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สัปดาห์ ท่ี 12 เทศกาลธรรมดา
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
สัปดาห์ ท่ี 12 เทศกาลธรรมดา
อุทศิ แด่ ยอแซฟเกียว ยอแซฟประเสริฐศักดิ์ ยอแซฟกาว ยอห์ นบัปติสสุเทพ
มารีอามักดาเลนาศร เปาโลหวาน ยอแซฟต้ อย สเตฟาโนเปี ยง เวโรนีกาฎีกา
ยอแซฟออน มารีอาราตรี ยออากิมใจ ลูชีอาตรา ยอแซฟวิจิตร มารีอาเยาวภา
เปาโลชวณิช วิญญาณไฟชาระ
น.ซีริล แห่ งอเล็กซันเดรี ย พระสังฆราชและนั กปราชญ์ แห่ งพระศาสนจักร
อุทศิ แด่ ยอห์ นบัปติสแป๊ว มารีอาเปาริ นทร์ คามิลโลมัน้ มารีอามณี อันนารั ตติยา
เปาโลโฝ อันนาค่ อก ยอแซฟไกร ยากอบสุดใจ มารีอาโด๋ ย มารีอานพรัตน์
ยอแซฟนที เปโตรลอม เรอเน เซซีลีอาราณี ซิสเตอร์ อานาสตาซีอาพานี
ซิสเตอร์ อันนาฝอย ซิสเตอร์ มารีอาลี ้ วิญญาณไฟชาระ
ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี
มิสซาโรงเรียน
สัปดาห์ ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
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
น.ปฐมมรณสักขี แห่ งพระศาสนจักรกรุ งโรม
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 มารีอาปวน ซีมอนมนัส วิญญาณไฟชาระ

สมโภช น.เปโตร และ น.เปาโล อัครสาวก
วันอาทิตย์ ท่ ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2018

สมโภช น.ยอห์ น แบปติสต์ บังเกิด
วันอาทิตย์ ท่ ี 24 มิถุนายน ค.ศ.2018

พระวาจา
เศคาริยาห์ ขอกระดานแผ่ นหนึ่งแล้ วเขียนว่ า
“เขาชื่อยอห์ น”
ลก 1:63

นักบุญ ยอห์น แบปติสต์ เป็นบุตรชายของท่าน
เศคาริ ยาห์ ผูเ้ ป็ นใบ้และนางเอลิซาเบธ ผูเ้ ป็ นหมัน
การบังเกิดมาของท่านยอห์น แบปติสต์เป็ นการ
ประกาศให้ทราบว่า สมัยของพระแมสซีอาห์กาลัง
จะมาถึงแล้ว และในสมัยของพระแมสซียาห์น้ ี ผูท้ ี่
เป็ นหมันจะมีลูกดก และผูท้ ี่เป็ นใบ้จะกลายเป็ น
ประกาศก
พระวรสารได้เติมชื่อเรี ยก “แบปติสต์” ให้ท่าน
ก็เพราะว่าท่านได้ประกาศพิธีลา้ งแบบใหม่
( มธ. 3: 13-17 ) ซึ่งในพิธีน้ ีผมู้ าขอรับ พิธีลา้ งไม่ตอ้ งจุ่มตัวลงไปแช่ในน้ า
เหมือนกับในพิธีลา้ งของพวกยิว แต่ให้รับน้ าจากท่อธารจากมือของ
ศาสนบริ กร คือ ผูป้ ระกอบพิธี และดังนี้ท่านยอห์นต้องการจะสอนเราว่า
มนุษย์เราไม่สามารถที่จะชาระตนให้สะอาดบริ สุทธิ์ ได้โดยลาพังตนเอง
แต่วา่ ความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากพระเจ้า ท่านยอห์น แบปติสต์ เป็นผูท้ า
พลีกรรมใช้โทษบาปมาก ซึ่งอาจจะเป็ นไปได้ที่ท่านได้เริ่ มใช้วินยั นี้
เวลาที่ท่านเจริ ญชีวิตอยูใ่ นกลุ่มนักบวชในถิ่นทุรกันดาร

1. อาทิตย์ หน้ า คณะซิสเตอร์ และครู ถวายเครื่องบูชา
2. ประกาศฉลองวัด พิธีมิสซา เวลา 10.30 น.
- วันเสาร์ ที่ 7 ก.ค.18 วัด น.เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
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