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สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ปี A)

มิใช่ ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขาทําบาป
แต่ เขาเป็ นเช่ นนีก้ เ็ พือ่ ให้ กจิ การของพระเจ้ าปรากฏในตัวเขา
ยน 9:3
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สัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ป A)
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ยน 9:1-41

ขณะที่พระเยซูเจาทรงพระดําเนินผานไป พระองคทอดพระเนตรเห็นคนตาบอดแตกําเนิดคนหนึ่ง บรรดาศิษยทูลถามพระองควา “พระอาจารย ใครทําบาป
ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด” พระเยซูเจาตรัสตอบวา
“มิใชชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขาทําบาป แตเขาเปนเชนนี้ก็เพื่อใหกิจการของ
พระเจาปรากฏในตัวเขา ตราบใดที่ยังเปนกลางวันอยู เราทั้งหลายตองทํากิจการ
ของผูที่ทรงสงเรามา แตเมื่อกลางคืนมาถึง ก็ไมมีใครทํางานได ตราบที่เรายังอยูใน
โลก เราเปนแสงสวางสองโลก’
เมื่อตรัสดังนี้แลว พระองคทรงถมพระเขฬะลงบนพื้นผสมกับดิน ปายตาคน
ตาบอด แลวตรัสกับเขาวา “จงไปลางตาที่สระสิโลอัมเถิด” “สิโลอัม” หมายความ
วา “ถูกสงไป” คนตาบอดจึงไปลางตา แลวกลับมามองเห็น
เพื่อนบานและคนที่เคยเห็นเขาเปนขอทานมากอน พูดวา “คนนี้เปนคนที่เคย
นั่งขอทานอยูมิใชหรือ” บางคนพูดวา “ใชแลว” บางคนพูดวา “ไมใช แตเปนคนอื่น
ที่คลายคลึงกัน” แตคนที่เคยตาบอดพูดวา “ใชแลว เปนฉันเอง” คนเหลานั้นจึง
ถามเขาวา “ตาของทานหายบอดไดอยางไร” เขาตอบวา “คนที่ชื่อเยซูทําโคลนปายตาของฉัน และบอกฉันวา ‘จงไปลางตาที่สระสิโลอัมเถิด’ ฉันจึงไปลาง พอลางแลวก็มองเห็น” พวกนั้นถามวา “เวลานี้คนนั้นอยูที่ไหน” เขาตอบวา “ฉันไมรู”
คนเหลานั้นจึงพาคนที่เคยตาบอดไปหาชาวฟาริสี วันที่พระเยซูเจาทรงถมพระเขฬะผสมดิน และทรงรักษาตาของคนตาบอดนั้นเปนวันสับบาโต ชาวฟาริสีได
ถามเขาอีกวา “เขามองเห็นไดอยางไร” เขาจึงตอบวา “คนนั้นเอาโคลนปายตาของ
ฉัน ฉันไปลางตาแลวก็มองเห็น” ชาวฟาริสีบางคนพูดวา “คนนั้นไมไดมาจากพระ-
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เจา เขาไมถือวันสับบาโต” แตบางคนแยงวา “คนบาปจะทําเครื่องหมายอัศจรรยอยางนี้ไดอยางไร” ชาวฟาริสีเหลานั้นมีความคิดเห็นแตกตางกัน จึงถามคนที่เคย
ตาบอดอีกวา “ทานละ ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับคนนั้น ที่เขาทําใหตาของทานกลับ
มองเห็น” เขาตอบวา ”คนนั้นเปนประกาศก”
แตชาวยิวไมยอมเชื่อวาชายคนนี้เคยตาบอดแลวกลับมองเห็น จึงเรียกบิดา
มารดาของเขามา แลวถามวา “คนนี้เปนลูกของทาน ซึ่งทานบอกวาเกิดมาตาบอด
ใชหรือไม บัดนี้ เขากลับมองเห็นไดอยางไร” บิดามารดาตอบวา “เรารูวาคนนี้ เปน
ลูกของเรา และเกิดมาตาบอด แตเราไมรูวาบัดนี้เขามองเห็นไดอยางไร หรือใคร
รักษาตาของเขา เราก็ไมรู ทานจงถามเขาเองเถิด เขาโตพอจะตอบเองไดแลว”
บิดามารดาตอบเชนนี้เพราะกลัวชาวยิว ซึ่งตกลงกันแลววา ใครยอมรับวาพระองค
เปนพระคริสตเจา จะถูกขับออกจากศาลาธรรม บิดามารดาของเขาจึงตอบวา
“เขาโตแลวทานจงถามเขาเองเถิด”
ชาวยิวเรียกคนที่เคยตาบอดมาอีก บอกเขาวา “จงถวายพระเกียรติแดพระเจาเถิด พวกเรารูวาคนนั้นเปนคนบาป” คนที่เคยตาบอดแยงวา “เขาเปนคนบาป
หรือไมฉันไมรู ฉันรูอยางเดียววา ฉันเคยตาบอด และบัดนี้มองเห็นแลว” พวกนั้น
ถามอีกวา “เขาทําอะไรกับทาน เขารักษาตาของทานอยางไร” คนที่เคยตาบอด
ตอบว า “ฉั น บอกท า นแล ว แต ท า นไม ฟ ง ทํ า ไมท า นต อ งการฟ ง อี ก เล า ท า น
ตองการเปนศิษยของเขาดวยกระมัง” พวกนั้นจึงดาเขาวา “ทานสิ เปนศิษยของเขา สวนเราเปนศิษยของโมเสส พวกเรารูวา พระเจาตรัสกับโมเสส แตเยซูคนนี้
เราไมรูวาเขามาจากไหน” คนที่เคยตาบอดจึงพูดวา “แปลกจริง ทานทั้งหลายไมรู
วาเขามาจากไหน แตเขาไดรักษาตาของฉันใหกลับมองเห็น เราทั้งหลายรูวา พระเจาไมทรงฟงคนบาป แตทรงฟงผูที่ยําเกรงพระองคและปฏิบัติตามพระประสงคเทานั้น แตไหนแตไรมา ไมเคยไดยินเลยวามีใครรักษาคนตาบอดแตกําเนิดใหหาย
ได ถาเขาไมไดมาจากพระเจาเขาก็คงจะทําอะไรไมได” คนเหลานั้นตอบวา “ทาน-
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เกิดมาในบาปทั้งตัว แลวยังกลามาสั่งสอนพวกเราอีกหรือ” แลวจึงขับไลเขา
ออกไป
พระเยซูเจาทรงไดยินวาชาวฟาริสีขับไลคนที่ตาบอดออกไปจากศาลาธรรม
เมื่อทรงพบเขา จึงตรัสถามวา “ทานเชื่อในบุตรแหงมนุษยหรือ” เขาทูลถามวา
“บุตรแหงมนุษยคือใคร พระเจาขา ขาพเจาจะไดเชื่อในพระองค” พระเยซูเจาตรัส
ตอบวา “ทานไดเห็นแลว เปนผูที่กําลังพูดอยูกับทานนี้แหละ” เขาจึงทูลวา
“ขาพเจาเชื่อ พระเจาขา” แลวกราบลงนมัสการพระองค
พระเยซูเจาตรัสวา “เรามาในโลกนี้เพื่อพิพากษา คนที่มองไมเห็น จะได
มองเห็นสวนคนที่มองเห็นจะกลายเปนคนตาบอด” ชาวฟาริสีบางคนซึ่งอยูที่นั่นได
ยินพระวาจาเหลานี้ จึงทูลถามพระองควา “พวกเราก็ตาบอดดวยใชไหม” พระเยซู
เจาทรงตอบวา “ถาทานทั้งหลายตาบอด ทานก็ไมมีบาป แตทานกลาววา ‘เรามองเห็น’ บาปของทานจึงยังคงอยู”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
"ชุมชนวัดต้องไม่มีการนินทาและใส่ร้าย
ถ้าไม่พอใจกัน จงพูดกันซึ่งๆ หน้ า "

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน ชุมชนวัดต้องไม่มกี ารนินทา
และใส่รา้ ยกัน ถ้ามีสงิ่ ใดไม่พอใจกัน ต้องพูดกันต่อหน้า อย่าเอาไปนินทาลับหลังเด็ดขาด
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ทรงยํ้า ชุมชนที่มพี วกขีน้ ินทาและพูดไร้สาระ จะไร้ความสามารถใน
การเป็ นประจักษ์พยานถึงพระเยซู
ทรงสอนพ่อแม่ทุกคน เป็ นเรื่องธรรมดาทีช่ วี ติ คู่มที ะเลาะกันบ้าง แต่
อย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกสําคัญสุด อย่าเข้านอนโดยทีย่ งั ไม่เคลียร์ความบาดหมางใจกัน
ช่วงเย็นวันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปอภิบาลสัตบุรุษวัดซานตา มารีอา ในเขตเซ็ตเตวิลเล่ ทาง
ตอนเหนื อ ของกรุ ง โรม ประเทศอิต าลี โดยช่ ว งก่ อ นเริ่ม มิส ซา พระสันตะปาปาทรงใช้เวลาไปกับการพูดคุยกับพระสงฆ์และสัตบุรุษของวัดนี้
แบบเป็ นกันเอง เฉพาะอย่างยิง่ คุยกับบรรดาผูป้ ว่ ยและเยาวชน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า
พระเยซูปรารถนาจะใกล้ชดิ เราในความเจ็บปวดของพระองค์ ในพระมหาทรมาน และการทนทุกข์ต่างๆ พระเยซูตรัสว่า 'ถ้าท่านต้องการจะไป
เยีย่ มผูป้ ว่ ย ท่านก็กําลังมาเยีย่ มเรา' พระเยซูทรงอยู่กบั คนปว่ ยและคนทีม่ ี
ปญั หาอยูเ่ สมอ พ่อรูว้ า่ เวลาเราเจ็บปว่ ยหรือมีปญั หา มันยากจะเข้าใจ แต่น่ี
ไม่ใช่คาํ ถามเกีย่ วกับความเข้าใจ เพราะคําถามมันเป็ นเรื่องความรูส้ กึ ทีเ่ รา
สัมผัสถึงการดูแลของพระเยซูหรือเปล่า พวกเราทุกคนควรจะสามารถ
สัมผัสถึงการดูแลของพระเยซูเวลาทีเ่ ราเจ็บปว่ ย ดังนัน้ พ่อจะอวยพรท่าน
ทุกคนนะ เพือ่ ทีท่ า่ นจะได้สมั ผัสกับพระองค์
นอกจากนี้ พ่ออยากกล่าวกับคนทีเ่ ป็ นพ่อแม่ทุกคนว่า อย่าทะเลาะกัน
ต่อหน้าลูก และอย่าเข้านอนโดยทีย่ งั ไม่เคลียร์สงิ่ ที่ไม่เข้าใจให้จบลง มัน
เป็ นเรื่องธรรมดาทีช่ วี ติ คู่จะทะเลาะกันบ้าง แต่สงิ่ ทีพ่ อ่ อยากแนะนําคือ ถ้า
ต้องการพูดกันแบบตรงๆ ควรไปพูดกันในห้องอื่น ปิ ดประตูแล้วเคลียร์กนั
อย่ามาทะเลาะกันให้ลูกเห็นเด็ดขาด ลูกๆ จะรูส้ กึ ได้วา่ พวกเขาถูกทอดทิง้
เวลาพ่อแม่ทะเลาะกัน
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หลัง จากนัน้ พระสัน ตะปาปาทรงถวายมิส ซาให้ก ับ สัต บุ รุ ษ ทุ ก คน
มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์วา่
สิง่ สําคัญสุดทีพ่ อ่ อยากบอกทุกคนทีม่ าวัดนี้กค็ อื อย่านินทากันเด็ดขาด
บรรดาอัครสาวกไม่ใช่พวกขีน้ ินทา พวกเขาไม่พดู จาให้รา้ ยกัน ถ้าไม่พอใจ
กัน จงพูดกันต่อหน้าไปเลย อย่าเอาไปพูดลับหลังเด็ดขาด
ใช่ อัครสาวกอาจทําเรื่องชัว่ นัน่ คือ การทรยศพระเยซูและหนีจากพระองค์ตอนทีถ่ ูกจับกุม แต่พวกเขาไม่เคยนินทา พวกเราทุกคนเป็ นคนบาป แต่ชุมชนทีม่ พี วกขีน้ ินทาและพูดไร้สาระ (Trash-talkers) ชุมชนนัน้
จะไร้ความสามารถในการเป็ นประจักษ์พยานถึงพระเยซูอย่างแน่นอน
15 มกราคม 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 5 ศีลเจิ มคนป่ วย
หมวดที่ 2 ศาสนบริกร ศีลเจิ มคนป่ วย
มาตรา 1003 วรรค 1 พระสงฆ์ทุกองค์ และพระสงฆ์เท่านัน้ โปรดศีลเจิมคนปว่ ยได้อย่างมีผล
วรรค 2 พระสงฆ์ทุกองค์ ซึ่งได้รบั หน้ าที่ดูแลวิญญาณ มีหน้าทีแ่ ละสิทธิโปรดศีลเจิมคนป่วยให้คริสตชน ซึง่ ท่านได้รบั มอบให้ดูแล
อภิบาล ถ้าหากมีเหตุอนั ชอบด้วยเหตุผล พระสงฆ์อ่นื ใดๆ ก็โปรดศีลนี้ได้
หากได้รบั ความยินยอมจากพระสงฆ์ดงั กล่าว อย่างน้อยโดยการสันนิษฐาน
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วรรค 3 พระสงฆ์องค์ใดไม่ว่า มีอนุ ญาตให้นํานํ้ ามันที่เสกแล้วไปกับตนได้ เพือ่ ว่าในกรณีจาํ เป็ น เขาสามารถโปรดศีลเจิมคนปว่ ยได้

หมวด 3 ผูร้ บั ศีลเจิ มคนป่ วย

มาตรา 1004 วรรค 1 คริสตชนทุกคนทีร่ คู้ วาม สามารถรับศีลเจิมคนปว่ ยได้ เมือ่ เริม่ อยูใ่ นอันตราย เพราะความเจ็บปว่ ย หรือเพราะความชรา
วรรค 2 ศีลศักดิสิ์ ทธินี์ ้ สามารถโปรดซํ้าได้ ถ้าคนป่วยเมื่อหายปว่ ยแล้ว กลับปว่ ยหนักอีก หรือถ้าการปว่ ยนัน้ ยืดเยือ้ และทรุดหนักลง
กว่าเดิม
มาตรา 1005 ในกรณีทม่ี กี ารสงสัยว่า คนป่วยถึงอายุรคู้ วามหรือยัง หรือ
การป่ ว ยนั น้ มีอ ัน ตรายหรือ ไม่ หรือ คนป่ ว ยตายหรือ ยัง ให้โ ปรดศีล ศักดิสิ์ ทธินี์ ้
มาตรา 1006 ต้องโปรดศีลศักดิสิ์ ทธินี์ ้ แก่คนป่วยซึ่งเมื่อยังมีจติ สํานึกอยู่
เขาได้แสดงออกว่า อยากรับศีลเจิมนี้ แม้อย่างไม่ชดั แจ้ง
มาตรา 1007 ต้องไม่โปรดศีลเจิมคนปว่ ยให้ บรรดาผูด้ อ้ื ดึงอยู่ในบาปหนัก
ทีช่ ดั แจ้ง
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มิสซาสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
ส. 25 มี.ค.
18:00 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อา. 26 มี.ค.
08:00 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อา. 26 มี.ค.
10:00 น. สุขสําราญ

รายการมิสซา
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
ครอบครัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
อันตน ศิริ – มารีอา มักดาเรณา เกสร ไชยเจริญ
คุณพนาสัณฑ์ เกรียงสมยศ
คุณอาจิว แซ่ต้นั , คุณมรกต
ยูรีอนั นา นวรัตน์ จิตตกล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
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
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน, หลุยส์ บัญญัติ
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, อลิซาเบธ วัลลี
แมทธิว เกียรติศกั ดิ์, คุณโทมัส อาดัมส์, อันตน อนันต์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
คุณยุพิน, อูด๊ , จูด๊ , อ๊อด, จี๊ต, แพร, พลอย,คค. แอ๊ด
คุณโกศล จิรังกูล, คุณวิไลรักษ์ จิรังกูล
คุณเมธาษิต จิรังกูล, คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล

ผู้ขอมิสซา
พิทกั ษ์
ครอบครัว
อมรรัตน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
ยุพิน+พลอย
ศรีชนะ
ศรีชนะ
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อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อา. 26 มี.ค.
11:30 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่
จ. 27 มี.ค. สุขสําราญ
19:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

คุณบุษรา จิรังกูล, คุณเติม เหงียนถิ
ศรีชนะ
ครอบครัวศรีชนะ, ครอบครัวเวโรจน์
ศรีชนะ/ยวงบัปติสต์ ภูมนิ ทร์ โรจนประดิษฐ์
สุนทรี
คริสโตเฟอร์ พันธกานต์ บุญเนตร
สุนทรี
ครอบครัวคุณไพริน ยันงาม, คุณปฐมพง์ ยันงาม
อัจฉรา
คุณสม ยันงาม, คุณบุญชู ศรีมงคลงาม
หลานอ้ อม
มารีอา มาริสา เสวตรวิทย์
ศศิพา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, ปู่ , ย่า, ตา,ยาย,
ยุพิน+ลูกๆ
ญาติท้งั หลาย ลูกหลานทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลาย
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ/อันนา พลอย, คุณปื๊ ด ศรีมงคลงาม
หลานอ้ อม
คุณลิ้ม ยันงาม และญาติผ้ ูล่วงลับ
ฟรังซิสเซเวียร์ จิรวัฒน์ เสวตรวิทย์, ตระกูลเสวตรวิทย์ ศศิพา
พี่น้องตระกูล Romero, คุณชาลี กลกิจ
ศศิพา/คุณเบญจวรรณ นานอน, คุณภาคภูมิ ภูมเี กียรติศกั ดิ์
คุณภาณุ อิ่มอโณทัย, คุณณัฐดนัย อภิธนบาล
คุณสิทธิเดช แจ่มแจ้ ง
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
Cestillo, Latchai Family
Vency
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ฟรังซิสเซเวียร์ ศิริชัย สันติโยธิน, Florante Castillo สมศรี/Vency
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ไพลิน
อันนา ศันสมิย์, คุณกาฬแก้ ว และครอบครัว
ศันสมิย์
คุณรวิชญ์ ฮว่างวัน, คุณเมธินี ทรงสัตย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ แซ่แต้ , ยอแซฟ พีระ
ไพลิน
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อ. 28 มี.ค. สุขสําราญ
07:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พ. 29 มี.ค. สุขสําราญ
19:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

รอเร้ นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาสดิ์
ไพลิน
อันนา สังเวียน สุวรรณราย์, คุณถนอม
ศันสมิย์
เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, คุณอุทุมพร สาณะเสน คค.สาณะเสน
คค.สาณะเสน
คุณจินตนา นวมะชิติ, คุณสาเรศ สาณะเสน
อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เล ดิ่วติว๋
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ปราคิน
มารีอา มักดาเลนา มะลิ, ยาโกเบ พรเทพ ครอบครัว
พรเทพ
ครอบครัวอภิรมย์ภารดา
ปุณณาพร
โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
สําราญ
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์ สําราญ
อักเนส ปพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, ปรีชา
สําราญ
คุณสราวุธ สุพรรณพิทกั ษ์
สําราญ
ครอบครัวคุณบุญประเสริฐ, คุณสุภาพร จันทร์พิมานสุ สุภาพ
ครอบครัวคุณพชรเดช, คุณจันทิมา ดานุสวัสดิ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ, คุณวิวัฒน์ ภุมรา
ปุณณาพร
อัมโปรซีโอ รูด้ ี พลบริสทุ ธิ์, มารีอา อนงค์ ชัยวิมล
-/กฤษดา
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ครอบครัวรุจิเรข, ครอบครัวอังกุรัตน์
ยุพา/วิรัตน์
ครอบครัวคุณซ่อนกลิ่น นวานุช
สุภาพร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คุณพ่อเปาโล ประวิช หอมวิไลย
พรเทพ
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
ดอมินิโก ประวัติ, มารีอา พัชรา
พรเทพ
ยอห์นบอสโก นครินทร์, ครอบครัวรุจิเรข
ยุพารัตน์
ยอห์นบอสโก สุพันธ์ นวานุช
สุภาพ
มารีอา ฮุ่ยลั้ง, คุณเซี่ยมลั้ง, คุณเซี่ยมเช็ง
สําราญ
คุณเซี่ยมเตียว, ยวง ฮุ่ยเช็ง, โยเซฟ สํารวย, คุณซุกคิน สําราญ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-
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พฤ. 30 มี.ค. สุขสําราญ
07:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั , คุณกนกวรรณ แสนศรีเชาว์พันธ์ -/ดอมินิค ธรภัทร, มารีอา องุ่น ตรีมุข
-/องุ่น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จันทิมา
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
ชนิษฎา
คุณอรวรรณ วิภมู ิทมิ ากูล, คุณจึก่าง
-/คุณสุภา อําพันธุ,์ คุณจันทรา, คุณวารี, คุณทัด
ทิวดี
คุณจันทร์คาํ , คุณแซ่เหง็ง
ทิวดี
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศ. 31 มี.ค. สุขสําราญ เปโตร ณัฐพล ผาสุก
19:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไพลิน
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
วัชระ
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
Lentchai/อักษร
Florante Castillo, เปรโต วิรัตน์ เสรีสาํ ราญ
อักษร
มารีอา จําเรียง เสรีสาํ ราญ, เปาโล สุชาติ เสรีสาํ ราญ
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

12

1. เทศกาลมหาพรต: ระหว่างเทศกาลมหาพรต วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ มีเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) ทุกวันอาทิตย์เวลา 09: 30 น.
2. 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 แห่เทียนปัสกาและล้ างบาปคริสตชนใหม่
เวลา 19:00 น.
5) สมโภชปั สกา วันที่ 16 เมษายน 2017 มิสซาตามปกติ เวลา 08:00 น.
10:00 น. และ 11:30 น.
3. สภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์: ขอเชิญสมาชิกสภาภิบาลเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 เวลา 14:00 น.
ณ ห้ องประชุมชั้น 2 (23-24) อาคารสํานักงานวัด
4. วินเซนเดอปอล: สัปดาห์หน้ าเป็ นอาทิตย์ต้นเดือน วินเซนเดอปอล ขอเชิญ
ทุกท่านร่วมบริจาคแก่ผ้ ูยากไร้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ถอื กล่องอยู่หน้ าวัด

