วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2017 ปีที่ 32 ฉบับที่ 48
พระสงฆ์ประจาวัดท่าแร่

มิสซา 06.00 น. คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี / มิสซา 07.30 น. คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อเจริญโชค สันดี / มิสซา 19.00 น. คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว
คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
การทาสิ่ งที่ถูกต้ องด้ วยความยินดี ให้เราเริ่ มการเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า พระวร
สารนักบุญมาระโกกระตุน้ เราให้สนใจเครื่ องหมายแห่งกาลเวลา สนใจประวัติศาสตร์
การพบปะในเวลาที่ไม่ รู้ นักบุญมาระโกเตือนเราตอนเริ่ มพระวรสารว่า “เวลาที่กาหนด
ไว้มาถึงแล้ว” ท่านพูดถึง Kairos (ไครอส) ภาษากรี กแปลว่า เวลาแห่งพระพร เวลาที่ดี มิได้
กาหนดวันเจาะจง เมื่อไรสิ่งสาคัญจะเกิดขึ้น ที่นี่อีก นักบุญมาระโกใช้คาว่า Kairos เพือ่ บอกเรา
ว่า เราต้องตื่นเฝ้า และรู ้จกั พิจารณาดูโอกาสที่พระเจ้าทรงเลือกมาพบปะกับเรา “เพราะท่าน
ทั้งหลายไม่รู้วา่ วันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร”
แต่บนพืน้ ฐานสิ่งที่เราถูกล่อลวงให้พจิ ารณาตามสามัญสานึก เราอาจค้านว่า เราไม่ควร
ฉลองคริ สต์มาสในวันเดียวกันของปี มิใช่หรื อ ในวันอาทิตย์แรกของการเตรี ยมรับเสด็จพระ
คริ สตเจ้า พระวรสารนักบุญมาระโกช่วยเราให้เลิกคิดตามลาดับเวลา วันที่ 25 ธันวาคม มาถึง
แล้วก็ผา่ นไป โดยที่เราไม่ได้พบปะกับพระเยซูเจ้าในชีวติ ปั จจุบนั ของเราและในประวัติศาสตร์
เพราะมีการโฆษณาสิ่งที่ไร้ประโยชน์มากมาย วันฉลองคริ สต์มาสของเราจึงไม่เป็ นดังสิ่งที่
นักบุญเปาโลสอนว่า “ไม่มีที่ติในวันที่พระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเสด็จมา” วัน
ฉลองคริ สต์มาสมาถึงและผ่านไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวติ ไม่มี “พยานถึงพระคริ สตเจ้า”
ช่วยเราให้เข้มแข็งขึ้น

จงปลุกความหวัง เพือ่ ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เราต้องตื่นเฝ้า ตามที่นกั บุญมาระโกกล่าวซ้ า
แล้วซ้ าอีก “จงตื่นเฝ้า...อย่าหลับใหลในชีวติ คริ สตชน” คิดว่าเราได้รับแล้วครั้งเดียวก็พอตลอด
ไป ในพิธีกรรมของเรามีการตื่นเฝ้า ปั สกาเป็ นต้น พร้อมกับมีความหมายทางเทววิทยาลึกซึ้ง
เหมือนคนเฝ้าประตู คอยตื่นเฝ้าไว้ เราต้องใส่ ใจสิ่ งที่พระเยซูเจ้าต้องการเผยแสดงในเหตุ การณ์
ต่างๆ ในบางประเทศ เราเห็นสถานการณ์แย่ลงๆ ในชีวติ ประจาวันของคนจน ความแตก ต่าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมทวีมากขึ้น ทั้งเรื่ องใหม่ และเรื่ องเดิม มีการประกาศเรื่ องเดิมๆ ประชา
สัมพันธ์ฝ่ายเดียว และหลอกชาวบ้าน ก่อนที่สาเหตุแท้ของสถานการณ์ อยุติธรรมและความตาย
จะปรากฏ
หลายครั้งเรารู ้สึกว่าประชาชนไม่มีความหวัง การเตรี ยมรับพระเยซูเจ้าจึงมีความหมาย
ว่าเราปฏิเสธที่จะยอมรับสถานการณ์น้ นั จงตื่นเฝ้า จึงรวมถึงการอุทิศตนทาอะไรบางอย่าง มี
ความหวังไม่ใช่ภาพหลอกๆ สาหรับคนจน ในการต้อนรับเสด็จพระคริ สตเจ้า เรามัน่ ใจว่า “พระ
เจ้าผูซ้ ื่อสัตย์มนั่ คงในการรักษาคาสัญญา” เวลาสาหรับการพบปะนี้เป็ นแผนการของพระเจ้า แต่
ก็เป็ นงานของเราด้วย มิใช่แบบโชคชะตาตามลาดับเวลา เพราะดังที่เราได้ฟังในบทอ่านแรก
พระเจ้า “เสด็จมาพบผูท้ ี่ยนิ ดีปฏิบตั ิความยุติธรรม และระลึกถึงพระองค์โดยเดินตามหนทาง
ของพระองค์”
ที่จริ ง เราต้องปฏิบตั ิความยุติธรรมด้วยความยินดีและความหวัง มิใช่ดว้ ยความขมขื่น
และความท้อใจ ดังนั้นพระเจ้าจะเสด็จมาพบเรา และเราจะฉลองวันพระคริ สตสมภพอย่างมี
ความหมายในชีวติ และในประวัติศาสตร์ของประชาชน (ชาวไทย)
พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 17 จานวน 15,533 บาท ขอพระอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน
2. เงินซองมิสซา เงินทาน วันศุกร์ ต้นเดือนที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ : จานวน 4,423 บาท
3. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย ครู ปราณี แสนเมือง กับ
ครู โสภาพร บรรจงศิลป์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : กานันอัยการ จาปาราช / สท.ศิริพงษ์
เชียนพลแสน / คุณนภาศาสตร์ ชาแสน / สารวัตรสมเกียรติ วงศ์ลาพันธ์

4. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย คุณวิยดา ดอนแสง กับ
น.ส.ศิรินทิพย์ เสมอพิทกั ษ์
5. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 17 : อ่านพระวาจาโดย น.ส.ดารุ ณี แดงลีท่า กับ
ด.ญ.รุ่ งทิวา ชัยวังราช
6. ฉลองวัด : วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 17 ฉลองวัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล ป่ าพนาวัลย์
เวลา 10.00 น. / วัดนักบุญเปโตร ธาตุพนม เวลา 10.30 น.
7. เราเข้ าสู่ เดือนธันวาคมแล้ ว : คุณพ่อขอเชิญชวนพีน่ อ้ งได้เตรี ยมตกแต่งไฟและดาวหน้าบ้าน
เพือ่ บ่งบอกถึงความชื่นชมยินดีของเราชาวท่าแร่ ที่ฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และผูค้ น
ที่เข้ามาหรื อผ่านไปมาหมู่บา้ นของเรา จะได้ประทับใจ เห็นถึงความเชื่ออันยิง่ ใหญ่และความ
สามัคคีของเราชาวท่าแร่
8. คืนวันที่ 24 ธันวาคม 17 : คุณพ่อขอพีน่ อ้ งได้เตรี ยมดาวเล็กสาหรับถือแห่ในมือกันทุกคน ทั้ง
เด็กและผูใ้ หญ่ ปี นี้คุณพ่ออยากให้มีดาวเล็ก เข้าขบวนแห่กนั มากๆ เป็ นพิเศษ
9. คุณพ่ อขอส่ งเสริม : ให้พนี่ อ้ งสวดภาวนาเทวทูตถือสารร่ วมกับเครื่ องเสียงของวัด เวลาตี
ระฆังเที่ยง และตีระฆังหกโมงเย็น นี่เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของเราคริ สตชน หรื อถ้าเราสวด
ไม่ได้ จาไม่ได้ ก็ให้สวดบทวันทามารี อาสัก 3 บาท เป็ นการระลึกถึงการมาบังเกิดของพระ
เยซูเจ้า
10. คุณพ่ อเจ้ าอาวาส คุณพ่ อปลัด ซิสเตอร์ ครูคาสอน : ขอขอบคุณผูป้ กครองเด็กนักเรี ยนคา
สอนทุกคน ที่ช่วยทางวัดในการส่งเสริ มเด็กคาสอน มาร่ วมในกิจกรรมเมื่อวานนี้
11. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 3 ระหว่าง นายอลงกต ยศศรียา บุตรี นายปรี ชา กับ นางชุลีรัตน์
ยศศรี ยา เลขที่ 282 หมู่ 8 อ.นาแก จ.นครพนม กับ มารีอา ชญาภา วงศ์ ตาผา บุตรนายวารี
กับ นางรัชดาพร วงศ์ตาผา เลขที่ 5 หมู่ 7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
12. โครงการทากาแพง “สุสานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลานี้บริ จาคแล้ว
293 ช่ อง ยังเหลืออีก 40 ช่ อง : ครอบครัวนายอดุลย์- คุณครู มกราพร,น.ส.ศุภนิดา ตระกูลมา
1 ช่อง / ครอบครัวนางมณี รัตน์ ตรงกงนาม อุทิศให้เปาโล ประถม ตรงกงนาม 1 ช่อง /
นางวิไลรัตน์ จันอัค อุทิศให้เปโตร องเทียว,อันนา บาเจ่า,มาเซอร์ มารี อา อังรี ย ์ 1 ช่อง /

นางวิไลรัตน์ จันอัค อุทิศให้ยอแซฟ พิชยั ,เปโตร ไพโรจน์ มรศาสวัต 1 ช่อง / สุขสาราญ
แด่ยายบุญเจิ่ง สกนธวัฒน์ 1 ช่อง / สุขสาราญแด่น.ส.นริ ศา สกนธวัฒน์ 1 ช่อง / นายสาเร็จ
- นางอิ่มใจ ศรี วรกุล อุทิศให้คุณพ่ออันตน คาผง กายราช,เบเนดิกโต คาปาว,อักแนสคาวอน
,ยอห์น บัปติสต์ กิติวฒั น์,เปาโล กมล,ยวง พงษ์นริ นทร์ ปทุมมาศ วิญญาณในไฟชาระ 1 ช่อง
/ ครอบครัวตาอานวย – นางนภาพร อุปรี อุทิศให้มาระโก บุญนา,มาร์ติน วันทัย อุปรี ,อันโต
นีโอ เคลือ,มารี อา คาไผ คาศรี ,กาทารี นา บุญเรื อง ชมพูจนั ทร์ 1 ช่อง คุณพ่ อขอขอบคุณพี่
น้ องที่มีนา้ ใจดีต่อวัดเสมอ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ ไข หรื อ เพิ่มเติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทินมิสซาสั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 17
วัน/เวลา
อาทิตย์
06.00 น.

โอกาส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

 สุ ขสาราญครอบครัว นางปรารถนา ทิปยุ๋
3 ธ.ค.17  สุ ขสาราญครอบครัว นางแสงจันทร์ – นายประสิ ทธิ์
07.30 น. อุทิศให้ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง
 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 อ้นสู งเนิน
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลาธาร,เทเรซา สมดี,เอสเตวัง ม้าว,มอนิกา
ลบ นามโยธา,ฟรังซิสโก คามี,มอนิกา คาต่อน เหนือกลาง
วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญาณที่ไม่มีใคร คิดถึง
 อุทิศให้ เปโตร วีระพันธ์ พงศ์ชีวะกุล
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์ ครบ 6 เดือน
 อุทิศให้ ยวง สิ ทธิพงศ์ สุ รินนท์


อาทิตย์

ผู้ขอ

ทาบุญ

นางปรารถนา
ปิ ยฉัตร

200
300

นางพิสมัย

200

นางรัชนีกร

200

ภรรยา
คุณสุ ภาภรณ์
นายมงคล

200
200
200

 อุทิศให้ ยอแซฟ สมชาติ จันทร์กระจ่าง
 อุทิศให้ เปาโล มานะ คาศรี วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ ยอแซฟ วิการ ซึมเมฆ
 อุทิศให้ เปโตร ปารเมศ ชมภูจนั ทร์
 อุทิศให้ ยอแซฟ กุมแสง,อักแนส บุตรไตร,ร้อยตารวจโท
เปโตร อู่ทอง,เปโตร สุ รเชษฐ์,คุณพ่อมีคาแอล คาน,ซิสเตอร์
คัทริ นทร์ ประจักษ์ โสริ นทร์,อันนา สังวาล,อันนา ปิ ยนาถ
ศรี สุระ,เทเรซา สิ ราวดี ภาวะวงศ์,ราฟาแอล ไหล,มาร์ธา สาน,
เปโตร หนูรัก,มารี อา ยายเฮือง กงพันราช,มอนิกา จันดี,
ฟรังซิสโก ซเวรี พังคี,ยวง บัปติสตา กาวล,คุณพ่อเปโตร
สุ ดสาคร ศรี วรกุล,มอนิกา จันดี,เปาโล นิรบล,อากาทา สนลัย,
นายอินเขียน,พระคุณเจ้ามีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทกั ษ์,
พระคุณเจ้ามีแชล มงคล ประคองจิตร,คุณพ่อยอห์น บัปติสต์
แท่ง ยวง บัตรี ,คุณพ่อมาระโก ถวิล แสวงนาม,อันตน นี คาไพ
,เทเรซา เกศรา ซึมเมฆ,อันนา อภัย แสนเขื่อน,มีคาแอล
ประจักร ตระกูลมา
 อุทิศให้ ยอแซฟ อาคม ปานโพจาน
 อุทิศให้ ยอแซฟ นาเวศ อุปพงษ์ ครบ 3 ปี
 สุ ขสาราญครอบครัว คุณธวัฒชัย นางบรรเทา ทรงหาคา
3 ธ.ค.17  สุ ขสาราญครอบครัว นายฐิตินนั ท์ พิลาทา, อุทิศให้
10.30 น. นายเสมียน,น.ส.ศศิวิมล,นายศิริโรจน์ พิลาทา
 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,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กายราช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ โทมา สนิท,โรซา ยอย ทรงหาคา,เปาโล พิลา, 

อาทิตย์

ภรรยา
ลูก
นางเรี ยม
แม่
คุณสุ ภาพร

200
200
200
200
500

เปาลา ผาง ยงบรรทม
 อุทิศให้ คุณยายมารี อา เทียม อุปพงษ์
 อุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส,มีคาแอล สุ รเชษฐ์ ทุพแม่ง,โทมา
พิลา,อันนา ทองอยู,่ เปโตร เซิก,อันนา เคน,เทเรซา วนิดา
ชัยหมื่น,โทมา ดา,อันนา แจ้ง,ลูซีอา บาผาย อินธิเสน,มีคาแอล
แขวงเมือง,มารี อา สมาน,เทเรซา อารี รัตน์ รักษานาม,ยวง
บอสโก ไกรศักดิ์ สารธิ ยากุล,เปโตร สมศักดิ์ เจริ ญพงษ์,
ฟรังซิส ปรารถนา,อังเยลา เปี่ ยมปรี ดา,มาร์ธา หนูเพียง
เดชาเลิศ
 อุทิศให้ เปาโล นิรันดร์ เชียนพลแสน ครบ 1 ปี
 อุทิศให้ คุณย่ามารี อา สังวร ลือแก้วมา
3 ธ.ค.17  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์ บือกุศล,มัทธิว สว่าง,เทเรซา
19.00 น. สวรรค์,กาทารี นา วันใด,ลอเรนซ์ วีระวัฒน์,เปาโล สุ ระชัย
แร่ ถ่าย,อันตน ประมวล,เทเรซา ถนอม,เปโตร มนัสชัย

บือกุศล วิญญาณในไฟชาระ
 อุทิศให้ เบเนดิก ศิลา,เทเรซา สัปรี ,ดอมินิก ซาวีโอ
กิตติศกั ดิ์ ทองอันตัง
 อุทิศให้ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่ พฒั นา จากัด
ที่ล่วงลับทุกคน

อาทิตย์

ภรรยา
อ.สมศักดิ์
นายธวัฒชัย
นายฐิตินนั ท์
ลูกหลาน

500
500
200
500
200

ครู ชูศรี

300

นายธวัฒชัย

200

วันจันทร์
4 ธ.ค.17
06.00 น.
วันอังคาร
5 ธ.ค.17
06.00 น.

 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด บราเดอร์พิษณุ กาแก้ว
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด กานันวีระพันธ์ ครบ 86 ปี
 สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด น.ส.บุญจิรา อ้นสู งเนิน ครบ 22 ปี
 อุทิศให้ เปโตร องบ่าน ครบ 5 ปี ,อันนา บาบ่าน,เปโตร
องขาย,อันนา บาขาย,เปโตร วิง,ดอมินิก พรณรงค์ ทองอันตัง
,ยอห์น บุญมี,อันนา คาพี,ยอแซฟ บุญดี,เปโตร วิชยั ,เปโตร
ปรี ชา,วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

ลูกๆ
ลูกๆ

200
200

นางมะลิซอ้ น

500

นางอริ สรา
แม่

200
200

ลูกๆหลานๆ

200

สหกรณ์ฯ

200

แม่
กานันวีระพันธ์

200
200

นางพิสมัย
ป้าบุญลอง

200
200

วันพุธ
6 ธ.ค.17
06.00 น.

19.00 น.
วันพฤหัส
7 ธ.ค.17
06.00 น.
วันศุกร์
8 ธ.ค.17
06.00 น.
วันเสาร์
9 ธ.ค.17
06.00 น.
07.15 น.

 โมทนาคุณพระเจ้า สุ ขสาราญคล้ายวันเกิด นางรุ่ งฤดี วิลยั
สมแสน, อุทิศให้ คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ,โทมา คุย,ย่าบัวลี
,โทมัส สมวาร,มารี อา ใหล,ฟิ ลิป ศรี สวัสดิ์,เซซีลีอาอุลยั วรรณ
,เทเรซา โสภิตา,เปโตร เรื องวิทย์,มารี อา กองแพง,ตาถอน,
ยายสมร,ตาผอง,ยายจันที
 พิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ + มิสซา

-

100

-

-

 อุทิศให้ มอนิกา ฤทัย อากอสตา (อยูแ่ ร่ ) ครบ 1 ปี

-

200

 อุทิศให้ กาทารี นา ชวนชม เนืองทอง

ญาติพี่นอ้ ง

500

 สุ ขสาราญครอบครัว นายอดุลย์ – ครู มกราพร,
น.ส.ศุภนิดา ตระกูลมา

นายอดุลย์

500

 มิสซาอุทิศให้ เทเรซา ผ่องใส ทุพแหม่ง ครบ 100 วัน

ลูกหลาน

500

นักบุญนิโคลัส

( พระสั งฆราช )
องค์อุปถัมภ์ ของเด็ก หนุ่ม - สาว นิสิต นักศึกษา
ระลึกถึงทุกวันที่ 6 ธันวาคม ของทุกปี
นักบุญนิโคลัส เป็ นสังฆราชของเมืองมีราในประเทศตุรกี และได้รับการถือว่าเป็ นนัก
ทาอัศจรรย์ที่ยงิ่ ใหญ่คนหนึ่ง การเคารพให้เกียรติท่านเป็ นที่แพร่ หลายในแถบประเทศทวีป
ยุโรปตั้งแต่ปี 1087 และเมื่อเขานาพระธาตุของท่านมาที่เมืองบารี ในประเทศอิตาลี ชาวเมืองก็
ได้พร้อมใจกันสร้างโบสถ์ที่สวยงามถวายเป็ นเกียรติแด่ท่านเช่นเดียวกัน โบสถ์นบั จานวนพันๆ
หลังได้ถูกสร้างถวายเป็ นเกียรติ แด่ท่านในประเทศฝรัง่ เศส เยอรมัน อังกฤษ อิตาลี ฯลฯ

มีเรื่ องเล่าถึงตานานแห่งความรักที่ท่านมีต่อเด็กๆ รวมทั้งกิจเมตตาและอัศจรรย์มากมาย
ที่ท่านได้กระทาไว้ เรื่ องราวที่เป็ นที่กล่าวขวัญมากที่สุด ก็คือ เรื่ องที่ท่านได้ช่วยเหลือครอบครัว
ของชายยากจนคนหนึ่ง ซึ่งมีบุตรสาว 3 คน ให้ได้มีสินสอดเพือ่ ใช้ใน ด้วยความที่ท่านมีอุปนิสยั
ขี้อาย และไม่ประสงค์จะมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของชายยากจนโดยตรง ดังนั้นเมื่อถึง
คราวบุตรสาวคนโตของครอบครัวต้องแต่งงาน ท่านจึงแบกถุงทองไปหย่อนให้ที่บา้ นในกลาง
ดึก ต่อมาเมื่อบุตรสาวคนที่ 2 ต้องแต่งงาน เธอก็ได้รับมอบถุงทองลึกลับเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อ
ถึงคราวบุตรสาวคนที่ 3 ต้องแต่งงาน ชายผูเ้ ป็ นพ่อจึงเฝ้าแอบดูเพือ่ จะสืบหาว่าใครคือบุรุษผูใ้ จดี
คนนั้น แล้วเขาก็พบว่าเป็ นพระสังฆราชนิโคลัสเองที่กาลังหย่อนถุงทองอีกใบลงมาให้ในบ้าน
และเมื่อทราบว่าชายผูเ้ ป็ นพ่อทราบความจริ งแล้ว ท่านก็ได้ขอร้องเขาให้เก็บเป็ นความลับ แต่ก็
อย่างที่ทราบกัน ความลับไม่มีในโลก หลังจากนั้น เมื่อใครได้รับของขวัญอย่างลึกลับ เขาก็จะ
พากันขอบคุญนักบุญนิโคลัส
600 ปี ต่อมา เมื่อจักรพรรดิ์วลาดิมีร์เสด็จเยีย่ มกรุ งคอนแสตนติโนเปิ ล และได้ทราบ
เรื่ องราวของนักบุญนิโคลัส พระองค์จึงได้แต่งตั้งให้ท่านเป็ นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของรัสเซีย
หลังจากนั้นเรื่ องราวของท่านก็ได้แพร่ หลายไปอีกหลายประเทศ บนเวทีละครในสมัยกลาง
ท่านจึงเป็ นพระเอกอยูเ่ สมอ ส่วนทางภาคเหนือของทวีปยุโรปเขาถือกันว่าท่านเป็ น ซานตา
คลอส ท่านได้รับเกียรติเป็ นองค์อุปถัมภ์ของเด็กหนุ่ม-สาว นิสิต นักศึกษาและเด็กที่ไม่ได้รับ
มรดกอะไรเลยด้วย

