ฉบับที่ 704 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2017

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

พระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลาย
ไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทําให้บงั เกิดผล
มธ 21:43
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สัปดาหที่ 27 เทศกาลธรรมดา (ป A)

มธ 21:33-43

เวลานั้ น พระเยซู เ จ า ตรั ส กั บ บรรดาหั ว หน า สมณะและผู อ าวุ โ สของ
ประชาชนวา “ทานทั้งหลาย จงฟงอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิด คหบดีผูหนึ่งปลูกองุนไว
สวนหนึ่ง ทํารั้วลอม ขุดบอย่ําองุน สรางหอเฝา ใหชาวสวนเชา แลวก็ออกเดินทาง
ไปตางเมือง เมื่อใกลถึงฤดูเก็บผล เจาของสวนจึงใหผูรับใชไปพบคนเชาสวนเพื่อ
รับสวนแบงจากผลผลิต แตคนเชาสวนไดจับคนใชทุบตีคนหนึ่งฆาอีกคนหนึ่ง เอา
หินทุมอีกคนหนึ่ง เจาของสวนจึงสงผูรับใชจํานวนมากกวาพวกแรกไปอีก คนเชาสวนก็ทํากับพวกนี้เชนเดียวกัน
ในที่สุด เจาของสวนไดสงบุตรชายของตนไปพบคนเชาสวน คิดวา ‘คนเชาสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบาง’ แตเมื่อคนเชาสวนเห็นบุตรเจาของสวนมา ก็พูดกันวา ‘คนนี้เปนทายาท เราจงฆาเขาเสียเถิด เราจะไดมรดกของเขา’
เขาจึ งจั บ บุ ต รเจ า ของสวน นํ า ตั ว ออกไปนอกสวนแลว ฆา เสี ย ดั ง นี้ เมื่ อ
เจาของสวนมา เขาจะทําอยางไรกับคนเชาสวนพวกนั้น” บรรดาผูฟงตอบวา
“เจาของสวนจะกําจัดพวกใจอํามหิตนี้อยางโหดเหี้ยม และจะยกสวนใหคนอื่นเชา
ซึ่งจะแบงผลคืนใหเขาตามกําหนดเวลา”
พระเยซูเจาจึงตรัสวา “ทานมิไดอานในพระคัมภีรหรือวา หินที่ชางกอสรางทิ้งเสียนั้นไดกลายเปนศิลาหัวมุม องคพระผูเปนเจาไดทรงกระทําเชนนั้นเปนที่นา
อัศจรรยแกเรายิ่งนัก ดังนั้น เราบอกทานวา พระอาณาจักรของพระเจาจะถูกยก
จากทานทั้งหลาย ไปมอบใหแกชนชาติอื่นที่จะทําใหบังเกิดผล”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"พระเจ้าพอใจเฉพาะความเชื่อ
ที่ถกู ประกาศผ่านการดําเนินชีวิตของเราเท่านัน้ "

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงยํ้า พระเจ้าพอพระทัยเฉพาะความเชื่อที่
ได้รบั การประกาศผ่านการดําเนินชีวติ ของเราเท่านัน้
ความหลงใหลที่พระเจ้าพอพระทัยคือความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุ ษย์
ความหลงใหลอย่างอืน่ ไม่เป็ นเป็ นทีพ่ อพระทัยพระองค์
ทรงสอน จงอย่ากลัวที่จะรักทุกคน รวมถึงศัตรู เพราะพละกําลังและทรัพย์
สมบัตขิ องผูเ้ ชือ่ ในพระเจ้าตัง้ อยูบ่ นชีวติ แห่งความรักนันเอง
่
ช่วงสายวันเสาร์ท่ี 29 เมษายนทีผ่ ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
ถวายมิสซาให้กบั ชาวคาทอลิกในอียปิ ต์กว่า 15,000 คน ภายในสนามกีฬา 30
มิถุนายน กรุงไคโร ประเทศอียปิ ต์ โดยนี่เป็ นมิสซาเดียวในการเสด็จเยือนอียปิ ต์ด้วย
พระวรสารประจํามิสซานี้เป็ นเหตุการณ์ทศ่ี ษิ ย์สองคนเดินไปหมู่บา้ นเอ็มมาอุส
และพระเยซูทรงเดินร่วมทางไปกับเขาด้วย แต่พวกเขาจําพระองค์ไม่ได้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปนั ว่า
การได้พบกับพระเยซูผทู้ รงกลับคืนชีพได้แปรเปลีย่ นการดําเนินชีวติ ของศิษย์
สองคนนัน้ เพราะการได้พบกับพระผูท้ รงกลับคืนชีพได้แปรเปลีย่ นทุกชีวติ และทําให้สงิ่ ทีไ่ ม่เกิดผลได้บงั เกิดผล ความเชือ่ ในการกลับคืนชีพไม่ใช่สนิ ค้าของพระศาสนจักร แต่พระศาสนจักรเองเกิดจากความเชือ่ ในการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า
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พีน่ ้ องทีร่ กั พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่ความเชื่อที่ได้รบั การประกาศด้วยการ
ดําเนินชีวติ ของเราเท่านัน้ ความหลงใหลเดียวทีผ่ ูม้ คี วามเชื่อในพระเจ้ามีได้กค็ อื
ความรักความเมตตา ส่วนความหลงใหลอย่างอื่นนัน้ ไม่เป็ นทีพ่ อพระทัยของพระเจ้า
ขอให้จติ ใจของทุกคนได้รบั การเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดี ความกล้า และ
ความเชื่อ ขอให้ ทุ ก คนกลับ ไปยัง เยรู ซ าเล็ ม ของตนซึ่ ง ก็ ค ือ ชีวิ ต ประจํ า วัน
ครอบครัว ที่ทํางาน และประเทศที่รกั ของท่าน จงอย่ากลัวที่จะเปิ ดหัวใจให้กบั
ความสว่างของพระคริสตเจ้าผูท้ รงกลับคืนชีพ ขอให้พระองค์แปรเปลีย่ นความไม่แน่ นอนของเราให้เป็ นแรงขับเคลื่อนทีด่ เี พือ่ ตัวเราเองและเพือ่ คนอื่น จงอย่ากลัวที่
จะรักทุกคน รักเพื่อน และรักศัตรู เพราะพละกําลังและทรัพย์สมบัตขิ องผูเ้ ชื่อใน
พระเจ้าตัง้ อยูบ่ นชีวติ แห่งความรัก
29 เมษายน 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 7 การแต่งงาน
หมวด 8 ผลของการแต่งงาน
มาตรา 1134 ผลจากการแต่งงานทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย ทําให้เกิดพันธะระหว่างคู่แต่งงาน ซึ่งโดยธรรมชาติของมัน พันธะนี้ถาวร และผูกขาดเฉพาะตัว นอกนัน้ ใน
การแต่งงานของคริสตชน คู่แต่งงานได้รบั การเสริมพลัง และประหนึ่งว่า ได้รบั การ
อภิเษกจากศีลศักดิ ์สิทธิ ์พิเศษ เพือ่ หน้าที่ และศักดิ ์ศรีแห่งสถานภาพของตน

มาตรา 1135 คู่แต่งงานทัง้ สองฝา่ ย มีหน้าทีแ่ ละสิทธิเท่าเทียมกัน ในสิง่ ทีเ่ กี่ยวกับ
การเป็ นหุน้ ส่วนของชีวติ แต่งงาน
มาตรา 1136 บิดามารดามีหน้าทีห่ นักทีส่ ดุ และมีสทิ ธิอนั ดับแรกทีจ่ ะให้การเลีย้ งดู
บุตรของตน ในด้านร่างกาย สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม และศาสนาอย่างสุดกําลัง
มาตรา 1137 บุตรซึง่ ปฏิสนธิหรือเกิดจากการแต่งงานทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย หรือที่
ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย
มาตรา 1138 วรรค 1 บิดา คือบุคคลทีก่ ารแต่งงานอันชอบธรรมบ่งบอก เว้นแต่จะ
พิสจู น์ให้เห็นเป็ นตรงข้าม ด้วยข้อพิสจู น์ทช่ี ดั แจ้ง
วรรค 2 บุตรทีเ่ กิดอย่างน้ อย 180 วัน หลังวันแต่งงาน หรือภายใน
300 วันนับ จากการสิ้น สุดของชีวติ แต่ ง งาน ให้สนั นิ ษฐานว่าเป็ นบุต รที่ชอบด้ว ย
กฎหมาย
มาตรา 1139 บุตรทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายกลายเป็ นบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย โดย
การแต่งงานต่อมาของบิดามารดา ไม่วา่ เป็ นการแต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่
ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยคําตอบอนุ มตั ขิ องสันตะสํานัก
มาตรา 1140 บุตรทีก่ ลายเป็ นบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายเท่าเทียมกับบุตรทีช่ อบด้วย
กฎหมายทุกอย่าง ในเรื่องเกี่ยวกับผลทางกฎหมาย เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
อย่างชัดแจ้งในกฎหมาย
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กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
คริสตศักราช 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่”
บทนํา
3. สิ่งท้ าทายต่อพระศาสนจักรคาทอลิกและความมุ่งหมายหลักของ
สมัชชาใหญ่
ในบริบทของสังคมไทยเช่นนี้ คาทอลิกเป็ นเพียงชนกลุ่มน้อยของประเทศ ซึ่ง
อยู่กนั เป็ นชุมชนเล็กๆ กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศ ทัง้ ในชุมชนเมืองและ
ชนบท ล้วนต้องเผชิญกับสภาพการท้าทายในลักษณะเดียวกัน คริสตชนคาทอลิกไทย ถึงแม้ว่าได้มคี วามเชื่อแล้วโดยศีลล้างบาป แต่การปลูกฝงั ความเชื่อแรกเริม่ ยัง
ไม่สามารถทําได้เต็มที่ การเรียนรูค้ าํ สอนต่อเนื่องยังมีจาํ กัด ความเข้าใจข้อความเชื่อ
ยังไม่ลกึ ซึ้งเพียงพอ ขาดประสบการณ์การพบและการสัมผัสส่วนบุคคลแบบตัวต่อตัวกับพระเยซูคริสตเจ้าและประสบการณ์ ความเชื่อในรูปแบบชุมชนคริสตชนที่ชัดเจน จึงทําให้การเจริญชีวติ คริสตชนเป็ นไปตามประเพณีปฏิบตั แิ ละผิวเผิน ยังไม่
ตระหนัก และอุ ทิศ ตนในบทบาทและหน้ า ที่ข องการเป็ น ศิษ ย์พ ระคริส ตเจ้า อย่า ง
แท้จริง
ดังนัน้ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องมุ่งเจริญชีวติ เป็ นศิษย์พระคริสต์ให้เข้มข้นกว่าที่เคย โดยมุ่งมันเดิ
่ นสวนกระแสและปฏิเสธ “โลกีย์นิยม”
ดังกล่าว และมุ่งฟื้ นฟูการประกาศข่าวดีขน้ึ ใหม่ พระศาสนจักรจะต้องเป็ นประจักษ์
พยานที่เ ด่ น ชัด ถึง ความเป็ น หนึ่ ง เดีย วในการเจริญ ชีว ิต ที่ม ีพ ระคริส ตเจ้า เป็ น ศู น ย์ก ลางอย่ า งแท้จ ริง เพื่อ คริส ตชนทุ ก คนสามารถเป็ น เกลือ ดองแผ่ น ดิน ที่ม ี
คุณภาพและเปี่ ยมด้วยแสงสว่างแท้ขององค์พระคริสตเจ้า (เทียบ มธ 5:14) อันเป็ น
แสงสว่างจากพระเจ้าองค์ความรักทีม่ อบให้แก่โลก
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มิสซาสัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ผู้ขอมิสซา
ส. 7 ต.ค. สุขสําราญ มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
18:00 น.
เซซีเรีย นริศรา สุขวัฒนางกูร
ค.ค.เจริญสุข
ครอบครัว เจริญสุข
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
-/เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
สตีเฟน จํารูญ, มารีอา ละมุด เจริญพานิช
-/ครอบครัว เจริญพานิช, อันนา สมหวัง แซ่เซียว
ยวงบัปติสตา ลมัย เจริญสุข, หลุยส์ พิชัย เจริญสุข ค.ค.เจริญสุข
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 8 ต.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
สิริกาญจน์
08:00 น.
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
สิริกาญจน์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
แอนโทนี ธัญญะ ตันติโกสิชฌน์
ครอบครัว ศรีรัตนะ, ครอบครัว เจริญสุข
ครอบครัว
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คุณพ่อ ยอแซฟ สนอง ช้ อนทอง
ครอบครัว
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
มารีอา มักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ
ครอบครัว
อันตน ศิริ, มารีอา มักดาเรณา เกษร ไชยเจริญ
พิทกั ษ์
ยวงบัปติสตา ลมัย เจริญสุข, หลุยส์ พิชัย เจริญสุข ค.ค.เจริญสุข
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
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
นงเยาว์
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อา. 8 ต.ค. สุขสําราญ เทเรซา สุนทรี โรจนประดิษฐ์
10:00 น.
ครอบครัว เจริญเดชปรีชา, ครอบครัว เจริญสุข
เปโตร สุภณัฐ วิณวัณฑ์, ครอบครัว
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
คุณหมาย ออกผล, คุณประสิทธิ์ ศุภรณี
ยวง ประยูร, มารีอา ชั้น จิตตอําไพ
มารีอา เสี้ยม จันทร์เด่นดวง
เฟลิกซ์ อันตน มนตรี สวีรวงศ์
โรซา บุญยิ่ง กิจเจริญ, ซิลเวสเตอร์ สุรพงษ์ กิจเจริญ
ยวงบัปติสตา ลมัย เจริญสุข, หลุยส์ พิชัย เจริญสุข
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 8 ต.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
11:30 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
จ. 9 ต.ค.
โมทนาคุณแม่พระกุหลาบทิพย์
19:00 น. สุขสําราญ ครอบครัว เทเรซา ธีรวดี ฐิติสกุลวงษ์
เปโตร ณัฐพล ผาสุก, ครอบครัว เซบาสเตียน พึ่งผล
ครอบครัว เทเรซา วรัญญา สุวิมลพันธุ์
ครอบครัว เจริญสุข
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
คุณละม่อม, คุณพร พี่งผล, คุณอนันต์ พึ่งผล
ยอแซฟ ลําเจียก ทรงสัตย์
คุณวทัญ�ู ตุ่มทอง
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
ซีริล บู้ใช้ กิจเจริญ, เซซีลีอา อุทยั วรรณ กิจเจริญ
มารีอา เซี๊ยะงิ้ม แซ่ต้งั
วิญญาณที่สสุ านวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
ยวงบัปติสตา ลมัย เจริญสุข, หลุยส์ พิชัย เจริญสุข
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ดวงใจ
สิรภพ/ดุจดาว/สุกญ
ั ญา
ธนารัตน์
ปิ ยวรรณ์
ปิ ยวรรณ์
ปิ ยวรรณ์
ค.ค.เจริญสุข
สมศรี
สมศรี

-/วรัญญา
ค.ค.เจริญสุข
เซบาสเตียน
ลุกสุนันทา
ลูซีอา
วัชระ
รสสุคนธ์
เสาวคนธ์
เสาวคนธ์
ค.ค.เจริญสุข
-
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เซบาสเตียน/อ. 10 ต.ค. สุขสําราญ เซบาสเตียน พี่งผล, ครอบครัว เวโรจน์
กันตนา/07:00 น.
ครอบครัว แสงอรุณ, ครอบครัวพันธุมจินดา
สุดารัตน์
มารีอา ราฟาแอล สุดารัตน์ พันธุมจินดา
จันทิมา
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
ครอบครัว
คุณพนาสัณฑ์ เกรียงสินยศ
ฟรังซิสโก ณฐกร จิรวรวิช, ฟรังซิสโก ถนอม ผิวเกลี้ยง
อันนา สมคิด แสงอรุณ, คุณกล้ าณรงค์ หมื่นตูม
-/ลานนา
เซซีลิอา นพรัตน์ ชมประทีป
จิรเดช
อานาตาเซีย ทวี ลี้กุล, เปาโล อันชนะ ลี้กุล
สุรีย์รัตน์
ฟิ ลลิป บุญมา ลี้กุล, มัทธิว สงคราม ลี้กุล
สุรีย์รัตน์
ยากอบ สมควร ลี้กุล, มอนิกา นิธพิ ร ลี้กุล
สุรีย์รัตน์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พ. 11 ต.ค. สุขสําราญ มารีอา รัชญากร แก้ วขาว, Antonio Magtubo
รัชญากร/19:00 น.
มารีอา หมู ศรีจิระเลิศ, ครอบครัว จําปาถิ่น
-/อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไพลิน
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
เปโตร ตอลภ แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
เทเรซา ประไพ จําปาถิ่น, เปโตร รณพร จําปาถิ่น
คุณอิม แซ่ต้ัง, คุณกี่ แซ่เอี้ยว, คุณถนอม
หมุ่ยอี่/-/ยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี, คุณสุคนธ์ นิลวรรณ
-/อุ่นเรือน
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
พชรเดช
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พฤ. 12 ต.ค. สุขสําราญ มารีอา องุ่น ตรีมุข, มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
องุ่น/07:00 น.
ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ไพลิน
ยอห์นบอสโก สิรภพ เจริญเดชปรีชา
สิรภพ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ ยอแซฟ พีระ
ไพลิน
ลอเร็นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาสดิ์
ไพลิน
เปโตร ไพโรจน์ พงษ์วัฒนา
นวลจุฑา
คุณประสาน เตชะบรรณาพุทธ
นวลจุฑา
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-
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ศ. 13 ต.ค.
โมทนาคุณแม่พระกุหลาบทิพย์
ชุติกาญจน์
19:00 น. สุขสําราญ เทเรซา นิภาภรณ์ แสงไพบูลย์, ครอบครัว เจริญสุข
ปุณณาพร/ครอบครัว อภิรมย์ภารดา, ครอบครัว รุจิเรข
-/เปโตร สุภณัฐ วิณวัณฑ์, เซบาสเตียน พึ่งผล
ครอบครัว ธีระยุทธ, คุณธนยศ สิงห์สา
ครอบครัว ประภาศิริ, หาญสกุล, ขําสกุล
ชุติกาญจน์
ครอบครัว อันนา ชุติกาญจน์ โชคเฉลิมวัฒน์
เทเรซา นัดดา ชูศรี, โยเซฟ อรรถพล ชูศรี
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
ยวงบัปติสตา ลมัย เจริญสุข, หลุยส์ พิชัย เจริญสุข ค.ค. เจริญสุข
ลี่/ยุพารัตน์
ยอแซฟ ประวิช โกวิทยานนท์, ครอบครัว รุจิเรข
ปุณณาพร
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ เดโชพล
ปุณณาพร
คุณวิวฒ
ั น์ ภุมรา ญาติพ่ีน้อง
สุกญ
ั ญา
ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล, มารีอา อนงค์ ชัยวิมล
ลี่+หลิง
ราฟาแอล พีระเดช โกวิทยานนท์
จิราพร
มารีอา วิภา, ยอแซฟ องอาจ เพิ่มบารมี
จิราพร
ยอห์นบอสโก ปราโมทย์ เจียรวัฒนนุกูล
จิราพร
ดอมินิโก สํานวน, คุณวลัยกรณ์ ยงใจยุทธ
เบเนดิกโต ทวีป สิงห์สา, คุณพิง, คุณแป้ น, คุณนก
ธนกร
สเตเฟน กุลชาติ เลิศกุศล, คุณวิเชียร ศุกระศร
วาริณี
เทเรซา วารินทร์ ศรีสมพงษ์, คุณอุทุมพร สาณะเสน
วาริณี
คุณจินตนา นวมชิติ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-
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1. ฉลองอารามนักบุญเทเรซา แห่ งพระเยซู (อาวีลา): คณะคาร์เมไลท์ สามพราน จะฉลองในวันอาทิ ตย์ที่ 15 ตุ ลาคม 2017
เวลา 10:30 น. โดยพระคาร์ดินลั ฟรังซิ สเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็ นประธาน
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“มิใช่ทา่ นทัง้ หลายได้เลือกเรา
แต่เราได้เลือกท่าน
มอบภารกิจให้ทา่ นไปทําจนเกิดผล
และผลของท่านจะคงอยู”่
ยน 15:16

