26 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2017 ปีที่ 32 ฉบับที่ 47
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 19 พฤศจิกายน 17 จำนวน 15,350 บำท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย ครู ลำพร กับ ครู ธีระวัฒน์
สำรธิยำกุล พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 4 : กำนันประสิทธิ์ บริ บูรณ์ / สท.สมจิตร มังกำย /
สท.สุ รศักดิ์ บุริพำ / คุณอดุลย์ ตระกูลมำ
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.ขนิษฐำ คำศรี กับ
น.ส.อินอร ขันเดช
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.สุวรี บุริพำ กับ
ด.ญ.พรชนก ยงบรรทม
5. วันอาทิตย์นี้ : เป็ นวันภาวนาเพื่อกระแสเรี ยก ขอให้เรำตระหนักอีกด้วยว่ำ เรำทุกคนมีหน้ำที่
ส่งเสริ มให้มีกระแสเรี ยกในพระศำสนจักร โดยเฉพำะเด็ก เยำวชน ลูกหลำนของเรำ หำกเขำ
มีควำมสนใจที่จะเข้ำอำรำม บ้ำนเณร ขอให้เรำและชุ มชนช่วยกันส่งเสริ ม
6. วัดของเรามี วัดน้ อยพระเมตตา : อยูช่ ้ นั ใต้ดินข้ำงบันไดหน้ำวัด เป็ นวัดน้อยที่สวยงำม มี
บรรยำกำศที่เงียบสงบ พีน่ อ้ งสำมำรถมำพบพระเยซูเจ้ำในศีลมหำสนิท ภำวนำได้ทุกเวลำ จะ
ช่วยให้ใจของเรำมีควำมสงบ

7. วันศุกร์ ต้นเดือน : วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม 17 หลังมิสซำเช้ำพระสงฆ์ส่งศีลฯตำมปกติ มิสซำ
ผูส้ ูงอำยุ เวลำ 10.30 น.และจะมีมิสซำระลึกถึงผูล้ ่วงลับที่สุสำนศักดิ์สิทธิ์ เวลำ 19.00 น.
8. ประชาสั มพันธ์ จากสมาคมศิษย์ เก่ าโรงเรียนเซนต์ โยเซฟ ท่ าแร่ : ขอเชิญร่ วมงำนสังสรรค์
“ คืนสู่ เหย้ า เฮาชาวเซนต์ โย ” รวมศิษย์เก่ำทุกรุ่ น ในวันเสำร์ที่ 2 ธันวำคม 60 ที่ลำนศำลำ
มำร์ติโน เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป
9. การเจริญชีวิตคริสตชนของเรา : นับแต่น้ ีไป จะต้องพยำยำมเป็ น “ศิษย์พระคริ สต์ เจริ ญชีวติ
ประกำศข่ำวดีใหม่” ศิษย์พระคริ สต์คือกำรเลียนแบบพระเยซูเจ้ำ เจริ ญชีวติ คือต้องนำเอำพระ
วำจำของพระองค์ลงมำปฏิบตั ิในชีวติ ประกำศข่ำวดีใหม่คือกำรเจริ ญชีวติ อย่ำงร้อนรนเข้ม
ข้นและกล้ำเป็ นผูป้ ระกำศข่ำวดีของพระเยซูเจ้ำให้คนอื่นรู ้จกั คุณพ่อจึงขอให้พนี่ อ้ งจำคำ
เหล่ำนี้ไว้เพือ่ เป็ นข้อเตือนใจและเป็ นแนวทำงสำหรับกำรเป็ นคริ สตชนของเรำ
10. คุณพ่ อเจ้ าอาวาส คุณพ่ อปลัด ซิสเตอร์ ครูคาสอน : ขอขอบคุณผูป้ กครองเด็กนักเรี ยนคำ
สอนทุกคน ที่ช่วยทำงวัดในกำรส่งเสริ มเด็กคำสอน มำเรี ยนคำสอนในตอนเช้ำทุกวัน และ
ในกิจกรรม “ ปั่ นจักรยำน สำนงำนคำสอน ” ในวันเสำร์ที่ผำ่ นมำ และในวันเสาร์ ที่ 9 ธ.ค.17
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. จะมีกิจกรรมกีฬำสียวุ ธรรมทูตของวัด หวังว่ำจะได้รับกำร
สนับสนุนจำกพ่อแม่ ผูป้ กครองด้วยดีเช่นเคย
11. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่ำง นายอลงกต ยศศรียา บุตรี นำยปรี ชำ กับ นำงชุลีรัตน์
ยศศรี ยำ เลขที่ 282 หมู่ 8 อ.นำแก จ.นครพนม กับ มารีอา ชญาภา วงศ์ ตาผา บุตรนำยวำรี
กับ นำงรัชดำพร วงศ์ตำผำ เลขที่ 5 หมู่ 7 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
12. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่ำง เปาโล วราวุธ ลือแก้ วมา 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 สุวรรณศรี เลขที่ 128 หมู่ 6 ต.ท่ำแร่
อ.เมือง จ.สกลนคร
13. เงินสวดแท่ นพระ : ชุมชนสำมัคคี 327 บำท
14. โครงการทากาแพง “สุสานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลำนี้บริ จำคแล้ว
285 ช่ อง ยังเหลืออีก 48 ช่ อง : สมำชิกพลมำรี ยเ์ ปรสิเดียมประตูสวรรค์ 600 บำท/ ครอบครัว

นำยเฉลิมชัย ยงบรรทม อุทิศให้อนั ตน สมเมต,โรซำ เซบอนำ ยงบรรทม 1 ช่อง / ครอบครัว
นำงลักขณำ – นำยพิภพ บัวดิษฐ์ อุทิศให้วญ
ิ ญำณในไฟชำระวิญญำณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง 1 ช่อง
/ ครอบครัวนำงลักขณำ – นำยพิภพ บัวดิษฐ์ อุทิศให้วญ
ิ ญำณญำติพนี่ อ้ งทั้งสองฝ่ ำยที่ล่วง
ลับ 1 ช่อง / ป้ำแด๊ด อุทิศให้อีวอน เทื้อม,อักแนส โจม,อันตน กอปรี ดำ,ฟี โลมีนำ วันทำ
มือกุศล 1 ช่อง / ครอบครัวนำงภำวนำ ชัยรำช – Dr.Erich Liska 1 ช่อง คุณพ่ อขอขอบคุณ
พีน่ ้ องที่มนี า้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 34 เทศกาลธรรมดา วันที่ 26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 17
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ทาบุญ

ป้ำเพ็ญ
นำงรำตรี
นำยธนำกร
น.ส.รัชนีกร

500
300
200
300

สมโภชพระเยซู เจ้ ากษัตริย์แห่ งสากลจักรวาล

 สุ ขสำรำญครอบครัว พรมธิรำช
26 พ.ย.17  สุ ขสำรำญแด่ ด.ญ.นิริณทิพย์ คำผำเยือง
07.30 น.  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยอินทวี ใจเสรี
 สุ ขสำรำญแด่ น.ส.ปรี ยำนุช แร่ วงค์คต,น.ส.รัชนีกร

บุดดีดว้ ง
 สุ ขสำรำญครอบครัว ยำยหมั้น บุตรโค,อุทิศให้ อันโตนีโอ
หนูคูณ บุตรโค
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุ พรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่ อน,เซซีลีอำ หำ,โทมำ
สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร บัวจันทร์
อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ,จ่ำสิ บเอก แสง อ้นสู งเนิน
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลำธำร,เทเรซำ สมดี,เอสเตวัง ม้ำว,มอนิกำ
ลบ นำมโยธำ,ฟรังซิสโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน เหนือกลำง
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณที่ไม่มีใคร คิดถึง

อาทิตย์

ผู้ขอ

ยำยหมั้น

200

นำงพิสมัย

200

นำงรัชนีกร

200

 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 สุ รินนท์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชำติ จันทร์กระจ่ำง
 อุทิศให้ เปำโล มำนะ คำศรี วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ วิกำร ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร ปำรเมศ ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ เปโตร ใจงำม,เปำลิโน พงษ์เทพ,แบร์นำโด
ไพฑูรย์,กำทำรี นำ พิณทอง,มำรี อำ ทิพำ,มำรี อำ พรพิมล,
เปโตร พิทกั ษ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ แก้ว,มำรี อำ คำบำ คำผำเยือง วิญญำณ
ลูกหลำนที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ พันจ่ำอำกำศเอก ยอแซฟ ระวี จันตะแสง ครบ 7 ปี
 อุทิศให้ เปำโล ทุ่น,คริ สตินำ คำเตียน,เปโตร ดิ้ง,กำทำรี นำ
วิไล,รำฟำแอล วัชริ นทร์ อุดมเดช,แคททรี ยำ อำรี คำเมือง
 อุทิศให้ เปโตร ไสว,อันนำ เหี ยน ใจเสรี ,เปโตร ดิ้ง,
กำทำรี นำ วิไล อุดมเดช
 อุทิศให้ ซีมอน บุญทอน,อักแนส สมจีน,อันโตนีโอ
พงศ์สวัสดิ์,เปโตร พรศิลป์ กำแก้ว,เปโตร ประเสริ ฐ ฮันวงศ์
วิญญำณที่ไม่มีใคร คิดถึง
 อุทิศให้ เทเรซำ พันณี กำแก้ว ครบ 100 วัน

นำงดำรุ ณี

200

ภรรยำ
ลูกหลำน

200
300

นำยมงคล
ภรรยำ
ลูก
นำงเรี ยม
นำงเพียร

200
200
200
200
200
300

นำงรำตรี

200

นำงอำวรณ์-ลูกหลำน

นำยวีระพงษ์

1,000
200

นำยอินทวี

200

นำงอำวรณ์

300

-

400

 สุ ขสำรำญครอบครัว คุณธวัฒชัย นำงบรรเทำ ทรงหำคำ
26 พ.ย.17  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด ด.ช.อดิศกั ดิ์ แร่ ถ่ำย, สุ ขสำรำญ
10.30 น. ครอบครัว นำยสนอง – นำงนิลม,น.ส.ศิรินนั ต์ แร่ ถ่ำย
,ครอบครัว นำยชวนจิตร มือกุศล,นำงอำภัย เชี ยงแมน

 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
สุ ทธิศกั ดิ์ กำยรำช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ โทมำ สนิท,โรซำ ยอย ทรงหำคำ,เปำโล พิลำ,
เปำลำ ผำง ยงบรรทม
 อุทิศให้ คุณยำยมำรี อำ เทียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ สมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ำแร่ พฒั นำ จำกัด
ที่ล่วงลับทุกคน
 อุทิศให้ ยออำกิม คลัง,โรซำ บุญแกว่น บุดดีดว้ ง
 อุทิศให้ โรซำ มะลิ,เฮโลนีมสั คำหล้ำ,ลูซีอำ บำงีน,ยอแซฟ
ขุนหมื่น เดชอุดม,มำรี อำนภำรัตน์ อุดมเดช,คุณพ่อมีคำแอล
เสนีย,์ มีคำแอล บุญ,มำรี อำ สิ มมะลี สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ เทเรซำ ผ่องใส,มีคำแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมำ
พิลำ,อันนำ ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนำ เคน,เทเรซำ วนิดำ
ชัยหมื่น,โทมำ ดำ,อันนำ แจ้ง,ลูซีอำ บำผำย อินธิเสน,มีคำแอล
แขวงเมือง,มำรี อำ สมำน,เทเรซำ อำรี รัตน์ รักษำนำม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สำรธิยำกุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิส ปรำรถนำ,อังเยลำ เปี่ ยมปรี ดำ,มำร์ธำ หนูเพียง
เดชำเลิศ
 อุทิศให้ โทมัส มุสำ,คริ สตินำ คำเสี้ ยม,คริ สตินำ พรทิพย์
,ยวง ประดิษฐ์ อุปพงษ์,เปโตร บุญส่ ง โพธิ์สว่ำง,ยอแซฟ
ภูเบศ โฉมฉิน วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับทุกคน


อาทิตย์

นำยธวัฒชัย
ครอบครัว

200
200

ลูกหลำน

200

ครู ชูศรี

300

นำยธวัฒชัย

200

ลูกๆ
สหกรณ์ฯ

200
200

นำยชำญณรงค์
อ.รำไพวรรณ

300
200

ลูกๆ

นำงวันเพ็ญ –
นำงบรรจง

200

300

 อุทิศให้ มำรี อำ กำวอน,โรเกรี อุส สัมพันธ์,มำรี อำ อนงค์
ป้ำแวว
,ยอแซฟ สันติ พิมสิ ทธิ์,มำรี อำ ทองอินทร์ วรรณพรม
วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 อุทิศให้ มีคำแอล เข่ย,อันนำ เกษร,เปโตร เสงี่ยม,เทเรซำ
ป้ำแวว
ประถม,เปโตร สมบัติ ศรี วรกุล,ฟรังซิสเซเวียร์ โภชน์,อันนำ
ยุพิน จันทรังษี,เทเรซำ ปรำงศรัย เฟงเงอร์,เปโตร วินทอง
สำยสมร,ยอแซฟ อำคม ปำนโพจำน
ลูกๆ
อาทิตย์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
นำงอริ สรำ
26 พ.ย.17  อุทิศให้ คุณย่ำมำรี อำ สังวร ลือแก้วมำ
แม่
19.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ
สวรรค์,กำทำรี นำ วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปำโล สุ ระชัย

แร่ ถ่ำย,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,เปโตร มนัสชัย
บือกุศล วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ คุณยำยอำกำทำ ผำลี,วินเซนต์ หนูทำ,เปโตร
น.ส.วัชรำภรณ์
สมบัติ ,มีคำแอล พัดศรี ทองอันตัง,เปโตร ไสว,เทเรซำ สมร
มุงคุณ,พ่อเฒ่ำมีคำแอล แดง, แม่เฒ่ำยูรีอำ อ้วน,เปโตร ตำ,
มำรี อำ ฟอง วิญญำณบรรพบุรุษที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลำ,เทเรซำ สัปรี ,ดอมินิก ซำวีโอ
ลูกๆหลำนๆ
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง
 อุทิศให้ อันตน คำพัง,มำรี อำ สิ มมำ อุดมเดช,เซซีลีอำ
ครู พรชัย
สำรำญ,ลูกำ ประสิ ทธิ์ อุดมเดช,มำรี อำ มักดำเลนำ สำลี,เปโตร
ลำน,มำรี อำ สำรวย,เปำโล สว่ำง สุ ริรมย์,อันนำ ประทวย,
ยอแซฟ บรรจบ สำรคำ,ยอแซฟ บุญยิง่ อุดมเดช
นำงมณีรัตน์
วันจันทร์  สุ ขสำรำญครอบครัว สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำงมณีรัตน์
27 พ.ย.17 ครบ 42 ปี , อุทิศให้ เปำโล ประถม ตรงกงนำม
ลูกๆ
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ อันนำ รำไพ,ยอห์น บัปติสต์ มงคล แวงโสธรณ์
ลูกๆหลำนๆ
 อุทิศให้ สมำชิกพลมำรี ยเ์ ปรสิ เดียม มำรดำน่ำรักยิง่ ที่ล่วง ป.มำรดำน่ำรักฯ
ลับทุกคน

500

500

200
200
200

200

200
300

200
200
300
200

วันอังคาร
28 พ.ย.17
06.00 น.
วันพุธ
29 พ.ย.17
06.00 น.
19.00 น.
วันพฤหัส
30 พ.ย.17
06.00 น.

วันศุกร์
1 ธ.ค.17
06.00 น.

10.30 น.
19.00 น.

วันเสาร์
2 ธ.ค.17
06.00 น.

 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน

ลูกๆ

200

นักบุญอันดรู ว์

( อัครสาวก )

ระลึกถึงทุกวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน

 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา
 สุ ขสำรำญครอบครัว นำงอรจีรำ เสมอพิทกั ษ์
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ พระคุณเจ้ำมีคำแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์, ตำกันหำ,
ยำยวันทำ ทองอันตัง,เปโตร คำแผ่น,อันนำ บุญเพียง,ยอแซฟ
เชิดศักดิ์,ซีมอน วชิระ,นิโคลัส อุทยั ,ยอแซฟ ดำเกิง เสมอ
พิทกั ษ์,โรซำ ทองจันทร์ วิมลจันทร์,ยอห์น ทองมี,เปโตร ปำน
,อำนำตำเซีย อินตำ ชัยวังรำช,ยวง พวง,ซำบีนำ นวล จันทรักษ์
 สุ ขสำรำญครอบครัว นำยณรงค์ นำงรจนำ กำยรำช,
อุทิศให้ นิโกเลำ ฉวี,อันนำ คำเตียน,อังแนส จิรำภรณ์,
มีคำแอล วีระพงษ์,แซแวนแต องเคลือบ,มำรี อำ บำเคลือบ
กำยรำช,เปโตร องเทียว,อันนำ บำเทียว พงษ์พิศ,องโด่ง,
บำโด่ง,ยอแซฟ ประวิทย์ รำชนิกูล,อันนำ บำเหลิน ดิ่นถิ
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ กำทำรี นำ ชวนชม เนืองทอง
 สุ ขสำรำญแด่ สมำชิกผูส้ ู งอำยุท่ำแร่ ทุกท่ำน
 อุทิศให้ วิญญำณมิชชันนำรี ผูม้ ีพระคุณต่อวัดท่ำแร่
วิญญำณพี่นอ้ งชำวท่ำแร่ วิญญำณในไฟชำระ วิญญำณที่ไม่มี
ใครคิดถึง
 สุ ขสำรำญครอบครัว ป้ำคะนึงนิตย์, อุทิศให้ เปำโล
ประสิ ทธิ์ อุดมเดช,ฟรังซิส คำสุ ข,อันนำ หนูหลำบ,ยอห์น
ประจวบ,อันเดร เริ่ ม,อันเดร สุฤทัย วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน

ลูกๆ

200

-

-

น.ส.อนันทิตำ
ลูกๆ
นำงอรจีรำ

200
200
300

นำยณรงค์

300

ลูกๆ
ญำติพี่นอ้ ง
-

200
500
-

ป้ำคนึงนิตย์

200

ลูกๆ

200

อันดรู วเ์ ป็ นน้องชำยของเปโตร เกิดและโตที่เมืองเบธไซดำ แคว้นกำลิลี ประเทศปำเลส ไตน
ยึดอำชีพชำวประมงเช่นเดียวกับเปโตรพี่ชำยขณะเดียวกันเปโตรก็สมัครเป็ นศิษย์ของยอห์นบัปติสต์
ด้วย เมื่อมำรู้จกั กับพระเยซูคริ สต์ครั้งแรกก็ขอตำมไปดูพระองค์จนถึงที่ที่พระ องค์พำนักอยูพ่ ร้อมกับ
ฟิ ลิป จึงเกิดควำมเลื่อมใสสมัครเป็ นศิษย์ของพระองค์ และยังไปตำมเปโตรให้มำรู้จกั กับพระเยซู
คริ สต์และสมัครเป็ นศิษย์ดว้ ย
อันดรู วเ์ ป็ นศิษย์สำคัญคนหนึ่งในบรรดำอัครสำวก มีบทบำทหลำยอย่ำงปรำกฎในพระวร
สำร เช่นเมื่อคนต่ำงชำติไปหำฟิ ลิปขอให้พำไปหำพระเยซูคริ สต์ ฟิ ลิปกลับไปหำอันดรู วแ์ ล้วชวน
อันดรู วไ์ ปทูลพระเยซูคริ สต์ดว้ ยกัน แสดงว่ำอันดรู วเ์ ป็ นเพื่อนสนิทกับฟิ ลิป (ทั้งสองเป็ นศิษย์ของ
ยอห์นบัปติสต์ดว้ ยกัน) และในเวลำเดียวกันอันดรู วก์ ็ใกล้ชิดกับพระเยซูคริ สต์ดว้ ย เช่น เมื่อพระองค์
จะทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปังเลี้ยงประชำชน พระองค์ก็ทรงถำมฟิ ลิปเป็ นกำรลองใจว่ำจะหำอำหำรที่
ไหนมำเลี้ยงประชำชน ฟิ ลิปก็จนปัญญำ อันดรู วจ์ ึงเข้ำมำแก้ไขสถำน กำรณ์โดยทูลพระองค์ว่ำเห็นเด็ก
คนหนึ่งมีขนมปังอยู่ 5 ก้อน และปลำ 2 ตัวพระเยซูคริ สต์จึงทรงอำศัยขนมปังและปลำนั้นทำอัศจรรย์
ทวีให้เพิ่มมำกขึ้นเลี้ยงประชำขนจนอิ่มหนำ
หลักฐำนชิ้นสุดท้ำยในพระคัมภีร์ที่มีชื่ออันดรู วป์ รำกฎอยูก่ ็คือ หนังสื อกิจกำรอัครสำรวกที่
บรรจุชื่ออันดรู ว์ ไว้พร้อมกับอัครสำวกอื่นๆหลังจำที่พระเยซูคริ สต์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว
นักประวัติศำสตร์ โบรำณและคริ สตชนเดิมเชื่อกันว่ำอันดรู วไ์ ด้ออกไปประกำศพระศำสนำ
ทำงเอเชียน้อยแทบแคว้นกับปำโดเชีย กำลำเทีย และบีทีเนีย นักบุญเยโรมบันทึกไว้ในประวัตินกั บุญ
มรณสักขีว่ำ อันดรู วไ์ ด้เป็ นสังฆรำชปกครองเมืองปำตรัสโช และถูกจับประหำรชีวิตเมื่ อวันที่ 30
พฤศจิกำยน โดยถูกตรึ งกำงเขนที่มีรูปไขว้เหมือนเครื่ องหมำยคูณ ซึ่ งต่อมำนิยมเรี ยกกำงเขนชนิดนี้ว่ำ
กำงเขนนักบุญอันดรู ว์
ประมำณปี ค.ศ.356 หรื อ 357 จักรพรรดิ์คอนสตันโชได้ยำ้ ยศพนักบุญอันดรู ร์มำที่กรุ งคอน
สตันต์โนเบิลเพื่อมำเสริ มศักดิ์ศรี ของเมืองหลวงของอำณำจักรโรมันตะวันออก ต่อมำในศตวรรษที่ 13
ศพของท่ำนก็ถูกย้ำยมำที่เมืองอำมัลฟี และในปี ค.ศ.1462 ในสมณสมัยของพระสันตะปำปำ ปี โอที่2
ได้มีกำรอัญเชิญพระธำตุกะโหลกศรี ษะของนักบุญอันดรู วม์ ำบรรจุไว้ในพระวิหำรนักบุญเปโตรที่
กรุ งโรม

