ฉบับที่ 697 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2017

สมโภชพระนางมารียร์ บั เกียรติยกขึน้ สวรรค์ (ปี A)

จิ ตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า
พระผูก้ อบกูข้ า้ พเจ้า
ลก 1:47
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สมโภชพระนางมารียรับเกียรติยกขึ้นสวรรค (ป A)

ลก 1:39-56

เวลานั้น พระนางมารียทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแควน
ยูเดีย พระนางเสด็จเขาไปในบานของเศคาริยาห และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อ
นางเอลีซาเบธไดยินคําทักทายของพระนางมารีย บุตรในครรภก็ดิ้น นางเอลีซาเบธ
ไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม รองเสียงดังวา “เธอไดรับพระพรยิ่งกวาหญิงใดๆ และลูก
ของเธอก็ไดรับพระพรดวย ทําไมหนอพระมารดาขององคพระผูเปนเจา จึงเสด็จมาเยี่ยมขาพเจา เมื่อฉันไดยินคําทักทายของเธอ ลูกในครรภของฉันก็ดิ้นดวยความยินดี
เธอเปนสุขที่เชื่อวา พระวาจาที่พระเจาตรัสแกเธอไวจะเปนจริง”
พระนางมารีย ตรัสวา “วิญญาณขาพเจาประกาศความยิ่งใหญขององคพระผูเปนเจา จิตใจของขาพเจาชื่นชมยินดีในพระเจา พระผูทรงกอบกูขาพเจา เพราะ
พระองคทอดพระเนตรผูรับใชต่ําตอยของพระองค ตั้งแตนี้ไป ชนทุกสมัยจะกลาววา
ขาพเจาเปนสุข พระผูทรงสรรพานุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญสําหรับขาพเจา
พระนามของพระองคศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาตอผูยําเกรงพระองคแผไปตลอดทุกยุค
ทุกสมัย พระองคทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไลผูมีใจมักใหญใฝสูงให
กระจัดกระจายไป ทรงคว่ําผูทรงอํานาจจากบัลลังก และทรงยกยองผูต่ําตอยใหสูงขึ้น พระองคประทานสิ่งดีทั้งหลายแกผูอดอยาก ทรงสงเศรษฐีใหกลับไปมือเปลา
พระองคทรงชวยเหลืออิสราเอล ผูรับใชพระองค โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังที่
ทรงสัญญาไวแกบรรพบุรุษของเรา แกอับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป”
พระนางมารียประทับอยูกับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือน จึงเสด็จกลับ
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"อย่าจมปลักอยู่กบั ซากปรักหักพังของชีวิต
แต่จงเปิดตัวเองรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน อย่าจมปลักอยู่กบั ซากปรักหักพัง
ของชีวติ แต่จงเปิ ดตัวเองรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์จะช่วยเราให้
ลุกขึน้ และสร้างสิง่ ต่างๆ กลับมาอีกครัง้
ทรงชี้ พระเยซูรอ้ งไห้ต่อการตายของลาซารัส แต่พระองค์ไม่ปล่อยให้ตวั เอง
ถูกจองจําด้วยการมองโลกในแง่รา้ ย
ช่วงสายวันอาทิตย์ท่ี 2 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประทับเฮลิคอปเตอร์ออกจากวาติกนั มุ่งหน้ าไปยังเมืองคาร์ปี แคว้นเอมิเลีย
โรมานญ่า ทางตอนกลางของอิตาลี พระสันตะปาปามาทีน่ ่ีเพือ่ ถวายมิสซาให้กบั
สัต บุ รุษ เมือ งนี้ ซึ่ง ได้ร บั ผลกระทบจากแผ่น ดิน ไหวครัง้ ร้า ยแรงเมื่อ ปี 2016
นอกจากนี้ ปี 2012 เมืองนี้ก็ป ระสบภัยแผ่นดินไหวร้ายแรงถึง 2 ครัง้ ความสันสะเทื
่
อนระดับ 6.1 และ 5.8 เลยทีเดียว
พระวรสารวันนี้เป็ นเหตุการณ์ทพ่ี ระเยซูทรงปลุกลาซารัสขึน้ มาจากความตาย พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปนั ว่า
เวลาเจอเรื่องร้ายๆ พระเจ้าไม่ได้บนั ดาลเวทมนตร์ให้เรื่องร้ายหายไป แต่
พระองค์ทรงเลือกใกล้ชดิ กับคนทีท่ นทุกข์และเชื่อในพลังทีจ่ ะแปรเปลี่ยนความทุกข์ระทมนัน้ พระเยซูทรงร้องไห้ต่อการตายของลาซารัส แต่ในธรรมลํ้าลึกของ
ความทุกข์ทรมาน พระเยซูไม่ปล่อยให้พระองค์เองถูกจองจําด้วยการมองโลกในแง่รา้ ย
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ต่อหน้ าหลุมศพของลาซารัส มันมีท งั ้ การได้พบกันและขัดแย้งกัน นัน่ คือ
ความไม่ม ั ่นคงแห่งชีวติ ความตายและความหวังซึ่งก็คอื พระเยซูคริสต์ พวกเรา
ั่
ั ่ มศพซึง่ ก็คอื ความ
ทุกคนถูกเรียกมาให้ตดั สินใจว่าเราจะอยู่ฝงไหน
ระหว่างฝงหลุ
ั่
เศร้า หรือฝงพระเยซู
ทเ่ี ป็ นความหวัง

เราแต่ละคนมีหลุมศพเล็กๆ ในหัวใจของตน ดังนัน้ จําเป็ นอย่างยิง่ ทีเ่ ราถูก
เรีย กมาให้เ ชิญ พระเยซู เ ข้า มาในจิต ใจเรา เพื่อ เปิ ด หัว ใจของเราให้พ บกับ
ความหวัง ถ้า เราเชิญพระเยซูเ ข้า มาในจิต ใจของเรา พระองค์จ ะตรัส กับ เรา
เหมือนทีต่ รัสกับลาซารัสว่า 'ลุกขึน้ ลุกขึน้ !' อย่าเป็ นคนทีจ่ มปลักอยู่กบั ซาก
ปรักหักพังของชีวติ แต่จงเปิดตัวเองรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า ผูท้ รงยกท่าน
จากเศษซากหักพังเพือ่ มาสร้างทุกสิง่ ขึน้ มาใหม่
พระวรสารวันนี้ พระเจ้าทรงเชิญชวนเราทุกคนว่า จงหลีกหนีการประจญที่
ทําให้เราถูกจองจําอยู่ในความสิ้นหวังและการเป็ นทุกข์ซมึ เศร้า พระวาจาของ
พระเยซูทต่ี รัสกับลาซารัส มีความหมายกับเราทุกคนว่า จงละทิง้ ความเศร้าและ
ความสิ้น หวัง ไว้เ ป็ นฉากหลัง โดยอาศัย พระเยซู เราจะเกิดใหม่อีก ครัง้ ส่ว น
บาดแผลความเจ็บปวดของเราจะได้รบั การแปรเปลีย่ นเป็ นสันติ พระเยซูทรงอยู่เสมอเพือ่ ช่วยเราทุกคนให้ลุกขึน้ มาอีกครัง้
หลัง มิสซาจบลง พระสัน ตะปาปาทรงนํ า สวดทูต สวรรค์แ จ้ง ข่า ว จากนัน้
พระองค์เ สวยอาหารเที่ย ง ส่วนช่ว งบ่า ย พระองค์จะออกมาพบปะเทศน์ สอน
พระสงฆ์และนักบวชของสังฆมณฑลคาร์ปี รวมทัง้ พบปะเยาวชนด้วย
2 เมษายน 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 7 การแต่งงาน
หมวด 5 รูปแบบของการประกอบพิธีแต่งงาน
มาตรา 1108 วรรค 1 การแต่งงานเหล่านี้เท่านัน้ ถูกต้องตามกฎหมาย คือ
การแต่งงานทีก่ ระทําต่อหน้าผูใ้ หญ่ผทู้ รงอํานาจท้องถิน่ หรือต่อหน้าพระสงฆ์
เจ้าอาวาส หรือต่อหน้าพระสงฆ์ หรือสังฆานุ กร ซึ่งได้รบั การมอบอํานาจจาก
ผู้มีอํ า นาจดัง กล่ า วองค์ใ ดองค์ห นึ่ ง ซึ่ง ประกอบพิธีต่ อ หน้ า พยานสองคน
กระนัน้ ก็ดี ยังต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบที่กําหนดไว้ในมาตราต่อไปนี้ และโดย
คงไว้ซง่ึ ข้อยกเว้นทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 144, 1112 วรรค 1, 1116 และ 1127
วรรค 2 และ 3
วรรค 2 บุคคลนี้เท่านัน้ เป็ นผู้ประกอบพิธแี ต่งงาน คือ ผู้ท่อี ยู่
ต่อหน้าคูแ่ ต่งงาน ขอให้คแู่ ต่งงานแสดงความยินยอม และรับความยินยอมนัน้
ในนามของพระศาสนจักร
มาตรา 1109 ผูใ้ หญ่ผู้ทรงอํานาจท้องถิน่ และพระสงฆ์เจ้าอาวาสโดยหน้าที่
ประกอบพิธแี ต่งงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในเขตปกครองของตน
ไม่ เ พีย งแต่ ใ ห้แ ก่ ผู้อ ยู่ ใ ต้ ป กครองของตนเท่ า นั น้ แต่ ย ัง ให้แ ก่ ผู้ไ ม่ อ ยู่ ใ ต้
ปกครองของตนด้วย ขอเพียงว่า คู่แต่งงานฝา่ ยใดฝ่ายหนึ่งสังกัดอยู่ในจารีต
ลาติน อย่ า งไรก็ดี ผู้มีห น้ า ที่ป ระกอบพิธีแ ต่ ง งานดัง กล่ า ว ต้อ งไม่ เ ป็ น ผู้ต้องโทษ

5

6

โดยการตัดสิน หรือโดยคําสังให้
่ เป็ นผูถ้ ูกตัดขาดจากพระศาสนจักร หรือถูกห้ามหรือถูกแขวนมิให้ปฏิบตั หิ น้าที่ หรือต้องไม่ถูกประกาศว่า เป็ นผูต้ อ้ งโทษ
เหล่านัน้
มาตรา 1110 ผูใ้ หญ่ผูท้ รงอํานาจ และพระสงฆ์เจ้าอาวาสเฉพาะบุคคลโดย
หน้ าที่ประกอบพิธีแต่งงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่บุคคลเหล่านี้ เท่านัน้ ซึ่งอย่างน้ อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของบุคคลเหล่านี้ เป็ นผู้อยู่ใต้ปกครอง
ภายในขอบข่ายอํานาจปกครองของตน
มาตรา 1111 วรรค 1 ผู้ใหญ่ผู้ทรงอํานาจท้องถิ่น และพระสงฆ์เจ้าอาวาส
ตราบใดทีย่ งั ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ สามารถมอบอํานาจ
แม้ชนิดทัวไป
่ แก่พระสงฆ์หรือสังฆานุ กรเพื่อประกอบพิธแี ต่งงานภายในเขต
พืน้ ทีป่ กครองของตน
วรรค 2 เพือ่ ให้การมอบอํานาจประกอบพิธแี ต่งงานถูกต้องตาม
กฎหมาย ต้องมอบให้แก่บุคคลเฉพาะโดยการแสดงออกอย่างแจ้งชัด ถ้าเป็ น
การมอบอํานาจชนิดเฉพาะ อํานาจนัน้ ถูกมอบให้ประกอบพิธแี ต่งงานเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็ นการมอบอํานาจชนิดทัวไป
่ การมอบอํานาจนี้ตอ้ งทําเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
(อ่านต่อฉบับหน้ า)
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มิสซาสมโภชพระนางมารียร์ บั เกียรติยกขึ้ นสวรรค์ (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ผู้ขอมิสซา
ส. 19 ส.ค. สุขสําราญ เทเรซา วารุณี ครอบครัว หงษ์แก้ ว
วารุณี
18:00 น.
เทเรซา นาตาลี ครอบครัว เมสัน
ณัฎฐา
เทเรซา อาภัสรา เครื่องต้ น
เอ
มารีอา ปรียาภา เกรียงไกรเลิศ
ปรียาภา
ยอแซฟ กษิภัท ไกรศรกุล
ปรียาภา
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
ชนิษฎา
มารีอา ลักษณา, คุณพยุงศักดิ์ กล้ าแข็ง
วารุณี
มารีอา ดวงพร รัชฎาศิริ
ประสงค์
ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล, มารีอา อนงค์ ชัยวิมล
สุกญ
ั ญา
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 20 ส.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
08:00 น.
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
สิริกาญจน์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
คค.ศรีเจริญ
มารีอา ลํายอง, คุณนงเยาว์, คุณกัลยาณี, คุณมนัส
ศิริกาญจน์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
มารีอา มักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ
ครอบครัว
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
รุ่งโรจน์
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
รุ่งโรจน์
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
รุ่งโรจน์
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
นงเยาว์
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อา. 20 ส.ค. สุขสําราญ มารีอา ไชศรี โรจนประดิษฐ์
สุนทรี
10:00 น.
คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล, คุณเติม เหงี่ยนถิ
คุณโกศล จิรังกูล, คุณบุศรา จิรังกูล, ครอบครัว
-/คุณเมธาษิต จิรังกูล, คุณวิไลรัตน์ วอร์ด
คุณศรีชนะ พัฒนกิจสิริคุณ และครอบครัว
ครอบครัว อันนา บุญญรัตน์, ครอบครัว เวโรจน์
-/คัทริน ลาบูเร ลัดดา สวีรวงศ์
โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
สําราญ
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์ สําราญ
อักเนส ปพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, คุณปรีชา สําราญ
คุณสราวุธ สุพรรณพิทกั ษ์
สําราญ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เปาโล นิวตั ิชัย สินไชยรัตนากุล
เปาโล มงคล, คุณมนตรี, คุณมลิวัลย์ สวีรวงศ์
คุณอรนุช, คุณลดาวัลย์, คุณกรรณิการ์ สวีรวงศ์
ครอบครัว ยวงบัตติตา สันต์ สิงห์สา
คค.เจนวรรธนะ
คุณวรลักษณ์ ไพศาลอัคนี
สําราญ
มารีอา ฮุ่ยลั้ง, คุณเซี่ยมลั้ง, คุณเซี่ยมเช็ง แซ่โง้ ว
สําราญ
ยวง ฮุ่ยเช็ง, คุณเซี่ยมเตียว แซ่โง้ ว
สําราญ
โยเซฟ สํารวย, คุณซุกคิน แซ่คู
ประสงค์
มารีอา ดวงพร รัชฎาศิริ
คค.ชีวเกษมกร
เปาโล ชัยรัต ทิวากร
คค.ชีวเกษมกร
โดโรธี ทิวากร
รุ่งนพภา
มัทธิว สมมิตร นิชราวิสทุ ธิ์
รุ่งนพภา
โรซา ลัดดา นิชราวิสทุ ธิ์
รุ่งนพภา
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 20 ส.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
11:30 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-
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จ. 21 ส.ค. สุขสําราญ คุณปุณณาพร อภิรมย์ภารดา
ฉัตร์ทเกียรติ
19:00 น.
เปโตร ณัฐพล ผาสุข, คุณทองใบ สุขทรัพย์
-/พรนภา
เทเรซา นัดดา ชูศรี และธิดาในครรภ์
โยเซฟ อรรถพล ชูศรี และครอบครัว
คุณพงษ์ศกั ดิ์, คุณศิริรัตน์ เดชาเลิศ
คุณนันกร เดชาเลิศ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เปโตร แมรี่ สงวน ธนารักษ์
ยอแซฟ เพียว เวโรจน์, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
สมิตรา
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู
สมิตรา
คุณปราณี ศักดิ์ชัยภูม,ิ คุณทองสุข ศักดิ์ชัยภูมิ
มารีอา ดวงพร รัชฎาศิริ
ประสงค์
ยอแซฟ แซฟ ดีสดุ จิตต์, อักแนส ถนอม ดีสดุ จิตต์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ชนัญชิฎา
ยุพารัตน์/เพื่อน
อ. 22 ส.ค. สุขสําราญ ครอบครัว รุจิเรข, แม่ทุกคน
07:00 น.
Verochana Family
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เปโตร แมรี่ สงวน ธนารักษ์, คุณกองศรี แดงจําพฤษ -/ดวงพร
ประสงค์
มารีอา ดวงพร รัชฎาศิริ
โยเซฟ ไก้ ลาํ้ , แอนนา อินทิรี
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พ. 23 ส.ค. สุขสําราญ ครอบครัว อภิรมย์ภารดา
ปุณณาพร
19:00 น.
ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ไพลิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แด่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
อุทศิ แก่ ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ ยอแซฟ พีระ
ไพลิน
ลอเร็นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาสดิ์
ไพลิน
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ เดโชพล
ปุณณาพร
คุณวิวฒ
ั น์ ภุมรา ญาติพ่ีน้อง, เปโตร ไพโรจน์
ปุณณาพร
เปโตร แมรี่ สงวน ธนารักษ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-
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พฤ. 24 ส.ค. สุขสําราญ คุณเซลิน ไมเกิ้ล, ครอบครัวสุขทรัพย์ทุกท่าน
ลูกๆ/พรนภา
07:00 น.
มารีอา ธมนธรณ์ หิรัญนันท์พล, คุณแม่ทุกๆคนในโลก -/ธนกร
เซซิลีอา ชนันต์ธร หิรัญนันท์พล
มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั , ครอบครัว ธีระยุทธ สิงห์สา
-/อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไพลิน
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เปโตร แมรี่ สงวน ธนารักษ์, คุณประคอง อินธิรัตน์ -/รัชญากร
ประสงค์/นิรมล
มารีอา ดวงพร รัชฎาศิริ, อักแนส จํานง ตันเจริญ
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
ประสงค์
อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เลดิ่ว ติว๋
บุญโรม
ลูซีอา เมือง, เปาโล เฉย ทองมะเริง
เปาโล ฮั้ว แซ่อ้ งึ , มารีอา ซิ้งไอ่ แซ่แต้
สุพจน์
เปโตร ส่วน, นาตาลีอา ซ่อนกลิ่น แก่นจันทร์
สุพจน์
มารีอา มักดาเลนา สมบัติ แก่นจันทร์
สุพจน์
ดอมินิก ซาวีโอ สมควร แก่นจันทร์, คุณสมพงษ์
Pauc Hua Sae Ung, Maria Ai Sae Tae
ธนภัทร
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศ. 25 ส.ค. สุขสําราญ ยอห์นบัปติสตา ปวีร์ ประกอบกิจ
ประวิทย์
19:00 น.
ครอบครัวจําปาถิ่น, ครอบครัว วิรัช สนิทสม
-/วิรัช
ครอบครัวคุณบุญไทย, คุณปิ ตา ปู่ ภิรมย์
มารีอา องุ่น ตรีมุข
องุ่น
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จันทิมา
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
พชรเดช
เปโตร รณพร จําปาถิ่น, เทเรซา ประไพ จําปาถิ่น
เซซิลิอา นพรัตน์ ชมประทีป, ราฟาแอล เรือง สนิทสม จิรเดช/วิรัช
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
เปโตร แมรี่ สงวน ธนารักษ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ประทิน
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1. ฉลองแม่พระเปนญาฟรานช่า: ปี นี้ทางวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ จะจัด
มิ ส ซาฉลองแม่ พ ระเปนญาฟรานช่ า วัน อาทิ ต ย์ที่ 17 กัน ยายน
2017 มิสซา 10:00 น. หลังมิสซามีแห่ รูปแม่พระ และถวายช่ อดอกไม้แด่แม่พระ
หมายเหตุ: งดมิสซาภาษาอังกฤษ เวลา 11:30 น.
2. วันอาทิ ตย์นี้ : หลั งมิ สซาสาย 10:00 น. กลุ่ มเวชบุ คคลวั ดแม่ พระกุหลาบทิพย์ มีตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต และปรึกษาปัญหา
ด้ านสุขภาพ กับทีมพยาบาล ณ ศาลาปิ ติการุณย์
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3. ขอเชิญร่วมบริจาค:
1) เนื่ อ งจากเก้า อี้ พลาสติ ก ของวัด มี อ ายุ ก ารใช้ ง านนานมากและ
เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ทางวัดมีโครงการจัดซื้ อเก้าอี้ ใหม่ เพื่อใช้ ใน
กิจ กรรมต่ า งๆ ของวั ด (เป็ นต้ น งานสวดศพ งานฉลองวั ด ฯลฯ)
จํ านวน 400 ตัว (ราคาประมาณ 235 x 400 = 94,000 บาท)
2) โต๊ะพับสําหรับประชุม วางของ และใช้ในกิจกรรมต่างๆ เป็ นต้ น
งานฉลองวัด (ปกติทางวัดของเรายืมที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์) จํานวน
20 ตัว ขนาดกว้ าง 60 ยาว 150 ซม. (ราคาประมาณ 1,500 x 20
= 30,000 บาท)
พี่น้องที่มีความประสงค์จะร่ วมทําบุญฯ ติดต่ อได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส,
คุณพ่อถนอมศักดิ์ หรือตูบ้ ริจาค ขอขอบคุณในนํา้ ใจดีของทุกๆท่าน

