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อาทิตย์มหาทรมาน (ปี A)

โฮซานนาแด่ โอรสของกษัตริย์ดาวิด
ขอถวายพระพรแด่ ผู้มาในพระนามขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า

มธ 21:9

ÃíÒ¾Ö§¾ÃÐÇÒ¨Ò
อาทิตยมหาทรมาน (ป A)

2

มธ 27:11-54

ขณะนั้ น พระเยซู เ จ า ทรงยื น อยูต อ หน า ผูว า ราชการ ผู วา ราชการถามพระองควา “ทานเปนกษัตริยของชาวยิวหรือ” พระเยซูเจาทรงตอบวา “ทานพูดเองนะ”
แตเมื่อบรรดาหัวหนาสมณะและผูอาวุโสกลาวหาพระองค พระองคมิไดทรง
ตอบ
ปล าตจึ งถามพระองค วา “ทา นไมไ ดยิน หรื อวา เขากลา วหาทา นหลายประการ” แตพระองคมิไดตรัสตอบประการใด ทําใหผูวาราชการประหลาดใจมาก
มี ป ระเพณี ที่ ผู ว า ราชการต อ งปล อ ยนั ก โทษคนหนึ่ ง ตามคํ า ขอร อ งของ
ประชาชนในวันฉลอง เวลานั้น มีนักโทษอุกฉกรรจคนหนึ่งชื่อ บารับบัส ดังนั้น เมื่อ
ประชาชนมาชุมนุมกัน ปลาตจึงถามวา “ทานทั้งหลายตองการใหขาพเจาปลอยผูใด ปลอยบารับบัส หรือเยซู ที่เรียกวาพระคริสต” ปลาตรูอยูแลววา เขาจับพระองคมามอบใหเพราะความอิจฉา
ขณะที่ปลาตนั่งอยูบนบัลลังกศาลนั้น ภรรยาของเขาสงคนมาบอกวา “อยา
ไปยุงเกี่ยวกับผูชอบธรรมคนนี้เลย เพราะวันนี้ ฉันฝนถึงเรื่องของคนคนนี้ จึงไม
สบายใจมาก”
แตบ รรดาหัว หนา สมณะและผูอาวุ โ สเสี้ย มสอนยุ ย งประชาชนเพื่ อขอให
ปลอยบารับบัส และประหารพระเยซูเจา ผูวาราชการจึงถามวา “ในสองคนนี้ ทาน
อยากใหขาพเจาปลอยคนไหน” พวกเขาตอบวา “บารับบัส”
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ปลาตจึงถามวา “ถาเชนนั้น จะใหขาพเจาทําอะไรกับเยซู ซึ่งมีชื่อวา พระคริสต” ทุกคนตอบวา “ใหเขาถูกตรึงกางเขน” ปลาตถามอีกวา “เขาทําผิดอะไร”
แตประชาชนรองตะโกนดังยิ่งขึ้นวา “ใหเขาถูกตรึงกางเขน”
เมื่อปลาตเห็นวาไมมีประโยชนอะไร มีแตจะวุนวายยิ่งขึ้น จึงนําน้ํามาลางมือ
ตอหนาประชาชน กลาววา “ขาพเจาไมขอเกี่ยวของกับโลหิตของผูนี้ เรื่องนี้เปน
ธุระของทาน” ประชาชนทุกคนตอบวา “ขอใหเลือดของเขาตกเหนือเราและเหนือ
ลูกหลานของเราเถิด” แลวปลาตสั่งใหปลอยบารับบัส สั่งใหโบยตีพระเยซูเจา แลว
มอบพระองคใหเขานําไปตรึงบนไมกางเขน
บรรดาทหารของผูวาราชการนําพระเยซูเจาเขาไปในจวนและเรียกทหารทั้ง
กองมาพรอมกัน เขาเปลื้องฉลองพระองคออก นําเสื้อคลุมสีมวงแดงมาคลุมให
นําหนามมาสานเปนมงกุฎสวมพระเศียร ใหพระองคถือไมออในพระหัตถขวา แลว
คุกเขาลงเฉพาะพระพักตร เยาะเยยพระองควา “ขาแตกษัตริยของชาวยิว ขอทรง
พระเจริญเทอญ” เขาถมน้ําลายรดพระองค ฉวยไมออฟาดพระเศียร เมื่อเยาะเยย
พระองคแลว เขาก็ถอดเสื้อคลุมของพระองคออก นําฉลองพระองคสวมใหดังเดิม
แลวจึงนําพระองคไปตรึงบนไมกางเขน
ขณะที่บรรดาทหารนําพระองคออกไปนั้น เขาพบชายชาวไซรีนคนหนึ่งชื่อ
ซี โ มน จึ ง เกณฑ ใ ห แ บกไม ก างเขนของพระองค เมื่ อ มาถึ ง สถานที่ แ ห ง หนึ่ ง ซึ่ ง
เรียกวา กลโกธา แปลวา เนินหัวกะโหลก ทหารนําเหลาองุนผสมดีมาใหพระองคดื่ม พระองคทรงชิมแลว ไมยอมดื่ม เมื่อตรึงพระองคบนไมกางเขนแลว เขานํา
ฉลองพระองคมาแบงกันโดยจับฉลาก และนั่งเฝาดูพระองคอยูที่นั่น
เขาติดปายเหนือพระเศียรของพระองค เขียนขอกลาวหาพระองคไววา ‘นี่คือเยซูกษัตริยของชาวยิว’ เขายังตรึงโจรสองคนพรอมกับพระองคดวย คนหนึ่งอยู
ขางขวา อีกคนหนึ่งอยูขางซาย
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ผูคนที่ผานไปมา ตางสบประมาทพระองค สั่นศีรษะเยาะเยยวา “ทานผูทําลายพระวิหารและสรางขึ้นใหมไดภายในสามวัน จงชวยตนเองใหรอดพน ถาทานเปนบุตรของพระเจา จงลงมาจากไมกางเขนซิ” บรรดาหัวหนาสมณะพรอมกับธรรมาจารยและผูอาวุโสตางเยาะเยยพระองคเชนเดียวกันวา “เขาชวยคนอื่น
ใหรอดพนได แตชวยตนเองไมได เขาเปนกษัตริยแหงอิสราเอล จงลงมาจากไมกางเขนเดี๋ยวนี้ แลวเราจะเชื่อ เขาไววางใจในพระเจา หากพระองคพอพระทัยเขา
ขอใหพระองคทรงชวยเขาบัดนี้เถิดเพราะเขาเคยพูดวา ‘ขาพเจาเปนบุตรของพระเจา’” โจรที่ถูกตรึงบนไมกางเขนพรอมกับพระองคก็เยาะเยยพระองคดวย
ตั้งแตเวลาเที่ยง ทั่วแผนดินก็มืดจนถึงเวลาบายสามโมง ครั้นถึงเวลาบายสามโมง พระเยซูเจาทรงรองเสียงดังวา “เอลี เอลี ลามาสะบัคทานี” ซึ่งแปลวา
“ขา แตพระเจา ของขา พเจา ขา แตพ ระเจา ของขา พเจา ทํ า ไมพระองคจึง ทรงทอดทิ้งขาพเจาเลา” บางคนที่อยูที่นั่นไดยินจึงพูดวา “เขากําลังรองเรียกเอลียาห”
ทันใดนั้นชายคนหนึ่งวิ่งไปนําฟองน้ําจุมเหลาองุนเปรี้ยวเสียบปลายไมออ
สงใหพระองคเสวย แตคนอื่นพูดวา “อยาเพิ่ง คอยดูซิวา เอลียาหจะมาชวยเขาไหม” แตพระเยซูเจาทรงเปลงเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง แลวสิ้นพระชนม
ทันใดนั้น มานในพระวิหารก็ฉีกขาดเปนสองสวนตั้งแตดานบนลงมาถึงด า นล า ง แผ น ดิ น สั่ น สะเทื อ น ก อ นหิ น แตก คู ห าที่ ฝ ง ศพเป ด ออก ร า งของผู ศักดิ์สิทธิ์หลายรางที่ลวงหลับไปแลวกลับคืนชีพ และออกมาจากหลุมศพหลังจาก
ที่พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ เขาไปในนครศักดิ์สิทธิ์แลวแสดงตนแกผูคน
จํานวนมาก นายรอยและบรรดาทหารที่เฝาพระเยซูเจา เมื่อเห็นแผนดินไหวและ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ก็ตกใจกลัวยิ่งนัก กลาววา “ชายคนนี้เปนบุตรของพระเจาแน
ทีเดียว”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"อย่าเป็ นคริสตชนที่ประณามคนอื่นตลอดเวลา
อย่าเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลางทุกอย่าง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็ นคริสตชนทีเ่ อาแต่ประณาม
คนอื่นตลอดเวลา อย่ายึดแต่ตวั เองเป็ นศูนย์กลางของทุกสิง่ และอย่าสนใจแต่
เรือ่ งของตัวเอง
การทําแบบนี้ไม่ต่างจากพวกธรรมาจารย์ทเ่ี บียดเบียนพระเยซู คนพวกนี้ทํา
ตัวตามธรรมบัญญัติ แต่จติ ใจห่างไกลพระเจ้าเหลือเกิน
ทรงยํ้า พระเจ้าไม่จดจําความผิดของเรา เมื่อพระเจ้ายกโทษ พระองค์กล็ มื
แล้วว่าเราทําบาปผิดอะไรต่อพระองค์
ช่วงเช้าวันศุกร์ท่ี 20 มกราคมทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรง
ถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจําหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมาย
นักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "พระเจ้าทรงทําพันธสัญญาใหม่กบั เราใน
พระเยซู ค ริส ต์ ผู้ท รงเป็ น คนกลาง พัน ธสัญ ญาใหม่ น้ี ดีก ว่ า พัน ธสัญ ญาเดิม
เนื่องจากของเดิมมีขอ้ บกพร่อง บรรพบุรุษตระกูลอิสราเอลและตระกูลยูดาห์ไม่
รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า เมือ่ พระองค์ทรงช่วยเขาออกจากอียปิ ต์"
พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปนั ว่า
พันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าคือการฟื้ นฟูจติ ใจของเรา พระเจ้าทรงฟื้ นฟูทุก
สิง่ จากรากลึก ไม่ใช่ฟ้ื นฟูแค่ภาพลักษณ์ ท่ปี รากฏ พันธสัญญาใหม่มแี บบฉบับ
เฉพาะตัว อย่างแรกเลย บทบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่การแสดงออกภายนอก
ร่างกาย แต่มนั คือบทบัญญัตใิ นจิตใจ พระเจ้าทรงเปลี่ยนความคิดของเราใหม่
เช่นเดียวกัน ทรงเปลีย่ นจิตใจ ความรูส้ กึ การประพฤติตน และการมองสิง่ ต่างๆ
พันธสัญญาใหม่เปลีย่ นแปลงจิตใจของเราและทําให้เราได้เห็นบทบัญญัตขิ อง
พระเจ้าด้วยหัวใจดวงใหม่และความคิดใหม่ของเรา ลองพิจารณาดูซิ พวกธรรมา
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จารย์ทเ่ี บียดเบียนพระเยซู คนเหล่านี้ทาํ ทุกอย่างทีบ่ ทบัญญัตริ ะบุไว้ แต่ความคิด
ของพวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า พวกเขามีความคิดที่ยดึ มั ่นในตัวเองมาก
เกินไปและสนใจแต่เรื่องของตัวเอง หัวใจของพวกเขาประณามคนอื่นอยู่เสมอ
แต่พนั ธสัญญาใหม่น่แี หละทีจ่ ะเปลีย่ นจิตใจและความคิดของเราจากสิง่ เหล่านี้
พระเจ้าทรงก้าวไปข้างหน้าและทําให้เรามันใจว่
่ า พระองค์จะยกโทษความอ
ยุ ติธ รรมของเราและจะไม่ จ ดจํา บาปผิด ของเรา อยู่ ๆ พ่ อ ก็นึ ก ถึง เรื่อ งขํา ๆ
เกี่ยวกับพระเจ้าขึน้ มา นัน่ คือ 'พระเจ้ามีความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จุดอ่อนของ
พระเจ้าคือเมือ่ ยกโทษปุ๊บ พระเจ้าก็ลมื ความผิดของเราทันที'
ตราประทับ ของพัน ธสัญ ญาใหม่ ค ือ ความซื่อ สัต ย์ ต่ อ สิ่ง ที่พ ระเจ้ า ทรง
แปรเปลีย่ นเราทัง้ ความคิดและจิตใจ ดังนัน้ พระเจ้าจะเปลีย่ นใจหินของเราให้เป็ น
ใจเนื้อ และแน่ นอน เมื่อเราสํานึกผิดและขอโทษพระเจ้า พระองค์จะยกโทษและ
ไม่จดจําความผิดของเราแต่ละคน
20 มกราคม 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 6 ศีลบรรพชา
หมวด 1 การประกอบศีลบรรพชาและศาสนบริกร
มาตรา 1015 วรรค 1 ให้แต่ละคนรับการบวช เป็ นพระสงฆ์และสังฆานุ กร จากพระสังฆราชของตน หรือโดยมีหนังสือรับรองให้บวชจากพระสังฆราชองค์เดียวกัน
วรรค 2 ถ้าพระสังฆราชไม่มเี หตุขดั ข้องอย่างมีเหตุผล ให้ท่านเป็ นผู-้
ประกอบพิธบี วช ผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองโดยตนเอง แต่ท่านไม่อาจประกอบพิธบี วชได้โดย
ชอบตามกฎหมาย แก่ บุ ค คลใต้ป กครองที่ถือ จารีต ตะวัน ออก เว้น แต่ จ ะได้ร บั
อนุญาตจากสันตะสํานัก
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วรรค 3 ผูใ้ ดก็ตามทีส่ ามารถออกหนังสือรับรองให้บวชได้ในฐานันดร
ใด ย่ อ มประกอบพิธ ีบ วชฐานั น ดรเหล่ า นั น้ ได้โ ดยตนเอง หากมีศีล บวชเป็ น
พระสังฆราช
มาตรา 1016 พระสังฆราชเฉพาะเพือ่ การบวชสังฆานุ กรของผูท้ ต่ี งั ้ ใจเข้าสังกัดเป็ น
สมณะสัง ฆมณฑล คือ พระสัง ฆราชสัง ฆมณฑลที่ผู้ส มัค รมีภูม ิลํา เนาอยู่ หรือ พระสังฆราชสังฆมณฑลที่ผู้สมัครตกลงใจอุ ทศิ ตนรับใช้ในสังฆมณฑลนัน้ ส่วนสังฆราชเฉพาะเพื่อการบวชพระสงฆ์เป็ นสมณะสังฆมณฑล คือพระสังฆราชสังฆมณฑล ซึง่ ผูส้ มัครเข้าสังกัด เมือ่ บวชเป็ นสังฆานุ กร
มาตรา 1017 พระสังฆราชจะประกอบพิธ ีบวช นอกเขตปกครองของตนได้ ก็ต่อเมือ่ ได้รบั อนุญาตจากพระสังฆราชของสังฆมณฑลนัน้ เท่านัน้

มิสซาอาทิตย์มหาทรมาน (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 8 เม.ย.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
18:00 น. สุขสําราญ เทเรซา วารุณี – ค.ค. หงษ์แก้ ว
ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุ่มเล็ก
คุณธีระภัทร พุฒนอก
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
มารีอา ลักษณา – คุณพยุงศักดิ์ กล้ าแข็ง
คุณพนาสัณฑ์ เกรียงสินยศ
ร็อค เมือง, มารีอา กุหลาบ ดีสดุ จิต ญาติพ่ีน้อง
คุณคําภู, คุณจํารัส, คุณธีระพัตร, คุณพรรณทิภา
ยอแซฟ อัมพร, ลอเรนซ์ วรพจน์ สุขสําเร็จ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา
วารุณี
น้ าเล็ก
วารุณี
ครอบครัว
คค.สุขสําเร็จ
คค.สุขสําเร็จ
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อา. 9 เม.ย.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัวศรีเจริญ
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
ยอแซฟ พีรพงศ์ ดุรงพันธ์
ครอบครัวสุรทินชัยกุล
ผู้เจ็บป่ วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ 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
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 9 เม.ย.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
10:00 น. สุขสําราญ คุณยุพิน, อูด๊ , จูด๊ , อ๊อด, จี๊ต, แพร, พลอย,คค. แอ๊ด
คุณน้ อย ฮว่างวัน, ครอบครัวเรียงเครือ
คุณกมล เตมัยสมิธิ
ครอบครัวทัศนศรีวงส์ และวิธติ า สุรานันท์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซิสเตอร์อนั นา วราพร ธิราศักดิ์
ซิสเตอร์อนั นา โซฟี , ซิสเตอร์เทเรซา
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, ปู่ , ย่า, ตา,ยาย,
ญาติท้งั หลาย ลูกหลานทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลาย
อันนา พลอย, คุณอาจิว แซ่ตัน
ยวงบัปติสตา คอยเซ็น, มารีอา ซิ้ว, อันนา ซุ้นเจา
คุณสําลี, คุณนา ยศพันษา, คุณวันดี ติระ
เปาโล ธานินทร์ ยศพันษาและญาติพ่ีน้อง
เปาโล มนตรี สุภาวิท, คุณจําเรียง
ยอแซฟ พิจิตร ธิราศักดิ์

ค.ค. ศรีเจริญ
เขมลักขณ์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
คค.ศรีรัตนะ
ยุพิน+พลอย
ธีระ/ณัฐพร
ณัฐพร
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ/บัญญัติ
เทเรซา
เทเรซา
ณัฐพร
ณัฐพร
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อา. 9 เม.ย.
11:30 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

จ. 10 เม.ย.
19:00 น. สุขสําราญ

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อ. 11 เม.ย. สุขสําราญ
07:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

เทเรซา สมถวิล, คุณผิว เรียงเครือ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
ครอบครัวคุณสวัสดิ์, คุณสมดา ยศพันษา ลูกหลาน
เทเรซา เสาวรักษ์ ยศพันษา, คุณพงษ์ศกั ดิ์ อาจประจญ
คุณพรรณวรท อาจประจญ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
มารีอา สุปรียา พนายางกูร
Pepito Saldoa Falconi, Richard James Luke
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเป็ นเจ้ าและแม่พระ, นักบุญอันตน
ครอบครัวพรหมศรี, ครอบครัวจําปาถิ่น

เทเรซา
เทเรซา
เทเรซา
เทเรซา
Maria
-/ธิฏณ
ิ พันธุ์
ลูซีอา เยาว์ลักษณ์ เจริญสุข, คุณจันทนา ไทสนธิ
ครอบครัวเปาโล สรศิลป์ ศรีเคน
เทเรซา ธีราภรณ์ แซ่โค้ ว, ครอบครัวร็อค พชรเดช
-/มารีอา จันทิมา ดานุสวัสดิ์, ครอบครัวเจริญสุข
-/เจริญสุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จันทิมา
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
มารี ปัญจรัตน์ ลามาช, มารีอา สุนีรัตน์ ฤกษ์สจุ ริต
-/เทเรซา ประไพ จําปาถิ่น, เปโตร รณพร จําปาถิ่น
คค.เจริญสุข
ยวงบัปติสตา ลมัย เจริญสุข, หลุย พิชัย เจริญสุข
เยาวลักษณ์
อันตน ศิริ – มารีอา มักดาเลนา เกษร ไชยเจริญ
เยาวลักษณ์
ยวงบับติสตา มุนินทร์ นวลมณี
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
เยาวลักษณ์
ครอบครัวอภิรมย์ภารดา
ปุณณาพร
เทเรซา สายใจ อะดุงเดชจรูญ
อลิสา
โรซา จรัญหัทย์ จิตติวฒ
ั น์, คุณเกษม จิตติวฒ
ั น์
มารีอา คริสติน่า สุพร ผิวเกลี้ยง
สุพร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไพลิน
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ฟรังซิสโก เฮี๊ย, อันนา โรซา, เปาโล อี, อันตน ละออ
สุพร
เซซีลีอา ลูซีอา ผิวเกลี้ยง, ฟรังซิสดก ยวง ผิวเกลี้ยง
สุพร
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พ. 12 เม.ย. สุขสําราญ
19:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พฤ. 13 เม.ย. สุขสําราญ
19:00 น.

คริสติน่า คารา โชติพงษ์
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เล ดิ่วติว๋
คุณนิภา เพ็ชรกระจ่างกุล, กาโรโร เวก สุขทรัพย์
เปโตร ถนอม, อันนา สังเวียน สุวรรณราช
มารีอา ฮุ่ยลั้ง, คุณเซี่ยมลั้ง, คุณเซี่ยมเช็ง
คุณเซี่ยมเตียว, ยวง ฮุ่ยเช็ง, โยเซฟ สํารวย, คุณซุกคิน
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ, คุณวิวัฒน์ ภุมรา
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
เทเรซา นัดดา ภักดี, โยเซฟ อรรถพล ชูศรี
โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์
อักเนส ปพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, ปรีชา
คุณสราวุธ สุพรรณพิทกั ษ์, เทเรซา สุทธินี มีขนั ทอง
ครอบครัว ศันสมิย์, สุวรรณราง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณเพลินจิตต์ พวงแก้ ว
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน, หลุยส์ บัญญัติ
อลิซาเบธ วัลลี, คุณโทมัส อาดัมส์
เปโตร เอี้ยวฉัน, เปโตร จือเซีย, มารีอา นันทกัณฑ์
อันนา เซียน, ยอแซฟ สุรศักดิ์, อันนา ซิวลั้ง
เปาโล ทองอยู่, มารีอา ดารา, เซซีลีอา จินดา
อันเดร สมจิตต์, ยอแซฟ สุรศักดิ์, อัญเยลา โสภี
คุณเธือน, คุณสมพร, คุณชนะ สมานจิต
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ครอบครัวมารีอา องุ่น ตรีมุข, มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
โยเซฟ อรรถพล ชูศรี และครอบครัว, เทเรซา นัดดา
ครอบครัวจารุชัญ, ครอบครัว เวโรนิก จีรนัทท์
เปโตร ปิ ยะวัฒ ฉิมกุล

สุพร
วิภาดา/พรนภา

ศันสมิย์
สําราญ
สําราญ
ปุณณาพร
ปุณณาพร
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
สําราญ
สําราญ
สําราญ

สําราญ/สุทธินี

ศันสมีย์
-/ยุพารัตน์
สมิตรา
นงเยาว์
นงเยาว์
สุทธินี
สุทธินี
วาริณี
องุ่น/อุไร
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อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
ชนิษฎา
คุณแปล จันทร์พินิจ, คุณพิมพา, คุณสุข สุวรรณพัฒน์
ลูกา อรุณ เศรษฐเสรี, คุณชลินทร์ จิระดํารง
อมรา/ค.ค.
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ อุชชิน
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน
เปาโล ทองสุข, มารีอา สงบ ประเสริฐวงศ์
อนาตาเซีย ทวี, คุณเหรียญ, คุณนิธพิ ร, คุณสงคราม
สุรีย์รัตน์
คุณสมควร, คุณบุญมี
สุรีย์รัตน์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศ. 14 เม.ย. สุขสําราญ ลูซีอา ไปรยา พุธวัฒนะ, คุณสุกญ
ั ญา ชัยวิมล
สุกญ
ั ญา
19:00 น.
ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ไพลิน
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไพลิน
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เซซีลีอา นพรัตน์ ชมประทีป, มาร์โก สุชิน ศรีสวุ คนธ์ จิรเดช/ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ แซ่แต้ , ยอแซฟ พีระ
ไพลิน
รอเร้ นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาท
ไพลิน
มารีอา ถวี เตริ่นถิ, คุณยู เตรินวัน, อันนา เดะ หวูถิ
วิภาดา
มารีอา อนงค์, ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล
สุกญ
ั ญา
มารีอา เจียมใจ, ยอแซฟ สรีรัตน์, คุณบุญศรี
ชลทิศ
มารีอา มยุรีย์ สายพรหม, มารีอา แฉล้ ม
ยอแซฟ ลําเจียก ทรงสัตย์
สุนันทา
ดอมินิก สวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
พชรเดช
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พชรเดช
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1. สัมมนาพระสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: จัดสัมมนาระหว่างวันจันทร์
ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 21 เมษายน ทางวัดจึ งงดมิสซาวันดังกล่าว
2. ประกาศจากคณะกรรมการอาหารเที่ ย งทิ พ ย์เ รื่ อ งการปรับ บริ ห าร
จัดการ: ที่ผ่านๆมา คณะกรรมการเที่ยงทิพย์ นําโดยคุณสมชาย สุธางค์กูล และคณะ ได้ บริหารจัดการเพื่อให้ สตั บุรุษได้ มีอาหารเที่ยงรับประทาน
ทุกวันอาทิตย์ ทางกรรมการมีมติใหม่ จากการประชุ มครั้ งล่ าสุด เพื่ อให้
สัตบุรุษ มีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้ าภาพมากขึ้น คณะกรรมการเที่ยงทิพย์ จะ
จัดให้มีอาหารเดือนละหนึ่งครั้ง (ซึ่ งไม่กําหนดสัปดาห์) ใน-ส่วนที่
เหลื อ เปิ ดโอกาสให้ พี่ น ้อ งสัต บุ รุ ษ สามารถบริ จ าคหรื อ แสดง
เจตจํ านงค์เป็ นเจ้าภาพได้ตามวาระและโอกาสพิเศษ โดยกําหนดไว้
สัปดาห์ละ 4,000 บาท ผู้ท่ีสนใจสามารถติดต่ อโดยตรงที่คุณสมชาย
สุธางค์กูล ประธานโครงการเที่ยงทิพย์ สภาภิบาลหรือที่สํานักงานวัด
(กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
3. วันฉลองพระเมตตา: วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017
4. ขอร่วมยินดีกบั คริสตชนใหม่: ทั้ง 11 ท่าน ที่ได้รบั ศีลล้างบาป คืนวันเสาร์ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ 15 เมษายน 2017 ขอพระเป็ นเจ้ า และแม่พระกุหลาบ
ทิพย์ ทรงอํานวยพรและนําทางทุกๆท่าน ให้ มีความเชื่อมั่นคง และมีสันติ
สุข ในการเป็ นคริสตชน ลูกของพระเป็ นเจ้ า

