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น.คริ สโตเฟอร์ มักอั ลลาเนส และเพื่อนมรณสักขี
อุทศิ แด่ ยอห์ นกุย อันนาฉลวย ยอห์ นบัปติสคมสัน ยอห์ นขวัญเรียม ยอห์ นบุญมี
เปาโลเพียร มารี อาอมร เรโอนาโดสุดใจ อันนาอารมณ์ ญาติพ่นี ้ องผู้ล่วงลับ
ยอแซฟขิม มารีอาพา มารีอาวันเพ็ญ ยอห์ นบัปติสยิ่วชอง มารีอาชิ่นซือ้
วิญญาณไฟชาระ
น.ริต้า แห่ งคาเซีย นักบวช
อุทศิ แด่ ยอแซฟเกียว ยอแซฟประเสริฐศักดิ์ ยอแซฟกาว ยอห์ นบัปติสสุเทพ
มารีอามักดาเลนาศร เปาโลหวาน ยอแซฟต้ อย สเตฟาโนเปี ยง เวโรนีกาฎีกา
ยอแซฟออน มารีอาราตรี ยออากิมใจ ลูชีอาตรา ยอแซฟวิจิตร มารีอาเยาวภา
เปาโลชวณิช วิญญาณไฟชาระ
สัปดาห์ ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
อุทศิ แด่ ยอห์ นบัปติสแป๊ว มารีอาเปาริ นทร์ คามิลโลมัน้ มารีอามณี อันนารั ตติยา
เปาโลโฝ อันนาค่ อก ยอแซฟไกร ยากอบสุดใจ มารีอาโด๋ ย มารีอานพรัตน์
ยอแซฟนที มารีอาแพ เปโตรเหงียน เปาโลสงวน อันนากิมซัว เปโตรลอม
ยอแซฟสารวย วิญญาณไฟชาระ
สัปดาห์ ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
มิสซาโรงเรียน
น.เกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา น.เบดา พระสงฆ์ และนักปราชญ์ แห่ งพระศาสนจักร
น.มารี มักดาเลนา เด ปั สซี พรหมจารี
อุทศิ แด่ เปาโลชุ่น มารีอามักดาเลนาเล็ก มารีอาบุญเรือน อันนาอาภรณ์
ฟรังซิสเซเวียร์ สนั่น เปาโลแฉล้ ม อันนาเฉลียว มารีอาทิพย์ พร เกลเมนเตไม้
อันนากิมจุย ยอแซฟวิชัย มารีอาสมาน ฟิ ลิปฉัตร อันนามุ่ย มารีอาแสวง
เปาโลสินชัย เปาโลไพโรจน์ มารีอาพุฒซ้ อน ยอแซฟณรงค์
ระลึกถึง น.ฟิ ลิป เนรี พระสงฆ์
อุทศิ แด่ เซราฟิ มเสริ ม อันนาลาใย ยอแซฟพฤฒิพฒ
ั น เปโตรสุรินทร์ เปโตรโยย
เทเรซาสาอางค์ ยอแซฟนิมิต เปาโลชิต ยอแซฟบุญส่ ง ยอแซฟสมฤกษ์
ยากอบข้ อง เอลิซาเบทนวล เอลิซาเบทกู้เกียรติ ยอแซฟสมศักดิ์ ยอแซฟพัลลภ
ยอแซฟน้ องไมค์ ยอห์ นฮัว มารี อาปวน ซีมอนมนัส วิญญาณไฟชาระ

สมโภชพระตรี เอกภาพ วันอาทิตย์ ท่ ี 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

สมโภชพระจิตเจ้ า
วันอาทิตย์ ท่ ี 20 พฤษภาคม ค.ศ.2018

พระวาจา
“สันติสขุ จงสถิตกับท่านทัง้ หลายเถิด พระบิดา
ทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทัง้ หลายไปฉันนัน้ ”
ยน 20:21

พระจิตทรงเป็ นพระบุคคลที่สามในพระตรี เอกภาพ... คาสอนเรื่ องพระ
จิตนี้ปรากฎให้เห็นอย่างแจ้งชัดและอย่างมีนยั ยะ ทั้งในพระคัมภีร์ ในผลงาน
เขียนของนักเขียน คริ สตชนรุ่ นแรกๆในบรรดาปิ ตาจารย์และในผลงานเขียนของ
นักเทววิทยาของพระศาสนจักร ภายใต้การนาของพระศาสนจักรที่ได้รับมอบ
อานาจในการสอนจากพระเยซูเจ้า ซึ่ งได้มีการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนมา
เป็ นลาดับ เช่น นัก บุญเคลเมนต์แห่ งโรม นักบุญอิกญาซี โอแห่ งอันติโอ๊ค นัก
บุญจัสตินมรณสักขี แตร์ ตุลเลียน นักบุญอาธานาส นักบุญซี ริลแห่ งเยรู ซาเล็ม
นักบุญฮีลารี สามปิ ตาจารย์แห่ งแคว้นคัปปาโดเชีย คือนักบุญบาซิ ล นักบุญเกรกอ
รี่ แห่ งนาซี อานส์และนักบุญเกรกอรี่ แห่ งนิสสา นักบุญออกัสติน นักบุญซี ริลแห่ ง
อเล็กซานเดรี ยและนักบุญยอห์นแห่ งดามัสคัส

คาสอนเรื่ องพระจิตเจ้าของท่านเหล่านี้ กล่าวโดยสรุ ปก็คือ
1.พระจิตทรงเป็ นพระเจ้า
2.พระจิตทรงออกมาจากพระบิดา ผ่านทางพระบุตร
3.พระจิตทรงมีความสัมพันธ์กบั พระบุตร เช่นเดียวกับที่พระบุตรทรงมี
ความสัมพันธ์กบั พระบิดา
4.ทั้งสามพระบุคคลทรงมีพระธรรมชาติพระเจ้าเดียวกัน
5.พระบิดาทรงทางานผ่านทางพระบุตรในพระจิต
6.พระบุตรและพระจิตทรงเป็ นและมีทุกสิ่ งทุกอย่าง เช่นเดียวกับพระบิดา
เพียงแต่พระบิดามิได้มีกาเนิดจากผูใ้ ดหรื อสิ่ งใด และไม่ได้ออกมาจากผูใ้ ดหรื อ
สิ่ งใด

1. อาทิตย์หน้า คณะคูร์ซิลโล ถวายเครื่ องบูชา
2. ประกาศฉลองวัด พิธีมิสซา เวลา 10.30 น.
- วันเสาร์ที่ 26 พ.ค.18 วัดแม่พระที่พ่ งึ ของปวงชน
ดงแหลมโขด จ.ปราจีนบุรี
- วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย.18 วัดพระหฤทัยฯ ขลุง
- วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย.18 ฉลองบ้านเณรพระหฤทัย ศรี ราชา
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