ฉบับที่ 658 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016

สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล (ปี C)

ข้ าแต่ พระเยซู โปรดระลึกถึงข้ าพเจ้ าด้ วย
เมือ่ พระองค์ จะเสด็จสู่ พระอาณาจักรของพระองค์
ลก 23:42
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สมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล (ป C)
ลก 23:35-43

เวลานั้น ประชาชนยืนดูอยูที่นั่น สวนบรรดาผูนําเยาะเยยพระเยซู
เจาวา “เขาชวยคนอื่นใหรอดพนได ก็ใหเขาชวยตนเองซิ ถาเขาเปน
พระคริสตผูที่พระเจาทรงเลือกสรร” แมแตบรรดาทหารก็เยาะเยย
พระองคดวย เขานําเหลาองุนเปรี้ยวเขามาถวายพลางกลาววา “ถา
ทานเปนกษัตริยของชาวยิว ก็จงชวยตนเองใหรอดพนซิ” มีคําเขียนไว
เหนือพระองควา “ผูนี้คือกษัตริยของชาวยิว”
ผูรายคนหนึ่งที่ถูกตรึงบนไมกางเขน พูดดูหมิ่นพระองควา “แกเปนพระคริสตไมใชหรือ จงชวยตนเองและชวยเราใหรอดพนดวยซิ”
แตอีกคนหนึ่งดุเขากลาววา “แกไมเกรงกลัวพระเจาหรือที่มารับโทษเดียวกัน สําหรับพวกเราก็ยุติธรรมแลว เพราะเรารับโทษสมกับการ
กระทําของเรา แตทานผูนี้มิไดทําผิดเลย” แลวเขาทูลวา “ขาแตพระเยซู โปรดระลึกถึงขาพเจาดวย เมื่อพระองคจะเสด็จสูพระอาณาจักร
ของพระองค” พระองคตรัสตอบเขาวา “เราบอกความจริงกับทานวา
วันนี้ ทานจะอยูกับเราในสวรรค
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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" อย่าอิจฉาคนมีอาํ นาจหรือคนรวย
เพราะตอนตาย หนอนกินศพทุกคนเหมือนกันหมด"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน อย่าอิจฉาคนมีอํานาจหรือคนรวย
เพราะตอนตาย หนอนทีก่ ดั กินศพเรา ก็กนิ ศพของคนรวยด้วยเช่นกัน ทรงเตือน
คนทีช่ อบสร้างเรือ่ งชั ่วให้รา้ ยคนอื่น คอยวางแผนและจ้องหาผลประโยชน์จากแผนร้าย พวกนี้คอื มาเฟีย ทรงขอร้อง คริสตชนต้องเป็ นบุตรความสว่าง อย่าซ่อนความสว่างทีเ่ รามี เพราะถ้าเราซ่อนความสว่าง เราจะกลายเป็ นคริสตชนทีเ่ ฉยชา
ช่วงเช้าวันจันทร์ท่ี 19 กันยายนทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
ถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจําหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรง
สอนว่า "ไม่มใี ครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียง แต่เขาย่อมตัง้ ไว้
บนเชิงตะเกียง เพือ่ คนทีเ่ ข้ามาจะได้เห็นแสงสว่าง ไม่มคี วามลับใดจะไม่มใี ครรูแ้ ละ
เปิ ดเผย ดังนัน้ จงระวังว่าท่านฟงั พระวาจาอย่างไร เพราะผูท้ ม่ี มี าก เขาจะมีมากขึน้ ส่วนผูท้ ม่ี นี ้อย สิง่ เล็กน้อยทีเ่ ขามี จะถูกริบไปด้วย"
พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปนั ว่า
มันมีหลายวิธที จ่ี ะซ่อนความสว่าง ไม่วา่ จะเป็ นความอิจฉาหรือการสร้างเรือ่ งชั ่วๆ ขึน้ มาต่อต้านเพื่อนพีน่ ้อง แสงสว่างแห่งความเชื่อคือของขวัญทีเ่ ราแต่ละคน
ได้รบั จากพระเจ้าตัง้ แต่วนั ทีเ่ ราได้รบั ศีลล้างบาป
อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงเตือนเราว่า อย่าซ่อนความสว่าง ถ้าเราซ่อนความ
สว่าง เราจะกลายเป็ นคริสตชนทีเ่ ฉยชา นิสยั แบบนี้เป็ นรูปแบบของความอยุตธิ รรม
พ่ออยากเตือนคนที่ชอบสร้างเรื่องชั ่วๆ ขึน้ มาให้รา้ ยคนอื่น ใครก็ตามที่วางแผน
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และคอยหาผลประโยชน์แบบนี้กเ็ ป็ นพวกมาเฟี ย ความมืดของมาเฟี ยได้บดบังแสง
สว่างจนมืดมิด
พ่อขอพูดถึงนิสยั ทะเลาะเบาะแว้งด้วย นี่ก็เป็ นนิสยั ที่ไม่ดี มันจะเป็ นเรื่องดี
เสียกว่า ถ้าเรารูจ้ กั ให้อภัยกัน
สุดท้ายทีอ่ ยากพูดถึงคือการอิจฉา พวกเราไม่ควรอิจฉาคนมีอํานาจหรือคน
รวย พระเจ้าทรงความชอบธรรมกับทุกคน การอิจฉาเรือ่ งอํานาจและความรวยคือ
อีกหนึ่งรูปแบบของการซ่อนความสว่าง เราอย่าอิจฉาเลย เพราะสุดท้ายแล้ว หนอน
ทีก่ ดั กินศพของเรา ก็จะกัดกินศพของคนรวยและคนมีอาํ นาจด้วยเช่นกัน
ดังนัน้ ขอให้ทุกคนเป็ นบุตรของความสว่าง จงรักษาความสว่างในตัวเราไว้
อย่าซ่อนมันไว้ใต้เตียงเป็ นอันขาด

19 กันยายน 2016

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าทีท่ ําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 3 ศีลมหาสนิท
หมวด 1 การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท
ส่วน 2 การมีส่วนร่วมในศีลมหาสนิท

(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)
มาตรา 918 จงเสนอแนะอย่างทีส่ ุด ให้สตั บุรุษรับศีลมหาสนิทในระหว่างบูชามิสซา อย่างไรก็ดี ถ้าเขาขอรับศีลมหาสนิทนอกบูชามิสซา ด้วยเหตุผลอันชอบ ก็
ต้องให้เขารับ แต่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามจารีตพิธกี รรม
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มาตรา 919 วรรค 1 ก่อนรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยหนึ่งชั ่วโมง ผูจ้ ะรับศีลมหาสนิทต้อง อดอาหารและเครือ่ งดืม่ ทุกชนิด ยกเว้นนํ้าและยาเท่านัน้
วรรค 2 พระสงฆ์ซ่ึง ถวายมิส ซา สองหรือ สามครัง้ ในวันเดีย วกัน
สามารถรับประทานได้บา้ ง ก่อนบูชามิสซาทีส่ อง หรือทีส่ าม แม้ช่วงเวลาอดจะไม่
ถึงหนึ่งชั ่วโมงก็ตาม
วรรค 3 ผูส้ งู อายุ หรือผูไ้ ม่สบาย เพราะความเจ็บป่วยพร้อมทัง้ ผูด้ แู ล
ผู้ป่ ว ยนั น้ ด้ว ย รับ ศีล มหาสนิ ท ได้ แม้ว่ า ระหว่ า งหนึ่ ง ชัว่ โมงก่ อ นนั น้ จะได้
รับประทานบ้างแล้ว
มาตรา 920 วรรค 1 คริสตชนทุกคน เมือ่ ได้รบั ศีลมหาสนิทครัง้ แรกแล้ว มีพนั ธะ
ต้องรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครัง้
วรรค 2 บัญญัตปิ ระการนี้ ต้องปฏิบตั ภิ ายในกําหนดปาสกา แต่ถา้ มี
เหตุอนั ชอบ อาจปฏิบตั ใิ นเวลาอื่นใดของปี กไ็ ด้
มาตรา 921 วรรค 1 คริสตชนซึ่งอยู่อนั ตรายใกล้ตาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ต้อง
บํารุงให้เข้มแข็งด้วยศีลมหาสนิทในรูปของศีลเสบียง
วรรค 2 แม้ในวันเดียวกัน คริสตชนได้รบั ศีลมหาสนิทมาแล้ว ถ้าตก
อยูใ่ นอันตรายใกล้ตาย ควรอย่างยิง่ ให้ได้รบั ศีลมหาสนิทอีกครัง้
วรรค 3 ตลอดเวลาทีย่ งั คงอยู่ในอันตรายใกล้ตาย ขอแนะนํ าให้รบั
ศีลมหาสนิทหลายครัง้ แต่ต่างวันกัน
มาตรา 922 อย่าประวิงการส่งศีลเสบียงให้แก่ผปู้ ่วยเนิ่นนานเกินไป ผูม้ หี น้าที่
ดูแลวิญญาณต้องเอาใจใส่อย่างแข็งขัน ให้ผปู้ ่วยได้รบั การบํารุงให้เข้มแข็งด้วยศีลเสบียง ในเวลาทีย่ งั มีสติดี
มาตรา 923 คริส ตชน จะร่ว มถวายบูช ามิส ซา และรับ ศีล มหาสนิ ท ในจารีต
คาทอลิกใดก็ได้ โดยคงไว้ซง่ึ ข้อกําหนดของมาตรา 844
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มิสซาสมโภชพระเยซู เจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล (ปี C)
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิ กายน ค.ศ. 2016
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 19 พ.ย.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
18:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
มารีอา สุวรรณี แซ่อ้งั
ครอบครัว เทเรซา รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อากาทา สมสุข แซ่ล้ ิม, เปาโล สรพล เธียรวิฑติ
อันนา พิศวง – เบเนดิกโต ฮั่วเฮง กิจเจริญ
เอากุสติโน โยอิชิ, มารีอา นงลักษณ์ ยามานาดา
คุณกุหลาบ พัดงาม, คุณโคอิชิ มาอิดา
เปโตร ตอลก แซ่อ้งั , คลารา เก๋งยู้ แซ่ต้งั
เปโตร สารสิทธิ์ แซ่อ้งั , คุณศิริวชิ ศรีจิรเลิศ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 20 พ.ย.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน สุวรรณจิต, อาดัมส์ ผลาวงศ์
เทเรซา กัลยาณี สุวรรณจิต, เทเรซา นงเยาว์ อุชชิน
เทเรซา มนัส อุชชิน, มารีอา ลํายอง อุชชิน
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัวศรีเจริญ
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
คุณวรรณทนี ขุนชัง
มารีอา ภาณุมาศ, เทเรซา ชนินทร์มาศ
มารีอา ปนัดดา, ดอมินิก ซาวีโอ สุพจน์, คุณชนาภา
คุณวรินทร์, มารีอา กรรณิกา ลี้ยาง
พลเอกพิจิตร, คุณหญิง วิมล กุลละวณิชย์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เทเรซาแห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
อันนา ยี่ส่นุ พานิช, คุณวิชัย สายแสง
โรซา ราตรี ลี้ยาง, คุณด้ วง ลี้ยาง, คุณพัฒนา ทองธิว

ผู้ขอมิสซา
มณีรัตน์
คค.พีรเดช
คค.พีรเดช
คค.พีรเดช
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
ธนกร
ชนิษฎา
-
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ผู้ล่วงลับ ครอบครัวจุลละมณฑล, ริ้วงาม, ลี้ยาง
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับ คค. เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
คุณปาน, คุณสมหมาย สุทธิจินดาญาโน
สมชาย
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
รุ่งโรจน์
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
รุ่งโรจน์
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
รุ่งโรจน์
เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ, คุณโทมัส อาดัมส์
นงเยาว์
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, คุณสมศักดิ์ อุชชิน
นงเยาว์
อันตน อนันต์, อลิซาเบธ วัลลีย์, แมทธิว เกียรติศกั ดิ์ คค.อุชชิน
หลุยส์ บัญญัติ อุชชิน, มารีอา มยุรี ผลาวงค์
คค.อุชชิน
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
คค.ศรีรัตนะ
อา. 20 พ.ย.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
10:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ยุพิน+พลอย
คุณยุพิน, จูด๊ , อูด๊ , อ๊อด, จี๊ด, แพร, พลอย
ศรีชนะ
คุณบุศรา, คุณโกศล, คุณเมธาษิต จิรังกูล และคค.
ศรีชนะ
คุณวิไลรัตน์, คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล
ศรีชนะ
คุณเติม เหงี่ยนถิ, คุณศรีชนะ และครอบครัว
คุณชัยณรงค์ สมสะอาด
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจริญเลิศสกุล
ยุพิน+ลูกๆ
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, พ่อ, แม่, ญาติพ่ีน้อง
วันเพ็ญ
ยอแซฟ เฮง, เทเรซา จีบ
จุมพล
กอลาตินอา สุนีย์, เยโนเวฟา มาลินี
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศรีชนะ
จ. 21 พ.ย.
งดมิสซา
อ. 22 พ.ย.
พ. 23 พ.ย.
พฤ. 24 พ.ย.

งดมิสซา
งดมิสซา
งดมิสซา

ศ. 25 พ.ย. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน

-
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19:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

-

1.งดมิสซาวันธรรมดาเดือนพฤศจิ กายน: พักผ่อนพระสงฆ์ประจําปี เขต 2 วันจันทร์ที่ 21
– วันพฤหัสบดีที่ 24 ทางวัดงดมิสซาประจํ าวันดังกล่าว

2.ขอรบกวนบอกบุญพี่นอ้ ง:

เนื่องจากทางวัดมีความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
แอร์ 1 ตัว มี ค่าใช้จ่ ายจํ า นวน 120,000 บาท พี่ น้อ งที่มีความประสงค์ อ ยากช่ ว ย
ค่ า ใช้ จ่ า ย สามารถติ ด ต่ อ ไปที่ คุ ณ พ่ อ เจ้ า อาวาส สํ า นัก งานวัด หรื อ กล่ อ งบริ จ าค
ขอขอบคุณในนํา้ ใจดีของพี่น้องทุกท่าน
(หมายเหตุ: ได้ รับบริจาคแล้ ว 2 สัปดาห์ 7,395+29,840 = 37,295)

3.กําหนดการสมโภชพระคริสตสมภพ: คืนวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2016

19:30 น. พระสงฆ์ฟังแก้ บาป
2 0 : 0 0 น . ว จ น พิ ธี ก ร ร ม ถ ว า ย พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล แ ด่ ด ว ง พ ร ะ วิ ญ ญ า ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20:30 น. ละครคริสต์มาส
21:00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
จับรางวัลผู้โชคดี
(จบพิธเี ชิญรับประทานอาหารร่วมกัน)
4.รับสมัครแสดงละครคริสต์มาส: รับทุกเพศทุกวัย ไม่จาํ กัดจํานวน พี่น้องที่สนใจสมัคร
ได้ ท่ตี รงนักขับร้ องหรือสํานักงานวัด
5. กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวัดแม่พระกุหลาบทิพย์: ในโอกาสจะครบรอบปี ที่ 10 ของกลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยนแม่พระกุหลาบทิพย์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2016 คณะกรรมการดําเนินการ
จึงขอประกาศลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกูส้ ามัญจาก 0.75 บาทต่อเดือน เป็ น 0.60 บาท
ต่อเดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2016 ถึง 31 ตุลาคม 2017

