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สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ปี A)

เราเป็ นหนทาง ความจริง และชีวติ

ยน 14:6
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ยน 14:1-12
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาสานุศิษยวา “ใจของทานทั้งหลายจงอยาหวั่นไหวเลย จงเชื่อในพระเจา และเชื่อในเราดวย ในบานพระบิดาของเรา มีที่พํานัก
มากมาย ถาไมมี เราคงบอกทานแลว เรากําลังไปเตรียมที่ใหทาน และเมื่อเราไป และ
เตรียมที่ใหทานแลว เราจะกลับมารับทานไปอยูกับเราดวย เพื่อวาเราอยูที่ใด ทาน
ทั้งหลายจะอยูที่นั่นดวย ที่ที่เราจะไปนั้น ทานรูจักหนทางแลว
โทมัสทูลวา “พระเจาขา พวกเราไมทราบวาพระองคจะเสด็จไปที่ใด แลวจะ
รูจักหนทางไดอยางไร”
พระเยซูเจาตรัสตอบเขาวา “เราเปนหนทาง ความจริง และชีวิต ไมมีใครไปเฝา
พระบิดาไดนอกจากผานทางเรา ถาทานทั้งหลายรูจักเรา ทานก็รูจักพระบิดาของเรา
ดวย บัดนี้ ทานก็รูจักพระบิดา และเห็นพระองคแลว”
ฟลิปทูลวา “พระเจาขา โปรดทําใหพวกเราไดเห็นพระบิดาเถิด เทานี้ก็พอแลว”
พระเยซูเจาตรัสวา “ฟลิปเอย เราอยูกับทานมานานเพียงนี้แลว ทานยังไมรูจัก
เราอีกหรือ ผูที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาดวย ทานพูดไดอยางไรวา ‘โปรดทําใหพวกเรา
ไดเห็นพระบิดาเถิด’ ทานไมเชื่อหรือวา เราดํารงอยูในพระบิดา และพระบิดาทรงดํารง
อยูในเรา วาจาที่เราบอกกับทานทั้งหลายนี้ เรามิไดพูดตามใจของเรา แตพระบิดา
ผูสถิตในเรา ทรงกระทํากิจการของพระองค ทานทั้งหลายจงเชื่อเราเถิดวา เราดํารง
อยูในพระบิดา และพระบิดาก็ทรงดํารงอยูในเรา หรืออยางนอยทานทั้งหลายจงเชื่อ
เพราะกิจการเหลานี้เถิด เราบอกความจริงกับทานทั้งหลายวา ผูที่เชื่อในเรา ก็จะทํา
กิจการที่เรากําลังทําอยูดวย และจะทํากิจการที่ใหญกวานั้นอีก เพราะเรากําลังจะไป
เฝาพระบิดา”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"คริสตชนต้องปฏิเสธการโกง
การเห็นแก่ตวั การอิจฉา และการนินทา"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน การทีค่ ริสตชนจะเป็ นแสงสว่างส่องโลกและเป็ นเกลือดองแผ่นดิน เราต้องเป็ นอิสระจากการโกง
การหลีกหนีจากการโกง ต้องทําต่อเนื่องทุกวัน เพราะการโกงไม่มวี นั จบสิน้
นอกจากนี้ เรายังต้องปฏิเสธเมล็ดพันธุ์สกปรกที่เกิดจากความเห็นแก่ตวั
ความอิจฉา และการนินทาเพราะสิง่ นี้ทาํ ลายสังคมของเรา
ตอนท้าย สัตบุรษุ ร่วมเปล่งเสียง "วีวา่ ปาปา" เพือ่ ให้กาํ ลังใจพระสันตะปาปา
หลังมีผไู้ ม่ประสงค์ดตี ดิ โปสเตอร์โจมตีพระองค์หลายแห่งทัวกรุ
่ งโรม
ช่วงเทีย่ งวันอาทิตย์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงออกมานํ า สวดทูต สวรรค์แ จ้ง ข่า ว ณ ลานหน้ า มหาวิห ารนั ก บุ ญ เปโตร
วาติกนั พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ว่า "ท่านทัง้ หลายเป็ น
เกลือดองแผ่นดินและเป็ นแสงสว่างส่องโลก"
พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปนั ว่า
คริสตชนได้รบั กระแสเรียกให้มอบรสชาติทด่ี ใี ห้กบั ชีวติ ของตน และในเวลาเดียวกัน เรายังต้องหลีกหนีจากเมล็ดพันธุส์ กปรกอันเนื่องมาจากความเห็นแก่ตวั
ความอิจฉา และการนินทา เมล็ดพันธุส์ กปรกเหล่านี้ทาํ ลายโครงสร้างสังคมของเรา ทัง้ ทีส่ งั คมนี้ควรจะเป็ นสถานทีซ่ ง่ึ ต้อนรับทุกคน ร่วมแบ่งปนั ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน และทําให้เกิดการคืนดีกนั
การจะเติมเต็มพันธกิจนี้ อันดับแรกเลย เราต้องเป็ นอิสระจากซากเน่ าเปื่ อย
อันเนื่องจากการโกงตามจิตตารมณ์ทางโลก การชําระตัวเองให้บริสุทธิจากการ์
โกงไม่มวี นั สิน้ สุด มันเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องทําอย่างต่อเนื่อง ทําทุกๆ วัน
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พระเยซูทรงสอนว่าไม่มใี ครจุดตะเกียงแล้วนํ าไปไว้ใต้ถงั ดังนัน้ เรามีหน้าที่
และความรับผิดชอบอันยิง่ ใหญ่ต่อพระพรทีเ่ ราได้รบั กล่าวคือ เราต้องอย่าดูแล
แสงแห่งความเชือ่ ซึง่ อยูใ่ นตัวเราว่าเป็ นเหมือนสมบัตขิ องเราคนเดียว เพราะนี่คอื
ผลงานของพระคริสตเจ้าและพระจิต ตรงกันข้าม เราถูกเรียกมาเพื่อทําให้แสงนี้
ส่องสว่างในโลก และมอบแสงนี้ให้ทุกคนผ่านทางกิจการดีงามทีเ่ รากระทํา
หลังการภาวนาจบลง สัตบุรุษจํานวนมากได้ส่งเสียง "วีวา่ อิล ปาปา" (Viva
il Papa - พระสันตะปาปาทรงพระเจริญ) เพือ่ ให้กําลังใจพระสันตะปาปาอย่างกึกก้อง ภายหลังเมือ่ วานนี้ ได้ม ี "มือมืด" นําโปสเตอร์โจมตีพระสันตะปาปาฟรังซิส ไปติดทั ่วกรุงโรม
ใจความสําคัญบนโปสเตอร์เป็ นการถามพระสันตะปาปาว่า "ความเมตตา
ของท่า นอยู่ท่ีไหน" เนื้อ หาในนัน้ เป็ นการกล่ า วถึง กรณี ของ "กลุ่ ม อัศ วิน แห่ ง
มอลตา" ซึง่ พระสันตะปาปาทรงเข้าไปยับยัง้ การปลดนายกรัฐมนตรีของพวกเขา
และขอร้องให้ผนู้ ําของกลุ่มทีส่ ั ่งปลดนายกฯ ลาออกจากตําแหน่ง
ทัง้ นี้ อัศวินแห่งมอลตา มีผดู้ แู ลคือ "พระคาร์ดนิ ลั เรย์มอนด์ เบิรค์ " ซึง่ เป็ น
หนึ่งในคาร์ดนิ ัลสายอนุ รกั ษ์นิยมสุดขัว้ และมีความเห็นต่างกับพระสันตะปาปา
หลายครัง้ รวมทัง้ เป็ นหนึ่งในสีพ่ ระคาร์ดนิ ัลทีน่ ํ าจดหมายทีถ่ ามพระสันตะปาปา
เกีย่ วกับความถูกต้องในสมณสาสน์ "ความรักในครอบครัว" (Amoris Laetitia)
มาเผยแพร่ต่อสือ่ มวลชน เพือ่ กดดันพระสันตะปาปาให้ตอบคําถามพวกเขา
ส่วนอีกกรณีทถ่ี ูกอ้างถึงบนโปสเตอร์คอื "คณะฟรานซิสกันในฝรั ่งเศส" ซึ่ง
พระสัน ตะปาปาทรงสั ่งระงับ พวกเขาจากการถวายมิส ซาลาติน (จารีต ก่ อ น
สังคายนาวาติกนั ที่ 2)
อย่า งไรก็ต าม ยัง ไม่ม ีกลุ่ มไหนออกมาแสดงตนว่า อยู่เ บื้อ งหลัง การทํา โปสเตอร์โจมตีพระสันตะปาปา
5 กุมภาพันธ์ 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 6 ศีลบรรพชา
หมวด 2 ผูร้ บั ศีลบรรพชา
ส่วนที่ 2 สิง่ จํ าเป็ นต้องมีก่อนบวช
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(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)
มาตรา 1036 เพือ่ สามารถรับศีลบรรพชาเป็ นสังฆานุ กร หรือเป็ นพระสงฆ์ ผูส้ มัคร
ต้องยื่นแสดงเจตจํานงทีเ่ ขียน และเซ็นด้วยมือของตนเองต่อพระสังฆราชของตน
หรืออธิการชัน้ ผูใ้ หญ่ผูม้ อี ํานาจ ในข้อความแสดงเจตจํานงนัน้ เขายืนยันว่า เขา
ขอรับศีลบรรพชาด้วยตนเอง และอย่างอิสระ และสมัค รใจอุ ทิศตนรับใช้ในงาน
ศาสนบริก ารพระศาสนจัก รตลอดไป ขณะเดีย วกัน ก็ข ออนุ ญ าตให้เ ขารับ ศีล
บรรพชา
มาตรา 1037 ผูส้ มัครเป็ นสังฆานุ กรถาวร ซึง่ ไม่แต่งงาน เช่นเดียวกัน ผูส้ มัครเป็ น
พระสงฆ์ ต้องไม่อนุ ญาตให้รบั ศีลบรรพชาเป็ นสังฆานุ กร เว้นไว้แต่ว่าเขายอมรับ
ข้อบังคับการถือโสดต่อหน้ าพระเจ้า และพระศาสนจักรอย่างเปิ ดเผย ตามจารีต
พิธกี รรมกําหนดไว้ หรือเขาได้ปฏิญาณตนตลอดชีพในสถาบันนักพรตแล้ว
มาตรา 1038 จะห้ามสังฆานุ กร ซึ่งปฏิเสธที่จะบวชเป็ นพระสงฆ์ ปฏิบตั ิหน้ า ที่
สังฆานุกรทีเ่ ขาได้รบั ไม่ได้ เว้นไว้แต่วา่ เขาถูกห้ามเพราะข้อขัดขวางตามกฎหมาย
พระศาสนจักร หรือเพราะเหตุอนั หนักอย่างอื่นบางประการ ซึง่ ต้องตัดสินตามการวินิจฉัยของพระสังฆราชสังฆมณฑล หรือของอธิการชัน้ ผูใ้ หญ่ผมู้ อี าํ นาจ
มาตรา 1039 ทุกคนทีจ่ ะรับการบวชในขัน้ ใดขัน้ หนึ่ง ต้องใช้เวลาเข้าเงียบอย่างน้อย 5 วัน ณ สถานที่ และตามวิธที ผ่ี ูใ้ หญ่ผทู้ รงอํานาจกําหนด ก่อนดําเนินการบวช พระสังฆราชต้องแน่ใจว่าบรรดาผูส้ มัครได้เข้าเงียบดังกล่าวอย่างดีเท่าทีค่ วร
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มิสซาสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปั สกา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ผู้ขอมิสซา
ส. 13 พ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
18:00 น. สุขสําราญ มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
Clara and Teresa, คุณเมษยา คงศรี
Clara
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับคค.เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ, เซซีลีอา เนียม รัตนธํารงกุล
อังเดร สมบัติ, ยอแซฟ ชลอ รัตนธํารงกุล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 14 พ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
สิริกาญจน์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ
เทเรซา กัลป์ ยาณี สุวรรณจิต, เทเรซา นงเยาว์ อุชชิน
นงเยาว์
นงเยาว์/สําราญ
เทเรซา มนัส อุชชิน, คุณสราวุธ สุพรรณพิทกั ษ์
สําราญ
โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์ สําราญ
อักเนส ปพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, คุณปรีชา สําราญ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
นงเยาว์
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน, หลุยส์ บัญญัติ
นงเยาว์
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, อลิซาเบธ วัลลี
นงเยาว์
มัทธิว เกียรติศกั ดิ์, คุณโทมัส อาดัมส์, คุณสมศักดิ์
เปาโล ควน, เบเนดิ๊ก สุพร, อักเนส ทองใบ, คุณสงัด ลูก/ปวีณนุช
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
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อา. 14 พ.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
10:00 น. สุขสําราญ ผู้สงู อายุท่เี กิดในเดือนนี้ทุกท่าน
ชมรมผู้สงู อายุ
คุณโกศล จิรังกูล, คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล, คุณเมธาษิต ศรีชนะ
คุณบุษรา จิรังกูล, คุณเติม เหงียนถิ, คุณวิไลลักษ์
ศรีชนะ
ครอบครัวศรีชนะ, พัฒนกิจสิริคุณ
ศรีชนะ
มารีอา จําลอง ผ่องใส
จําลอง
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณอํานวย ทิพย์น้อย
-/สุทดิ า
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
รุ่งโรจน์
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
รุ่งโรจน์
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
รุ่งโรจน์
มารีอา ฮุ่ยลั้ง, คุณเซี่ยมลั้ง, คุณเซี่ยมเช็ง
สําราญ
คุณเซี่ยมเตียว, ยวง ฮุ่ยเช็ง, โยเซฟ สํารวย, คุณซุกคิน สําราญ
เซซีลีอา เนียม รัตนธํารงกุล
อังเดร สมบัติ, ยอแซฟ ชลอ รัตนธํารงกุล
ชมรมผู้สงู อายุ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 14 พ.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
11:30 น. สุขสําราญ Rev. Fr. Ha Nguyen Manh
V. Sulit, Bella Sawtos, ครอบครัวพานิชเกษม
Mr. Christian Smillin, คุณจวง เลาหะสราญ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
John Wivd, Cary, Teofila, Clemente
เปาโล ธีระ ปัญจทรัพย์
คุณปราญจ์ชลี พัชร์สตุ วิมล
อันนา ส่งศรี บุญชูช่วย ผู้ล่วงลับทุกคนในครอบครัว
เซซีลีอา เนียม รัตนธํารงกุล
อังเดร สมบัติ รัตนธํารงกุล
ยอแซฟ ชลอ รัตนธํารงกุล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

Sulit
มัทนา
Manutsanan
Sulit
ปัณฑา
Manutsanan
มัทนา
-
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จ. 15 พ.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
สกุล
19:00 น. สุขสําราญ ครอบครัวอภิรมย์ภารดา, เปโตร ณัฐพล ผาสุก
ปุณณาพร/สกุล
มารีอา ณัฐนิช สุขสวัสดิ์, คุณรุ่งโรจน์ โรจนศักดา
กฤษณ์/เปโตร กําแหง, เปาโล สรศิลป์ , เทเรซา ธีราภรณ์
วัชรีพร
มารีอา วัชรีพร ทัศนโกวิท, คุณพีรพัฒน์ สุทธิภาศิลป์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , เซซิลิอา นพรัตน์
-/จิรเดช
ปุณณาพร
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ เดโชพล
สายใจ
คาร์โล เหรียญ มายอด, ลูซีอา วิระวรรณ มายอด
มารีอา ภาวดี มายอด, คุณผ่อง แซ่ซ่ี, คุณหวง แซ่ซ่ี สายใจ/วัชรีพร
-/วัชรีพร
มารีอา เหมี่ยวตน แซ่ต้งั , คุณเก้ ง แซ่ซ่ี
มาระโก ชําเจียว แซ่เอี้ยว, คุณสมศักดิ์ ยันเกื่อกูล
เซซีลีอา เนียม รัตนธํารงกุล
อังเดร สมบัติ, ยอแซฟ ชลอ รัตนธํารงกุล
พชรเดช
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
พชรเดช
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อ. 16 พ.ค. สุขสําราญ เปโตร สุรศักดิ์ กิจสวัสดิ์, คุณเพ็ญนิภา กิจประชุม
07:00 น.
ครอบครัว รักษ์มณี, ครอบครัว หอมดํารงศักดิ์
คุณพรชัย ขันดวง, คุณศานุพงษ์ ดําเนินงาน
ครอบครัว แตงอ่อน, ครอบครัว รุจิเรข
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
คุณดม - คุณละม่อม ขันดวง, คุณอมรา ใจเย็น
เปาโล ลมบน, มารีมดั ดาเรนา จํารัส ศิริจันทร์
ยอแซฟ พายุ ศิริจันทร์
ฟรังซิสโก สมบุญ แจวเจริญ
มารีอา มัดดาเลนา บุญสม แจวเจริญ
ครอบครัว รุจิเรข
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

เพ็ญนิภา
พรชัย
/ยุพารัตน์
วัชระ
พรชัย
ยุพารัตน์
ลัดดา
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พ. 17 พ.ค. สุขสําราญ ครอบครัว วราพร เจนใจ, เทเรซา นัดดา ภักดี
วราพร/19:00 น.
มารีอา ธมนธรณ์, เซซีลีอา ชนันต์ธร หิรัญนันท์พล
ครอบครัว เจริญสุข, ครอบครัวจําปาถิ่น
อภิชาติ/อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไพลิน
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณบัวเทศ ไชยวงศ์
-/เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
เทเรซา มาลีวรรณ ยิ้มฉลวย, คุณสนิท ยิ้มฉลวย
ยุพิน
เปาโล ลมบน, มารีอา มัดดาเรนา จํารัส ศิริจันทร์
ลัดดา
ยอแซฟ พายุ ศิริจันทร์
ลัดดา
ยวงบัปติสตา ลมัย เจริญสุข, หลุยส์ พิชัย เจริญสุข
อภิชาต
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พฤ. 18 พ.ค. สุขสําราญ ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ไพลิน
07:00 น.
มารีอา อัมพรศรี ศิริจันทร์ และครอบครัว
มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั , คุณน้ อยฮว่างวัน
-/ธีระ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
มารีอา กวี เตริ่นถิ, อันนา เดะ หวูถ,ิ คุณยู เตริ่นวัน
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ แซ่แต้ , ยอแซฟ พีระ
ไพลิน
รอเร้ นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาท
ไพลิน
เทเรซา ประไพ จําปาถิ่น, เปโตร รณพร จําปาถิ่น
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สุวภัทร
ศ. 19 พ.ค. สุขสําราญ ครอบครัว อภิรม์ภาราดา, ครอบครัว ฉลองราษฎร์
สุภาภรณ์
19:00 น.
คุณวรรณทนี ขุนชัง และครอบครัว ศุกระศร
ธนกร
มารีอา องุ่น ตรีมุข, ครอบครัว แตงอ่อน, ศรีสลวย
องุ่น/เอลีซาเบธ ของขวัญ อธิศยั ตระกูล
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พชรเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
อันนา อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เลดิ่ว ติ่ว
เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, คุณอุทุมพร สาณะเสน คค.สาณะเสน
คค.สาณะเสน
คุณจินตนา นวมะชิติ, คุณสาเรศ สาณะเสน
คค.สาณะเสน
คุณอวบ สาณะเสน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-
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1. 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
2. งดมิสซา: วันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017
3. 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
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4. 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
อภิบาลทีว่ ดั ของเรา ขอต้อนรับด้วยความยินดี คุณพ่อจะเริ่มงานตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 เป็ นต้นไป
5. 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
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6. เงินบริจาคมหาพรต: ทางวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ ได้ รวบรวมเงินบริ จาค
เพื่อพี่น้องผู้ยากไร้ ในเทศกาลมหาพรตปี นี้
ยอดบริจาคทั้งสิ้ น 49,372 บาท
60% = 29,623.20 บาท ทางวัดจะนําส่งเขต 2
40% = 19,748.80 บาท ทางวัดจะนําส่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ขอขอบคุณในนํา้ ใจดี และขอแม่พระกุหลาบทิพย์อวยพรแก่พ่ีน้องทุกท่าน
7. ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์: ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านร่ วมฉลองวัดแม่ พระกุ ห ลาบทิ พ ย์ ในวัน อาทิ ต ย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 พิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ เวลา 17:00 น. โดย พระสงฆ์ บ วชครบ 25 ปี
เป็ นประธาน
8. คําสอนผูใ้ หญ่วนั อาทิตย์: ทางวัดจะจัดให้ มีการเรียนการสอน คําสอน
สําหรับผูใ้ หญ่ เพื่อความรู้หลักศาสนาคริสต์ หรือเพือ่ เตรียมตัวรับศีลล้างบาปเป็ นคริ สตชน เริ่มเรี ยนวันที่ 4 มิ ถุนายน 2017 เวลา 11:30 –
13:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านพักพระสงฆ์ ขอเชิญพี่นอ้ งช่วยประชาสัม พัน ธ์ บอกต่ อ หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และ
สมัครเรียนได้ที่สํานักงานวัด

