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สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

ท่ านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้
พระเจ้ าและเงินทองพร้ อมกันไม่ ได้

มธ 6:24
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มธ 6:24-34

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาอัครสาวกวา
“ไมมีใครเปนขาสองเจาบาวสองนายได เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนาย
อีก คนหนึ่ งเขาจะจงรั ก ภั ก ดี ตอ นายคนหนึ่ ง และจะดู ห มิ่ น นายอี ก คนหนึ่ ง ท า น
ทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใชพระเจาและเงินทองพรอมกันไมได
ฉะนั้นเราบอกทานทั้งหลายวา อยากังวลถึงชีวิตของทานวาจะกินอะไรอยา
กังวลถึงรางกายของทานวาจะนุงหมอะไร ชีวิตยอมสําคัญกวาอาหารและรางกาย
ยอมสําคัญกวาเครื่องนุงหมมิใชหรือ จงมองดูนกในอากาศเถิดมันมิไดหวานมิได
เก็บเกี่ยวมิไดสะสมไวในยุงฉาง แตพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรคทรงเลี้ยงมัน
ทานทั้งหลายมิไดมีคามากกวานกหรือทานใดบางที่กังวลแลวตออายุของตนใหยาว
ออกไปอีกสักหนึ่งวันได ทานจะกังวลถึงเครื่องนุงหมทําไมจงสังเกตดูดอกไมในทุง
นาเถิด มันเจริญงอกงามขึ้นไดอยางไรมันไมทํางานมันไมปนดาย แตเราบอกทาน
ทั้งหลายวากษัตริยซาโลมอนเมื่อทรงเครื่องอยางหรูหราก็ยังไมงดงามเทาดอกไมนี้
ดอกหนึ่ง แมแตหญาในทุงนาซึ่งมีชีวิตอยูวันนี้รุงขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟ พระเจา
ยังทรงตกแตงใหงดงามเชนนี้พระองคจะไมสนพระทัยทานมากกวานั้นหรือ ทาน
ชางมีความเชื่อนอยจริงดังนั้นอยากังวลและกลาววา ‘เราจะกินอะไรหรือจะดื่ม
อะไรหรือเราจะนุงหมอะไร’ เพราะสิ่งตางๆเหลานี้คนตางศาสนาแสวงหาพระบิดา
ของทานผูสถิตในสวรรคทรงทราบแลววาทานตองการทุกสิ่งเหลานี้จงแสวงหา
พระอาณาจักรของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอนแลวพระองคจะ
ทรงเพิ่มทุกสิ่งเหลานี้ให
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ดังนั้นทานทั้งหลายอยากังวลถึงวันพรุงนี้เพราะวันพรุงนี้จะกังวลสําหรับ
ตนเองแตละวันมีทุกขพออยูแลว”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
"ชีวิตนี้ เรามีดาวหลายดวงให้เดินตาม
แต่หวังว่า ดาวที่เราเลือกตามจะเป็ นดาวของพระเยซู"

สมเด็จ พระสัน ตะปาปาฟรัง ซิส ทรงยกย่อ ง โหราจารย์ 3 องค์เ ป็ น
แบบอย่างของคนที่กระหายหาพระเจ้าในชีวติ และไม่ยอมให้หวั ใจตายด้าน
เหมือนกษัตริยเ์ ฮร็อด
ทรงสอน ชีวติ นี้เรามีดวงดาวให้ตดิ ตามหลายดวง แต่หวังเป็ นอย่างยิง่
ว่า ดาวทีเ่ ราเลือกเดินตามจะเป็ นดวงดาวของพระเยซู
ช่วงสายวันศุกร์ท่ี 6 มกราคมทีผ่ ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเป็ นประธานในมิสซาสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ภายในมหาวิหาร
นัก บุ ญ เปโตร วาติก ัน (วาติก ัน สมโภชตรงวัน ตามประเพณี ด งั ้ เดิม ส่ว น
พระศาสนจักรประเทศต่างๆ เลื่อนไปฉลองวันอาทิตย์หลังวันที่ 6 มกราคม)
ความสําคัญของวันนี้คอื เป็ นวันทีโ่ หราจารย์ 3 คนเดินตามดวงดาวทีน่ ํ าทาง
พวกเขามายังเมืองเบ็ธเลเฮม เพือ่ นมัสการพระกุมารเยซู
สําหรับบทเทศน์ประจํามิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า
โหราจารย์ทงั ้ สามเป็ นแบบอย่างของคนทีเ่ ชื่อและกระหายหาพระเจ้า
เป็ นอย่างมาก นี่คอื แบบอย่างของคนทีแ่ สวงหาบ้านของตนซึ่งก็คอื บ้านใน-
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สวรรค์ ท่านทัง้ สามแบ่งปนั เราเกีย่ วกับภาพลักษณ์ของคนทีด่ าํ เนินชีวติ แบบทีไ่ ม่ยอมให้หวั ใจไร้ความรูส้ กึ เพราะท่านแสวงหาพระเจ้าตลอดเวลา
เราต้องเป็ นเหมือนโหราจารย์ทงั ้ สาม การกระหายหาพระเจ้าอย่าง
เปี่ ย มล้น ได้ช่ว ยเราในการรัก ษาความตื่น ตัว ในการเผชิญ หน้ า กับ ความพยายามทีจ่ ะลดทอนและทําให้ชวี ติ ดูยากไร้สน้ิ หวัง การกระหายหาพระเจ้า
ช่วยเรารักษาความหวังให้ดํารงอยู่ในกลุ่มของผูม้ คี วามเชื่อ ซึ่งสัปดาห์แล้ว
สัปดาห์เล่าก็ยงั เดินหน้าวิงวอนอย่างต่อเนื่องว่า 'โปรดเสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้า'
คนทีก่ ระหายหาพระเจ้าจะได้รบั การนําทางด้วยความเชื่อทีจ่ ะแสวงหา
พระองค์เหมือนอย่างโหราจารย์ทงั ้ สาม เขาจะแสวงหาพระเจ้าในพื้นที่ท่-ี
ห่างไกลสุดของประวัตศิ าสตร์ พวกเขารูอ้ ยู่แล้วว่า พระเจ้าทรงรอคอยพวก
เขาอยูเ่ สมอ พวกเขาไปยังพืน้ ทีช่ ายขอบ ไปยังพรมแดนต่างๆ ไปยังทีท่ ไ่ี ม่ม ี
ใครไปประกาศข่าวดี พวกเขาไปเพือ่ จะได้พบกับพระเจ้า
ทัศนคติของโหราจารย์ทงั ้ สามแตกต่างอย่างสิน้ เชิงกับอํานาจทีอ่ ยูใ่ นวัง
ของเฮร็อด เขา (เฮร็อด) เซื่องซึมและไร้ความรูส้ กึ จากความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
่
ตายด้าน เขาสับสนและหวาดกลัว มันเป็ นความสับสนเวลาเผชิญหน้ากับสิง่
ใหม่ๆ ทีจ่ ะมาเปลีย่ นแปลงประวัตศิ าสตร์อย่างสิน้ เชิง ความสับสนนี้เกิดจาก
ความกลัวและความไม่สบายใจก่อนทีม่ นั จะท้าทายเรา
โหราจารย์ทงั ้ สามได้พบกับสิง่ ทีพ่ วกเขาแสวงหาซึง่ ไม่ได้อยู่ในวัง พวก
เขาไม่ได้เห็นดวงดาวนํ าทางไปพบกับพระเจ้าในวังของเฮร็อด แต่สงิ่ ทีพ่ วก
เขาแสวงหาอยู่ในการดําเนินชีวติ แบบธรรมดาทัวไป
่ สิง่ ทีโ่ หราจารย์ทงั ้ สาม
พบคือคําสัญญาของความหวังใหม่ทเ่ี กิดขึน้ พวกเขาคุกเข่าลงต่อทารกตัวเล็กๆ ซึง่ ยากไร้และตํ่าต้อย นี่คอื ทารกทีไ่ ม่มใี ครคิดถึงในเมืองเบ็ธเลเฮม แต่นี่แหละพวกเขาได้พบกับพระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระเจ้าแล้วนันเอง
่
หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงออกมานําสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว
ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โอกาสนี้ พระองค์ทรงขอให้ทุกคนได้รบั -

5

การนํ าทางจากดวงดาวของพระเยซู เพราะในชีวติ นี้ เรามีดาวหลายดวงให้
มอง มันขึ้นกับเราว่าเราจะเลือกเดินตามดาวดวงไหน ซึ่งพระสันตะปาปา
หวังว่า เราจะเลือกติดตามพระเยซู
ทัง้ นี้ เมื่อการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงให้
อาสาสมัครทีเ่ ป็ นผูย้ ากไร้ซง่ึ อาศัยรอบๆ วาติกนั ได้ทําการแจกจ่ายหนังสือ
"แบบอย่างของความเมตตา" ให้กบั ทุกคน และหลังจากนี้ พระสันตะปาปา
ทรงจัดเตรียมอาหารเทีย่ งให้ผยู้ ากไร้เหล่านี้ดว้ ย
1 มกราคม 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 4 ศีลแห่งความสํานึกกลับใจ
หมวด 2 ศาสนบริกรศีลแห่งการกลับใจ
(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)

มาตรา 983 วรรค 1 ความลับศีล ศัก ดิส์ ทิ ธิล์ ะเมิดมิได้ เพราะฉะนัน้ ห้า มโดยเด็ดขาดมิให้ผรู้ บั ฟงั สารภาพบาปทรยศผูส้ ารภาพบาป ด้วยคําพูดหรือด้วยวิธอี ่นื ใด
และด้วยเหตุผลอันใดแม้เพียงเล็กน้อย
วรรค 2 ถ้ามีล่ามแปล ล่ามมีพนั ธะต้องรักษาความลับนี้ดว้ ย รวมทัง้ คน
อื่นๆ ทุกคน ทีร่ บู้ าปจากการสารภาพบาป ไม่วา่ โดยวิธใี ดก็ตาม
มาตรา 984 วรรค 1 ห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ผรู้ บั ฟงั การสารภาพบาป ใช้ความรูท้ ไ่ี ด้
จากการสารภาพบาป ให้เป็ นทีเ่ สียหายแก่ผสู้ ารภาพบาป แม้วา่ จะได้ขจัดอันตรายทีจ่ ะเผยความลับนัน้ ให้หมดไปแล้วก็ตาม
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วรรค 2 ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูม้ อี ํานาจ ไม่สามารถเลยทีจ่ ะนําความรู้
เกีย่ วกับบาปทีไ่ ด้มาจากการสารภาพบาป ไม่วา่ เมื่อไรก็ตาม มาใช้ในการปกครอง
ภายนอก
มาตรา 985 นวกจารย์ และเพือ่ นร่วมงานของเขา อธิการบ้านเณรหรืออธิการของสถาบันการศึกษาอื่นใด ต้องไม่รบั ฟงั การสารภาพบาปที่เ ป็ นศีล ศัก ดิ ์สิท ธิข์ องนักเรียนของตน ซึง่ พํานักอยูใ่ น บ้านเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีเฉพาะทีน่ กั เรียนขอให้
รับฟงั การสารภาพบาปของเขาด้วยความสมัครใจเอง
มาตรา 986 วรรค 1 ทุกคนทีม่ หี น้าทีด่ ูแลวิญญาณ มีพนั ธะต้องจัดให้มกี ารรับฟงั
การสารภาพบาปของสัตบุรุษทีต่ นได้รบั มอบหมาย เมื่อพวกเขาขออย่างมีเหตุผล
และต้องจัดให้พวกเขามีโอกาสสารภาพบาปส่วนตัว โดยกําหนดวันและเวลาที่สะดวกสําหรับพวกเขา
วรรค 2 เมื่อความจําเป็ นเร่งเร้า ผูร้ บั ฟงั การสารภาพบาปทุกองค์ มีพันธะต้องรับฟงั การสารภาพบาปของคริสตชน และในกรณีมอี นั ตรายที่จะตาย
พระสงฆ์องค์ใดไม่วา่ มีพนั ธะ
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มิสซาสัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
ส. 25 ก.พ.
19:00 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อา. 26 ก.พ.
08:00 น. สุขสําราญ

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อา. 26 ก.พ.
10:00 น. สุขสําราญ

รายการมิสซา
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
Stephane Armand Adahetoundi
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
มารีอา ไพรัตน์ ฟักน้ อย
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
มารีอา ภาณุมาศ, เทเรซา ชนินทร์มาศ
มารีอา ปนัดดา, ดอมินิก ซาวีโอ สุพจน์, คุณชนาภา
มารีอา กรรณิกา ลี้ยาง, คุณวรินทร์
พลเอกวิจิตร, คุณหญิง วิมล กุลละวณิชย์
ครอบครัว ศรีรัตนะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับคค.เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
อันนา ยี่ส่นุ , คุณพัฒนา, คุณวิชัย
โรซา ราตรี, คุณด้ วง ลี้ยาง
ผู้ล่วงลับ ครอบครัวจุลละมณฑล, ลี้ยาง, ริ้วงาม
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
ยอห์น บอสโก นิธกิ ร แสนศรีเชาว์พันธ์

ผู้ขอมิสซา
Stephane
ครอบครัว
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
-
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อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อา. 26 ก.พ.
11:30 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่
จ. 27 ก.พ.
19:00 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อ. 28 ก.พ. สุขสําราญ
07:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

คุณกนกวรรณ แสนศรีเชาว์พันธ์ และครอบครัว
มารีอา องุ่น ตรีมุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ยวง บัปติสตา ยวง สมสุข, มารีอา วาณี สมสุข
คุณเบียง, คุณบุญทอง, คุณไหม ปั้นทอง, คุณล้ วน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
ทุกๆคนในโลก ผู้ท่ขี าดกําลังใจ และผู้ท่สี ้ นิ หวัง
คุณวรรณทนี ขุนชัง และครอบครัว ศุกระศร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
สเตเฟน กุลชาติ เลิศกุศล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
เปโตร ปิ ยะวัตร์, เปโตร ณัฐพล,คค. เปาโล วิรัช
คค. พล.อ.ต.หญิง ไพลิน, ชาคร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ยาโกเบ อง, มารีอา กุย๋ , ยอแซฟ พีระ, โรซา อู
คุณชนะ, คุณสมพร, สเตฟานัส เช็งมั่ง
อันนา เสี่ยมเกียว, ยอแซฟ สมบัติ, อันนา ชูศรี
มารีอา วิไลรัตน์, อันตน ซุ่งกัว, ราฟาแอล เรื่อง
ยวง บัปติสตา ไต้ ช้วน, ยอแซฟ ประกอบ, มารีอา อ่าย
ยอแซฟ คีเซียง แซ่แต้
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ครอบครัวศรีชนะ, วิไลรักษ์, เมฆาษิต, ร็อค พชรเดช
มารีอา จันทิมา, คค. สิทธิศักดิ์, มารีอา วรรณรัตน์
ยอแซฟ ธัชทอง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์

องุ่น
มนัส
วีระพรรณ
ธนกร
ธนกร
ธนกร
ธนกร
อุไร
อุไร/-/วิรัช
ไพลิน/ชาคร
ไพลิน
-/ชาคร
ชาคร
ชาคร/ลูซีอา
ลูซีอา/ยุพดี
ยุพดี
-
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พ. 1 มี.ค. สุขาํ ราญ
19:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พฤ. 2 มี.ค. สุขสําราญ
07:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

ศ. 3 มี.ค. สุขสําราญ
19:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เปโล หลุย, คริสตินา ดารา, มารีอา ผ่องศรี ลามาช
มารีอา เสงี่ยม, มารีอา ฮุ่ยลั้ง, เซี่ยมลั้ง, เซี่ยมเช็ง
เซี่ยมเตียว, ยวง ฮุ่ยเช็ง, โยเซฟ สํารวย, คุณซุกคิน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
มารีอนั นา กนกวรรณ, คุณวรรณา, คุณสมเกียรติ
คุณโกศล, โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์
อักเนส ประพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, ปรีชา
คุณสราวุธ, มารีอา มักดาเลนา พิมพ์นิภา, ขวัญเรือน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เทเรซา สัมเช้ า, อันนา วรพรรณ, คุณมานิตย์
ดอมินิก สวัสด์, คุณณัฐวุฒิ, เปโตร ตอลภ
คลารา เก๋งยู้
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
Stephane Armamd Adah Eoundi, คุณวิวฒ
ั น์
เปโตร สมเกียรติ, คุณเยือน, มารีอา สุวรรณี
คค. รักอารมณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เรนาโต ประพาฬ, ยอแซฟ ไล้ , เทเรซา สงวน
เซซิลิอา นพรัตน์, เปโตร เถิน, มัดติว ย่าน, มัดติว ทิว
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์
คุณเติม, คุณบุศรา, คุณเกียรติศักดิ์, คค. จําปาถิ่น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
อันนา ฮวาง, เปโต เล, เปโตร สารสิทธิ์, คุณศิริวิช
เปโตร รณพร, เทเรซา ประไพ, คุณวทัญ�ู
มารีอา อนงค์, ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

-/มลวิดา
วิรัช/สําราญ
สําราญ
กนกวรรณ
สําราญ
สําราญ
สําราญ
สําราญ/Stephane
ลาวรรณ
ไพลิน
ลาวรรณ
จิรเดช
ศรีชนะ
-/ลูซีอา
สุกญ
ั ญา
-
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1. คําสอนภาคฤดู รอ้ นสําหรับเด็ก ปี 2017: วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ เปิ ดเรียน
คําสอนภาคฤดูร้อนสําหรับเด็ กที่จะรับศี ลมหาสนิทครั้งแรก ศี ลกําลัง เริ่ ม
เรียนวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017 – พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2017, เข้ า
เงี ย บวั น ศุ ก ร์ ท่ี 28 เมษายน 2017, รั บ ศี ล กํ า ลัง เขต 2 วัน เสาร์ที่ 29
เมษายน 2017 และรับศี ล มหาสนิท ครั้งแรก วันอาทิ ต ย์ที่ 30 เมษายน
2017 ณ วัดแม่พระกุหลาบทิ พย์ พี่น้องท่านใดสนใจส่งบุตรหลานเข้ าเรียน
สมัครได้ที่สํานักงานวัด
หมายเหตุ : คําสอนนักเรียนเช้ าวันอาทิตย์ เรียนครั้งสุดท้าย 26 กุมภาพันธ์
2017
2. วันพุธรับเถ้า: วันพุธที่ 1 มีนาคม 2017 เป็ นวันพุธรับเถ้ า วัดแม่พระกุหลาบ
ทิพย์ มีมิสซาเวลา 19:00 น.
หมายเหตุ: พี่น้องช่วยนําใบลานเก่าจากปี ที่แล้วกลับมาให้ที่วดั เพือ่ เผาและ
เสกเป็ นเถ้า ที่จะใช้ ในวันพุธรับเถ้ า
3. เจ้าอาวาส คุณพ่อผูช้ ่วยงาน สภาภิบาลและสัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์:
ขอขอบคุณสังฆานุกร ยอห์น เอกพงษ์ สุวิชากร ที่ได้ มาฝึ กงานอภิบาลตลอดปี
การศึกษา 2559 ขอพระเป็ นเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์ ได้ ช่วยให้ บราเดอร์มี
กระแสเรี ยกมั่นคง ให้ การก้ า วนําไปสู่ศั กดิ์ ส งฆ์ท่ีส มบู รณ์ รั บ ใช้ พ ระเจ้ า และ
พระศาสนจักรต่อๆไป
หมายเหตุ: สังฆานุกร ยอห์น เอกพงษ์ สุวิชากร จะฝึ กงานวันสุดท้ ายที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017
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4. ยอดเงินบริจาคเพื่อช่ วยเหลือเด็กยากจนมู ลนิธิศูนย์มาร์ติน: ยอดบริจาค
ตลอด 5 สัปดาห์
1) สัปดาห์ท่ี 1 (22 ม.ค. 2017)
4,118.2) สัปดาห์ท่ี 2 (29 ม.ค. 2017)
2,840.3) สัปดาห์ท่ี 3 (5 ก.พ. 2017)
660.4) สัปดาห์ท่ี 4 (12 ก.พ. 2017)
3,150.5) สัปดาห์ท่ี 5 (19 ก.พ. 2017)
2,920.รวมรับ 13,688 บาท
ขอขอบคุณพี่น้องในนํา้ ใจดี ขอพระเป็ นเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์ อํานวยพร
และตอบแทนนํา้ ใจดีของพี่น้องทุกท่าน
5. ส่งศีลต้นเดือน: ทางวัดส่งศีลต้ นเดือนประจํ าเดือนมีนาคมในวันพุธที่ 1 และ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2017
6. พระสงฆ์ใหม่สงั ฆมณฑลอุบลราชธานี: คุณพ่อยอห์น ปั ตทวี วงศ์ศรีแก้ว รับ
เชิ ญ ถวายมิ ส ซาแรก ที่ ว ัด แม่ พ ระกุ ห ลาบทิ พ ย์ วัน อาทิ ต ย์ที่ 5 มี น าคม
2017 มิสซาเวลา 10:00 น. ขอเชิญพี่น้องร่วมยินดีกบั พระสงฆ์ใหม่ และรับ
พรพระสงฆ์ใหม่หลังมิสซา
หมายเหตุ: ปัจจุบันคุณพ่อปัตทวี เป็ นผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้ านหนองทามน้ อย
7. เข้าเงียบพระสงฆ์ประจํ าเดือนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: จัดเข้ าเงียบระหว่าง
วันพุธที่ 8 – วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม ทางวัดจึ งงดมิสซาวันดังกล่าว
8. เทศกาลมหาพรต: ระหว่างเทศกาลมหาพรต วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ จะมีเดิน
รูป 14 ภาค ทุกวันอาทิตย์เวลา 09: 30 น.

12

9. วินเซนเดอปอล: สัปดาห์หน้ าเป็ นอาทิตย์ต้นเดือน วินเซนเดอปอล ขอเชิญ
ทุกท่านร่วมบริจาคแก่ผ้ ูยากไร้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ถอื กล่องอยู่หน้ าวัด
10. เข้าเงียบฟื้ นฟูจิตใจสัตบุรุษประจํ าปี 2017: วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ขอ
เชิญพี่น้องทุกท่าน เข้าเงียบฟื้ นฟู จิตใจหัวข้อ “จิ ตตารมณ์มหาพรต กับ
ชีวิต คริสตชน” ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2017 เวลา 08:00 – 15:00
น. ณ วัด แม่ พ ระกุ ห ลาบทิ พ ย์ คุ ณ พ่ อ ผู เ้ ทศน์ คุ ณ พ่ อ ยอดชาย เล็ ก
ประเสริฐ อ่านรายละเอียดได้ ท่บี อร์ดหน้ าวัด

