ฉบับที่ 685 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (ปี A)

จงรู้ เถิดว่ า
เราอยู่กบั ท่ านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ

มธ 28:20
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สมโภชพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค (ป A)

มธ 28:16-20

เวลานั้น บรรดาศิษยทั้งสิบเอ็ดคนไดไปยังแควนกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจาทรงกําหนดไว เมื่อเขาเห็นพระองค ก็กราบนมัสการ แตบางคนยัง
สงสัยอยู
พระเยซูเจาเสด็จเขามาใกล ตรัสแกเขาเหลานั้นวา “พระเจาทรงมอบ
อํานาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรคและบนแผนดินใหแกเรา ดังนั้น ทาน
ทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธีลางบาปใหเขา
เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่ง
ทุกขอที่เราใหแกทาน แลวจงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวันตลอดไปตราบจน
สิ้นพิภพ”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
"แค่เริ่มคุยกับปี ศาจ เราก็แพ้มนั แล้ว"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน เวลาเจอการประจญ อย่าคุยกับปี ศ าจ แต่ จ งภาวนาขอพระเจ้า เพราะถ้า เราเริ่ม คุ ย กับ ปี ศ าจ เราก็แ พ้แ ล้ ว
ตัวอย่างชัดเจนคือเอวา
ทรงชี้ การโกงเริม่ ต้นจากสิง่ เล็กๆ อาทิ พวกขายของแล้วโกงตราชัง่
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ช่วงเช้าวันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ท่ผี ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงถวายมิส ซาเช้า ในวัด น้ อ ยประจํา หอพัก ซางตา มาร์ธ า บทอ่ า นวันนี้ จ าก
หนังสือปฐมกาล เป็ นเหตุการณ์ทง่ี ลู ่อลวงอาดัมและเอวา

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า
ปีศาจปรากฏมาในรูปของงู มันมีเสน่หแ์ ละน่ าดึงดูดมาก อาศัยความเจ้าเล่ห-์
ของมัน ปี ศาจจ้องจะหลอกลวงมนุ ษย์ เรื่องแบบนี้ปีศาจคือผูเ้ ชี่ยวชาญ มันคือ
บิดาของการโกหก นี่คอื สิง่ ทีป่ ี ศาจทํากับเอวา มันทําให้เอวารูส้ กึ ดี จากนัน้ มัน
เริม่ พูดคุยกับเอวา คุยทีละนิด คุยไปเรือ่ ยๆ ทีส่ ุดแล้วซาตานหลอกเอวาไปตามที่
มันต้องการ
แต่กบั พระเยซูแล้ว มันแตกต่างกันสิน้ เชิง ทุกอย่างจบลงกับปี ศาจแบบแย่มาก มันพยายามจะพูดคุยกับพระเยซู แต่พระองค์ไม่ยอมคุยกับมัน พระเยซูตอบ
คําถามปีศาจ แต่ไม่ได้ตอบตามประสามนุ ษย์ พระองค์ตอบมันด้วยพระวาจาของ
พระเจ้า พระองค์สอนเราว่า 'ท่านไม่สามารถเสวนากับปี ศาจ' มิฉะนัน้ ทุกสิง่ จะจบลงแบบอาดัมและเอวา นั ่นคือความเปลือยเปล่า
ปี ศาจคือพวกชอบจ่ายเงินทีเ่ ลวร้าย มันไม่ได้จ่ายแบบดีๆ มันจ่ายแบบโกง
มันสัญญาทุกสิง่ กับเราและปล่อยให้เราเปลือยเปล่า พระเยซูทรงเปลือยเปล่า
เช่ น กัน แต่ นัน่ บนไม้ก างเขน เป็ น การเปลือ ยเปล่ า ผ่า นทางการเชื่อ ฟ งั พระประสงค์ของพระบิดา นี่คอื สิง่ ทีแ่ ตกต่างกัน จําไว้ว่า งูและปี ศาจคือพวกเจ้าเล่ห์
ท่านไม่สามารถพูดคุยกับปีศาจเด็ดขาด
พวกเราทุกคนรูว้ า่ การประจญล่อลวงคืออะไร พวกเราต่างรูก้ นั ดีเพราะพวกเรามีสงิ่ นี้อยู่ในตัว แถมมีมากเสียด้วย! ไม่ว่าจะเป็ นความทะนงตน ความหยิง่
ความโลภ และอีกมาก!
ทุกวันนี้ มีการพูดถึงการโกงกันเยอะมาก และสิง่ นี้น่ีแหละทีเ่ ราต้องวอนขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า มันมีคนโกงเยอะมาก การโกงเริม่ ต้นด้วยสิง่ เล็กๆ
บางทีอาจเริม่ แค่ป รับตราชั ่งนิดหน่ อย เช่น ขาย 1 กิโ ล แต่ ช ั ่งจริงได้แ ค่ 900
กรัม และพยายามชั ่งให้เหมือน 1 กิโล การโกงมันเริม่ ต้นจากสิง่ เล็กๆ แบบนี้น่ีแหละ เราต้ อ งอย่ า คุ ย กั บ การโกง เหมื อ นกั บ ที่ เ อวาหลงคุ ย กั บ ปี ศาจ
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'มันไม่จริงหรอกทีผ่ ลไม้ชน้ิ นี้จะทําร้ายเรา กินซิ กิน กินเลย' แค่น้ีคุณก็ตกอยู่ในบาปแล้ว คุณถลําลงไปในการโกงแล้ว
เพื่อที่จะต่อสู้กบั การโกง พระศาสนจักรสอนเราว่า 'อย่าทําเป็ นไร้เดียงสา
หรือพูดแบบไร้สติ' แต่จงเปิ ดตาดูอยู่เสมอและต้องรูว้ า่ จะวอนขอความช่วยเหลือ
จากพระเจ้าอย่างไร เพราะเราไม่สามารถทําทุกสิง่ ได้ดว้ ยตัวเราเอง
จําไว้ว่า เวลาเผชิญกับการประจญล่อลวง คุณอย่าไปคุย(กับปี ศาจ) แต่จง
สวดภาวนาขอพระเจ้า โปรดช่วยเราซึง่ เป็ นคนอ่อนแอ เราไม่ตอ้ งการซ่อนตัวจาก
พระเจ้า นี่คอื ความกล้าหาญและเป็ นชัยชนะ เพราะเมือ่ เราพูดกับปี ศาจ เราก็แพ้แล้ว
10 กุมภาพันธ์ 2017

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

(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)
มาตรา 1042 บุคคลต่อไปนี้ มีขอ้ ขัดขวางแบบธรรมดา มิให้รบั ศีลบวช
1. บุรษุ ผูม้ ภี รรยา เว้นแต่เขาถูกกําหนดให้เป็ นสังฆานุ กรถาวร โดยชอบด้วยกฎหมาย
2. บุคคลซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่ หรือบริหารงานที่ต้องห้ามแก่สมณะ ตามมาตรา
285 และ 286 ซึง่ เขาต้องรายงานความรับผิดชอบ ข้อขัดขวางนี้จะหมดไป เมือ่ เขาลาออกจากหน้าที่ และการบริหารนัน้ พร้อมทัง้ ได้รายงานความรับผิดชอบแล้ว
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3. คริสตชนใหม่ เว้นแต่ผูใ้ หญ่ผทู้ รงอํานาจ จะได้พจิ ารณาเห็นว่า เขาได้รบั
การทดลองเพียงพอแล้ว
มาตรา 1043 คริสตชนมีพนั ธะต้องแจ้งข้อขัดขวาง ที่จะรับศีลบวชศักดิ ์สิทธิ ์ขัน้ ต่างๆ เท่าทีร่ แู้ ก่ผใู้ หญ่ผทู้ รงอํานาจ หรือแก่เจ้าอาวาส ก่อนการบวช
มาตรา 1044 วรรค 1 บุคคลต่อไปนี้ เป็ นผูผ้ ดิ กฎเกณฑ์ ห้ามปฏิบตั หิ น้าทีศ่ ลี บวช
ทีไ่ ด้รบั
1. บุคคลขณะทีม่ ขี อ้ ขัดขวางเพราะผิดกฎเกณฑ์มใิ ห้รบั ศีลบวช บังอาจรับศีลบวชโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2. บุค คลที่ทํา ผิด หนัก ที่ระบุ ไว้ในมาตรา 1041 ข้อ 2 ถ้า ความผิดนัน้ เป็ น
ความผิดสาธารณะ
3. บุคคลทีท่ าํ ผิดหนักข้อใดข้อหนึ่งทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 1041 ข้อ 3, 4, 5, 6
วรรค 2 บุคคลต่อไปนี้ถกู ห้ามแบบธรรมดา มิให้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศีลบวช
1. บุคคลทีม่ ขี อ้ ขัดขวางแบบธรรมดา มิให้รบั ศีลบวช บังอาจรับศีลบวชโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ั ่ อน หรือปว่ ยทางจิตอย่างอื่นทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 1041 ข้อ
2. บุคคลผูม้ จี ติ ฟนเฟื
1 จนกว่าผูใ้ หญ่ผูท้ รงอํานาจ เมื่อได้ปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว อนุ ญาตให้ปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องศีลบวชนัน้
มาตรา 1045 ความไม่รู้ถึง เรื่อ งผิด กฎเกณฑ์ และข้อ ขัด ขวาง ไม่ช่ว ยให้พ้น ความผิดเหล่านัน้
มาตรา 1046 การผิดกฎเกณฑ์ และข้อขัดขวางเพิม่ จํานวนขึน้ ถ้าความผิดนัน้ เกิดจากสาเหตุ ต่างกัน แต่อย่า งไรก็ตาม ไม่เ พิม่ จํานวนจากการทําผิดซํ้าที่เกิดจาก
สาเหตุเดียวกัน เว้นแต่เป็ นเรื่องผิดกฎเกณฑ์ทเ่ี กิดจากการฆ่าคนโดยเจตนา หรือ
จากการทําแท้งทีม่ ผี ลจริง ๆ
(อ่านต่อฉบับหน้ า)
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มิสซาสมโภชพระเยซู เจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ผู้ขอมิสซา
ส. 27 พ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
18:00 น. สุขสําราญ คุณบุญมา หลวงคลังพิเดช
พัสกร
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
เทเรซา วารุณี – ครอบครัว หงษ์แก้ ว
ภูวนัย
ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้ ว, ครอบครัว อันนา บุญญรัตน์ วารุณ/ี อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
-/สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช และค.ค.
คุณพนาสัณฑ์ เกรียงสินยศ
ครอบครัว
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
ชนิษฎา
มารีอา ลักษณา – คุณพยุงศักดิ์ กล้ าแข็ง
วารุณี
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 28 พ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
กอศิลป์ /ค.ค.
เทเรซา สมาน บุบผาวาส, ครอบครัว ศรีรัตนะ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
รุ่งโรจน์
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
รุ่งโรจน์
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
รุ่งโรจน์
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
นงเยาว์
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน, หลุยส์ บัญญัติ
นงเยาว์
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, อลิซาเบธ วัลลี
นงเยาว์
แมทธิว เกียรติศกั ดิ์, คุณโทมัส อาดัมส์, คุณสมศักดิ์
นงเยาว์
มารีอา มยุรี ผลาวงศ์, อันตน อนันต์ เมฆประสาท
นงเยาว์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
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อา. 28 พ.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
สุนทรี/ศักดิ์สกล
10:00 น. สุขสําราญ เทเรซา ดวงใจ โรจนประดิษฐ์, คุณศักดิ์สกล
วรพจน์+พลอย
คุณวรพจน์ ตันตระกูล, คุณยุพิน, คุณจูด๊ , คุณอูด๊
คุณอ๊อด, คุณจี๊ด, คุณแพร, คุณพลอย ค.ค.คุณแอ๊ด ยุพิน+พลอย
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ครอบครัว
เปโตร กอน เจริญเลิศสกุล
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, อันนา พลอย ญาติพ่ีน้อง ยุพิน+ลุกๆ
ฟรังซิสโก ณฐกร จิรวรวิช, วิญญาณทารกผู้วิมล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 28 พ.ค.
11:30 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
ครอบครัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เซซิลิอา นพรัตน์ ชมประทีป, Mr. ฮิซามิ มิตซูโมริ
สแตนบิสเลาส์ จอห์น ดิ่ จอง, มารีอา ต้ ายไถ่ แซ่โฮ่
ไมเคิล สําเริง เลาเศรษฐกุล, เปาโล จาง จือกวง
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
จ. 29 พ.ค. สุขสําราญ ครอบครัวอภิรมย์ภารดา, เทเรซา นัดดา ภักดี
19:00 น.
มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั , ครอบครัว วิรัช สนิทสม
เซบาสเตียน พึ่งผล, ครอบครัวสืบศักดิ์วงศ์
เปาโล อภิสทิ ธิ์, อันนา มยุริน สืบศักดิ์วงศ์
อันนา พรทิพย์, คุณปิ ยะนุช สืบศักดิ์วงศ์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ เดโชพล
คุณวิวฒ
ั น์ ภุมรา ญาติพ่ีน้อง
เปโตร ถนอม สุวรรณราช, อันนา สังเวียน สุวรรณราช
คุณขจรศักดิ์ พันสะ, คุณรัฐพล สุวรรณราช
คุณปรียารัตน์ สืบศักดิ์วงศ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

-/นวพล
พิศิษฏ์
ปุณณาพร/-/ลูซีอา
-/ปาริชาติ
ปาริชาติ
ปาริชาติ
ปุณณาพร
ปุณณาพร
ลูกหลาน
ประไพศรี
ปาริชาติ
ปุณณาพร
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อ. 30 พ.ค. สุขสําราญ
07:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พ. 31 พ.ค. สุขสําราญ
19:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พฤ. 1 มิ.ย. สุขสําราญ
07:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

เปโตร ณัฐพล ผาสุก
อันนา เย็นฤดี สุวรรณราช, คุณวันทนา พิทกั ษ์ชาติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
ราฟาแอล อุทยั เจียรพันธ์, มารีอา เมรี แซ่ล้ มิ
คุณจํานง, คุณละออ บัวหลวง, คุณขวัญใจ
คุณพัฒนพงษ์ พิมพ์พา, คุณนภาภรณ์ ประดิษฐศิลป์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
มารีอา มณีรัตน์ วิจบ, คุณพัลลภ วิจบ
อันนา ปานชนก วิจบ, ครอบครัว วริณธา ชาตรี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , มารีอา ฮว่างทิต่ิง
เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์
คุณสาเรศ สาณะเสน, คุณอุทุมพร สาณะเสน
คุณจินตนา นวมะชิติ, คุณวทัญ�ู ตุ่มทอง
เปโตร ชิ้น ชาตรี, โรซา ลําดวน ชาตรี
ยอแซฟ สุทนิ ชาตรี, เซซิลิอา สุรัตน์ ชาตรี
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
มารีอา กวี เตริ่นถิ, อันนา เดะ หวูถ,ิ คุณยู เตริ่นวัน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ยอห์น พีรพัฒน์ บริวตั รวสุนันท์ คค. บริวตั รสุนันท์
เปโตร ชัยยันต์ สุวรรณราช และครอบครัว
คุณจริยดา สุขวรษานนท์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , พลเอก เหรียญ
คุณปุ๊ ประสานไทย, คุณนิภา เพ็ชรกระจ่างกุล
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
คุณขจรศักดิ์ พันสะ, เปโตร ถนอม สุวรรณราช
อันนา สังเวียน สุวรรณราช
ยอแซฟ หมุ๋ยตง แซ่แพ้ , โรซา ซิ้วเตียง แซ่แพ้
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

วันทนา
จันทิมา
อรนุช
อรนุช
อรนุช/บุณยนุช

เสาวคนธ์
ค.ค. วิจบ

ค.ค. วิจบ/สุภา

-

-/คค. สาณะเสน
คค. สาณะเสน
คค. สาณะเสน

สุภา
สุภา
พชรเดช
จริยดา
ไพลิน
-/วิภาดา
วิภาดา
นิตยา
นิตยา
-
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ศ. 2 มิ.ย. สุขสําราญ ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ไพลิน
19:00 น.
ครอบครัว คุณวรัญญา สุวมิ ลพันธ์
วิชุดา
ครอบครัว คุณจิรายุ ศรีประเสริฐ
วิชุดา
คุณแคทรียา ศรีประเสริฐ, ครอบครัว รุจิเรข
วิชุดา/ยุพา
ครอบครัวกาฬแก้ ว, ครอบครัวสุวรรณราช
สิริมา
มารีอา องุ่น ตรีมุข
องุ่น
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พชรเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
อันนา สังเวียน สุวรรณราช, เปโตร ถนอม สุวรรณราช
สิริมา
แอนนา ละม่อม พึ่งผล, ครอบครัว รุจิเรข
-/ยุพารัตน์
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ แซ่แต้ , ยอแซฟ พีระ
ไพลิน
รอเร้ นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาสดิ์
ไพลิน
อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เลดิ่ว ติว๋
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-
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1. ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์: ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านร่ วมฉลองวัด แม่
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
หมายเหตุ: ขอเชิญพี่น้องร่ วมบริจาคปั จจัยหรืออาหาร เพื่อการเตรียม
ฉลองและการเลี้ยงสัตบุรุษ
2. ศีลเจิ มสําหรับผูส้ ูงอายุ: ทางวัดจะจัดให้ มีศีลเจิ มสําหรับผูส้ ูงอายุที่เจ็ บป่ วย หลังมิสซา 10:00 น. ทุกวันอาทิตย์สปั ดาห์ที่ 4 ของเดือน
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3. คําสอนผูใ้ หญ่วนั อาทิตย์: ทางวัดจะจัดให้ มีการเรียนการสอน คําสอน
สําหรับผูใ้ หญ่ เพื่อความรู้หลักศาสนาคริสต์ หรือเพื่อเตรียมตัวรับศีล
ล้า 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
4. ส่งศีลต้นเดือน: ทางวัดส่งศีลต้ นเดือนประจํ าเดือนมิถุนายนในวันพุธ
ที่ 31 พฤษภาคม และวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2017
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5. วิ นเซนเดอปอล: สัปดาห์ หน้ าเป็ นอาทิตย์ต้น เดือน วิน เซนเดอปอล
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคแก่ผ้ ูยากไร้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ถอื กล่องอยู่หน้ าวัด
6. คําสอนเด็กวันอาทิตย์: ทางวัดจะเปิ ดสอนคําสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีล
มหาสนิ ท ครั้ง แรก และศี ล กํ า ลัง ทุ ก วัน อาทิ ต ย์ เวลา 08:30 –
09:40 น. เริ่ ม เรี ย นวัน อาทิ ต ย์ที่ 2 กรกฎาคม 2017 เป็ นต้ น ไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ ท่สี าํ นักงานวัด

