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สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา (ปี A)

ใจของเราไม่ ได้เร่ าร้ อนเป็ นไฟอยู่ภายในหรือ
เมื่อพระองค์ ตรัสกับเราขณะเดินทาง

ลก 24:32

ÃíÒ¾Ö§¾ÃÐÇÒ¨Ò
สัปดาหที่ 3 เทศกาลปสกา (ป A)
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ลก 24:13-35

วันนั้น ศิษยสองคนกําลังเดินทางไปยังหมูบานเอมมาอูส ซึ่งอยูหางจากกรุง
เยรูซาเล็มประมาณ 11 กิโลเมตร ทั้งสองคนสนทนากันถึงเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น ขณะที่กําลังสนทนาและถกเถียงกันอยูนั้น พระเยซูเจาเสด็จเขามารวมเดินทางดวย แตเขาจําพระองคไมได เหมือนดวงตาถูกปดบัง พระองคตรัสถามวา
“ทานเดินสนทนากันเรื่องอะไร” ทั้งสองคนก็หยุดเดิน ใบหนาเศราหมอง
ศิษยที่ชื่อเคลโอปสถามวา “ทานเปนเพียงคนเดียวในกรุงเยรูซาเล็มหรือที่ไม
รูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อสองสามวันมานี้” พระองคตรัสถามวา “เรื่องอะไรกัน”
เขาตอบวา “ก็เรื่องพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ประกาศกทรงอํานาจในกิจการและ
คําพูดเฉพาะพระพักตรของพระเจาและตอหนาประชาชนทั้งปวง บรรดาหัวหนาสมณะและผูนําของเรามอบพระองคใหตองโทษประหารชีวิต และตรึงพระองคบน
ไมกางเขน เราเคยหวังไววาพระองคจะทรงปลดปลอยอิสราเอลใหเปนอิสระ แตนี่
เปนวันที่สามแลวตั้งแตเหตุการณนี้เกิดขึ้น สตรีบางคนในกลุมของเราทําใหเรา
ประหลาดใจอยางยิ่ง เขาไปที่พระคูหาตั้งแตเชาตรู เมื่อไมพบพระศพ เขากลับมาเลาวาไดเห็นนิมิตของทูตสวรรคซึ่งพูดวา พระองคยังทรงพระชนมอยู บางคนในกลุมของเราไปที่พระคูหา และพบทุกอยางดังที่บรรดาสตรีเลาใหฟง แตไมเห็นพระองค”
พระองคจึงตรัสกับเขาวา “เจาคนเขลาเอย ใจของเจาชางเชื่องชาที่จะเชื่อ
ขอความที่บรรดาประกาศกกลาวไว พระคริสตเจาจําเปนตองทนทรมานเชนนี้เพื่อ
จะเขาไปรับพระสิริรุงโรจนของพระองคมิใชหรือ” แลวพระองคทรงอธิบายพระ-
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คั ม ภี ร ทุ ก ข อ ที่ ก ล า วถึ ง พระองค ใ ห เ ขาฟ ง โดยเริ่ ม ตั้ ง แต โ มเสสจนถึ ง บรรดา
ประกาศก
เมื่อพระองคทรงพระดําเนินพรอมกับศิษยทั้งสองคนใกลจะถึงหมูบานที่เขา
ตั้งใจจะไป พระองคทรงแสรงทําวาจะทรงพระดําเนินเลยไป แตเขาทั้งสองรบเราพระองควา “จงพักอยูกับพวกเราเถิด เพราะใกลค่ํา และวัน ก็ลวงไปมากแลว”
พระองคจึงเสด็จเขาไปพักกับเขา ขณะประทับที่โตะกับเขา พระองคทรงหยิบขนม
ปง ทรงถวายพระพร ทรงบิขนมปงและทรงยื่นใหเขา เขาก็ตาสวางและจําพระองค
ได แตพระองคหายไปจากสายตาของเขา ศิษยทั้งสองจึงพูดกันวา “ใจของเราไมได
เรารอนเปนไฟอยูภายในหรือเมื่อพระองคตรัสกับเราขณะเดินทาง และทรงอธิบาย
พระคัมภีรใหเราฟง”
เขาทั้งสองคนจึงรีบออกเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้น พบบรรดา
อัครสาวกสิบเอ็ดคนกําลังชุมนุมกันอยูกับศิษยอื่นๆ เขาเหลานี้บอกวา “องคพระผู
เปนเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพแลวจริงๆ และทรงสําแดงพระองคแกซีโมน” ศิษย
ทั้งสองคนจึงเลาเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเลาวาตนจําพระองคไดเมื่อทรงบิขนมปง
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
"จํานวนนักบวชคาทอลิกลดลงเหมือนเลือดไหลไม่หยุด "

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงชี้ ความซื่อสัตย์ของนักบวชคาทอลิก
กําลังถูกทดสอบ เพราะสถิตจิ ํานวนนักบวชที่ออกมานัน้ ลดลงเรื่อยๆ เหมือน
"เลือดไหลไม่หยุด"
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ทรงสงสัย เกิดอะไรขึน้ กับนักบวชบางคนปฏิญาณตนตลอดชีพไปแล้ว แต่มา
ขอลาออกจากกระแสเรียก
แต่ก็มนี ักบวชบางคนลาออกด้วยเหตุ ผลที่ยอมรับได้ อาทิ พิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว ตนไม่มกี ระแสเรียกทางนี้
ทรงเตือน นักบวชต้องไม่ดําเนินชีวติ เป็ นทาสของจิตตารมณ์ทางโลก อาทิ
เงินและอํานาจ
ช่วงสายวันเสาร์ท่ี 28 มกราคมทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
ต้อนรับบรรดานักบวชทีม่ าร่วมการสัมมนาของสมณกระทรวงเพือ่ สถาบันนักบวช
ภายใต้ห ัว ข้อ "ความนบนอบและการออกจากหน้ า ที่" (Fidelity
and
Abandonment - การสัมมนานี้คอื การหารือถึงสาเหตุทน่ี กั บวชขอลาออกจาก
กระแสเรียกทีไ่ ด้รบั )
โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า
ตอนนี้ ความซื่อสัตย์กําลังถูกทดสอบ เพราะสถิตจิ าํ นวนนักบวชคาทอลิกที-่
ออกมานัน้ บ่งชี้ว่า เลือดกําลัง ไหลไม่ห ยุ ด สิง่ นี้ทํา ให้พ่อกัง วลเป็ นอย่างมาก
บางครัง้ นัก บวชบางคนขอลาออกด้ว ยเหตุ ผ ลที่ดี กล่ า วคือ เพราะหลัง จาก
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว พวกเขาพบว่าตนเองไม่มกี ระแสเรียกทางนี้ แต่กม็ -ี
บางคนทีล่ าออกหลังจากปฏิญาณตนตลอดชีพไปแล้วหลายปี คําถามของพ่อคือ
'มันเกิดอะไรขึน้ ' มันมีปจั จัยหลายอย่างทีก่ ระทบต่อความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกในยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลงเช่ น ทุ ก วัน นี้ ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแค่ เ ป็ นยุ ค ของการ
เปลี่ยนแปลงเท่านัน้ แต่มนั ยังยากที่จะแบกรักความรับผิดชอบที่เคร่งครัดและ
จริงจังด้วย
ปจั จัยพืน้ ฐานมาจากวัฒนธรรมไม่ย ั ่งยืนซึง่ นํ าไปสู่การดําเนินชีวติ แบบตามสัง่ (à la carte) มันทําให้เราเป็ นทาสของแฟชั ่นต่างๆ วัฒนธรรมนี้ทาํ ให้เกิด
ความต้องการทีจ่ ะแสวงหาทางออกด้านข้างทีจ่ ะผลักความรับผิดชอบไปให้คนอื่น
กล่าวคือ วัฒนธรรมนี้ยดั เยียดเราด้วยลัทธิบริโภคนิยม มันทําให้เราหลงลืมความ
งดงามของชีวติ อันเรียบง่ายและเคร่งครัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมนี้ยงั ทําให้เกิด
แนวคิดทีต่ ดั สินทุกสิง่ ตามความแบบของตนเอง ซึง่ มันขัดกับคุณค่าของพระวร-
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สาร เรากํา ลัง ดํา เนิน ชีว ิตอยู่ใ นสัง คมที่ก ฏเกณฑ์ท างเศรษฐกิจ เข้า มาแทนที่
ศีลธรรม สังคมทีเ่ ผด็จการเงินตราและกําไรได้เข้ามานําเสนอมุมมองทีว่ า่ คนทีไ่ ม่
ทําประโยชน์คอื คนไร้คา่
ในส่วนโลกของเยาวชน พ่อคิดว่าโลกของพวกเขาค่อนข้างซับซ้อน แต่ในเวลาเดีย วกัน นี่ เ ป็ น โลกที่ย งั อุ ด มสมบูร ณ์ แ ละท้า ทายเป็ น อย่า งยิ่ง เยาวชน
แสวงหาชีวติ ฝ่ายจิตทีเ่ ทีย่ งแท้ แต่พวกเขาสามารถถูกชักนํ าจากแนวคิดจิตตารมณ์ทางโลก นั ่นคือ การแสวงหาความสําเร็จไม่วา่ จะได้มาด้วยวิธใี ดก็ตาม การได้เงินมาแบบง่ายๆ และการหาความพึงพอใจแบบง่ายๆ ดังนัน้ เราต้องนําความ
ชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารไปมอบให้พวกเขา วัฒนธรรมเหล่านี้ต้องได้รบั การประกาศข่าวดี ถ้าหากเราไม่ตอ้ งการให้เยาวชนยอมจํานนต่อสิง่ ทีผ่ ดิ
สําหรับสถานการณ์ของคณะนักบวช พ่ออยากเตือนสติพวกท่านเกีย่ วกับสิง่ ขัดขวางการเป็ นประจักษ์พยานต่อความนบนอบ ได้แก่ โครงสร้างบริหารจัดการ
ทีซ่ บั ซ้อน ความแตกแยกภายใน การแสวงหาอํานาจ และวิธกี ารทางโลกในการ
บริหารจัดการสถาบัน ... พ่อขอร้องพวกท่านโปรดใส่ใจต่อการดําเนินชีวติ แบบพี่
น้องในหมูค่ ณะ ซึง่ ได้รบั การบํารุงเลีย้ งผ่านทางการภาวนาร่วมกัน อ่านพระวาจา
ร่วมกัน และร่วมมิสซาพร้อมกัน
28 มกราคม 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าทีท่ ําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 6 ศีลบรรพชา
หมวด 2 ผูร้ บั ศีลบรรพชา
ส่วนที่ 1 สิง่ ทีต่ อ้ งการในผูส้ มัคร
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มาตรา 1026 เพื่อทีใ่ ครจะรับศีลบรรพชาได้ เขาต้องมีเสรีภาพทีข่ าดไม่ได้ ห้ามเด็ดขาด มิให้บงั คับใครให้รบั ศีลบรรพชา ไม่ว่าด้วยวิธใี ด หรือเพราะเหตุผลใดทัง้ สิน้ หรือหันเหผูม้ คี วามเหมาะสมตามกฎหมายพระศาสนจักรไปจากการรับศีล
บรรพชา
มาตรา 1027 ผูป้ ระสงค์จะรับศีลบรรพชาเป็ นสังฆานุ กร และเป็ นพระสงฆ์ ต้อง
ได้รบั การฝึกอบรมเตรียมตัวอย่างพิถพี ถิ นั ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
มาตรา 1028 พระสังฆราชสังฆมณฑล หรืออธิการผูม้ อี ํานาจ ก่อนทีจ่ ะให้ผสู้ มัคร
รับศีลบรรพชาขันใดขั
้ นหนึ
้ ่ง ต้องสอนให้เขารูอ้ ย่างเหมาะสมถูกต้อง เกีย่ วกับศีลขัน้
ทีจ่ ะรับ และหน้าทีต่ ่างๆ ของศีลขันนั
้ น้ ด้วย
มาตรา 1029 ต้องให้บุค คลเหล่า นี้ เ ท่า นัน้ รับศีล บรรพชา คือ บุ ค คลที่ต ามการ
วินิจฉัยที่รอบคอบของพระสังฆราชเฉพาะของตน หรือของอธิการชัน้ ผูใ้ หญ่ผูม้ -ี
อํานาจ ซึ่งเมื่อได้พจิ ารณา ทุกด้านแล้วเห็นว่า เขามีความเชื่อดี เจตนาเที่ยงตรง
ความรูท้ จ่ี าํ เป็ น ชื่อเสียงดี ความประพฤติดี คุณธรรมเป็ นทีย่ อมรับ และคุณสมบัต-ิ
อื่นๆ ทัง้ ทางกายและทางจิตใจ ทีเ่ หมาะสมกับศีลบรรพชาขัน้ ทีจ่ ะรับนัน้
มาตรา 1030 พระสังฆราชเฉพาะของตน หรืออธิการชัน้ ผูใ้ หญ่ผมู้ อี ํานาจ สามารถ
ห้ามสังฆานุ กร ซึ่งมุ่งจะเป็ นพระสงฆ์ท่อี ยู่ใต้ปกครองของตน บวชเป็ นพระสงฆ์
ด้วยเหตุผลทางกฎหมายพระศาสนจักรเท่านัน้ แม้วา่ เหตุผลนัน้ ไม่เป็ นทีเ่ ปิ ดเผยก็ตาม ทัง้ นี้โดยคงไว้ซง่ึ สิทธิรอ้ งเรียนตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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มิสซาสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปั สกา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
ส. 29 เม.ย.
18:00 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

รายการมิสซา
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
ครอบครัว มารีอา ปวีญนุช ชะโลกลาง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
คุณเฮียง แซ่อ้ อื
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 30 เม.ย.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
ครอบครัวพันธุมจินดา
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
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน, หลุยส์ บัญญัติ
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, อลิซาเบธ วัลลี
แมทธิว เกียรติศกั ดิ์, คุณโทมัส อาดัมส์, คุณสมศักดิ์
มารีอา มยุรี ผลาวงศ์, อันตน อนันต์ เมฆประสาท
ยอแซฟ ภิรมย์, มารีอา โยเซฟิ น รัตนา, คุณวิรัช
ยวง พิสษิ ฐ์, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล
ญาติพ่ีน้องคค. พันธุมจินดา, พุทธโกษา, นิลริเศษ

ผู้ขอมิสซา
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
สุดารัตน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
นงเยาว์
กัลยาณี
นงเยาว์
กัลยาณี
สุดารัตน์
สุดารัตน์
สุดารัตน์
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อา. 30 เม.ย.
10:00 น. สุขสําราญ

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่
อา. 30 เม.ย.
11:30 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่
จ. 1 พ.ค.
19:00 น. สุขสําราญ

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อ. 2 พ.ค. สุขสําราญ
07:00 น.

วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
โทมัส อไควนัส จิตรภาณุ กิจปกครอง
คุณโกศล จิรังกูล, คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล, คุณเมธาสิต
คุณบุษรา จิรังกูล, คุณเติม เหงียนถิ, คุณวิไลลักษ์
ครอบครัวศรีชนะ, พัฒนกิจสิริคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
Kling M. Caldito
Ordona Family
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณถวายพระแม่มารีอา
เทเรซา นัดดา ภักดี
มารีอา วัชรีพร ทัศนโกวิท, คุณพีรพัฒน์ สุทธิภาศิลป์
ครอบครัวรุจิเรข
ครอบครัวรักอารมณ์, ลิขติ ทรัพย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ครอบครัวรุจิเรข
คุณเก้ ง แซ่ซ่ี, คุณผ่อง แซ่ซ่ี
เรนาโต ปรระพาฬ รักอารมณ์
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
ยอแซฟ คีเชียง, มารีอา อ่าย, ยอแซฟ พรชัย
มาร์ธา บุญช่วย เตชะวิจิตร์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ครอบครัว สุกญ
ั ญา ชูประเสริฐ
เปโตร ณัฐพล ผาสุข
สกุล พรหมศรีและ โสภาษิต

คค.ศรีรัตนะ
นิราวัล
ศรีชนะ
ศรีชนะ
ศรีชนะ
Ordona
วัชรีพร
ยุพารัตน์
ลาวรรณ
ไพลิน
ยุพารัตน์
วัชรีพร
ลาวรรณ
ยุพดี
ยุพดี
ธิมาภรณ์
สุกญ
ั ญา
ราตรี
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อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พ. 3 พ.ค. สุขสําราญ
19:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พฤ. 4 พ.ค. สุขสําราญ
07:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

มารีอา โดเมนิกา มัซซาเรลโล กนกวรรณ
มารีอา องุ่น ตรีมุข
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
มารี เรเลน ลามาช
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ครอบครัวอภิรมย์ภารดา
มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
ครอบครัวแตงอ่อน, คุณดวงใจ แตงอ่อน
ครอบครัว ล้ วน จิระธนานันท์
ครอบครัว ประวิทย์ จริยาวัฒนกุล
ยอแซฟ วรรณดี ลือพร้ อมชัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ, คุณวิวัฒน์ ภุมรา
เปาโล พยัคฆ์ จันทรักษ์
เปรโต ถนอม, อันนา สังเวียน สุวรรณราช
มารีอา เซี่ยมเอ็ง, มารีอา ดวงพร, เปโตร พรชัย
พอล เทพศิริ ศิริโรจน์, คุณสมพร บํารุงรักษ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ครอบครัวเปาโล สรศิลป์ ศรีเคน
เทเรซา ธีราภรณ์ แซ่โค้ ว และลูกๆ
คุณธีระยุทธ สิงห์สา, คุณประภาศิริ หาญสกุล
มารีอา ชัชวลี ไมตรี
คุณแสวง อาวารี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
เซซิลิอา นพรัตน์ ชมประทีป
สเตฟาโน อรุณ บุญเจริญ, คุณดั้ง แซ่หาญ
อังเนส โรสา บุญเจริญ

กนกวรรณ
องุ่น
มลวิภา
อัญชลี
ปุณณาพร
พี
ปุณณาพร
สุรัตน์ดา
ศันสมิร์
วาริณี
อัญชลี
ธนพร
ไพลิน
ชนิษฎา
จิรเดช
-/กนกวรรณ
-
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วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศ. 5 พ.ค. สุขสําราญ ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
19:00 น.
คุณพรชัย ขันดวง, คุณศนานุพงษ์ ดําเนินงาม
คุณน้ อย ฮว่างวัน
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เปโตร เอี้ยวฉันท์, เปโตร สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงค์
เปโตร จือเซีย แซ่อ้ งึ , อันนา เซียน แซ่เจา
อันนา ซิวลั้ง แซ่โจว, มารีอา นันทภัณ แววประเสริฐ
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ แซ่แต้ , ยอแซฟ พีระ
รอเร้ นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาสดิ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ไพลิน
พรชัย
ธีระ
วัชระ
ไพลิน
ไพลิน
-
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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. รับสมัครเด็กโปรยดอกไม้: วันอาทิตย์ท่ี 18 มิถุนายน 2017 เป็ นวัน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้ า จึงรับสมัครเด็กโปรยดอกไม้ ไม่ จํากัดเพศ อายุไม่ เกิ น 16 ปี รับสมัครตั้งแต่ วนั นี้ – 21
พฤษภาคม 2017 ผูท้ ี่สนใจลงชื่อสมัครได้ที่โต๊ะวางเครื่องบู ชาหน้าวัด
หรือที่สํานักงานวัด
หมายเหตุ : เริ่มซ้ อมตั้งแต่ วันอาทิตย์ท่ี 21 พฤษภาคม 2017 ทุกวัน
อาทิตย์เวลา 12:30 – 14:30 น. อาจมีซ้อมวันเสาร์บ่าย 1-2 ครั้ง
4. ส่งศีลต้นเดือน: ทางวัดส่งศีลต้ นเดือนประจําเดือนพฤษภาคมในวันพุธที่
3 และวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2017
5. วินเซนเดอปอล: สัปดาห์หน้ าเป็ นอาทิตย์ต้นเดือน วินเซนเดอปอล ขอ
เชิญทุกท่านร่วมบริจาคแก่ผ้ ูยากไร้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ถอื กล่องอยู่หน้ าวัด
6. เข้าเงียบพระสงฆ์ประจํ าเดือนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: จัดเข้ าเงียบ
ระหว่างวันพุธที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม ทางวัดจึ งงดมิสซาวันดังกล่าว

