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สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา (ปี A)

ถ้ าท่ านทั้งหลายรักเรา
ท่ านจะปฏิบัตติ ามบทบัญญัติของเรา

ยน 14:15
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สัปดาหที่ 6 เทศกาลปสกา (ป A)

ยน 14:15-21

เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา “ถาทานทั้งหลายรักเรา
ท า นจะปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องเรา และเราจะวอนขอพระบิ ด า แล ว
พระองค จ ะประทานผู ช ว ยเหลื อ อี ก องค ห นึ่ ง ให ท า น เพื่ อ จะอยู กั บ ท า น
ตลอดไป คือพระจิตแหงความจริง ซึ่งโลกรับไวไมได เพราะมองพระองคไม
เห็น และไมรูจักพระองค แตทานทั้งหลายรูจักพระองค เพราะพระองคทรง
ดํารงอยูกับทาน และอยูในทาน เราจะไมทิ้งทานทั้งหลายใหเปนกําพรา เรา
จะกลับมาหาทาน ในไมชา โลกจะไมเห็นเรา แตทานทั้งหลายจะเห็นเรา
เพราะเรามีชีวิต และทานก็จะมีชีวิตดวย
ในวันนั้น ทานจะรูวา เราอยูในพระบิดาของเรา ทานอยูในเรา และเรา
อยูในทาน ผูที่มีบทบัญญัติของเรา และปฏิบัติตาม ผูนั้นรักเรา และผูที่รักเรา พระบิดาของเราก็จะทรงรักเขา และเราเองก็จะรักเขา และจะแสดงตน
แกเขา”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"พระเจ้าให้อตั ลักษณ์ ความเป็ นลูกของพระให้เรา
ดังนัน้ เราต้องมอบสิ่งนี้ ให้ลกู ของเราด้วย"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน พระเจ้าทรงให้อตั ลักษณ์ความเป็ น
"ลูกของพระ" ให้กบั เรา ดังนัน้ เราต้องมอบอัตลักษณ์ความเป็ นลูกของพระให้กบั
ลูกๆ ของเราด้วย
ทรงกล่าวติดตลก พระเจ้าทรงสร้างโลกและให้ทุกสิง่ กับมนุ ษย์ ไม่วา่ การเป็ น
เจ้านายปกครองแผ่นดินหรือสัตว์ แต่ทาํ ไมพระเจ้าไม่ให้เงินกับมนุ ษย์ตอนสร้างโลก!
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ท่ผี ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงถวายมิส ซาเช้า ในวัด น้ อ ยประจํา หอพัก ซางตา มาร์ธ า บทอ่ า นวันนี้ จ าก
หนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิง ส่วนบทเพลงสดุดวี นั นี้ (8:3-9)
มีใจความว่า "มนุ ษย์เป็ นผูใ้ ดเล่าทีพ่ ระเจ้าจะระลึกถึงเขา พระองค์ทรงทําให้เขาตํ่ากว่าพระองค์ แต่เพียงนิดเดียว และทรงสวมความมีศกั ดิศรี
์ กบั อํานาจให้เขา"
พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า
การที่พระเจ้าสร้างมนุ ษย์ชายและหญิง พระองค์ทรงมอบของขวัญให้เราสามอย่า ง สิ่ง แรกเลยที่พ ระเจ้า ทรงมอบให้ม นุ ษ ย์ก็ค ือ ดีเ อ็น เอของพระองค์
พระองค์ทรงสร้างเราตามพระฉายาลักษณ์ ของพระองค์ เราจึงเป็ นเหมือนกับ
พระเจ้า มันก็เหมือนเวลาที่เรามีลูกชาย ลูกก็ได้รบั อัตลักษณ์ตวั ตนของเราไปด้วย ถ้าลูกชายเป็ นคนดี คนเป็ นพ่อก็ภูมใิ จในตัวลูกไปด้วยใช่ไหม แต่ถา้ ลูกเป็ น
คนไม่ดี พ่อก็ให้ความเป็ นธรรมกับเขาอยู่แล้ว ทีส่ าํ คัญพ่อก็เฝ้ารอลูกคนนัน้ เสมอ
พระเจ้าทรงให้อตั ลักษณ์ความเป็ นลูกของพระให้กบั เรา ดังนัน้ เราต้องใส่อตั ลักษณ์ ค วามเป็ นลูกของพระลงไปในตัวลูก ของเราด้ว ย เพราะเราทุกคนเป็ น
เหมือนพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ เราเป็ นลูกของพระเจ้า
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ของขวัญอย่างทีส่ องทีพ่ ระเจ้าให้เราก็คอื การสร้างโลก พระเจ้าทรงประทานโลกให้กบั เรา พระองค์ทรงให้เราปกครองแผ่นดิน เป็ นนายของปลาในทะเลและ
นกในอากาศ เมื่ อ พระองค์ ท รงสร้ า งโลก หน้ า ที่ ข องเราคื อ ทํ า ให้ โ ลกนี้
เจริญก้าวหน้า อย่าทําลายโลกเด็ดขาด แต่จงดูแลโลก พระเจ้าให้เราทุกอย่าง แต่
พ่อเคยคิดแบบตลกๆ นะ พระเจ้าให้เราทุกอย่าง แต่พระเจ้าไม่ให้เงินกับเรา!
แล้ว ใครให้เ งินกับ เราล่ ะ พ่อ ก็ไ ม่รู้เ หมือ นกัน เรื่อ งนี้ คุ ณ ยายของพ่อ สอนว่า
'ปี ศาจจะเข้ามาทางกระเป๋าสตางค์เสมอ' แต่โดยสรุป พระเจ้าทรงให้มนุ ษยชาติ
ปกป้องโลก นี่คอื ของขวัญทีพ่ ระองค์ให้กบั เรา
ของขวัญอย่า งที่สามที่พระเจ้า ให้ก็คอื ความรัก เป็ นความรักที่แบ่งป นั กัน
ระหว่างชายกับหญิง มันคงไม่ดสี ําหรับผูช้ ายที่จะอยู่คนเดียว พระเจ้าจึงสร้าง
คู่ครองมาให้เขา ในความรักนี้ พระเจ้าทรงมอบการพูดจากันด้วยความรักให้กบั
มนุษย์ นี่เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งดํารงอยูใ่ นความรักของชายและหญิง
ดังนัน้ ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับของขวัญเหล่านี้ทพ่ี ระเจ้าทรงให้เรา
ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานสําหรับการปกปกั รักษาอัตลักษณ์ในการเป็ นลูก
ของพระองค์ พระหรรษทานสําหรับการทํางานดูแลรักษาสิง่ สร้าง และพระหรรษทานสําหรับการเรียนรูท้ จ่ี ะรักให้มากขึน้ ในแต่ละวัน
7 กุมภาพันธ์ 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าทีท่ ําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 6 ศีลบรรพชา
หมวด 2 ผูร้ บั ศีลบรรพชา
ส่วนที่ 3 เรือ่ งผิดกฎเกณฑ์และข้อขัดขวาง

มาตรา 1040 ห้ามบุคคลทีม่ ขี อ้ ขัดขวางใด ๆ รับศีลบวช ไม่ว่าข้อขัดขวางนัน้ จะ
เป็ นชนิดถาวร ซึง่ มีช่อื ว่า “เรือ่ งผิดกฎเกณฑ์” หรือชนิดธรรมดา ไม่มขี อ้ ขัดขวางใด
เกิดขึน้ นอกจากทีจ่ ะกล่าวถึงในมาตราต่อไปนี้
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มาตรา 1041 บุคคลต่อไปนี้ เป็ นผูผ้ ดิ กฎเกณฑ์ รับศีลบวชไม่ได้
ั ่ อนในรูปแบบใดแบบหนึ่ง หรือป่วยทางจิตอย่างอื่น ซึง่
1. บุคคลผูม้ จี ติ ฟนเฟื
เมื่อได้ปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว มีความเห็นว่า ความเจ็บป่วยนัน้ ทําให้เขาไม่สามารถทําหน้าทีศ่ าสนบริกรได้อย่างถูกต้อง
2. บุคคลผูม้ คี วามผิดหนัก เพราะทิง้ ความเชื่อ เพราะยึดถือข้อความเชื่อทีผ่ ดิ
หรือเพราะแยกตัวออกจากพระศาสนจักรคาทอลิก
3. บุคคลผูท้ พ่ี ยายามแต่งงาน แม้จะเป็ นการแต่งงานตามพิธที างบ้านเมืองก็ตาม ไม่ว่าในขณะทีเ่ ขาเองมีขอ้ ขัดขวาง เพราะพันธะทางศีลแต่งงาน หรือเพราะ
ศีลบวช หรือเพราะศีลบนสาธารณะถือพรหมจรรย์ตลอดชีพ หรือในขณะทีฝ่ า่ ยหญิง
มีพนั ธะทางศีลแต่งงานอย่างถูกต้องอยู่แล้ว หรือมีศีลบนถือศีลพรหมจรรย์ชนิด
เดียวกัน
4. บุคคลผูท้ ไ่ี ด้ฆา่ คนโดยเจตนา หรือจัดให้มกี ารทําแท้งโดยมีผล และทุกคน
ทีม่ สี ว่ นร่วมในการทําแท้งนัน้
5. บุคคลผู้ท่ที ําให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพิการอย่างร้ายแรง และด้วยเจตนาร้าย
หรือผูท้ พ่ี ยายามฆ่าตนเอง
6. บุคคลผูท้ ่ที ํากิจการของศีลบวช ซึ่งสงวนไว้สําหรับขัน้ พระสังฆราช หรือ
สําหรับขัน้ พระสงฆ์ โดยที่ตวั เขาเองขาดศีลบวชในขัน้ นัน้ ๆ หรือมีศีลบวชในขัน้
นัน้ ๆ แต่ถูกห้ามปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พราะถูกโทษพระศาสนจักรอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่า
โทษนัน้ จะเป็ นโทษจากการประกาศ หรือจากการตัดสิน
(อ่านต่อฉบับหน้ า)
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มิสซาสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปั สกา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 20 พ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
18:00 น. สุขสําราญ มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ, แบร์นาแด๊ต ปัญจนารถ
คุณเบญจมาศ มณีสาร, Mr. Jung soo Park
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับคค.เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ, อันตน สําเริง โกญจนาท
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
เทเรซา สมถวิล, คุณผิว เรียงเครือ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 21 พ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ
เทเรซา กัลยาณี สุวรรณจิต, เทเรซา นงเยาว์ อุชชิน
เทเรซา มนัส อุชชิน, มารีอา ลํายอง อุชชิน
ครอบครัว มารีอา ปวีณนุช ชะโลกลาง
สําหรับผู้ป่วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรษุ ผุ้ล่วงลับ
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน, หลุยส์ บัญญัติ
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, อลิซาเบธ วัลลี
แมทธิว เกียรติศกั ดิ์, คุณโทมัส อาดัมส์, คุณสมศักดิ์
มารีอา มยุรี ผลาวงศ์, อันตน อนันต์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา
ฉัตรทิพย์
เริงจิต
ชนิษฎา
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
วิภาวินี
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
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อา. 21 พ.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
10:00 น. สุขสําราญ คุณโกศล จิรังกูล, คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล, คุณเมธาษิต
คุณบุษรา จิรังกูล, คุณเติม เหงียนถิ, คุณวิไลลักษ์
ครอบครัวศรีชนะ พัฒนกิจสิริคุณ
เปโตร จิรภัทร บุญเนตร, คุณวันวิสา สุขอุดม
ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุ่มเล็ก
คุณตุ้ย นักพรรษาและครอบครัว
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , เปาโล ผุย นักพรรษา
เปาโล อเนก สุขอุดม, คุณสมนึก สุขอุดม
ลูซีอา ผสดี แสวงทรัพย์
ร็อค เมือง, มารีอา กุหลาบ ดีสดุ จิต ญาติพ่ีน้อง
มัทธิว สมมิตร, โรซา ลัดดา นิชราวิสทุ ธิ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ศรีชนะ
ศรีชนะ
ศรีชนะ
สุนทรี/-

อา. 21 พ.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
11:30 น. สุขสําราญ Emily Riva
Emily
มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
คุณพัฒนา ทองธิว, คุณวิชัย สายแสง, คุณราตรี
คุณด้ วง ลี้ยาง, คุณยี่ส่นุ พานิช, ครอบครัวจุลละมณฑล
ครอบครัวริ้วงาม, ครอบครัวลี้ยาง
อันนา ละม่อม วงศ์ภักดี
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พรนภา
จ. 22 พ.ค.

งดมิสซา

อ. 23 พ.ค.

งดมิสซา
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พ. 24 พ.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
ศุภกร
19:00 น. สุขสําราญ เปโตร ณัฐพล ผาสุก, คุณพีรยุทธ ขยันสํารวจ และคค. -/แบร์นาแด๊ต
คุณชนัญชิฎา พีระวิทยาภาณ์, คุณเจได
ชนัญชิฎา
ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ไพลิน
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไพลิน
ร.1, ร.2, ร.3, ร.4, ร.5, ร.6 ร.7, ร.8
ศุภกร
สมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางเธอ
ศุภกร
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณเจียม, คุณลี
-/ศุภกร
คุณหยิน, คุณอุษา, คุณสุพรรณิการ์ ขยันสํารวจ
แบร์นาแด๊ต
เปโตร สมัย, โทมัส สละ, โรซาลีอา สาหร่าย ชินะผา แบร์นาแด๊ต
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ แซ่แต้ , ยอแซฟ พีระ
ไพลิน
รอเร้ นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาท
ไพลิน
ลูก/ชนัญชิฎา
มาร์โก สุชิน ศรีสวุ คนธ์, คุณสมชาย คะนึงรัตน์
สมิตรา
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
วาริณี
คุณสาเรศ สาณะเสน, คุณอุทุมพร สาณะเสน
วาริณ/ี ศิลา
คุณจินตนา นวมะชิติ, คุณเพ็ชรา พึ่งความชอบ
ศิลา
ยอแซฟ วรพล, มารีอา ลออ พิศาลอดิสยั
มารีโรส โรสลิน ลามาช
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
หมุ่ยอี่
พฤ. 25 พ.ค. สุขสําราญ เปโตร สมชัย ชินะผา ลูกหลาน และครอบครัว
แบร์นาแด๊ต
07:00 น.
เปโตร ปิ ยะวัฒน์, มารีอา องุ่น ตรีมุข
อุไร/องุ่น
อันนา ปราณี, โธมัส สันติ, เปาโล อิทธิพัทธ์
ปราณี
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณณิวิษฐ์ อิงคากุล
-/ยอแซฟ บรรยง ศรีประภา, มารีอา หลั่น ศรีประภา
คุณประเสริฐ ชูแสง, คุณอวจพร วรรณวิไล
ยอแซฟ ฮวด, โรซา เฮเลน, ฟรังซีสโก วิทยา
ยอแซฟ ภิญโญ, เทเรซา กุหลาบ
ยอแซฟ เอี๊ยตั่วเซ่ง, อาคาธา จัง เฮียง
มาธา เอี๊ยเซียงเง็ก, ราฟาแอล เรือง สนิทสม
-/วิรัช
อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เลดิ่ว ติ่ว
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
พชรเดช
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พชรเดช
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ศ. 26 พ.ค. สุขสําราญ มารีอา สุนีย์ ไชยเผือก ครอบครัวทันตานนท์
19:00 น.
มารีอา วัชรีพร ทัศนโกวิท และครอบครัว
คุณพีรพัฒน์ สุทธิภาศิลป์ และครอบครัว
ครอบครัว ศรีประภา, ครอบครัว อิงคากุล
ครอบครัว พัฒนโชติภิญโญ, ครอบครัว หลัว
ครอบครัว ไชยสุวรรณ, เทเรซา นัดดา ภักดี
คุณต่อศักดิ์, คุณทะนงศักดิ์, คุณวรณัน, คุณลาวรรณ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เรนาโต ประพาฬ รักอารมณ์, ฟิ ลิปส์ ประกาย
อันนา จิม๋ รักอารมณ์, ยอแซฟ ไล้ , เทเรซา สงวน
คุณหวง แซ่ซ่ี, คุณผ่อง แซ่ซ่ี, คุณเก้ ง แซ่ซ่ี
เซซิลิอา นพรัตน์ ชมประทีป, มารีโรส โรสลิน ลามาช
เปรโต วิรัตน์, มารีอา จําเรียง, เปาโล สุชาติ เสรีสาํ ราญ
สกอรัตติกา สุพาลัย จิตตอําไพ, เปาโล เชิดชาย
อันตน บุญเผื่อ จิตตอําไพ
ยอแซฟ ฮวด, โรซา เฮเลน, ฟรังซีสโก วิทยา
ยอแซฟ ภิญโญ, เทเรซา กุหลาบ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

วัชรีพร
วัชรีพร
-/ลาวรรณ
พชรเดช
ลาวรรณ
ลาวรรณ
วัชรีพร
จิรเดช/อักษร
นลินทิพย์
นลินทิพย์
-
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1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: จะจัดให้ มีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 3 ท่าน ของ
อัค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ 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 คุณ พ่อไมเกิ้ 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
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5. ฉลองวัดแม่ พระกุหลาบทิ พย์: ขอเชิ ญ สัตบุ รุษทุ กท่านร่ วมฉลองวัด
แม่ พระกุหลาบทิพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 พิธีบูชาขอบพระคุ ณ เวลา 17:00 น. โดย พระสงฆ์ บ วชครบ 25 ปี
เป็ นประธาน
หมายเหตุ: ขอเชิญพี่น้องร่ วมบริจาคปั จจัยหรืออาหาร เพื่อการเตรียม
ฉลองและการเลี้ยงสัตบุรุษ
6. คําสอนผูใ้ หญ่วนั อาทิตย์: ทางวัดจะจัดให้ มีการเรียนการสอน คําสอน
สําหรับผูใ้ หญ่ เพื่อความรู้หลักศาสนาคริสต์ หรือเพือ่ เตรียมตัวรับศีลล้า งบาปเป็ นคริ ส ตชน เริ่ ม เรี ย นวัน ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2017 เวลา
11:30 – 13:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านพักพระสงฆ์ ขอเชิญ
พี่ น ้อ งช่ ว ยประชาสัม พัน ธ์ บอกต่ อ หรื อ สอบถามรายละเอี ย ด
เพิม่ เติมและ สมัครเรียนได้ที่สํานักงานวัด

