ฉบับที่ 698 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2017

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

พระองค์คือพระคริสตเจ้า
พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงชีวิต
มธ 16:16
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สัปดาหที่ 21 เทศกาลธรรมดา (ป A)

มธ 16:13-20

เวลานั้น พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแหงฟลิป และตรัส
ถามบรรดาศิษยวา “คนทั้งหลายกลาววาบุตรแหงมนุษยเปนใคร” เขาทูล
ตอบวา “บางกลาววาเปนยอหนผูทําพิธีลาง บางกลาววาเปนประกาศกเอลียาห บางกลาววาเปนประกาศกเยเรมียหรือประกาศกองคใดองคหนึ่ง”
พระองคตรัสกับเขาวา “ทานละคิดวาเราเปนใคร” ซีโมน เปโตรทูล
ตอบวา “พระองคคือพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต” พระเยซูเจาตรัสตอบเขาวา “ซีโมน บุตรของยอหน ทานเปนสุขเพราะไมใชมนุษย
ที่เปดเผยใหทานรู แตพระบิดาเจาของเราผูสถิตในสวรรคทรงเปดเผย เรา
บอกทานวา ทานคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้ง พระศาสนจักรของเรา
ประตูนรกจะไมมีวันชนะพระศาสนจักรได เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให ทุกสิ่งที่ทานจะผูกบนแผนดินนี้ จะผูกไวในสวรรคดวย ทุกสิ่งที่
ทานจะแกในแผนดินนี้ ก็จะแกในสวรรคดวย” แลวพระองคทรงกําชับ
บรรดาศิษยมิใหบอกใครวาพระองคคือพระคริสตเจา
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"เราต้องมองไม้กางเขนด้วยความเชื่อ
นี่ คือความทรงจําของพระเจ้าที่มารับบาปเพื่อเรา"
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงชี้ ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องหมายของบ่งบอกว่าเราเป็ นคริสตชนหรือเป็ นเครื่องประดับ แต่เราต้องมองไม้กางเขนด้วย
ความเชือ่ เพราะนี่คอื ความทรงจําของพระเจ้าผูท้ รงมารับบาปเพือ่ ความรักทีม่ ตี ่อ
เรา
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 4 เมษายนทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
ถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจําหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือ
กันดารวิถี เป็ นเหตุการณ์ทช่ี าวอิสราเอลเริม่ บ่นพระเจ้า พระองค์จงึ ส่งงูพษิ มากัด
พวกเขา แต่โมเสสทูลพระเจ้าให้กําจัดงูพษิ เหล่านัน้ พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสให้
ทํางูโลหะติดบนเสา คนไหนถูกงูกดั และมองงูโลหะนี้ เขาจะไม่ตาย ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสกับฟาริสวี า่ "ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน"
พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปนั ว่า
งูคอื สัญลักษณ์ของความชั ่ว มันคือบิดาของการโกหก มันคือต้นกําเนิดนําพา
มนุ ษยชาติทําบาป ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสวี ่า 'เมื่อใดที่
ท่านยกบุตรแห่งมนุ ษย์ขน้ึ เมื่อนัน้ ท่านจะรู้ว่าเราเป็ น และรู้ว่าเราไม่ทําอะไร
ตามใจตนเอง' คําพูดนี้แหละคือธรรมลํ้าลึกแห่งไม้กางเขน

4

งูโลหะเป็ นเครื่องหมายของสองสิง่ หนึ่ง มันคือเครื่องหมายของบาปและ
อํานาจทีย่ วยวนของบาป
ั่
สอง มันคือการทํานายถึงไม้กางเขน ไม้กางเขนไม่ใช่
แค่เครือ่ งหมายของการบอกว่าเราเกีย่ วข้อง(กับพระเจ้า) แต่มนั ยังเป็ นความทรงจําของพระเจ้าผูท้ รงมารับบาปเพือ่ ความรักทีม่ ตี ่อเรา
ความรอดพ้นมาจากไม้กางเขนเท่านัน้ และจากไม้กางเขนนี้ พระเจ้าทรงมา
รับสภาพมนุ ษย์ ความรอดพ้นจากบาปมีอยู่ในพระคริสตเจ้าผูท้ รงถูกตรึงบนไม้กางเขนเท่านัน้ เพราะเหมือนกับงูโลหะนันแหละ
่
พระองค์ทรงสามารถทีจ่ ะรับพิษ
ของบาปและรักษาเราทุกคนได้
สําหรับพวกท่านแล้ว ไม้กางเขนคืออะไร ใช่ มันคือเครือ่ งหมายศาสนาคริสต์
เราทําเครื่องหมายสําคัญมหากางเขน แต่บ่อยครัง้ เราไม่ได้ทําเครื่องหมายนี้
อย่างดี สําหรับบางคน ไม้กางเขนเป็ นเหมือนของการเป็ นศาสนิก พวกเขาสวมใส่ไม้กางเขนเพือ่ แสดงว่าตนเองเป็ นคริสตชน หรือเพือ่ ให้มองเห็นได้ง่ายเท่านัน้
พวกเขาสวมใส่ไม้กางเขนเหมือนกับเครือ่ งประดับทีเ่ ต็มไปด้วยอัญมณีล้าํ ค่า
แต่พอ่ อย่าเตือนใจว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 'ใครก็ตามทีม่ องงูโลหะนี้ เขา
จะมีชวี ติ รอด' พระเยซูตรัสกับศัตรูของพระองค์เช่นกันว่า 'เมือ่ ใดทีท่ ่านยกบุตร
แห่งมนุ ษย์ขน้ึ เมือ่ นัน้ ท่านจะรูว้ า่ เราเป็ นบุตรของพระเจ้า' ส่วนใครทีไ่ ม่มองไม้กางเขนด้วยความเชื่อ เขาจะตายเพราะบาป เขาจะไม่ได้รบั ความรอดพ้นจากบาป พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสถี งึ สามครัง้ ว่า 'ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน'
นันก็
่ เพราะหัวใจของเขาปิดตายและพวกเขาไม่เข้าใจธรรมลํ้าลึกของพระเจ้า
วัน นี้ พระศาสนจักรจึง เชิญชวนเราให้ไตร่ต รองเรื่องธรรมลํ้า ลึก แห่ ง ไม้กางเขนกับพระเจ้าผูท้ รงลงมารับบาปเพื่อเราทุกคน เราทุกคนสามารถพูดได้
เต็มปากว่า พระองค์ทรงมาเป็ นคนบาปเพือ่ ความรักทีม่ ตี ่อเรา
4 เมษายน 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 7 การแต่งงาน
หมวด 5 รูปแบบของการประกอบพิธีแต่งงาน
(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)
มาตรา 1112 วรรค 1 ถ้าสภาพระสังฆราชได้เห็นชอบ และสันตะสํานักได้
อนุ ญ าตแล้ว ที่ใ ดที่ข าดพระสงฆ์แ ละสัง ฆานุ ก ร พระสัง ฆราชสัง ฆมณฑล
สามารถมอบอํานาจให้แก่ฆราวาสประกอบพิธแี ต่งงานได้
วรรค 2 ต้องเลือกฆราวาสทีเ่ หมาะสม ทีส่ ามารถให้การอบรม
บุคคลที่จะแต่งงาน และมีคุณสมบัติท่ีจะประกอบพิธีกรรม การแต่งงานได้
อย่างถูกต้อง
มาตรา 1113 ก่อนที่จะมีการมอบอํานาจชนิดเฉพาะ ต้องจัดทุกอย่างไว้ให้
พร้อมตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ เพือ่ ตรวจสอบสถานภาพอิสระทีจ่ ะแต่งงาน
มาตรา 1114 บุคคลผูป้ ระกอบพิธแี ต่งงาน ทําการอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เว้น แต่ เ ขาเองจะได้แ น่ ใ จก่ อ นแล้ว ในสถานภาพอิส ระของคู่แ ต่ ง งานตาม
กฎเกณฑ์ของกฎหมาย และถ้าเป็ น ไปได้ โดยมีอ นุ ญาตของพระสงฆ์เ จ้า อาวาส ทุกครัง้ ทีเ่ ขาประกอบพิธแี ต่งงาน ด้วยอํานาจทีร่ บั มอบชนิดทัวไป
่
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มาตรา 1115 ต้องประกอบพิธแี ต่งงานในวัด ซึง่ คู่แต่งงานฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีท่ี
อาศัยอยู่ถ าวร กึ่งถาวร หรืออาศัยอยู่แล้วหนึ่ งเดือน หรือถ้าเกี่ยวกับพวก
เร่รอ่ น ให้ประกอบพิธใี นวัด ซึง่ ผูเ้ ร่ร่อนอาศัยอยู่จริงๆ พิธแี ต่งงานจะประกอบ
ที่อ่นื ก็ได้ โดยมีอนุ ญาตของผูใ้ หญ่ผูท้ รงอํานาจเฉพาะ หรือของพระสงฆ์เจ้า
อาวาสเฉพาะของคูแ่ ต่งงาน
มาตรา 1116 วรรค 1 ถ้าไม่สามารถมี หรือ ไปหาผู้มอี ํานาจประกอบพิธีแต่งงานตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายได้ โดยปราศจากความไม่สะดวกอย่างมาก บุ ค คลผู้ป ระสงค์จ ะแต่ ง งานอย่ า งแท้จ ริง สามารถแต่ ง งานกัน อย่ า ง
ถูกต้อง และโดยชอบด้วยกฎหมายต่อหน้าเพียงพยานเท่านัน้ ได้
1. ในอันตรายใกล้ตาย
2.นอกอันตรายใกล้ตาย ขอแต่คาดการณ์ล่วงหน้ าอย่างรอบคอบได้ว่า
สถานการณ์น้ีจะคงอยูเ่ ป็ นเดือน
วรรค 2 ในทัง้ 2 กรณี ถ้ามีพระสงฆ์องค์อ่นื หรือสังฆานุ กรอยู่ท่ี
นัน่ ต้องเชิญท่านมาร่วมพิธแี ต่งงานพร้อมกับพยาน โดยคงไว้ซง่ึ ความถูกต้อง
ตามกฎหมายของการแต่งงานต่อหน้าเพียงพยานเท่านัน้
มาตรา 1117 รูปแบบทีก่ าํ หนดไว้ขา้ งต้น ต้องนํามาปฏิบตั ิ ถ้าอย่างน้อยฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งของคู่แต่งงานรับศีลล้างบาปในพระศาสนจักรคาทอลิก หรือได้รบั
เข้ามาในพระศาสนจักรคาทอลิกแล้ว และยังไม่ละทิง้ พระศาสนจักรอย่างเป็ น
ทางการ ทัง้ นี้ให้คงไว้ซง่ึ ข้อกําหนดของมาตรา 1127 วรรค 2
(อ่านต่อฉบับหน้ า)
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มิสซาสัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 26 ส.ค. สุขสําราญ มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว, คุณเอ
18:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
สตีเฟน จํารูญ, มารีอา ละมุด เจริญพานิช
อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช, ครอบครัว เจริญพานิช
มารีอา สุปรียา พนายางกูร, อันนา นงลักษณ์ สูงสว่าง
อันตน เกษม สูงสว่าง, ยอแซฟ ลําเจียก ทรงสัตย์
อังเดร สมบัติ, เซซีลีอา เนียม รัตนธํารงกุล
ยอแซฟ ชะลอ รัตนธํารงกุล
คุณพนาสัณฑ์ เกรียงสินยศ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 27 ส.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
08:00 น.
ผู้เจ็บป่ วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ, ครอบครัวศรีรัตนะ
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
เทเรซา มนัส, เทเรซา กัลยาณี, เทเรซา นงเยาว์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
มารีอา มักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ
อันตน ศิริ, มารีอา มักดาเรณา เกษร ไชยเจริญ
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
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา
-/เอ
-/ชนิษฎา
พัสกร/เทเรซา/-/สุนันทา
ครอบครัว
-/ลูกๆ
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
ครอบครัว
พิทกั ษ์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
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อา. 27 ส.ค. สุขสําราญ ครอบครัว เอ็มบิด้า เอ็มบี้
10:00 น.
ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุ่มเล็ก
Mr. Christian Smillin, Bella Smillin
คุณจวง เลาหะสราญ และครอบครัว
คุณณรงค์กร บัวเงิน และครอบครัว
มารีอา ปวีณนุช ชะโลกลาง
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , โรซา วรี ตันติโกสิชฌน์
เปาโล นิวตั ิชัย สินไชยรัตนากุล
Mbida Mbie, คุณเฮียง แซ่อ้ อื
ร็อค เมือง, มารีอา กุหลาบ ดีสดุ จิต
อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 27 ส.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
11:30 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
จ. 28 ส.ค. สุขสําราญ ฟรังซิสซาเวียร์ ชาคร ทรัพย์อาภารัตน์, ครอบครัว
19:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
Ceferina Santos
คุณวทัญ�ู ตุ่มทอง
แอนนา ละม่อม พึ่งผล, เปาโล พร พึ่งผล
ยอแซฟ ก่อพงศ์ พึ่งผล, คุณอนันต์ พึ่งผล
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช
มารีอา ฮวางทิต่ิง
อังเดร สมบัติ รัตนธํารงกุล
เซซีลีอา เนียม รัตนธํารงกุล
ยอแซฟ ชะลอ รัตนธํารงกุล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

เอ็มบิด้า
วรพร
มนัสนันท์
มนัสนันท์
มนัสนันท์
ปวีณนุช
-/เอ็มบิด้า/ณัฐ
วรพร
วรรณาษา
-/วลัยลักษณ์
ลูซีอา
เซบาสเตียน
เซบาสเตียน
พัสกร
ปราทิน
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อ. 29 ส.ค. สุขสําราญ
07:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
มารีอา องุ่น ตรีมุข, เซบาสเตียน พึ่งผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ ยอแซฟ พีระ
ลอเร็นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาท
อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เลดิ่ว ติว๋
อันตน ซุ่งกัง แซ่แพ้ , ราฟาแอล เรือง สนิทสม
ยวงบัปติสตา ไต้ ช้วน พุ่มดนตรี, ยอแซฟ ประกอบ
เปโตร ตลัน, มัดตา ธิว, มัดตา ยาด, มาเรีย เหลียว
เปโตร ธนะสิทธิ์ พัชรวงศ์วริศ
อังเดร สมบัติ, เซซีลีอา เนียม รัตนธํารงกุล
ยอแซฟ ชะลอ รัตนธํารงกุล
อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช
มารีอา เมรี่ รุจานุรักษ์, คุณวิมล ชูประเสริฐ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พ. 30 ส.ค. สุขสําราญ คุณธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ, ครอบครัว จําปาถิ่น
19:00 น.
ครอบครัว อันนา กนกพร พัฒนกิจสิริคุณ
ครอบครัววิริยะ – เดชา เรืองสุวัฒน์
ครอบครัว รัตนพูนอนันต์, เซบาสเตียน พึ่งผล
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู
พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
เปโตร รณพร จําปาถิ่น, เทเรซา ประไพ จําปาถิ่น
โทมัส คมกฤช พงษ์ส่าหร่าย, คุณอุดม ไมตรี
อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช
Mr. Nicolas Smillin, Mrs Margret Smillin
คุณปราญจ์ชลี พัชร์สตุ วิมล
คุณสําเภา, คุณพริ้ม จันทร์ประเสริฐ
คุณเนย, คุณกิมเหรียญ สุตวิมล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ไพลิน
องุ่น/ไพลิน
ไพลิน
ประสงค์
ลูซีอา
ลูซีอา
กนกพร
พัชรีสทิ า
วรรณาษา
สุกญ
ั ญา
อัญชลี
สุนันทา
กนกพร
กนกพร
ครอบครัว/ไพลิน
วัชระ
วัชระ
-/อัญชลี
พัสกร
มนัสนันท์
มนัสนันท์
มนัสนันท์
มนัสนันท์
-
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พฤ. 31 ส.ค.
โมทนาคุณพระเป็ นเจ้ าและแม่พระ
07:00 น. สุขสําราญ ครอบครัว เวโรจน์, คุณวสมน สาณะเสน
ยอห์น อภิวัฒน์ ตั้งสุขเกษมสันต์
ครอบครัว ตั้งสุขเกษมสันต์, เซบาสเตียน พึ่งผล
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์
คุณสาเรศ, คุณอวบ สาณะเสน
อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช
เซซิลิอา นพรัตน์ ชมประทีป
เปโตร เอี้ยวฉัน จิระธนานันต์, เปโตร จือเซีย แซ่อ้ งึ
อันนา เซียน แซ่เจา, อันนา ซิวลั้ง แซ่โจว
ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงค์, มารีอา นันทภัณฑ์
มารีอา ศิริรัตน์, ยอห์น พิชัย ตั้งสุขเกษมสันต์
ยอแซฟ วิเชียร สิทธิสนั ต์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศ. 1 ก.ย.
โมทนาคุณแม่พระ
19:00 น. สุขสําราญ มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั , ครอบครัว อภิรมย์ภารดา
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คุณพ่อ อัลเบิร์ต ลูเซียน กุสต้ าฟ โรเซ่นส์
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
เทเรซา สมหญิง, ยอแซฟ ขี่เลี้ยง, ร็อค พิชัย
อันตน เอี่ยวจง, คุณเสกสรร, อันนา เรวดี
อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ เดโชพล
คุณวิวฒ
ั น์ ภุมรา ญาติพ่ีน้อง
คุณละมูล, คุณองุ่น เจริญงาม, คุณอิ่ม ไวเดาเออร์
เปาโล ซุ่นฮ้ อ แซ่อ้ งึ , มารีอา ซิ้งไอ่ แซ่แต้
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

-/ครอบครัว
อัครฉัตร
อัครฉัตร/คค.สาณะเสน
คค.สาณะเสน
วรรณาษา
จิรเดช
อัครฉัตร
วราภรณ์
วราภรณ์
ณัฐสุประวีณ์
-/ปุณณาพร
จันทิมา
พัสกร
ปุณณาพร
ปุณราพร
ชนัญชิฎา
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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. 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
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3. เจ้าอาวาส สภาภิบาลและสัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์: ขอร่วมยินดี
กับ บราเดอร์คริสโตเฟอร์ อภินนั ท์ สมศักดิ์ ที่ได้รบั บวชเป็ นสังฆานุ กร และบราเดอร์เปโตร ระวี เพิม่ พู นวิชา ที่ได้รบั แต่ งตั้งเป็ นผูช้ ่ วยพิธีกรรม เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา ขอพระเป็ นเจ้ าโปรด
ประทานพร ให้ มีพระกระแสเรียกที่ม่นั คง เรียนรู้และก้ าวหน้ าต่อๆไป
4. ส่งศีลต้นเดือน: ทางวัดส่งศีลต้นเดือนประจํ าเดือนกันยายน ในวันพุธ
ที่ 30 และวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017
5. เข้าเงียบพระสงฆ์ประจํ าเดือนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: จัดเข้ าเงียบ
ระหว่างวันพุธที่ 6 – วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน ทางวัดจึ งงดมิสซาวัน
ดังกล่าว
6. สภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์: ขอเชิญสมาชิกสภาภิบาลเข้ าร่ วมประชุม โดยพร้ อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017 เวลา
14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (23-24) อาคารสํานักงานวัด
7. ศีลเจิ มสําหรับผูส้ ูงอายุ: อาทิตย์น้ อี าทิตย์ท่ี 4 ของเดือน ทางวัดจัดให้มี
ศีลเจิ มสําหรับผูส้ ูงอายุที่เจ็ บป่ วย หลังมิสซา 10:00 น.
8. ฉลองพระเมตตา: ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองพระเมตตา และร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติพระเมตตา วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017 เริ่มเวลา
08:30 น. เป็ นต้ น ไป พิ ธี บู ชาขอบพระคุ ณ 11:00 น. โดย
พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าวัด

