ประกาศวัดแม่พระกุหลาบทิพย์
เรื่อง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาภิบาลชุดใหม่
ตามที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีหนังสือที่ ลส. 335/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน
2015 แจ้ งให้ แต่ละวัดดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาภิบาลวัดชุดใหม่แทนชุดเดิมซึ่งจะสิ้นสุด
วาระการทํางานในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2015 และให้ จัดส่งรายชื่อสมาชิกสภาภิบาลวัดชุด
ใหม่ภายในวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เพื่อจัดเตรียมรายชื่อและเอกสารให้ พระคาร์ดินัลลง
นามนั้น
และจากข้ อบังคับสภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ซึ่ง
กําหนดให้ สภาภิบาลประกอบด้ วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยสัตบุรุษ และจากผู้แทนกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ ของวัดด้ วยนั้น
จึงขอประกาศให้ สตั บุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่านทราบดังนี้
1. ให้ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของวัดซึ่งได้ แก่ ชมรมเครือข่ายผู้สงู อายุคาทอลิกวัดแม่
พระกุ หลาบทิพย์, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มส่งเสริ มความศรั ทธา, กลุ่มพิธีกรรม, กลุ่มพลมารี ย์,
กลุ่มพระเมตตา, VOPA, กลุ่มวินเซนเดอปอลและงานอาชี พ, กลุ่มเครดิตยู เนี่ยนแม่ พระ
กุ ห ลาบทิพ ย์ , คณะกรรมการเที่ย งทิพ ย์ , กลุ่ ม อาสาสมั ค ร, ทีม งานอภิ บ าล, และชุ ม ชน
“กุหลาบไร้หนาม” รวมทั้งหมด 13 กลุ่ม ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่มให้ เจ้ าหน้ าที่สาํ นักงานวัด
ภายในวันอาทิตย์ท่ี 28 มิถุนายน ค.ศ. 2015 เพื่ อจะได้ ติดประกาศให้ ทราบและขอแก้ ไข
ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 และให้แต่ละกลุ่มดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้ วยประธาน รองประธาน เลขานุการ และตําแหน่ง
อื่นๆ ตามความจําเป็ น ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 เวลา 12.30 น. ณ ศาลา
ปี ติการุณย์ เพื่ อให้ ประธานของแต่ ละกลุ่มเป็ นสมาชิ กสภาภิบาลตามความในข้ อ 7.2 และ
10.1 แห่งข้ อบังคับสภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์
2. วัดขอเชิญชวนสัตบุรุษคาทอลิกผูม้ ีภูมิลําเนาอยู่ในเขตปกครองของวัดหรือ
มาวัด แม่ พระกุหลาบทิ พย์เป็ นประจํ า และมีอายุไ ม่ ตํ า่ กว่ า 25 ปี บริ บูร ณ์ ลงสมัค รรับ
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เลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาภิบาล เพื่อให้ คาํ ปรึกษาแก่คุณพ่ อเจ้ าอาวาส ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสัตบุรุษ ประสานงานกับหน่วยงานต่ างๆ ของวัด และดําเนินการใดๆ เพื่อความ
เจริญก้ าวหน้ าของวัดและพระศาสนจักร
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ ท่สี าํ นักงานวัด พร้ อม
รู ป ถ่ า ยขนาด 2 นิ้ วจํา นวน 3 รู ป ตั้ ง แต่ วั น เสาร์ ท่ี 20 มิ ถุ น ายน จนถึ ง วั น อาทิต ย์ ท่ี 19
กรกฎาคม ค.ศ. 2015
เจ้ าหน้ าที่สาํ นักงานวัดจะให้ หมายเลขแก่ผ้ ูสมัครเรียงตามลําดับวันและเวลาที่
ได้ รับใบสมัคร และจะติดประวัติของผู้สมัครพร้ อมรูปถ่ายที่บอร์ดหน้ าวัด และบริเวณศาลาปี ติ
การุณย์ ตั้งแต่วันเสาร์ท่ี 25 กรกฎาคม จนถึงวันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 2015
3. เพื่อปลุกจิตสํานึกของความเป็ นประชาธิปไตย วัดขอความร่วมมือสัตบุรุษผูม้ ี
ภูมิลาํ เนาอยู่ในเขตปกครองของวัดหรือมาวัดแม่พระกุหลาบทิพย์เป็ นประจํ า และมีอายุไม่
ตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิ กสภาภิบาล ตาม
แบบฟอร์มที่กาํ หนด ตั้งแต่วันเสาร์ท่ี 20 มิถุนายน จนถึงวันอาทิตย์ท่ี 2 สิงหาคม ค.ศ. 2015
โดยในช่วงเวลาดังกล่าว วัดจะทยอยพิมพ์รายชื่อผู้มีสทิ ธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งติดประกาศเพื่อการ
ตรวจสอบและแก้ ไขจนถึงก่อนหย่อนบัตรลงคะแนนในวันเสาร์ท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 2015
4. ผู้ มี สิ ท ธิ์ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ตามข้ อ 3 สามารถขอรั บ บั ต รลงคะแนน และ
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครตามข้ อ 2 ที่ตนเห็นสมควรให้ เป็ นสมาชิกสภาภิบาล อย่างน้อย 1 คน
แต่ตอ้ งไม่เกิน 15 คน ตามวันและเวลาดังนี้
4.1 วันเสาร์ท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เวลา 17.00 – 20.00 น.
4.2 วันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เวลา 07.30 – 12.30 น.
5. หลังจากปิ ดรับบัตรลงคะแนนวันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคมแล้ ว อาสาสมัครผู้ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสัตบุรษุ จะนับคะแนนต่อหน้ าสัตบุรษุ ณ ศาลาปี ติการุณย์ จนแล้ วเสร็จ
กรณีมีผ้ ูสมัครรั บเลือกตั้งตามข้ อ 2 เกิน 15 คน ผู้ท่ีได้ รับคะแนนสูงสุด 15
ท่านแรกจะได้ รับการแต่ งตั้งร่ วมกับประธานกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ตามข้ อ 1 เป็ นสมาชิกสภาภิ
บาลชุดใหม่ของวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ซึ่งจะมีวาระการทํางาน 3 ปี
กรณีสมาชิกสภาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งพ้ นจากสมาชิกภาพตามความในข้ อ
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21 แห่งข้ อบังคับสภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ให้ ผ้ ูได้ รับคะแนนเลือกตั้งลําดับที่ 16 และ
ถัดไป รับตําแหน่งแทน และให้ อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระของผู้ท่ตี นแทน
6. ขอเชิญสมาชิกสภาภิบาลชุดใหม่ประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ทาํ หน้ าที่ต่างๆ วันอาทิตย์
ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสํานักงานวัด ห้ อง 23-24
ขอขอบคุณในความร่วมมือด้ วยดีย่งิ ของพี่น้องสัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2015

(คุณพ่อ ชัยยะ กิจสวัสดิ์)
เจ้ าอาวาส
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