ฉบับที่ 701 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2017

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ ดครั้ง
แต่ตอ้ งยกโทษให้เจ็ ดคูณเจ็ ดสิบครั้ง
มธ 18:22
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สัปดาหที่ 24 เทศกาลธรรมดา (ป A)

มธ 18:21-35

เวลานั้น เปโตรเขามาทูลถามพระเยซูเจาวา “พระเจาขา ถาพี่นองทําผิดตอ
ขาพเจา ขาพเจาตองยกโทษใหเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม” พระเยซูเจาตรัส
ตอบวา “เราไมไดบอกทานวาตองยกโทษใหเจ็ดครั้ง แตตองยกโทษใหเจ็ดคูณเจ็ด
สิบครั้ง”
อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับกษัตริยพระองคหนึ่ง ทรงประสงคจะตรวจ
บัญชีหนี้สินของผูรับใช ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้น มีผูนําชายผูหนึ่งเขามา ชายผูนี้
เปนหนี้อยูเปนพันลานบาท เขาไมมีสิ่งใดจะชําระหนี้ได กษัตริยจึงตรัสสั่งใหขาย
ทั้งตัวเขา บุตรภรรยาและทรัพยสินทั้งหมดเพื่อใชหนี้ ผูรับใชกราบพระบาททูลออน
วอนวา “ขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไวกอนเถิด แลวขาพเจาจะชําระหนี้ใหทั้งหมด”
กษัตริยทรงสงสารจึงทรงปลอยเขาไปและทรงยกหนี้ให
ขณะที่ผูรับใชออกไป ก็พบเพื่อนผูรับใชดวยกันซึ่งเปนหนี้เขาอยูไมกี่พันบาท
เขาเขาไปควาคอบีบไวแนน พูดวา “เจาเปนหนี้ขาอยูเทาไร จงจายใหหมด” เพื่อนคน
นั้นคุกเขาลงออนวอนวา “กรุณาผัดหนี้ไวกอนเถิด แลวขาพเจาจะชําระหนี้ให” แต
เขาไมยอมฟง นําลูกหนี้ไปขังไวจนกวาจะชําระหนี้ทั้งหมด เพื่อนผูรับใชอื่นๆ เห็น
ดังนั้นตางสลดใจมาก จึงนําความทั้งหมดไปทูลกษัตริย พระองคจึงทรงเรียกชายผู
นั้นมา ตรัสวา “เจาคนสารเลว ขายกหนี้สินของเจาทั้งหมดเพราะเจาขอรอง เจาตอง
เมตตาเพื่อนผูรับใชดวยกัน เหมือนกับที่ขาไดเมตตาเจามิใชหรือ” กษัตริยกริ้วมาก
ตรัสสั่งใหนําผูรับใชนั้นไปทรมานจนกวาจะชําระหนี้ทั้งหมด พระบิดาของเราผูสถิต
ในสวรรคจะทรงกระทําตอทานทํานองเดียวกัน ถาทานแตละคนไมยอมยกโทษใหพี่
นองจากใจจริง
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"ความเมตตาทําให้ความรุนแรง ความแค้น
และการแก้แค้น เป็ นเรื่องไร้ค่า"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงแบ่งปนั ความเมตตาทําให้เราตระหนักว่า
ความรุนแรง ความเคียดแค้น และการแก้แค้น เป็ นเรือ่ งไร้ค่า ความเมตตาจะทํา
ให้เราใกล้ชดิ กับคนทีอ่ ยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วและเป็ นส่วนเกินของสังคม
ทรงสอน ความเมตตาคือทุกคนทีอ่ ุทศิ ตนให้กบั การเป็ นเครือ่ งมือแห่งความยุตธิ รรม การคืนดี และสันติภาพ
สําคัญสุด เราต้องอย่าลืมความเมตตาว่าเป็ นหลักสําคัญในชีวติ ความเชือ่
ช่วงเทีย่ งวันอาทิตย์ท่ี 23 เมษายนทีผ่ ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงออกมานําสวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกนั
วันนี้เป็ นวันอาทิตย์สปั ดาห์ทส่ี องในเทศกาลปาสกาและเป็ นวันฉลองพระเมตตาที่
สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงกําหนดขึน้ ด้วย
สําหรับการแบ่งปนั พระวรสารวันนี้ซง่ึ เป็ นเหตุการณ์ทพ่ี ระเยซูเสด็จเข้ามาหา
บรรดาศิษย์ พร้อมกล่าวกับพวกเขาว่า "จงรับพระจิตเจ้าเถิด ... ท่านทัง้ หลาย
อภัยบาปของผูใ้ ด บาปของผูน้ นั ้ ก็ได้รบั การอภัย"
พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปนั ว่า
ความรูส้ กึ ถึงความเมตตา การอภัยโทษบาป ได้เกิดขึน้ ในวันทีพ่ ระเยซูเสด็จ
กลับคืนชีพ พระเยซูผทู้ รงกลับคืนชีพทรงส่งพระศาสนจักรของพระองค์ให้ไปทําพันธกิจ หน้าทีแ่ รกของพระศาสนจักรคือการนําสารแห่งการให้อภัยทีส่ มั ผัสได้ไป
มอบให้กบั ทุกคน
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ความเมตตาทําให้เราตระหนักว่า ความรุนแรง ความเคียดแค้น และการแก้แค้น เป็ น เรื่อ งไร้ค่ า ความเมตตาเปิ ด ประตู ห ัว ใจของเราและยิน ยอมให้เ รา
แสดงออกถึงความใกล้ชดิ เหนือสิง่ อื่นใด มันทําให้เราใกล้ชดิ กับคนที่อยู่อย่าง
โดดเดีย่ วและเป็ นส่วนเกินของสังคม
โดยสรุปแล้ว ความเมตตาคือทุกคนที่อุทศิ ตนให้กบั การเป็ นเครื่องมือแห่ง
ความยุตธิ รรม การคืนดี และสันติภาพ ขอให้เราอย่าลืมความเมตตาว่าเป็ นหลัก
สําคัญในชีวติ ความเชื่อ และเป็ นรูปแบบที่จบั ต้องได้ซ่งึ ให้การเสด็จกลับคืนชีพ
ของพระเยซูเป็ นสิง่ ทีม่ องเห็นได้
23 เมษายน 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 7 การแต่งงาน
หมวด 6 การแต่งงานของผูถ้ อื นิกายต่างกัน
มาตรา 1124 ถ้าไม่มอี นุญาตอย่างแจ้งชัดจากผูใ้ หญ่ผมู้ อี ํานาจ ห้ามการแต่งงาน
ระหว่างผูร้ บั ศีลล้างบาปสองคน โดยทีฝ่ า่ ยหนึ่งได้รบั ศีลล้างบาปในพระศาสนจักร
คาทอลิก หรือได้เข้ามาสังกัดในพระศาสนจักรคาทอลิกหลังรับศีลล้างบาปแล้ว
และมิได้ล ะทิ้ง ศาสนาด้วยการกระทํา ที่เ ป็ นทางการ ส่ว นอีก ฝ่า ยหนึ่ ง ที่สงั กัด
ศาสนจักร หรือชุมชนศาสนาทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั พระศาสนจักรคาทอลิกอย่าง
สมบูรณ์
มาตรา 1125 ผูใ้ หญ่ผทู้ รงอํานาจท้องถิน่ สามารถให้อนุ ญาตนี้ได้ ถ้ามีเหตุอนั ชอบธรรมและชอบด้วยเหตุผล ท่านต้องไม่ให้อนุ ญาต เว้นแต่ได้มกี ารปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขต่อไปนี้อย่างครบถ้วนเสียก่อน

1. ฝ่ายคาทอลิกประกาศว่า ตนพร้อมทีจ่ ะขจัดภัยทัง้ ปวง อันจะทําให้เสียความเชื่อ และให้สญ
ั ญาอย่างจริงใจว่า ตนจะทําทุกอย่างด้วยเต็มกําลัง เพื่อให้
บุตรทัง้ หมดรับศีลล้างบาป และรับการอบรมพระศาสนจักรคาทอลิก
2. อีกฝา่ ยหนึ่ง ต้องได้รบั แจ้งให้ทราบในเวลาอันควร ถึงคําสัญญาเหล่านี้
ซึง่ ฝา่ ยคาทอลิกได้ทาํ เพือ่ ว่าเป็ นทีแ่ จ้งชัดว่า อีกฝา่ ยหนึ่งตระหนักรูอ้ ย่างแท้จริง
ถึงคําสัญญา และพันธะของฝา่ ยคาทอลิก
3. ทัง้ สองฝ่าย ต้องได้รบั การอบรม ถึงจุดประสงค์และคุณสมบัตเิ ฉพาะที่
เป็ นแก่นแท้ของการแต่งงาน ซึง่ ทัง้ สองฝา่ ยไม่อาจปฏิเสธได้
มาตรา 1126 สภาพระสังฆราชต้องกําหนดวิธกี ารทําการแจ้ง และการสัญญาซึง่
เป็ นเรื่องจํา เป็ นเสมอ และวิธ ีการที่ทําให้ก ารแจ้ง และการสัญญานี้ ปรากฏใน
ขอบข่ายอํานาจภายนอก และเป็ นทีท่ ราบแก่ฝา่ ยทีไ่ ม่เป็ นคาทอลิก
(อ่านต่อฉบับหน้ า)
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กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
คริสตศักราช 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่”
1. ความเป็ นมา

บทนํา

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ
ไทย สํา นึกถึง พระคุณของบรรดาธรรมทูต ที่ได้เ ดินทางมาประกาศข่า วดีแ ห่ง
ความรอดพ้นในแผ่นดินสยามตัง้ แต่ปีค.ศ. 1516 เป็ นต้นมา และเหตุการณ์สาํ คัญ
คือสมัชชาแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อ 350 ปี ก่อน “สมัชชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ค.ศ.
1664” ยังผลให้พระศาสนจักรหยั ่งรากและเติบโต พัฒนาก้าวหน้ามาจนได้รบั การ
สถาปนาพระฐานานุ กรมเมือ่ 50 ปี ทผ่ี า่ นมา คือ เมือ่ ปี ค.ศ.1965 ดังนัน้ ในปี ค.ศ.
2015 นี้จงึ ถือเป็ นโอกาสสําคัญทีจ่ ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรแห่งความรอดพ้น และมองไปข้า งหน้ า ด้ว ยความหวัง ในฐานะ “ศิษ ย์ พ ระคริส ต์ เ จริญ ชีว ิต
ประกาศข่าวดีใหม่” เพื่อให้บรรดาคริสตชนคาทอลิกสามารถเผชิญกับการ ท้า
ทายต่างๆ สืบเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยการเจริญชีวติ เชิงประจักษ์และก้าวออกสูก่ ารประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า
ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่ ยึดมั ่นตามคําสอนของสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 จาก
พระสมณสาสน์ต่างๆ ของพระสันตะปาปา และคําสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรเป็ นหลักสําคัญในการประกาศข่าวดีใหม่ เพื่อรักษาให้สอดคล้องกับคําสอน
ของพระศาสนจัก รสากลอย่ า งซื่อ สัต ย์ใ นยุ ค สมัย ที่ม ีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า ง
มากมายและรวดเร็วตลอดเวลา
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มิสซาสัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
ส. 16 ก.ย. สุขสําราญ
18:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

รายการมิสซา
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
มารีอา นราภรณ์ วรีวงศ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
สตีเฟน จํารูญ, มารีอา ละมุด เจริญพานิช
ยอแซฟ ลําเจียก ทรงสัตย์, ครอบครัว เจริญพานิช
อันนา สมหวัง แซ่เซียว, คุณพนาสัณฑ์ เกรียงสินยศ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 17 ก.ย. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
08:00 น.
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
ผู้ป่วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ
คัทริน ลาบูเร ลัดดา สวีรวงศ์, คุณสุธกี านต์ ทรงสัตย์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คุณพ่อ ยอแซฟ สนอง ช้ อนทอง
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
มารีอา มักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ
มารีอา เทเรซา ประพิศ กําแพงแก้ ว
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
จารุมณฑ์
-/ชนิษฎา
ลูกสุนันทา/-/ครอบครัว
จิดาภา
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
คค.ศรีเจริญ
ปิ ยวรรณ/น้ อง

ครอบครัว
ครอบครัว
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
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อา. 17 ก.ย. สุขสําราญ ผู้สงู อายุท่เี กิดในเดือนนี้ทุกๆท่าน
ผู้สงู อายุ
10:00 น.
คุณโกศล, คุณบุศรา, คุณเมธาษิต, คุณวิไลรักษ์
ศรีชนะ
คุณศรีชนะ, คุณเติม, คุณเกียรติศกั ดิ์
ศรีชนะ
เทเรซา สุนทรี โรจนประดิษฐ์
ดวงใจ
ยอแซฟ ปริวตั ิ ศรีระหงษ์
พิกุล
โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
สําราญ
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์ สําราญ
อักเนส ปพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, คุณปรีชา สําราญ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย
นพคุณ
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
เควนติน ย่งฮง แซ่จัง, อันนา กิ่ แซ่ฉ่ัว
นิรมาน
นิรมาน/ศรีชนะ
คุณสุธวิ งศ์ พงษ์ไพบูลย์, คุณพรพจน์, มัดธิว ทิง
ศิริวรรณ
ยอแซฟ ลิ้มเจียม แซ่ซึง, มารีอา ซาม่วย แซ่เฮ้ ง
นพคุณ
มารีอา ลําไย นิรันดรประเสริฐ
พิศิษฏ์
สแตนนิส เลาส์ จอห์น ดีจอง, มารีอา ต้ ายไถ่ แซ่โฮ
พิศษิ ฏ์
ไมเคิล สําเริง, เปาโล จางจือกวง
สําราญ
มารีอา ฮุ่ยลั้ง, คุณเซี่ยมลั้ง, คุณเซี่ยมเช็ง, คุณซุกคิน
สําราญ
ยวง ฮุ่ยเช็ง, โยเซฟ สํารวย, คุณเซี่ยมเตียว แซ่โง้ ว
ผู้สงู อายุ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 17 ก.ย.
งดมิสซา
11:30 น.
จ. 18 ก.ย. สุขสําราญ อันตน ฐิติพันธ์ ลิมปศรีตระกูล
ฐิติพันธ์
19:00 น.
ครอบครัว ธนาหลวงคลัง, คุณสมจิต ปานประเสริฐ
วรรณาษา
ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ไพลิน
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
คุณปล้ อง ชะโลกลาง, คุณสงัด ชะโลกลาง
ปวีณนุช
อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช
วรรณาษา
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ ยอแซฟ พีระ
ไพลิน
ลอเร็นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาสดิ์
ไพลิน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-
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อ. 19 ก.ย. สุขสําราญ ครอบครัว สมพร สนิทสม, คุณจริยดา
สมพร/จริยดา
07:00 น.
ครอบครัว กาฬแก้ ว, สุวรรณราช
ศันสนีย์
คุณใอร์ริสา ศรีประเสริฐ, เทเรซา นิชาร์ด
วิชุดา/อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไพลิน
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
เปรโต ถนอม, อันนา สังเวียน สุวรรณราช
ศันสนีย์
ฟรังซิโส ประเสริฐ, มารีอา ธาดา สุขสําราญ
กําธร
บรรพบุรษุ ครอบครัว ไพจิตรานนท์
ครอบครัว
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
สมิตรา
เซซิลิอา นพรัตน์ ชมประทีป, ยอแซฟ กวางฮุย แซ่ฉ่ัว จิรเดช/วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พ. 20 ก.ย. สุขสําราญ ครอบครัว อภิรมย์ภารดา, มารีอา องุ่น ตรีมุข
ปุณณาพร/19:00 น.
Louis สุรสิทธิ์ และครอบครัว, คุณชํานาญ ศรีประเสริฐ -/วิชุดา
คุณพิสษิ ฐ์ สุนทรีกุลพงศ์, Chito Talaboc
-/V.T. Sulit
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
พัชร์สทิ า/บ๊วย
เปโตร ธนะสิทธิ์ พัชรวงศิวริช, คุณหลิน
ลัดดา
เปาโล มงคล, เซซิลีอา อรนุช, อักเนส ลดาวัลย์
ลัดดา
เทเรซา มลิวัลย์, โรซา บุญยิ่ง, ซิงเวสเตอร์ สุรพงษ์
อนุรักษ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พฤ. 21 ก.ย. สุขสําราญ มารีอา มาลี หงส์ดุสติ , เซบาสเตียน พึ่งผล
-/07:00 น.
มารีอา สุนีย์ ไชยเผือก, ครอบครัวทันตานนท์
สุรีย์
อันนา เย็นฤดี สุวรรณราช, คุณวันทนา พิทกั ษ์ชาติ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
เปโตร เถ้ าถู,๋ อักเนส ช็อคกี้ แซ่เล้ า
ภรรยา+ลูกๆ
มาร์โก สุชิน ศรีสวุ คนธ์
คุณถนอม, อันนา สังเวียน สุวรรณราช
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
อาคาธา จังเฮีย, มาธา เอี้ยเซี่ยงเง็ก
พีรดา
คุณเล็กพู่, คุณบุ้นอุ่ยตี้, คุณหวั่งกิม, คุณประพันธ์
สุรีย์
วิญญาณทารกผู้วมิ ล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สมพร
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ศ. 22 ก.ย. สุขสําราญ ครอบครัว เปาโล ประเสริฐ แก้ วศักดาศิริ
Prasert
19:00 น.
เทเรซา สุพัตรา, ครอบครัว เทเรซา ปิ ยรัตน์
เซบาสเตียน พึ่งผล
เซบาสเตียน
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล, มารีอา อนงค์ ชัยวิมล
สุกญ
ั ญา
คุณประเนตร์ แซ่หลิ่ม และบรรพบุรษุ
พีรดา
Nisa Intarakoseth, Mariano Medina
Vopa/Alice
มารีอา แสวง, เปโตร มะลิ โสภาษิต
ยอแซฟ โกวิทย์ สุขสําราญ, ญาติพ่ีน้องเซบาสเตียน
กําธร/เปโตร เอี้ยวฉัน จิระธนานันต์, เปโตร จือเซีย แซ่อ้ งึ
อันนา เซียน แซ่เจา, อันนา ซิวลั้ง แซ่โจว
ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงค์, มารีอา นันทภัณฑ์
คุณน้ อย ฮว่างวัน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-
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1. คุ ณ พ่ อ เจริ ญ ว่ อ งประชานุ กู ล อธิ ก ารบ้า นเณรใหญ่ แ สงธรรม:
ขอขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน ที่ได้มอบเงิน
บริ จ าคเพื่ อ สนับ สนุ น ค่ า อาหารในการจั ด งานพิ ธี บ วชสัง ฆานุ ก ร
แต่ งตั้งผูช้ ่ วยพิธีกรรม และผูอ้ ่ านพระคัมภีรข์ องสามเณรใหญ่แสงธรรม เป็ นจํ านวนเงินทั้งสิ้ น 18,000.ขอพระเป็ นเจ้ า และแม่ พระกุ ห ลาบทิพ ย์ อํา นวยพรและตอบแทน
นํา้ ใจดีของพี่น้องทุกท่าน
2. กฤษฎี ก าสมัช ชาใหญ่ ข องพระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ในประเทศไทย
2015: “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” (เล่มสีน้ าํ เงิน)
ขอเชิญพี่นอ้ งนําไปอ่ านที่บา้ นอย่างน้อยครอบครัวละ 1 เล่ม เพื่อเรา
คริสตชนจะได้ ร้ ูถึงแนวทางของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยที่
จะต้ องดําเนินต่อไป
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3. ฉลองอารามนักบุญเทเรซา แห่ งพระเยซู (อาวีลา): คณะคาร์เมไลท์
ส า ม พ ร า น จ ะ ฉ ล อ ง ใ น วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 1 5 ตุ ล า ค ม 2 0 1 7
เวลา 10:30 น. โดยพระคาร์ดินลั ฟรังซิ สเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็ นประธาน
4. อาทิตย์น:ี้ หลังแห่แม่พระเปนญาฟรานช่าแล้ ว จะมีกจิ กรรมอาหารเที่ยง
การร้ องเพลง และการแสดงของกลุ่มสัตบุรษุ ที่ใช้ ภาษาอังกฤษ (VOPA)
หมายเหตุ: ท่านทูตฯ
H.E. Ambassador Mary Jo A. Bernardo-Aragon, Ambassador of the
Philippines to Thailand. จะมาร่วมงานในโอกาสพิเศษนี้ด้วย

