ฉบับที่ 682 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (ปี A)

เราเป็ นประตู
ผู้ที่เข้ ามาทางเราก็จะรอดพ้น

ยน 10:9
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สัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา (ป A)

ยน 10:1-10

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่ไมเขาคอกแกะทางประตู แตปนเขาทางอื่ น ก็เปนขโมยและโจร ผูที่เขาทางประตู
ก็เปนผูเลี้ยงแกะ คนเฝาประตูยอมเปดประตูใหเขาเขาไป บรรดาแกะก็ฟงเสียงเขา
เขาเรียกชื่อแกะของตนทีละตัว และพาออกไปขางนอก เมื่อเขาพาแกะออกไปหมดแลว เขาจะเดินนําหนา และแกะก็ตามไปเพราะจําเสียงของเขาได แกะจะไม
ตามคนแปลกหนาเลย แตจะหนีจากเขา เพราะไมรูจักเสียงของคนแปลกหนา”
พระเยซู เ จ า ตรั ส อุ ป มาเรื่ อ งนี้ ใ ห ค นเหล า นั้ น ฟ ง แต เ ขาไม เ ข า ใจว า สิ่ ง ที่
พระองคตรัสนั้นหมายถึงสิ่งใด
พระเยซูเจายังตรัสกับเขาอีกวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา เรา
เปนประตูคอกแกะ ทุกคนที่มากอนหนาเรา เปนขโมยและโจร แตแกะมิไดฟงเสียง
ของเขาเหลานั้น เราเปนประตู ผูที่เขามาทางเราก็จะรอดพน เขาจะเขาจะออก
และจะพบทุงหญา ขโมยยอมมาเพื่อขโมย ฆาและทําลาย เรามาเพื่อใหแกะมีชีวิต
และมีชีวิตอยางสมบูรณ”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"ถ้าสังคมมีคนยึดความยากจนฝ่ ายจิตมากเท่าไหร่
ความแตกแยกในสังคมจะลดลงมากเท่านัน้ "

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน ถ้าสังคมของเรามีคนที่ยดึ ความยากจนฝา่ ยจิตมากเท่าไหร่ ความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมจะลดลงมาก
เท่านัน้
ทรงอธิบาย คนทีย่ ดึ ความยากจนฝ่ายจิตคือคนทีไ่ ม่แสวงหาสิง่ ต่างๆ แบบตะกละ เพราะนิสยั แบบนี้ทาํ ลายจิตวิญญาณและไม่นําเราไปพบความสุขแท้จริง
ทรงชี้ คนที่ย ึดความยากจนฝ่ายจิต ไม่ได้ห มายความว่า เขาตัดสิง่ ต่า งๆ
ออกจากชีวติ แต่เขาคือคนทีต่ ระหนักถึงคุณค่าว่าสิง่ ใดจําเป็ น และสามารถทีจ่ ะ
แบ่งปนั ให้กบั คนอื่นได้
ช่วงเทีย่ งวันอาทิตย์ท่ี 29 มกราคมทีผ่ ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงออกมานํ า สวดทูต สวรรค์แ จ้ง ข่า ว ณ ลานหน้ า มหาวิห ารนั ก บุ ญ เปโตร
วาติกนั พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนเรือ่ ง "ความสุขแท้จริง" (มหาบุญลาภ)
พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปนั ว่า
บทสอนของพระเยซูเรื่องความสุขแท้จริงจัดเป็ นสุดยอดของมหาบทบัญญัติ
สําหรับคริสตชน พระเยซูทรงเผยแสดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าทีน่ ํามนุ ษย์ไป
พบความสุขแท้จริง พ่อขอแบ่ง ปนั ความสุขแท้จริง ประการแรก นัน่ คือ 'ผู้มใี จ
ยากจนย่อมเป็ นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของเขา' คนทีด่ ําเนินชีวติ ด้วย
ความยากจนฝ่ายจิต (ไม่ฟ้ ุงเฟ้อ) คือคนทีพ่ ฒ
ั นาความรูส้ กึ และทัศนคติของคนยากจนมาสู่ตนเอง เขาสุภาพถ่อมตน นบนอบ และเปิ ดตนเองให้กบั พระหรรษทานของพระเจ้า
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ความยากไร้ของคนยากจนฝา่ ยจิตมีสองมิติ กล่าวคือ เขาจะมีความสัมพันธ์
กับสิง่ ต่างๆ และพระเจ้า ในกรณีของสิง่ ของต่างๆ มันไม่ได้หมายความว่าเขาตัด
ทุกสิง่ ออกจากชีวติ แต่มนั หมายความว่า เขาสามารถทีจ่ ะตระหนักถึงคุณค่าว่า
สิง่ ใดจําเป็ น ตระหนักถึงความสามารถทีจ่ ะแบ่งปนั และมองเห็นคุณความดีของ
สิง่ ต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน
ยิง่ เรามีมากเท่าไหร่ เราก็ยงิ่ อยากได้มนั มากเท่านัน้ ' นี่คอื การแสวงหาสิง่ ต่างๆ อย่างตะกละ นิสยั แบบนี้ทาํ ลายจิตวิญญาณ มันทําให้เราไม่มคี วามสุขและ
ไม่มวี นั บรรลุถงึ ความสุขแท้จริง
ความยากจนฝ่ายจิตยังหมายถึงคริสตชนทีไ่ ม่ได้ยดึ ติดกับตนเอง ไม่ยดึ ติด
กับความรํ่ารวยทางวัตถุ มันยังหมายถึงคนทีไ่ ม่เอาความคิดตัวเองเป็ นทีต่ งั ้ แต่
คอยรับฟงั คนอื่นด้วยความเคารพและเต็มใจทีจ่ ะฟงั การตัดสินใจของคนอื่น ถ้า
สังคมของเรามีคนที่ถือความยากจนฝ่ายจิตมากๆ ความแตกแยกในสังคมจะลดลง ความขัดแย้งและการทะเลาะกันจะลดลงด้วย
29 มกราคม 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 6 ศีลบรรพชา
หมวด 2 ผูร้ บั ศีลบรรพชา
ส่วนที่ 1 สิง่ ที่ตอ้ งการในผูส้ มัคร
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(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)
มาตรา 1030 วรรค 1 ต้องบวชบุคคลทีม่ อี ายุครบ 25 ปี บริบูรณ์เท่านัน้ และมีวุฒ-ิ
ภาวะเพียงพอให้เป็ นพระสงฆ์ ยิง่ กว่านัน้ ต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน
ระหว่างขัน้ สังฆานุ กรและขัน้ พระสงฆ์ ให้บวชบุคคลทีม่ งุ่ เป็ นพระสงฆ์ เป็ นสังฆานุ กร หลังจากอายุครบ 23 ปีบริบรู ณ์เท่านัน้
วรรค 2 ผู้สมัค รเป็ นสัง ฆานุ ก รถาวร และยัง ไม่แต่ ง งาน บวชเป็ น
สังฆานุกรได้ หลังจากอายุครบ 25 ปี บริบรู ณ์เป็ นอย่างน้อย ส่วนผูส้ มัครทีแ่ ต่งงาน
แล้ว ต้องมีอายุครบ 35 ปี บริบูรณ์เป็ นอย่างน้อย และต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ภรรยาด้วย
วรรค 3 สภาพระสัง ฆราช สามารถวางกฎเกณฑ์ใ ห้ผู้ท่ีบวชเป็ น พระสงฆ์ และเป็ นสังฆานุกรถาวร มีอายุมากกว่าได้
วรรค 4 การยกเว้นอายุเกินกว่าที่กําหนดไว้ 1 ปี ตามกฎเกณฑ์ใน
วรรค 1 และวรรค 2 นัน้ สงวนไว้สาํ หรับสันตะสํานัก
มาตรา 1032 วรรค 1 ผูป้ ระสงค์เป็ นพระสงฆ์ให้รบั ศีลบรรพชาเป็ นสังฆานุ กรได้
หลังจากจบหลักสูตรปรัชญา และเทวศาสตร์ปีท่ี 5 เท่านัน้
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วรรค 2 หลังจากจบหลักสูตรการศึกษาแล้ว สังฆานุ กรต้องใช้เวลาที-่
เหมาะสม ตามทีพ่ ระสังฆราชหรืออธิการชัน้ ผูใ้ หญ่ผมู้ อี ํานาจกําหนดไว้ เพื่อมีส่วน
ในงานอภิบาล และฝึกงานสังฆานุกร ก่อนจะรับศีลบรรพชาเป็ น พระสงฆ์
วรรค 3 ต้องไม่บวช ผูป้ ระสงค์รบั ศีลบรรพชาเป็ นสังฆานุ กรถาวร เว้นแต่ หลังจากเขาจบการฝึกอบรมแล้ว

ส่วนที่ 2 สิ่งจําเป็ นต้องมีก่อนบวช
มาตรา 1033 บุคคลผูไ้ ด้รบั ศีลกําลังแล้วเท่านัน้ จึงรับศีลบรรพชาขัน้ ต่าง ๆ ได้
โดยชอบ
มาตรา 1034 วรรค 1 ต้องไม่บวชผูป้ ระสงค์เป็ นสังฆานุ กร หรือเป็ นพระสงฆ์ เว้น
แต่วา่ เขาได้รบั การบรรจุเป็ นผูส้ มัครบวช โดยพิธกี รรมการรับจากผูม้ อี ํานาจดังระบุ
ไว้ในมาตรา 1016 และ 1019 พิธดี งั กล่าวจัดทําขึน้ หลังจากผูส้ มัครได้ย่นื คําขอที-่
เขียนและเซ็นด้วยมือของตนเอง และผูม้ อี ํานาจดังกล่าวได้ตอบรับเป็ นลายลักษณ์
อักษร
วรรค 2 ผูท้ ่เี ป็ นสมาชิกสถาบันนักพรตสมณะ โดยการถวายสินบน
ไม่ตอ้ งมีการรับดังกล่าว
มาตรา 1035 วรรค 1 ก่ อ นจะบวชใครให้เ ป็ น สัง ฆานุ ก ร ไม่ว่า แบบถาวรหรือ
ชัวคราว
่
บุคคลนัน้ ต้องได้รบั ศาสนบริการผู้อ่าน และผู้ช่วยพิธกี รรม และปฏิบตั ิ
หน้าทีน่ นั ้ เป็ นระยะเวลานานพอสมควร
วรรค 2 ช่วงระหว่างการแต่งตัง้ เป็ นผูช้ ่วยพิธกี รรม และการบวชเป็ น
สังฆานุกร ต้องเว้นระยะเวลา 6 เดือน เป็ นอย่างน้อย
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มิสซาสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปั สกา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
ส. 6 พ.ค.
18:00 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

รายการมิสซา
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
คุณศิราณี เพียรศิลป์ , คุณกาญจนา โรมินทร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เซซีเลีย จรูญ เรณาหกูร, อีเว อารี อารีย์วงศ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 7 พ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
เทเรซา สมาน บุบผาวาส
ครอบครัวสุนทรเวชพงษ์
ผู้เจ็บป่ วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน, หลุยส์ บัญญัติ
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, อลิซาเบธ วัลลี
มัทธิว เกียรติศกั ดิ์, คุณโทมัส อาดัมส์, คุณสมศักดิ์
มารีอา มยุรี ผลาวงศ์, อันตน อนันต์ เมฆประสาท
อันตน ศิริ – มารีอา มักดาเรนา เกษร ไชยเจริญ
คุณสุริยงค์ สุนทรเวชพงษ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา
ปาจรีย์
โรซา
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
คค.ศรีเจริญ
กอศิลป์
ภาวินี
คค.อุชชิน
คค.อุชชิน
คค.อุชชิน
คค.อุชชิน
พิทกั ษ์
ภาวินี
-
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อา. 7 พ.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
10:00 น. สุขสําราญ เทเรซา สมถวิล เรียงเครือ, คุณผิว เรียงเครือ
ครอบครัวเรียงเครือ, คุณน้ อย ฮว่างวัน
โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์
อักเนส ปพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, ปรีชา
คุณสราวุธ สุพรรณพิทกั ษ์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
มารีอา ฮุ่ยลั้ง, คุณเซี่ยมลั้ง, คุณเซี่ยมเช็ง
คุณเซี่ยมเตียว, ยวง ฮุ่ยเช็ง, โยเซฟ สํารวย, คุณซุกคิน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 7 พ.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
11:30 น. สุขสําราญ Lentchai Family, Mayusa Family
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
มารี เฮเลน ลามาช
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
จ. 8 พ.ค. สุขสําราญ มารีอา องุ่น ตรีมุข, ครอบครัวอภิรมย์ภารดา
19:00 น.
ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
คุณกิตติ, คุณนภา ทาทองสี
เปโตร นิพนธ์ แสนศรีเชาว์พันธ์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , เปาโล พร พึ่งผล
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
สเตฟานัส เช็งมั่ง, อันนา เสี่ยมเกียว แซ่อ้ งึ
ยอแซฟ สมบัติ ทรัพย์อาภารัตน์, คุณธาดา สระบัว
อันนา ชูศรี, มารีอา วิไลรัตน์ เอื้ออุณหะกิจ, เปาโล กุ่ย
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
ยอแซฟ พิชัย, มารีอา ม้ วยเซียง
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

นันทวัน
นันทวัน/ธีระ
สําราญ
สําราญ
สําราญ
สําราญ
สําราญ
สําราญ
หมุ่ยอี่
หลาน
องุ่น/ปุณณาพร

ไพลิน
กนกวรรณ
-/สุรพล
ชาคร
ชาคร
ชาคร/ณัฐสุประวีณ์
สมิตรา
-
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อ. 9 พ.ค. สุขสําราญ
07:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พ. 10 พ.ค.

มารีอา วัชรีพร ทัศนโกวิท, คุณพีรพัฒน์ สุทธิภาศิลป์
คุณไพบูลย์, คุณอดิเรก โชติสวุ รรณสิงห์, คค.กาฬแก้ ว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , ยอแซฟ อนันต์ พึ่งผล
อันนา สังเวียน, เปรโต ถนอม สุวรรณราช
ยอแซฟ แต่งเจี่ย, อาตร์เล็ด สมเกียรติ, มารีอา มารี
มารีอา วิภา, ยอแซฟ องอาจ, ยวงบอสโก ปราโมทย์
ดอมินิโก สํานวน เอี่ยวสกุล, คุณวิไลภรณ์ ยงใจยุทธ
เซซิลิอา นพรัตน์ ชมประทีป, คุณวิวัฒน์ ภุมรา
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ เดโชพล
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ แซ่แต้ , ยอแซฟ พีระ
รอเร้ นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาท
เปาโล เพียร ธรรมมิญช, เปโตร เฉลิม ไชยเจริญ
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล, มารีอา อนงค์ ชัยวิมล
คุณสุรพล แซ่หาญ, คุณจิรโรจน์ หาญดิษฐ์กูล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

วัชรีพร
จิราพร/จิริมา
สุรพล
จิริมา
จิราพร
จิราพร
จิรเดช/ปุณณาพร
ไพลิน
ไพลิน
-/ณัฐ
สุกญ
ั ญา
กนกวรรณ
เทวกฤต

งดมิสซา
งดมิสซา

พฤ. 11 พ.ค.
ศ. 12 พ.ค. สุขสําราญ เทเรซา นัดดา ภักดี, โยเซฟ อรรถพล ชูศรี
19:00 น.
มารีอา โดเมนิกา มัซซาเรลโล กนกวรรณ
คุณแถมฟ่ อง สังขบุตร, คุณเง็กลั้ง แซ่เอี๊ยะ
คุณวรพงษ์ นิยมพันธุ,์ คุณวิโรจน์ ศิริรัตน์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณสุกญ
ั ญา ชลศิริ
แอนนา ละม่อม พึ่งผล, แอนโทนี่ ก่อพงศ์ พึ่งผล
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
อันนา อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เลดิ่ว ติ่ว
มารีอา อมร ธรรมมิญช
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

กนกวรรณ
อรวรรณ
อรวรรณ/ไพลิน
-/ครอบครัว
สุรพล
ชนิษฎา
ประสงค์
พรนภา
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1. แผนกคําสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: จะจัดให้ มีการฟื้ นฟู จิตใจคริสตชนใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2017 (สมโภชพระจิตเจ้ า)
ณ บ้ านผู้ หว่ าน บุ คคลเป้ าหมายคื อคริ สตชนใหม่ ใ นปี นี้ รวมทั้งพ่ อแม่
ทูนหัว, ผู้รับศีลล้ างบาปตั้งแต่ 1-2 ปี ขึ้นไป มีค่าลงทะเบียนท่านละ
700 บาท ผูท้ ี่สนใจ ลงชื่อได้ที่สํานักงานวัด
2. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: เรื่องการอนุ ญาตให้สงั ฆานุ กรของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จํ านวน 3 ท่าน รับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้
1) สังฆานุ กร ยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม
สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
2) สังฆานุ กร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ
สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน
3) สังฆานุ กร หลุยส์ วรัญ�ู นางาม
สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
พิ ธี บ วชพระสงฆ์ จ ะกระทํา ในวัน เสาร์ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2017 เวลา
10:00 น. ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธบี วชพระสงฆ์ใหม่
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3. วินเซนเดอปอล: สัปดาห์น้ ีเป็ นอาทิตย์ต้นเดือน วินเซนเดอปอล ขอเชิญ
ทุกท่านร่วมบริจาคแก่ผ้ ูยากไร้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ถอื กล่องอยู่หน้ าวัด
4. เข้าเงียบพระสงฆ์ประจํ าเดือนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: จัดเข้ าเงียบ
ระหว่างวันพุธที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม ทางวัดจึ งงดมิสซาวันดังกล่าว
5. สัมมนาให้ความรู เ้ รื่องพิธีกรรม: ขอเชิญสมาชิกกลุ่มพิธีกรรม (ผู้ช่วยพิ ธี ก รรม และผู้ อ่ า นพระคั ม ภี ร์ ) เข้ า ร่ ว มสั ม มนาเพื่ อ ความเข้ า ใจใน
ขั้นตอนของพิธกี รรม และนําไปสู่ภาคปฏิบัติได้ ดี และเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
คุ ณ พ่ อ เชษฐา ไชยเดช รับ เชิ ญ เป็ นวิ ท ยากร ในวัน อาทิ ต ย์ที่ 21
พฤษภาคม 2017 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2
(23-24) อาคารสํานักงานวัด

12

6. ขอขอบพระคุ ณและยินดี ตอ้ นรับ: วัดแม่ พระกุ หลาบทิพย์ เจ้ าอาวาส
สภาภิบาลฯ และสัตบุรุษ ขอขอบพระคุ ณ คุณพ่อไมเกิ้ ล โชคชัย
คูรตั นสุวรรณ ที่ได้มาช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ คุณพ่อได้
ทํางานช่วยเหลือด้ วยนํา้ ใจดี และความตั้งใจดีเสมอมา บัดนี้ คุณพ่อได้รบั
ตําแหน่งหน้าที่ใหม่ ที่โรงพยาบาลเซ็ นต์หลุยส์ ขอขอบพระคุณด้ วยใจจริง ขอให้ คุณพ่อมีความสุขกับหน้ าที่ท่พี ระเจ้ ามอบหมายให้ เสมอ ขอพระ
เจ้ าอํานวยพระพรคุณพ่ อตลอดไป และโอกาสนี้ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์
ขอต้อนรับคุณพ่อ เบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ที่จะมาช่ วยงาน
อภิบาลที่วดั ของเรา ขอต้อนรับด้วยความยินดี คุณพ่อจะเริ่มงานตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 เป็ นต้นไป
7. วัด แม่ พ ระกุห ลาบทิ พ ย์:
ทางวัด ได้ จัด ซื้ อธรรมาสน์ ตัว ใหม่ และ
ไมค์โครโฟนสําหรับผู้อ่าน มีค่าใช้ จ่ายดังนี้
- ธรรมาสน์
40,000.- ไมค์โครโฟน
18,000.รวมเป็ น
58,000.- มีผ้ ูบริจาคแล้ ว 20,000.พี่น้องที่สนใจอยากทําบุญพิเศษ ติดต่อได้ ท่คี ุณพ่ อเจ้ าอาวาสหรือสํานักงานวัด ขอขอบคุณในนํา้ ใจดีพ่ีน้องทุกท่าน

