้ สเตฟาโน ประกาศ,มาร์ธา คาเกี้ยว,มารี อา สายใจ
,อันนาตาเซีย ปราศรัย,ยอแซฟ ชาญชัย ยงบรรทม,มารี อา
พนมพร โสริ นทร์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณใน
ไฟชาระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ลูกๆ
นางอริ สรา
ลูกหลาน
แม่
นายประเสริ ฐ
มอนแก้ว
ครู อรนรา

200
200
200
200
200
200
400

วันจันทร์  สุ ขสาราญแด่ น.ส.พรพิศ พันวงษา
17 ก.ค.17  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ เปาโล ประดิษฐ์ ซึมเมฆ ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ ยอแซฟ สุ รสิ ทธิ์,ฟิ ลิป จิตกร,ฟิ ลิป สิ งห์,กาทารี นา
มอม พันวงษา,วิกตอร์ เติน,ยูรีอา เฟื อง,เซซีลี อา หนูเจียม,
มารี อา อุไร อินธิเสน,ลาซาโล ทัน,อากาทา สตรี ,อักแนส
บุญเตือน ตระแก้วจิตร วิญญาณในไฟชาระ
19.00 น.  ประชุมเตรียมควำมพร้ อมบีอซี ี

นางพรพิศ
ลูกๆ
ลูกหลาน
แม่
ป้าวรรณ
น.ส.วีณา
น.ส.พรพิศ

200
200
200
200
200
200
200

-

-

200
300
200
200

200

วันอังคำร  โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญครอบครัว นางสายใจ
18 ก.ค.17 สารธิยากุล
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยายกาทารี นา ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ มาร์ธา ประคุณ นามโยธา
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซารี อา พาจันทร์ ,มอนิกา
ประกายวรรณ,อังเยลา เทพธิดา,เปโตร คุณตาทองใส กายราช
วันพุธ  อุทิศให้ เทเรซา บุญถอง,ลูกา นิทาน,มารี อา คาสอน
19 ก.ค.17 มานะโพน
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
19.00 น.  ประชุมบีอซี ี
วันพฤหัส  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
20 ก.ค.17  อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
06.00 น.  อุทิศให้ เทเรซา วิมาน,เปโตร วีระศักดิ์ ทรงหาคา วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง
19.00 น.  ประชุมบีอซี ี
วันศุกร์
21 ก.ค.17
06.00 น.
วันเสาร์
22 ก.ค.17
06.00 น.

10.00 น.

 สุ ขสาราญแด่ ด.ช.โนแอล นารา จารึ กสถิตย์วงศ์
 อุทิศให้ เปาโล เทเวศน์,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ มารี อา บันเยียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล
 อุทิศให้ มีคาแอล ซ้าย,มารี อา เตือนใจ,มีคาแอล เชาวเลิศ
,อันตน อภิเชษฐ์,มีคาแอล เกียรติกาญจน์ ทรงเล็กสิ งห์
 อุทิศให้ เทเรซา บุญถอง มานะโพน ครบ 100 วัน
 มิสซาอุทิศให้ อันนา หนูพนั ยมบุญ

นางสายใจ

200

ลูกๆ
แม่
ป้าวรรณ
คุณตาสาเนียง
นางวารุ ณี

200
200
200
200
200

นางกาบทอง

200

แม่
ป้าวรรณ
-

200
200
-

แม่
ป้าวรรณ
ลูกหลาน

200
200
200

-

-

อิสยาห์
ป้าวรรณ
แม่
ลูกๆ
แม่
นางกอบแก้ว

100
200
200
200
200
200

นางกาบทอง

500

นายเอียน

1,000

นักบุญมารีอา มักดาเลนา
ระลึกถึงทุกวันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกปี
มารี อา มักดาเลนา เป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปว่า " หญิงคนบาป " ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ งต่อ
บาป เธอได้ไปร่ วมในงานเลี้ยงที่พระเยซูเจ้าได้รับเชิญมาด้วย เธอได้ใช้น้ าหอมอย่างดีลา้ งพระ
บาทแล้วเช็ดด้วยผมของตนต่อหน้าทุกคนทีน่ นั่ ซีมอน ซึ่งเป็ นผูเ้ ชิญพระเยซูเจ้า พระองค์จึงตรัส
กับซีมอนว่า" เรามาเยือนถึงบ้านท่าน และท่านก็มิได้ให้น้ าล้างเท้าแก่เราเลย แต่หญิงผูน้ ้ ี เอาน้ า
ล้างเท้าเรา เอาผมเช็ดเท้าเรา บาปทั้งปวงของเธอได้รับการอภัยแล้ว เพราะเธอรักเรามาก" พระ
เยซูเจ้าตรัสกับเธอต่อหน้าทุกคนว่า " เราอภัยบาปของเจ้าแล้ว ความศรัทธาได้ช่วยเจ้าให้รอด จง
เป็ นสุขเถิด "
มารี อา หญิงคนบาปผูน้ ้ ีแหละที่ยนื อยูแ่ ทบเชิงกางเขนขณะที่พระเยซูเจ้าถูกตรึ ง โดย
ช่วยปลอบบรรเทาแม่พระซึ่งร่ าไห้อยูท่ ี่นนั่ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ และเสด็จมาทักเธอ
ว่า" มารี อา " และเธอก็อุท่นว่า " พระอาจารย์ "
มารี อา มักดาเลนา ได้ใช้ชีวติ บั้นปลายในการเป็ นทุกข์ถึงบาปและกลับใจประพฤติตน
เป็ นคนดีจนสิ้นชีวติ ".

