ฉบับที่ 707 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2017

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

ท่านจะต้องรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของท่าน
สุดจิ ตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน
มธ 22:37
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สัปดาหที่ 30 เทศกาลธรรมดา (ป A)

มธ 22:34-40

เวลานั้น เมื่อชาวฟาริสีไดยินวาพระเยซูเจาทรงทําใหชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนุมพรอมกัน มีคนหนึ่งเปนบัณฑิตทางกฎหมายไดทูลถามเพื่อ
จะจั บ ผิ ด พระองค ว า “พระอาจารย บทบั ญ ญั ติ ข อ ใดเป น เอกในธรรม
บัญญัติ” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ สุดวิญญาณสุดสติปญญาของทาน นี่คือบทบัญญัติเอกและเปนบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการที่สองก็เชนเดียวกัน คือทาน
ตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดา
ประกาศกก็ขึ้นอยูกับบทบัญญัติสองประการนี้”
พระวาจาของพระเจา
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บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
"น่ าเศร้าที่ยคุ นี้
มีคาทอลิกหลายคนเป็ นเหมือนพวกธรรมจารย์ในยุคพระเยซู
พวกเขาเชื่อว่าตัวเองเพอร์เฟกต์และดูถกู เหยียดหยามคนอื่น"

นี่คอื หนึ่งในบทสอนทีส่ มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสในการเข้าเฝ้าทัวไป
่
โดยพระองค์ทรงแบ่งปนั พระวรสารตอนทีพ่ ระเยซูเสด็จไปทีบ่ า้ นของคนเก็บภาษี
หรือหญิงคนบาป แต่คนยุคนัน้ มองว่า นี่เป็ นเรื่องผิด การไปบ้านคนบาปถือว่าแย่มาก สังคมสมัยนัน้ แบ่งแยกชัดเจนระหว่างคนดีและคนไม่ดี
แต่พระเยซูเปลี่ยนทัศนคติของทุกคน พระองค์เริม่ ต้นพันธกิจที่กาลิลี และ
เข้าไปหาคนโรคเรือ้ นและคนปว่ ย นี่คอื การแสดงออกของความเห็นอกเห็นใจและ
สงสาร สําคัญสุดพระองค์ไม่กดี กันและไม่แบ่งแยกใครทัง้ นัน้
พระสัน ตะปาปาจึง ต้องการบอกว่า ดูซิ ยุ ค นี้ ย งั มีค าทอลิก บางคนทํา ตัว เหมือนพวกธรรมาจารย์ในยุคของพระเยซู ทีย่ งั คิดว่าตัวเองประเสริฐกว่าคนอื่น
ดูถกู คนอื่นว่าเป็ นคนบาป และดูถกู คนอื่นว่าพระเจ้าอวยพรคนอื่นน้อยกว่าตัวเอง
9 สิงหาคม 2017

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 7 การแต่งงาน
หมวด 9 การแยกกันของคู่แต่งงาน
ส่วน 1 การสิ้ นสุดของพันธะ
(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)
มาตรา 1146 ฝา่ ยทีร่ บั ศีลล้างบาป มีสทิ ธิ ์แต่งงานใหม่กบั ฝา่ ยคาทอลิก
1. หากอีก ฝ่ายหนึ่ งตอบปฏิเ สธต่ อการทาบทาม หรือ หากมีการละเว้นการ
ทาบทามโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. หากฝา่ ยทีไ่ ม่ได้รบั ศีลล้างบาป ไม่ว่าได้รบั การทาบทามแล้ว หรือว่ายังมิได้
รับการทาบทาม ในตอนแรก อยู่ร่วมกันอย่างสงบ โดยไม่หมิน่ ประมาทพระผูส้ ร้าง
แต่ภายหลังได้แยกจากไปโดยไม่มเี หตุอนั ชอบธรรม ทัง้ นี้ โดยคงไว้ซ่งึ ข้อกําหนด
ของมาตรา 1144 และ 1145
มาตรา 1147 อย่างไรก็ดี ผูใ้ หญ่ผู้ทรงอํานาจท้องถิน่ เมื่อมีเหตุอนั หนัก สามารถ
อนุ ญาตให้ฝา่ ยทีร่ บั ศีลล้างบาป แต่งงานกับฝา่ ยทีไ่ ม่เป็ นคาทอลิก ไม่ว่าจะได้รบั ศีลล้างบาปหรือไม่ โดยใช้อภิสทิ ธิ ์นักบุญเปาโล ทัง้ นี้ โดยต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ต่างๆ ของมาตราทีเ่ กีย่ วกับการแต่งงานของผูถ้ อื นิกายต่างกันด้วย
(อ่านต่อฉบับหน้ า)
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กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
คริสตศักราช 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่”
บทที่ 1 “ศิษย์พระคริสต์”

7. รูปแบบต่างๆ ของการรวมกลุ่มเป็ นหมู่คณะหรือชุมชน
องค์กรและสถาบันต่างๆ ของศิษย์พระคริสต์
สถาบันต่างๆ ของพระศาสนจักรในรูปแบบหมู่คณะ ชุมชน องค์กรพระพรพิเศษ ขบวนการสมาคม ฯลฯ ล้วนเป็ นพระพรทีพ่ ระจิตเจ้าได้ทรงบันดาลให้เกิดขึน้
ในพระศาสนจักรเพื่อความดีของพระศาสนจักรส่วนรวม ทัง้ นี้เพื่อเข้าร่วมในพันธกิจ
ประกาศข่าวดีแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ในเมือ่ พระศาสนจักรเป็ นประชากรของพระเจ้าและมีธรรมชาติเป็ นชุมชนแห่งความเชื่อวิถชี วี ติ ของพระศาสนจักรทุกระดับจึงมี
ฐานอยูท่ ช่ี ุมชนคริสตชนย่อยๆ (Basic Ecclesial Communities หรือ BECs) กระนัน้
ก็ดียงั มีการรวมกลุ่ มกันในรูปแบบต่ า งๆ เพื่อ พัฒ นาชีว ิตและพัน ธกิจของบรรดา
คริสตชน ดังนัน้ ชีวติ หมูค่ ณะ ในวิถชี วี ติ คริสตชนจึงปรากฏในหลายรูปแบบ ได้แก่
1. หมูค่ ณะ RCIA1 ในกระบวนการเรียนรูค้ าํ สอนและปลูกฝงั ความเชื่อคริสตชน
2. ชีวติ หมูค่ ณะในรูปแบบชีวติ ครอบครัวคริสตชน (Christian Family)
3. การรวมตัวกันของครอบครัวคริสตชนบ้านใกล้เรือนเคียง
(Neighborhood community)
4. องค์กรคาทอลิกและสถาบันคาทอลิกต่างๆ
(Catholic Organizations & Institutions)
5. องค์กรพระพรพิเศษ (Movement) ทีม่ cี harisma เฉพาะ

6

6. ชมรมวิชาชีพคริสตชน เพือ่ นําคุณค่าพระวรสารลงสูบ่ ริบทต่างๆ ในสังคม เช่น สมาคมครูคาทอลิก ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกชมรมนักธุรกิจ
คาทอลิก ฯลฯ
7. ชุมชนวัด (Parish Church) หรือชุมชนคริสตชน / ชุมชนแห่งความเชื่อ
8. หมูค่ ณะนักบวช (Religious Communities and Religious Institutes)
9. หมูค่ ณะสงฆ์ (Presbyterium)
10. สังฆมณฑล (Diocese) ซึง่ เป็ นพระศาสนจักรท้องถิน่ (Local church)
เพื่อช่วยให้ศษิ ย์พระคริสต์ผเู้ ป็ นสมาชิกของสถาบันต่างๆ ในวิถชี วี ติ คริสตชน
เติบโตในความเชื่อ และสามารถเข้าร่วมพัน ธกิจประกาศข่าวดีใหม่ได้อย่างมีผ ล
จําเป็ นทีพ่ ระศาสนจักรจะต้องช่วยนํ าสมาชิกเหล่านี้ให้มโี อกาสได้สมั ผัสชีวติ จิตแห่งความเป็ นนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน (Spiritualityof Communion, cf. Novo Millennio
Ineunte ข้อ 43-45) ในวิถชี วี ติ ชุมชนคริสตชนย่อยทีม่ บี รรยากาศของอารยธรรมแห่ง
ความรัก ซึ่งจะช่ว ยให้ทุกคนได้ร บั การฟื้ นฟู มคี วามกระตือรือร้น เร่าร้อนในชีว ิต
ความเชื่อแสวงหาวิธีการและการแสดงออกในรูป แบบใหม่ เพื่อสรรพพร้อมที่จะ
เสวนากับโลกและสามารถเข้าร่วมในพันธกิจประกาศข่าวดีได้อย่างมีประสิทธิผล
ความหลากหลายของหมู่คณะ สถาบัน องค์กรต่างๆ ในพระศาสนจักรแม้จะ
ปรากฏว่ามีความแตกต่างกัน ทัง้ ในโครงสร้างจิตตารมณ์และการดําเนินงาน กระนัน้
ก็ตาม ล้วนมีเป้าหมายเพือ่ พันธกิจร่วมกันในการประกาศข่าวดีอย่างมีเอกภาพ
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มิสซาสัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
ส. 28 ต.ค. สุขสําราญ
18:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

รายการมิสซา
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
เทเรซา วารุณ,ี ครอบครัว หงษ์แก้ ว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
สตีเฟน จํารูญ, มารีอา ละมุด เจริญพานิช
ครอบครัว เจริญพานิช, อันนา สมหวัง แซ่เซียว
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
มารีอา ลักษณา, คุณพยุงศักดิ์ กล้ าแข็ง
คุณพนาสัณฑ์ เกรียงสินยศ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 29 ต.ค.
โมทนาคุณพระเป็ นเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
ครอบครัว กิจนิตย์ชีว์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
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
ยอห์น บัปติสต์ มณี, มารีอา เทเรซา สุมาลี กิจนิตย์ชีว์
มารีอา โยเซฟิ น ปิ ยะ เนียมวิวฒ
ั น์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา
วารุณี
-/-/ชนิษฎา
วารุณี
ครอบครัว
อดิสยั
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
อดิสยั
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
อดิสยั
ชุมพล
-
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อา. 29 ต.ค. สุขสําราญ ครอบครัว กัตตารีน่า ชวนี สิงห์ชาลี, มารีอา ภวิภา
ชวนี/10:00 น.
โยเซฟ สัมฤทธิ์, โยเซฟ สมหมาย แซ่คู
สําราญ
โยเซฟ สมศักดิ์, อักเนส สุภาพร, อักเนส ปภาวรินทร์ สําราญ
อักเนส ปพิชญา, หลุยมารี ปภพ, คุณหาญ, คุณปรีชา สําราญ
คุณสมคิด คงแท่น, คุณเกษม จิตติวัฒน์
สําราญ/-/โรซา ขวัญหทัย จิตติวัฒน์, เปรโต พิศษิ ฎ์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
มานพ
เปาโล นิวตั ิชัย สินไชยรัตนากุล
คุณบานเย็น, คุณใบ สิงห์ชาลี, คุณปล้ อง, คุณสงัด ชวนี/ปวีณนุช
สําราญ
มารีอา ฮุ่ยลั้ง, คุณเซี่ยมลั้ง, คุณเซี่ยมเช็ง แซ่โง้ ว
สําราญ
ยวง ฮุ่ยเช็ง, คุณเซี่ยมเตียว แซ่โง้ ว
สําราญ
โยเซฟ สํารวย, คุณซุกคิน แซ่คู
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 29 ต.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
11:30 น.
Thanks Giving for VOPA
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
จ. 30 ต.ค. สุขสําราญ Mr. Iliana Rutr Paocual, คุณสันติ
-/19:00 น.
มารีอา มาลี คงสมัย, Parsate, Napatchaya Family
-/ยอแซฟ ศิรวิชย์ มณีกุล และครอบครัว
ครอบครัว พล.อ.ต. หญิง ไพลิน สุประดิษฐ์
ไพลิน
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จันทิมา
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
อันนา ฮวางดิ เฮือง, เปโต เลดิ่ว ติว๋
ประสงค์
มารีอา เมรี่ รุจานุรักษ์, คุณประยงค์ เมธปรีชากุล
สุกญ
ั ญา
คุณมาริสทุ ธิ์ กฤษณวิภาคพร
สแตนนิสเลาส์ จอห์น ดิ่ จอง, มารีอา ต้ ายไถ่ แซ่โฮ
พิศิษฎ์
เปาโล จางจือกวง, ไมเคิล สําเริง เลาเศรษฐกุล
พิศิษฎ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
-

9

องุ่น/ปุณณาพร
อ. 31 ต.ค. สุขสําราญ มารีอา องุ่น ตรีมุข, ครอบครัว อภิรมย์ภารดา
07:00 น.
มารีอา แสงเดือน ศรีจิรเลิศ, มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
เซบาสเตียน
บิดา, มารดา เซบาสเตียน พึ่งผล
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
ลูกๆ/บันทิ
มารีอา ผ่องศรี ลามาช, เปโตร ถนอม พรหมงอย
บันทิ
มอนิกา คําตา, โยเซฟ วิราช พรหมงอย
กําธร
ฟรังซิดก ประเสริฐ, มารีอา ธาดา สุขสําราญ
ไพลิน
ยาโกเบ จง, มารีอา กุย๋ ,ยอแซฟ พีระ
ไพลิน
ลอเร็นซ์ คําภณ, โรซา จู แสนสุดสวาท
คุณชิ่วหน่อย โชคพัฒนะดํารง, คุณอาห่ วย แซ่ซ้ ิม
-/คุณปุ๋ ย แซ่ล้ มิ , เปโตร เอี้ยวฉัน จิระธนานันต์
เปโตร จือเซีย แซ่อ้ งึ , อันนา เซียน แซ่เจา
อันนา ซิวลั้ง แซ่โจว, ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงศ์
มารีอา นันฑภัณ แววประเสริฐ
เซบาสเตียน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พ. 1 พ.ย. สุขสําราญ คุณพงศ์ศษิ ฎ์ ยงใจยุทธ, Ed Lentchai
จิรพร/19:00 น.
มารีอา องุ่น ตรีมุข, ยอแซฟ โกวิทย์ สุขสําราญ
องุ่น/กําธร
มารีอา แสงเดือน ศรีจิรเลิศ, มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
ครอบครัว อันนา กนกพร พัฒนกิจสิริคุณ
กนกพร
อันนา สวัสดิ์, ยอแซฟ ศิริ แต่งอ่อน และครอบครัว
ชุลีพร
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไพลิน
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
เปาโล พิพัฒน์ แซ่จิว, ยวงบัปติสตา พิสษิ ฐ์ พันธุมจินดา วิเชียร/นิรมล
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
วัชระ
เทเรซา เฉือง, เปโตร สมเกียรติ เดโชพล
ปุณณาพร
ปุณณาพร/คุณวิวฒ
ั น์ ภุมรา ญาติพ่ีน้อง, อันตน ซุ่งกัง แซ่แพ้
ลูซีอา
ราฟาแอล เรือง สนิทสม, ยวงบัปติสตา ไต้ ช้วน
ลูซีอา/ยอแซฟ ประกอบ แซ่แพ้ , Crisautor B. Santos
นิรมล
โยเซฟิ น รัตนา พันธุมจินดา
พชรเดช
ดอมินิก สวัสดิ์ ดานุสวัสดิ์, คุณณัฐวุฒิ ดานุสวัสดิ์
วิภาดา
มารีอา กวี, คุณยู เตริ่นวัน, อันนา เดะ หวูถิ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อนุรักษ์
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พฤ. 2 พ.ย. สุขสําราญ เปรโต สมทรง ลิมาลัย, มารีอา อรวสา ลิมาลัย
07:00 น.
มารีอา กอแรตตี ปิ ยะรัตน์, อันเดร ภูมลิ ักษณ์ ลิมาลัย
ครอบครัว อันนา กนกพร พัฒนกิจสิริคุณ
มารีอา แสงเดือน ศรีจิรเลิศ, มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
อันนา ชภัสนันท์ นพคุณ, มารีอา ชุลีพร แซ่โค้ ว
ครอบครัว จําปาถิ่น, คุณกิตติพุทธ
ครอบครัว คุณวิริยะ, คุณเดชา เรืองสุวฒ
ั น์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
ยอแซฟ วินิจ, มารีอา ยิ้ม ไชยสมบูรณ์
ยอแซฟ อัมพร, ลอเรนซ์ วรพจน์ สุขสําเร็จ
เปโตร ตลัน, มัทตา ธิว, มัทตา ยาถ, มาเรียว เหลียว
เปาโล พานิช, อักแนต ประพิม, เซซีรีอา นิรมล
เซซิลิอา นพรัตน์ ชมประทีป, คุณค้ วน แซ่ฉ่ัว
เปโตร ไพโรจน์ พงษ์วัฒนา
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศ. 3 พ.ย. สุขสําราญ ครอบครัว คุณวิริยะ, คุณเดชา เรืองสุวฒ
ั น์
19:00 น.
บิดา, มารดา และครอบครัว เซบาสเตียน พึ่งผล
Thanks Giving For the Graces Received
จอห์นแบปติส โชติ เทียมสุวรรณ
อุทศิ แก่ เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั , อันนา สมหวัง แซ่เซียว
มารีอา แสวง โสภาษิต, เปโตร มะลิ โสภาษิต
ยอแซฟ ฮอด, โรซา เอแลน, โยแซฟ ภิญโญ
ฟรานซิสโก วิทยา, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล
แอนนา ละม่อม พึ่งผล, คุณพร พึ่งผล
ยอแซฟ ก่อพงศ์ พึ่งผล, คุณอนันต์ พึ่งผล
เทเรซา ประไพ จําปาถิ่น, เปโตร รณพร จําปาถิ่น
อันนา ดารา ราชกิจ, คุณวทัญ�ู ตุ่มทอง
ฟรังซิสโก หยี่หว่ากัน, เซซิรีอา หลีม้ ุงลั้ง
มารีอา สงบ ประเสริฐวงษ์, คุณสด, คุณวรา
นิโคลาส ระพีพัฒน์ ศรีหานู, พ.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีหานู
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

กนกพร
ชุลีพร
นภา
กนกพร
คค.สุขสําเร็จ
กนกพร
นิภาพร
จิรเดช/นวลจุฑา
นิรมล
กนกพร
เซบาสเตียน
T.Sulit
กําเหนิดงาม
กําเหนิดงาม
เซบาสเตียน
เซบาสเตียน
-/ลูซีอา
จุฑามาศ
-/วาริณี
สมิตรา
สุวรรณี
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1. รับสมัครนักขับร้องเพือ่ ร้องเพลงสมโภชพระคริสตสมภพ(คริสต์มาส):
ซึ่ ง ปี นี้ ตรงกั บ คื น วั น อาทิต ย์ ท่ี 24 และวั น จั น ทร์ ท่ี 25 ธั น วาคม 2017
ผูส้ นใจติดต่อได้ที่ นายปณิธาน (ต่อ) บุณยะวุฒกุล
2. เตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ:
1) มิสซาวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017: มิสซา 3 รอบปกติ
08:00 น. , 10:00 น. และ 11:30 น.
2) มิสซากลางคืน เตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ: วันอาทิตย์ท่ี 24
ธันวาคม 2017
21:30 น. ละครพระคริสตสมภพ
22:00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
3) วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017:
10:00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
หมายเหตุ : 1.) หลังมิสซา 22:00 น. คืนวันที่ 24 ธันวาคม มีทานอาหาร
ร่วมกัน
2.) กิจกรรมรืน่ เริง เริม่ 17:00 – 21:00 น. รวม 4 ชั่วโมง
3. ขอเชิญพีน่ อ้ งร่วมบริจาค:
1.) อาหารเพื่อจําหน่ายในคืนวันที่ 24 ธันวาคม 2017 ระหว่างกิจกรรม
2.) สิ่งของเพื่อใช้ เป็ นรางวัลสอยดาวและจับฉลากในคืนวันที่ 24
ธันวาคม 2017
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4. ส่งศี ลต้นเดือน: ทางวัดส่งศีลต้ นเดือนประจํ าเดือนพฤศจิ กายน ในพุธที่ 1
และวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิ กายน 2017
5. วินเซนเดอปอล: สัปดาห์หน้ าเป็ นอาทิตย์ต้นเดือน วินเซนเดอปอล ขอเชิญทุก
ท่านร่วมบริจาคแก่ผ้ ูยากไร้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ถือกล่องอยู่หน้ าวัด
ประกาศครั้งที่ 2 พิธีสมรส ณ วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์
นาย โสรจ เรืองบุรพา
บุตร นายสุ วิทย์ เรื องบุรพา และ นางมลิวลั ย์ พึ่งวิกรัย
จะเข้าพิธีสมรสกับ
อักแนส สุ ธิมา ชีวเกษมสุ ข
บุตรี นายสุ วฒั น์ ชีวเกษมสุ ข และ เทเรซา มาลิน ชีวเกษมสุ ข
วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 เวลา 14.00 น.
**ผู้ใดพบข้ อขัดขวาง โปรดแจ้ งคุณพ่ อเจ้ าอาวาสทราบ**
ประกาศครั้งที่ 2 พิธีสมรส ณ วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์
นาย กุลณพฤกษ์ นาคยิม้
บุตร นายสังเวียน นาคยิม้ และ นางจันทร์ฉาย นาคยิม้
จะเข้าพิธีสมรสกับ
มารีอา กมลรัตน์ พาณิชย์ เอกไพบูลย์
บุตรี อันตน อมร พาณิ ชย์เอกไพบูลย์ และ นางกิ่งกาญจน์ พาณิ ชย์เอกไพบูลย์
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 เวลา 16.00 น.
**ผู้ใดพบข้ อขัดขวาง โปรดแจ้ งคุณพ่ อเจ้ าอาวาสทราบ**

