ฉบับที่ 679 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2017

สมโภชปัสกา (ปี A)

เขาเห็นและมีความเชื่อ
พระองค์ ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

ยน 20:8-9
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ยน 20:1-9

เชาตรูวันตนสัปดาห ขณะที่ยังมืด มารียชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา ก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแลว นางจึงวิ่งไปหาซีโมน
เปโตรกับศิษยอีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจาทรงรัก บอกวา “เขานําองคพระผู
เปนเจาไปจากพระคูหาแลว พวกเราไมรูวาเขานําพระองคไปไวที่ไหน”
เปโตรกั บ ศิ ษ ย คนนั้ น จึ ง ออกไป มุ ง ไปยั ง พระคู ห า ทั้ ง สองคนวิ่ ง ไป
ดวยกัน แตศิษยคนนั้นวิ่งเร็วกวาเปโตร จึงมาถึงพระคูหากอน เขากมลง
มองเห็นผาพันพระศพวางอยูบนพื้น แตไมไดเขาไปขางใน ซีโมนเปโตรซึ่ง
ตามไปติดๆ ก็มาถึง เขาไปในพระคูหาและเห็นผาพันพระศพวางอยูที่พื้น
รวมทั้งผาพันพระเศียรซึ่งไมไดวางอยูกับผาพันพระศพ แตพับแยกวางไว
อีกที่หนึ่ง ศิษยคนที่มาถึงพระคูหากอนก็เขาไปขางในดวย เขาเห็นและมี
ความ-เชื่ อ เขาทั้ ง สองคนยั ง ไม เ ข าใจพระคั ม ภี ร ที่ ว า พระองค ตอ งทรง
กลับคืนพระ-ชนมชีพจากบรรดาผูตาย
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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" คนที่ดหู มิ่นผลงานของพระจิตจะไม่ได้รบั การอภัย"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงยํ้า พระเยซูตรัสสอนชัดเจนว่า "พระเจ้าให้
อภัยทุกอย่าง แต่ใครทีด่ หู มิน่ พระจิตเจ้าจะไม่ได้รบั การอภัยเลย"
คนพวกนี้ได้แก่พวกทีด่ หู มิน่ เรื่องแม่พระตัง้ ครรภ์ดว้ ยผลงานของพระจิต คนที่
ดูหมิน่ ความรักของพระเจ้า ดูหมิน่ การไถ่กู้ และดูหมิน่ ความเป็ นสงฆ์ของพระคริสต
เจ้า
ทรงชี้ ไม่ใช่พระเจ้าไม่ให้อภัยคนเหล่านี้ แต่เป็ นเพราะคนเหล่านี้พูดจาดูหมิน่
และปิดตัวเองจากการอภัยโทษของพระเจ้าต่างหาก
ช่วงเช้าวันจันทร์ท่ี 23 มกราคมทีผ่ ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
ถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจําหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมาย
ของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านสอนว่า "พระคริสตเจ้าทรงเป็ นคนกลางของพันธ
สัญญาใหม่ พระเยซูคอื สมณะผูส้ งู สุด"
พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปนั ว่า
ความเป็ นสงฆ์ของพระคริสตเจ้ามีสงิ่ น่าพิศวงอยู่ 3 ลําดับ ลําดับแรกคือการไถ่กู้ กล่าวคือขณะทีส่ มณะของพันธสัญญาเดิมได้ถวายบูชาทุกปี พระคริสตเจ้าทรง
มอบพระองค์เองเพียงครัง้ เดียวเพือ่ เราทุกคน ทัง้ นี้ เพือ่ ยกโทษบาป อาศัยสิง่ ทีน่ ่ าพิศวงนี้ พระคริสตเจ้าทรงนํ าเราไปหาพระบิดา พระองค์ทรงสร้างความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันของสิง่ สร้างทุกชนิดขึน้ มาอีกครัง้ ความพิศวงลําดับทีส่ องคือสิง่ ทีพ่ ระเจ้า
กําลังทําอยู่ในตอนนี้ นัน่ คือ พระองค์กําลังภาวนาเพื่อเราแต่ละคน พ่อขอยํ้าว่า ณ
ตอนนี้ เวลานี้ พระคริสตเจ้าทรงกําลังภาวนาเพื่อเราต่อหน้ า พระบิดา พระองค์
ภาวนาเพื่อทีค่ วามเชื่อของเราจะไม่ตะกุกตะกัก ในความเป็ นจริง ลองถามตัวเองซิ
ว่า บ่อยครัง้ แค่ไหนทีเ่ ราขอร้องพระสงฆ์ให้สวดภาวนาเพื่อเรา เราทําแบบนี้เพราะ
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เรารูว้ ่าคําภาวนาของพระสงฆ์มฤี ทธานุ ภาพแน่ ชดั เฉพาะอย่างยิง่ การถวายบูชามิสซา ความพิศวงลําดับที่สามคือพระคริสตเจ้าเสด็จกลับมาอีกครัง้ พระองค์จะ
กลับมาเพื่อนําเราไปพระบิดา นี่คอื การเสด็จมาเพือ่ สร้างอาณาจักรสวรรค์ ทัง้ หมด
นี้คอื ความน่ าพิศวง 3 ลําดับทีย่ งิ่ ใหญ่ในความเป็ นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า พระองค์
ทรงยกโทษบาป ทรงภาวนาเพือ่ เรา และจะเสด็จกลับมาอีกครัง้ หนึ่ง
ในทางกลับกัน มีสงิ่ หนึ่งทีย่ ากแก่การให้อภัย มันยากนะทีจ่ ะได้ยนิ พระเยซูพดู แบบนี้ แต่พ ระองค์ก็พูดไว้จริงๆ นัน่ คือ 'เราบอกความจริงแก่ ท่า นว่า มนุ ษ ย์จะ
ได้รบั การอภัยบาปทุกประการ รวมทัง้ คําดูหมิน่ พระเจ้าที่พูดออกไป แต่ใครที่ดู
หมิน่ พระจิตเจ้าจะไม่ได้รบั การอภัยเลย' (มก 3:28)
แม้แต่พระเยซูผเู้ ป็ นสมณะผูส้ งู สุดยังต้องรับการเจิม ว่าแต่ การเจิมครัง้ แรกเกิด
ตอนไหน คําตอบคือตอนทีแ่ ม่พระตัง้ ครรภ์โดยฤทธานุ ภาพของพระจิตนันไง
่ ฉะนัน้
ใครก็ตามทีด่ หู มิน่ เรือ่ งนี้ (แม่พระตัง้ ครรภ์ดว้ ยพระจิต) ดูหมิน่ ความรักของพระเจ้า
ดูหมิน่ การไถ่กูข้ องพระเจ้า ดูหมิน่ การสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกันของสิง่ สร้างทุกชนิดขึน้ มาอีกครัง้ และดูหมิน่ ความเป็ นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า เขาก็จะไม่ได้รบั การอภัย
หลายคนอาจถามพ่อว่า 'พระเจ้าไม่ได้อภัยทุกอย่างเหรอ' ใช่ พระเจ้าอภัยทุกอย่าง แต่คนทีพ่ ดู สิง่ เหล่านี้ปิดตัวเองจากการอภัยโทษของพระเจ้า เขาไม่อยากให้
พระเจ้าอภัยเขา นี่คอื เรือ่ งน่าเกลียดทีส่ ดุ ของการดูหมิน่ ผลงานของพระจิต
ดังนัน้ พ่ออยากให้เราไตร่ตรองถึงความเป็ นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ผูท้ รงไถ่กู-้
เรา ผูท้ รงกําลังภาวนาเพื่อเรา และผูจ้ ะเสด็จกลับมาอีกครัง้ หนึ่ง นอกจากนี้ อยาก
ให้เ ราวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า เพื่อหัวใจของเราจะไม่ปิ ดตายในการ
ขอรับการอภัยโทษจากพระเจ้า ไม่ใช่วา่ พระเจ้าไม่อยากอภัยโทษทุกสิง่ แต่มนั เป็ น
เพราะคนๆ นัน้ ปิ ดตัวเองจากการอภัยโทษต่างหาก เขาดูหมิน่ ความน่ าพิศวงของ
พระเยซูคริสต์และพระจิตเจ้า
23 มกราคม 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 6 ศีลบรรพชา
หมวด 1 การประกอบศีลบรรพชาและศาสนบริกร
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มาตรา 1018 วรรค 1 ผู้ท่ีส ามารถออกหนัง สือ รับ รองให้บ วชเป็ น สมณะสัง ฆมณฑลได้แก่
1. พระสังฆราชเฉพาะดังทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 1016
2. ผูร้ กั ษาการในนามสันตะสํานัก และผูร้ กั ษาการสังฆมณฑล พร้อมด้วยความเห็นชอบของคณะทีป่ รึกษา, รองผูป้ กครองเขตสันตะสํานัก และรองสังฆรักษ์
พร้อมด้วยความเห็นชอบของสภาดังทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 495 วรรค 2
วรรค 2 ผูร้ กั ษาการสังฆมณฑล รองผูป้ กครองเขตสันตะสํานัก และ
รองสังฆรักษ์ ต้องไม่ออกหนังสือรับรองให้บวช แก่ผู้ท่พี ระสังฆราชสังฆมณฑล
หรือผูป้ กครองเขตสันตะสํานัก หรือสังฆรักษ์ปฏิเสธมิให้บวช
มาตรา 1019 วรรค 1 อธิการชัน้ ผูใ้ หญ่ของสถาบันนักพรต สมณะสิทธิสนั ตะสํานัก
หรืออธิการชัน้ ผูใ้ หญ่ของคณะสมณะแห่งชีวติ แพร่ธรรมสิทธิสนั ตะสํานัก มีอํานาจ
ออกหนังสือรับรองให้บวช แก่ผอู้ ยูใ่ ต้ปกครองของตนทีส่ งั กัดสถาบันหรือคณะแบบตลอดชีพ หรือแบบเด็ดขาด ตามธรรมนูญ
วรรค 2 การบวชผูส้ มัครอื่นๆ ของสถาบันหรือของคณะใดไม่ว่า อยู่ใต้กฎข้อบังคับของคณะสมณะสังฆมณฑล และยกเลิกการอนุ ญาตพิเศษต่าง ๆ ที่
ให้แก่บรรดาอธิการ
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มาตรา 1020 ต้องไม่ออกหนังสือรับรองให้บวช เว้นแต่จะมีพยานและเอกสารทัง้ หมดก่อน ซึง่ กฎหมายบังคับให้มตี ามกฎเกณฑ์ของมาตรา 1050 หรือ 1051
มาตรา 1021 หนัง สือ รับรองให้บ วชนัน้ ส่ง ไปยัง พระสัง ฆราชได้ทุ ก องค์ ซึ่ง มี
ความสัมพันธ์กบั สันตะสํานัก ยกเว้นพระสังฆราชซึง่ มีจารีตแตกต่างจากจารีตของ
ผูท้ ่จี ะรับศีลบรรพชานัน้ เท่านัน้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ต้องมีอนุ ญาตพิเศษจากสันตะสํานัก
มาตรา 1022 เมื่อได้รบั หนังสือรับรองให้บวชแล้ว พระสังฆราชผูจ้ ะประกอบพิธ ี
บวช ต้องไม่ดาํ เนินการจนกว่าจะได้แน่ ชดั อย่างไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า หนังสือรับรอง
นัน้ เป็ นของจริง เชือ่ ถือได้
มาตรา 1023 หนังสือรับรองให้บวชนัน้ สามารถมีขอ้ จํากัดกํากับไว้ หรือเรียกคืนได้ จากผูอ้ อกหนังสือเอง หรือจากผูส้ บื ตําแหน่ งแทน แต่เมือ่ ได้ออกให้แล้ว หนังสือ
นัน้ ไม่หมดอายุ แม้ผอู้ อกหนังสือนัน้ ได้หมดตําแหน่งหน้าทีไ่ ปแล้ว
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มิสซาสมโภชปั สกา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 15 เม.ย.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
19:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
คุณพงษ์ศกั ดิ์ อาจประจญ, ครอบครัว
Mary Bethany Chinemerem Bernard
ครอบครัว วราพร เจนใจ
ครอบครัว เรียงเครือ
ครอบครัวอภิรมย์ภารดา
ครอบครัวมัณฑิตวิมล, ครอบศุภลักษณ์
เทเรซา วรัญญา, มารีอา วิมลรัตน์ ยมจินดา
ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เทเรซา สมถวิล, คุณผิว เรียงเครือ
เปาโล เสนอ, การ์โรโร อัศวิน, มารีอา เพลินจิต
ยอแซฟ ลําเจียก ทรงสัตย์
คุณอัญชลี ช่างเรือน
ยอแซฟ ฮวด, โรซา เยแรน, ฟรังซิสโก วิทยา
ยอแซฟ ภิญโญ, เทเรซา กุหลาบ
เปโตร ทองใบ, มาร์ทา รจนา ศุภลักษณ์
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ แซ่แต้ , ยอแซฟ พีระ
รอเร้ นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาท
เทเรซา กิมเลี้ยง จีนอาสา
อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เลดิ่ว ติว๋
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 16 เม.ย.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัวศรีเจริญ

ผู้ขอมิสซา
เทเรซา
นันทวัน
ปุณณาพร
พีรพงษ์
นันทวัน
สุนันทา
พีรพงษ์
พีรพงษ์
อดิสยั
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
-
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มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
ครอบครัวเปโตร สมชัย ชินะผา
คุณวรรณทนี ขุนชัง และครอบครัวศุกระศร
มารีอา องุ่น ตรีมุข
เปโตร ปิ ยะวัฒน์ ฉิมกุล
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับคค.เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
โยแซฟ ลําเจียก ทรงสัตย์
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
มารีอา มักดาเลนา วิระวัลย์, เปโตร วารี, มารีอา เล็ก
มารีอา สมใจ กิจเจริญ, คุณวทัญ�ู ตุ่มทอง
ยอห์นบัปติส มณี, มารีอา เทเรซา สุมาลี กิจนิตย์ชีว์
ครอบครัวกิจนิตย์ชีว,์ เปาโล เพียร
มาร์ธา ประไพ บุญเลิศ
ยอแซฟ สุเทพ, มารีอา อนงค์ ชัยวิมล
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน, หลุยส์ บัญญัติ
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, อลิซาเบธ วัลลี
แมทธิว เกียรติศกั ดิ์, คุณโทมัส อาดัมส์
มารีอา มยุรี ผลาวงศ์, อันตน อนันท์ เมฆประสาท
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 16 เม.ย.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
10:00 น. สุขสําราญ คุณยุพิน, อูด๊ , จูด๊ , อ๊อด, จี๊ต, แพร, พลอย,คค. แอ๊ด
ครอบครัวเจริญเดชปรีชา
ผู้เจ็บป่ วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บ
คุณโกศล จิรังกูล, คุณเมธาษิต จิรังกูล
คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล, คุณวิไลรักษ์ จิรังกูล
คุณบุษรา จิรังกูล, คุณเติม เหงียนถิ

พาสนา
ธนกร
องุ่น
อุไร
ลูกหลาน
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
ลูกๆหลานๆ
ลูกๆหลานๆ
อดิสยั
อดิสยั /รัศมี
สุกญ
ั ญา
นงเยาว์
คค.อุชชิน
นงเยาว์
คค.อุชชิน
นงเยาว์
ยุพิน+ลูก
สุปานี
-
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ครอบครัวศรีชนะ พัฒนกิจสิริคุณ
คุณตุ้ย นักพรรษาและครอบครัว
ตุ้ย
ครอบครัวยงยุทธ์ บุตรรักษ์
เทเรซา นัดดา ภักดี
มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
กัตตารีน่า ชวนี สิงห์ชาลี
ชวนี
โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
สําราญ
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์ สําราญ
อักเนส ปพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, ปรีชา
สําราญ
นพ. สราวุธ สุพรรณพิทกั ษ์
สําราญ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
-/ครอบครัว
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณพนาสัณฑ์
ยุพิน+ลูกๆ
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, ปู่ , ย่า, ตา,ยาย,
ยุพิน+ลูกๆ
ญาติท้งั หลาย ลูกหลานทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลาย
ยุพิน+ลูกๆ/อันนา พลอย, คุณเทียบ อ๊อดกังวาน
เปาโล อเนก
คุณสมนึก สุขอุดม
มารีอา อมร
ลูซีอา ผูมดี ี แสวงทรัพย์,
สุปานี
คุณไพบูลย์ หัสดินวิชัย
สุปานี
เทเรซา มยุรี แจ่มเกียรติเลิศ และบรรพบุรุษ
ลูซีอา
อันตน ซุ่งกัง แซ่แพ้ , ราฟาแอล เรือง สนิมสม
ลูซีอา
ยวงบัปติสตา ไต้ ช้วน พุ่มดนตรี, ยอแซฟ ประกอบ
เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, คุณอุทุมพร สาณะเสน คค.สาณะเสน
คค.สาณะเสน
คุณจินตนา นวมะชิติ, คุณสาเรศ สาณะเสน
สํารวญ
มารีอา ฮุ่ยลั้ง, คุณเซี่ยมลั้ง, คุณเซี่ยมเช็ง
คุณเซี่ยมเตียว, ยวง ฮุ่ยเช็ง, โยเซฟ สํารวย, คุณซุกคิน สํารวญ
สกอรัตติกา สุนทรี, อันตน บุญเผื่อ, เปาโล เชิดชาย
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 16 เม.ย.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
11:30 น. สุขสําราญ คุณสวัสดิ์, คุณสมดา ยศพันษา ลูกหลาน
เทเรซา
เทเรซา วรัญญา สุวิมลพันธ์
วิชุดา
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คุณน้ อย ฮว่างวัน
อุทศิ แด่ ครอบครัว รุจิเรข
อุทศิ แก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
อัลเยลา เล็ก เสรีสาํ ราญ, สตีเฟน มนู เสรีสาํ ราญ
คุณเวหา ติระ และญาติพ่ีน้อง
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
คุณปัญจรัตน์ ลามาช, คุณสาจู
ครอบครัว รุจิเรข
คุณวิเชียร ศุกระศร, คุณเล็ก, คุณหน่อ ขุนชัง
สเตเฟน กุลชาติ เลิศกุศล
เซซิลิอา นพรัตน์ ชมประทีป
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
จ. 17 เม.ย.
อ. 18 เม.ย.
พ. 19 เม.ย.
พฤ. 20 เม.ย.
ศ. 21 เม.ย.

งดมิสซา
งดมิสซา
งดมิสซา
งดมิสซา
งดมิสซา

ธีระ
พีรพงษ์
วิไลวรรณ
เทเรซา
สุมติ รา
-/ธนกร
ธนกร
จิรเดช
ธนกร
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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
จัดให้มีอาหารเดือนละหนึง่ ครั้ง (ซึ่งไม่กําหนดสัปดาห์) ในส่วนที่เหลือ
เปิ ดโอกาสให้พี่นอ้ งสัตบุรุษ สามารถบริจาคหรือแสดงเจตจํ านงค์เป็ น
เจ้าภาพได้ตามวาระและโอกาสพิเศษ โดยกําหนดไว้สปั ดาห์ละ 4,000
บาท ผู้ท่สี นใจสามารถติดต่อโดยตรงที่คุณสมชาย สุธางค์กูล ประธาน
โครงการเที่ ย งทิ พ ย์ สภาภิ บ าลหรื อ ที่ สํ า นัก งานวัด (กรุ ณ าติ ด ต่ อ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 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
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5. กระปุกมหาพรต: พี่น้องที่รับกระปุกมหาพรตไปอดออมตลอดเทศกาลมหาพรตที่ผ่ า นมา ขอให้ นํา มาส่ ง คื น ได้ ท่ีส ํา นั ก งานวั ด เพื่ อ ที่วั ด จะได้
รวบรวมเพื่อนําไปส่งอัครสังฆมณฑลและเขต 2 เพื่อนําไปช่ วยเหลือผู้ยากไร้ ต่อไป
หมายเหตุ: ส่งอัครสังฆมณฑล 40 %
ส่งเขต 2
60 %
6. เครดิตยูเนีย่ นวัดแม่พระกุหลาบทิพย์: ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจํ าปี 2016 ในวันอาทิ ตย์ที่ 23 เมษายน
2017 เวลา 12:00 น. ณ ศาลาปิ ติการุณย์
7. เข้าเงียบนักเรียนคําสอนเพื่อรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และรับศีลกําลัง:
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2017 เวลา 9:00 น. – 14:00 น.
8. รับศีลกําลังเขต 2: วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017 ณ วัดนักบุญมาร์โก
ปทุ ม ธานี โดยอุ ป สัง ฆราช ยอแซฟ วุ ฒิ เ ลิ ศ แห่ ล ้อ ม มิ ส ซาเวลา
10:00 น. (ซ้อมพิธีเวลา 8:00 น.)
9. รับศี ลมหาสนิทครั้งแรกวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์: วันอาทิตย์ที่ 30
เมษายน 2017 มิสซาเวลา 10:00 น.

