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สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต (ปี A)

ผู้ที่นมัสการพระเจ้ า
จะต้ องนมัสการเดชะพระจิตเจ้ า และตามความจริง

ยน 4:24
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ยน 4:5-42

เวลานั้น พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเมืองหนึ่งในแควนสะมาเรียชื่อสิคาร ใกลที่ดินที่ยาโคบยกใหโยเซฟบุตรชาย ที่นั่นมีบอน้ําของยาโคบ พระเยซูเจาทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง จึงประทับที่ขอบบอ ขณะนั้นเปนเวลาประมาณเที่ยงวัน
หญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ํา พระเยซูเจาตรัสกับนางวา “ขอน้ําดื่มสักหนอย
เถิด” บรรดาศิษยของพระองคไปซื้ออาหารในเมือง หญิงชาวสะมาเรียทูลถาม
พระองควา “ทานเปน ชาวยิว ทํา ไมจึงขอน้ํา ดื่ มจากดิฉัน ซึ่งเป นชาวสะมาเรีย ”
เพราะชาวยิวไมติดตอกับชาวสะมาเรียเลย
พระเยซูเจาตรัสตอบนางวา “หากทานรูจักของประทานของพระเจา และ
รูจักผูที่บอกทานวา ‘ขอน้ําดื่มสักหนอยเถิด’ ทานคงกลับเปนผูขอ และผูนั้นจะให
‘น้ําที่ใหชีวิต’ แกทาน”
นางจึงทูลวา “นายเจาขา ทานไมมีถังตักน้ํา และบอก็ลึกมาก ทานจะเอาน้ํา
ที่ใหชีวิต มาจากไหน ทานยิ่งใหญกวายาโคบ บรรพบุรุษของเราหรือ ยาโคบใหบอ
น้ํานี้แกเรา ยาโคบ ลูกหลานและฝูงสัตวก็ไดดื่มน้ําจากบอนี้”
พระเยซูเจาตรัสตอบวา “ทุกคนที่ดื่มน้ํานี้ จะกระหายอีก แตผูที่ดื่มน้ําซึ่งเรา
จะใหนั้น จะไมกระหายอีกเลย น้ําที่เราจะใหเขา จะกลายเปนธารน้ําในตัวเขา ไหล
รินเพื่อชีวิตนิรันดร”
หญิงนั้นจึงทูลวา “นายเจาขา โปรดใหน้ํานั้นแกดิฉันบาง เพื่อดิฉันจะไมตอง
กระหายหรือตองมาตักน้ําที่นี่อีก ดิฉันเห็นแลววาทานเปนประกาศก บรรพบุรุษของเราเคยนมัสการพระเจาบนภูเขานี้ แตทานพูดวาสถานที่สําหรับนมัสการพระเจาคือกรุงเยรูซาเล็ม”
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พระเยซูเจาตรัสกับนางวา “นางเอย เชื่อเราเถิด ถึงเวลาแลวที่ทานทั้งหลาย
จะนมัสการพระบิดาเจา ไมใชเฉพาะบนภูเขานี้ หรือที่กรุงเยรูซาเล็ม ทานนมัสการ
พระเจาที่ทานไมรูจัก แตเรานมัสการพระเจาที่เรารูจัก เพราะความรอดพนมาจาก
ชาวยิว แตจะถึงเวลา คือเวลานี้ เมื่อผูนมัสการแทจริงจะนมัสการพระบิดาเจา
เดชะพระจิ ต เจ า และตามความจริ ง เพราะพระบิ ด าทรงแสวงหาผู น มั ส การพระองคเชนนี้ พระเจาทรงเปนจิต ผูที่นมัสการพระองค จะตองนมัสการเดชะพระ
จิตเจาและตามความจริง”
หญิงผูนั้นจึงทูลวา “ดิฉันรูวาพระเมสสิยาหคือพระคริสตกําลังจะเสด็จมา
และเมื่อเสด็จมา พระองคจะทรงแจงทุกเรื่องใหเรารู” พระเยซูเจาตรัสวา “เราที่
กําลังพูดอยูกับเธอคือพระเมสสิยาห”
ขณะนั้น บรรดาศิษยมาถึง รูสึกประหลาดใจที่พระองคทรงสนทนาอยูกับ
หญิงผูนั้น แตไมมีใครทูลถามวา “พระองคทรงตองการสิ่งใดจากนาง” หรือวา
“พระองคกําลังตรัสอะไรกับนาง” หญิงผูนั้นทิ้งไหน้ําของนางไวที่นั่น กลับเขาไปใน
เมือง และบอกประชาชนวา “มาเถิด มาดูชายคนหนึ่งที่บอกทุกอยางที่ดิฉันเคยทํา
เขาเปนพระคริสตกระมัง” ประชาชนจึงออกจากเมืองมาเฝาพระองค
ระหวางนั้น บรรดาศิษยทูลรบเราพระองควา “รับบี เชิญรับประทานอาหารบางเถิด” แตพระองคตรัสตอบวา “เรามีอาหารอื่นที่ทานทั้งหลายไมรูจัก”
บรรดาศิษยจึงถามกันวา “มีใครนําสิ่งใดมาใหพระองครับประทานหรือ” พระเยซู
เจาจึงตรัสวา “อาหารของเรา คือการทําตามพระประสงคของพระผูทรงสงเรามา
และการประกอบภารกิจของพระองคใหสําเร็จลุลวงไป ทานพูดกันมิใชหรือวา อีก
สี่เดือนก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยว ถูกแลว เราบอกทานทั้งหลายวา จงเงยหนาขึ้น มองดู
ทุงนาเถิด ทุงนาเหลืองอรามพรอมจะเก็บเกี่ยวไดแลว คนเก็บเกี่ยวกําลังจะรับ
คาจางและรวบรวมผลไวเพื่อชีวิตนิรันดร เพื่อทั้งคนหวาน และคนเก็บเกี่ยวจะมี
ความยินดีรวมกัน ในกรณีนี้ก็เปนจริงตามคําพูดที่วา คนหนึ่งหวาน อีกคนหนึ่งมี-
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ความยินดีรวมกัน ในกรณีนี้ก็เปนจริงตามคําพูดที่วา คนหนึ่งหวาน อีกคนหนึ่งเก็บ
เกี่ยว เราสงทานทั้งหลายไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่ทานไมไดลงแรงทํางานไว คนอื่นลงแรง
ไวแลวทานเขามาเก็บผลจากแรงงานของพวกเขา”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
"เราทําวันนี้ ให้ดีที่สดุ เพื่อพระเจ้าหรือยัง"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตัง้ คําถาม เราทําวันนี้ให้ดที ส่ี ุดเพือ่
พระเจ้าหรือยัง เพราะคําว่า "วันนี้ " มีแค่วนั นี้ จริงๆ ส่ว นธรรมชาติของ
มนุ ษย์ มักจะเจอการประจญให้ผลัดวันไปเรือ่ ยอยูเ่ สมอ
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคมทีผ่ ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจําหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่าน
วันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "จงตักเตือนกันทุกวันตลอดเวลาทีย่ งั เรียกได้วา่ 'วันนี้' เพือ่ ไม่ให้ท่านคนใดคนหนึ่งมีใจ
แข็งกระด้างไปเพราะบาป ... วันนี้ ถ้าท่านได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์
จงอย่าทําใจแข็งกระด้างเหมือนกบฏ"
พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปนั ว่า
มันมีแค่ 'วันนี้' ซึง่ ก็คอื วันนี้วนั เดียวเท่านัน้ แหละในชีวติ ของเรา มีเพียง
แค่ 'วันนี้' ทีเ่ ป็ นวันนี้เท่านัน้ จริงๆ เรามักจะเจอการประจญล่อลวงให้พดู ว่า
'ไว้เราค่อยทําวันพรุ่งนี้ละกัน' เพราะคําว่าวันพรุ่งนี้มนั ยังมาไม่ถงึ นัน่ เอง
เรือ่ งนี้กเ็ หมือนกับทีพ่ ระเยซูสอนอุปมาเรื่อง 'หญิงสาว 10 คนทีถ่ อื ตะเกียง
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รอเจ้าบ่าว มีหญิง โง่ 5 คนไม่เตรีย มพร้อ มที่จ ะนํ านํ้ า มัน ตะเกีย งติด ตัว
สํารองไปด้วย พอนํ้ามันหมดก็ไปซือ้ แต่พอกลับมากลับพบว่าประตูปิดไป
แล้ว พวกเธอทัง้ ห้าจึงไม่ได้เข้าไปร่วมงานเลีย้ ง แม้จะเคาะประตูเรียก แต่
เขาก็ไม่เปิดให้และบอกว่า 'เราไม่รจู้ กั เจ้า'
พ่อไม่ได้นําเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้พวกท่านหวาดกลัว แต่ทอ่ี ยากแบ่งปนั
ก็คอื นี่แหละคือชีวติ เราในปจั จุบนั เราต้องถามตัวเองว่า เราจะทํา(ภารกิจ)
ตอนนี้หรือจะไม่ทาํ พรุง่ นี้กเ็ ป็ นพรุง่ นี้อยูเ่ รือ่ ยไป ทุกสิง่ ยังไม่เริม่ ขึน้ แต่กบั
พระเจ้าแล้ว คําถามก็คอื 'วันนี้ เรานําพระองค์มาสูช่ วี ติ หรือยัง'
อีกหนึ่งถ้อยคําทีเ่ ราได้ฟงั ในบทอ่านก็คอื 'ใจ' หัวใจของเราเปิ ดรับพระเจ้าหรือเปล่า วันนี้เป็ นวันทีเ่ ราทําให้ดที ส่ี ุดหรือยัง วันนี้จะไม่หวนกลับมา
อีก นี่แหละคือชีวติ หัวใจของเราต้องเปิ ดกว้างให้กบั พระเจ้า อย่าปิ ดหัวใจ
ของเรา หัวใจอย่าแข็งกระด้างและไร้ความเชื่อ หัวใจอย่าถูกล่อลวงด้วยบาป พระเจ้าทรงเจอเรื่องแบบนี้หลายครัง้ พวกคนทีป่ ิ ดหัวใจไม่ต้อนรับพระองค์ อาทิ พวกธรรมาจารย์และคนทีเ่ บียดเบียนพระองค์
ดังนัน้ ขอให้เรากลับไปบ้านและถามตัวเองว่า 'วันนี้ของเราเป็ นอย่างไร
ในการประทับอยู่ของพระเจ้า เราจะทําเพื่อพระองค์ในวันนี้เลยไหม หรือ
เราจะผลัดวันไป แล้วหัวใจของเราล่ะ เรายังยืนหยัดในความเชื่อหรือเปล่า
เรายังให้พระเจ้านําทางอยูไ่ หม'
12 มกราคม 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 5 ศีลเจิ มคนป่ วย
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มาตรา 998 การเจิมคนปว่ ยประกอบขึน้ โดยการเจิมด้วยนํ้ามัน และกล่าววาจาที่
กําหนดไว้ในหนังสือพิธกี รรม ด้วยการเจิมนี้ พระศาสนจักรมอบคริสตชนทีป่ ่วยหนักน่ าอันตรายแด่พระเจ้า ผูร้ บั ทนทรมานและรับเกียรติมงคล เพื่อขอพระองค์
ช่วยบรรเทา และช่วยให้รอด

หมวดที่ 1 การประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์

มาตรา 999 นํ้ามันทีใ่ ช้เจิมคนปว่ ย นอกจากพระสังฆราชแล้ว ยังมีบุคคลต่อไปนี้
ทีส่ ามารถเสกได้ คือ
1. บุคคลทีเ่ ทียบเท่าพระสังฆราชสังฆมณฑล โดยกฎหมาย
2. ในกรณีจาํ เป็ น พระสงฆ์องค์ใดไม่วา่ ก็เสกได้ แต่ตอ้ งทําในขณะประกอบศีลศักดิ ์สิทธิ ์นั ่นเอง
มาตรา 1000 วรรค 1 การเจิมนัน้ ให้กระทําอย่างละเอียดถี่ถ้วน ในการกล่าววาจา ตามลําดับ และตามวิธที ก่ี ําหนดไว้ในหนังสือพิธกี รรม อย่างไรก็ดี ในกรณีจําเป็ น ให้เจิมครัง้ เดียวทีห่ น้าผาก หรือ แม้แต่ทส่ี ่วนอื่นของร่างกายก็พอ พลาง
กล่าวสูตรวาจาทัง้ ครบ
วรรค 2 ศาสนบริกรต้องเจิมด้วยมือของตนเอง เว้นแต่มเี หตุผลอัน
หนัก ชีแ้ นะให้ใช้เครือ่ งมือ
มาตรา 1001 ผูอ้ ภิบาลวิญญาณ และญาติของผู้ป่วย ต้องเอาใจใส่ให้คนป่วย
ได้รบั ความบรรเทาจากศีลฯ นี้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
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มาตรา 1002 การประกอบศีลเจิมแบบรวมให้คนป่วยหลายคนพร้อมกัน ซึง่ คน
ป่วยเหล่านัน้ ได้รบั การเตรียมอย่างเหมาะสม และอยู่ในสภาพพร้อม ก็ทําได้
ตามกฎระเบียบของพระสังฆราชสังฆมณฑล

พระเจ้ าข้ า พระองค์เป็ นพระผู้ไถ่ของโลกโดยแท้ จริง
โปรดให้ นาํ้ นั้นแก่ข้าพเจ้ าบ้ าง เพื่อข้ าพเจ้ าจะไม่ต้องกระหาย
เทียบ ยน 4:42 และ 15

มิสซาสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ผู้ขอมิสซา
ส. 18 มี.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
18:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้ ว ค.ค. หงษ์แก้ ว
วารุณี
คุณเกศินี วงศ์จันทร์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
โยเซฟ อัมพร สุขสําเร็จ, ลอเรนซ์ วรพจน์ สุขสําเร็จ ค.ค. สุขสําเร็จ
มารีอา ชะรูด สุภาษิตร์ และครอบครัว
วิชุดา
ยูรีอนั นา นวรัตน์ จิตตกล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
วิชุดา
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อา. 19 มี.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
เทเรซา สมาน บุบผาวาส, ยอแซฟ กอศิลป์ บุบผาวาส
คุณยงยุทธิ์ บุตรรักษ์ และครอบครัว
ผู้เจ็บป่ วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน, หลุยส์ บัญญัติ
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, อลิซาเบธ วัลลี
แมทธิว เกียรติศกั ดิ์, คุณโทมัส อาดัมส์
อันตน ปองเจ แซ่เต็ง
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 19 มี.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
10:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
คุณยุพิน, อูด๊ , จูด๊ , อ๊อด, จี๊ต, แพร, พลอย,คค. แอ๊ด
คุณโกศล จิรังกูล, คุณวิไลรักษ์ จิรังกูล
คุณเมธาษิต จิรังกูล, คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล
คุณบุษรา จิรังกูล, คุณเติม เหงียนถิ
เทเรซา ธีรวดี ฐิติสกุลวงษ์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, ปู่ , ย่า, ตา,ยาย,
ญาติท้งั หลาย ลูกหลานทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลาย
อันนา พลอย
เปโล เกียรติ, มัดติว หย่าน, มัดติว ทิว, คุณพรพจน์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 19 มี.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
11:30 น. สุขสําราญ ครอบครัว เพ็ญนิภา กิจประชุม, คุณสุรศักดิ์ กิจสวัสดิ์

สิริกาญจน์
กนกวรรณ
ปวีณนุช
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
ฮวง
ยุพิน+พลอย
ศรีชนะ
ศรีชนะ
ศรีชนะ
ปุติกาญจน์
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ
ศรีชนะ
ธีรวดี
เพ็ญนิภา
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จ. 20 มี.ค.
19:00 น.

อ. 21 มี.ค.
07:00 น.

อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ราฟาแอล สุนทร ชาวนาแก้ ว
ลีเตนนิเลาส์ จอห์น ดิ่จอง, มารีอา ต้ ายไถ่ ใช่
เปาโล จาง จื่อกวง
วิคตอรีอา ประถัม, มัทเธว พะยอม, ยอแซฟ ดําทุ่ง
เปโตร สมสั่ง, เทเรซา สุนิษา กิจสวัสดิ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สุขสําราญ ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
เปโตร ณัฐพล ผาสุข, ครอบครัว รุจิเรข
ครอบครัวคุณซ่อนกลิ่น นวานุช ลูกๆหลานๆทุกคน
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ แซ่แต้ , ยอแซฟ พีระ
รอเร้ นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาท
อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช, ครอบครัวรุจิเรข
เทเรซา ก๊วย ฮีเฮียง, คุณมยุรี แจ่มเกียรติเลิศ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
คุณวรรณทนี ขุนชัง และครอบครัวศุกระศร
สุขสําราญ เทเรซา นัดดา ภักดี, มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ เดโชพล
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช
คุณกนกวรรณ แสนศรีเชาว์พันธ์
ยวงบอสโก ประเสริฐ, โรซา มารีอา สมจิตร
คุณวิวฒ
ั น์ ภุมรา, ครอบครัวอภิรมย์ภารดา
มารีอา ฮุ่ยลั้ง, คุณเซี่ยมลั้ง, คุณเซี่ยมเช็ง
คุณเซี่ยมเตียว, ยวง ฮุ่ยเช็ง, โยเซฟ สํารวย, คุณซุกคิน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

กาญจนา
พิศิษฏ์
พิศิษฏ์
เพ็ญนิภา
เพ็ญนิภา
ไพลิน
สุภาพ
ไพลิน
ไพลิน
อารีย์/ชาติชาย
พรนภา
ธนกร
ปุณณาพร
ไพลิน
อารีย์
จินตกะวงศ์
ปุณณาพร
สําราญ
สําราญ
หมุ่ยอี่
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พ. 22 มี.ค. สุขสําราญ ครอบครัว อันนา กิตติมา วาปี ทะ
19:00 น.
ยอนบอสโก นิธกิ ร แสนศรีเชาว์พันธ์
ดอมินิกโก นิพนธ์ จินตกะวงศ์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
มารีอา ทองยุ่น วงปี กัง, ยอแซฟ ประมาณ วงปี ทะ
มารีอา ลําปาง, อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช
-/อารีย์
ยอแซฟ ชวด, ฟรังซิสโก วิทยา, ยอแซฟ ภิญโญ
เทเรซา กุหลาบ, มารีอามักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์
เปาโล นิวตั ิชัย สินไชยรัตนากุล
มานพ
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อนุรักษ์
พฤ. 23 มี.ค. สุขสําราญ โยเซฟ อรรถพล ชูศรี, คุณองุ่น ตรีมุข
07:00 น.
ครอบครัวชัยวิมล, คุณสราวุธ สุพรรณพิทกั ษ์
สุกญ
ั ญา
โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
สําราญ
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์ สําราญ
อักเนส ปพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, ปรีชา
สําราญ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จันทิมา
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช
เซซิลีอา นพรัตน์ ชมประทีป, มาร์โก สุชิน ศรีสวุ คนธ์ จิรเดช/ภรรยา
สุกญ
ั ญา
ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล, มารีอา อนงค์ ชัยวิมล
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
มานพ
เปาโล นิวตั ิชัย สินไชยรัตนากุล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศ. 24 มี.ค. สุขสําราญ ครอบครัวสุภาพร นวานุช
สุภาพร
19:00 น.
คุณนภา ทาทองสี, คุณกิตติ พุทธรัตน์
นภา
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
อังเดร ลูกา ธํารงศักดิ์ เจริญพานิช
-
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นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
วัชระ
คุณประดิษฐ์ อิทธิสารรณชัย
เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, คุณสนรศ สาณะเสน คค.สาณะเสน
คค.สาณะเสน
คุณอุทุมพร สาณะเสน, คุณจินตนา นวมะชิติ
ชาคร
สเตฟานัส เช็งมั่ง, อันนา เสี่ยมเกียว แซ่อ้ งึ
ชาคร
ยอแซฟ สมบัติ ทรัพย์อาภารัตน์, คุณธาดา สระบัว
ชาคร
อันนา ชูศรี, มารีอา วิไลรัตน์ เอื้ออุณหะกิจ
อันนา ฮวาง, เปโต เลดิ่ว ติ่ว
จันทิมา
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
จันทิมา

หญิงชาวสะมาเรียทูลถามพระองค์ว่า “ท่านเป็ นชาวยิว
ทําไมจึงขอนํา้ ดื่มจากดิฉันซึ่งเป็ นชาวสะมาเรีย” เพราะ
ชาวยิวไม่ตดิ ต่อกับชาวสะมาเรียเลย
พระเยซู เ จ้ าตรั ส ตอบนางว่ า “หากท่ า นรู้ จั ก ของ
ประทานของพระเจ้ า และรู้จักผู้ท่บี อกท่านว่า ‘ขอนํา้ ดื่มสัก
หน่อยเถิด’ ท่านคงกลับเป็ นผู้ขอ และผู้น้ันจะให้ ‘นํา้ ที่ให้
ชีวติ ’ แก่ท่าน”
ยน 4:9-11
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1. คําสอนภาคฤดูรอ้ นสําหรับเด็ก ปี 2017: วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ เปิ ดเรียน
คําสอนภาคฤดูร้อนสําหรับเด็กที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกําลัง เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม
2. เทศกาลมหาพรต: ระหว่างเทศกาลมหาพรต วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ จะมีเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) ทุกวันอาทิตย์เวลา 09: 30 น.
3. วันอาทิตย์นี้: หลังมิสซาสาย 10:00 น. กลุ่มเวชบุคคลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ มีต รวจสุขภาพ ตรวจวัด ความดันโลหิ ต และปรึ กษาปั ญ หาด้า นสุขภาพ กับทีมแพทย์และพยาบาล ณ ศาลาปิ ติการุณย์
4. สัปดาห์ศกั ดิ์สิทธิ์ 2017:
1) วันอาทิตย์ใบลาน วันที่ 9 เมษายน 2017
เสกใบลานหน้าถํ้าแม่พระ เวลา 09:45 น.
2) วันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์ วันที่ 13 เมษายน 2017
พิธเี สกนํา้ มันศักดิ์สทิ ธิ์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 09:30 น.
พิธตี อนเย็น ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ มีลา้ งเท้าอัครสาวก และตั้งศีล
มหาสนิท เฝ้าศีลฯ พร้อมกัน พิธีเริม่ เวลา 19:00 น.
3) วันศุกร์ศกั ดิ์สิทธิ์ วันที่ 14 เมษายน 2017
เวลา 18:30 น. เดินรูป 14 ภาค
เวลา 19:00 น. พิธีนมัสการกางเขน
4) วันเสาร์ศกั ดิ์สิทธิ์ วันที่ 15 เมษายน 2017
พิธตี ่นื เฝ้ า เสกไฟ และล้ างบาปคริสตชนใหม่ เวลา 19:00 น.
5) สมโภชปั สกา วันที่ 16 เมษายน 2017 มิสซาตามปกติ เวลา 08:00 น.
10:00 น. และ 11:30 น.

