ฉบับที่ 660 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2016
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปี A)

“จงเตรียมทางขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
จงทําทางเดินของพระองค์ ให้ ตรงเถิด”

มธ 3:3
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สัปดาหที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา (ป A)

มธ 3:1-12

ในครั้งนั้ น ยอหน ผูทํา พิธีล า งมาประกาศสอนในถิ่น ทุ ร กั น ดารแหง ยู เ ดี ย
ยอหนกลาววา “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว” ยอหนผูนี้คือผูที่
ประกาศกอิสยาหไดกลาวถึงวา
คนคนหนึ่งรองตะโกนในถิ่นทุรกันดารวา “จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา จงทําทางเดินของพระองคใหตรงเถิด”
ยอหน นุงหมดว ยผา ขนอูฐ มีส ายหนั งรั ด เอว กินตั๊ กแตนและน้ํา ผึ้ง ปา เป น
อาหาร ประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็ม จากทั่วแควนยูเดีย และจากทั่วเขตแมน้ํา
จอรแดนพากันไปพบเขา รับพิธีลา งจากเขาในแมน้ําจอรแดนโดยสารภาพบาปของ
ตน
เมื่อยอหนเห็นชาวฟาริสีและสะดูสีหลายคนมารับพิธีลาง จึงกลาววา “เจา
สัญชาติงูราย ผูใดแนะนําเจาใหหนีการลงโทษที่กําลังจะมาถึง จงประพฤติตนให
สมกับที่ไดกลับใจแลวเถิด อยาอวดอางเองวา “เรามีอับราฮัมเปนบิดา” ขาพเจา
บอกทานทั้งหลายวา พระเจาทรงบันดาลใหกอนหินเหลานี้กลายเปนลูกของอับราฮัมได บัดนี้ขวานกําลังจออยูที่รากของตนไมแลว ตนไมตนใดที่ไมเกิดผลดีจะถูก
โคนและโยนใสไฟ ขาพเจาใชน้ําทําพิธีลางใหทานทั้งหลาย เพื่อใหกลับใจ แตผูที่จะ
มาภายหลังขาพเจา ทรงอํานาจยิ่งกวาขาพเจา และขาพเจาไมสมควรแมแตจะถือ
รองเทาของเขา เขาจะทําพิธีลางใหทานเดชะพระจิตเจาและไฟ เขากําลังถือพลั่ว
อยูแลว จะชําระลานนวดขาวใหสะอาด จะรวบรวมขาวใสยุง สวนฟางนั้นเขาจะ
เผาทิ้งในไฟที่ไมรูดับ”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
" ความหยิ่งยโสคือโรคกระดูกพรุนของจิตวิญญาณ"
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเตือน ความหยิง่ ยโสคือโรคกระดูกพรุน
ของจิตวิญญาณ โรคกระดูกพรุนคือภายนอกกระดูกดูดี แต่ขา้ งในเละเทะ จิตใจ
ก็เช่นกัน ความหยิง่ ยโสคือฟองสบู่ ทําให้เราพองตัวในช่วงแรก แต่ ว่างเปล่า
ตอนตาย ทรงชี้ มีหลายคนทีช่ อบทําตัวให้ดศู กั ดิ ์สิทธิ ์ดูเป็ นคนดี แต่ขา้ งในจิตใจเละเทะ เพราะจิตใจเต็มไปด้วยการโกง ทรงยํ้า ความกระวนกระวายของจิต มี 2
แบบ กระวนกระวายแบบดีคอื เราจะตื่น ตัวทําความดีแบบไม่อ่อนล้า กระวน
กระวายแบบไม่ดี เกิดจากความรูส้ กึ ไม่สุจริตในจิตใจ ซึง่ มีบ่อเกิดจากความโลภ
ความยโสโอหัง และความทะนงตน
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายนทีผ่ ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจําหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้
กษัตริยเ์ ฮร็อด (อันติปาส) รูส้ กึ สับสนกระวนกระวาย เพราะบางคนพูดว่า จอห์น
แบ๊พติสต์ ได้กลับคืนชีพแล้ว แต่ในความเป็ นจริง เรื่องที่ประชาชนพูดถึงเป็ น
เรือ่ งของพระเยซู ซึง่ เฮร็อดรูส้ กึ กลัวมากๆ
พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ขอ้ คิดว่า
เฮร็อด (ผูล้ กู ) กระวนกระวายเหมือนกับพ่อของเขาเลย พ่อของเขากระวนกระวายตอนทีป่ ญั ญาจารย์ทงั ้ สามมาเข้าเฝ้า ส่วนเฮร็อดผูล้ ูก กระวนกระวายว่า
ความมันคงของเขาจะสั
่
นคลอน
่
พูดถึงความกระวนกระวาย มันแบ่งความกระวนกระวายในจิต ได้เป็ น 2
ประเภท หนึ่งคือ กระวนกระวายแบบดี นี่คอื ความกระวนกระวายทีพ่ ระจิตมอบ
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ให้เราและทําให้จติ วิญญาณของเราไม่อ่อนล้าในการทําความดี สองคือความ
กระวนกระวายแบบไม่ดี สิง่ นี้เกิดจากความรูส้ กึ ทีไ่ ม่สจุ ริต
สําหรับเฮร็อด เขาเลือกกําจัดความกระวนกระวายด้วยการฆ่าคน คนแบบนี้เลือกทําความชัว่ เขารูส้ กึ ไม่สุจริตในจิตใจ เขาไม่สามารถดําเนินชีวติ ในสันติ
เพราะความชัวฝ
่ งั รากลงในจิตใจของเขา ความโลภ ความยโสโอหัง และความทะนงตน สามสิง่ นี้ไม่มวี นั ทําให้ความรู้สกึ ผิดชอบชัวดี
่ ของเราดํารงในสันติได้
เลย สามสิง่ นี้ไม่ยอมให้พระจิตเข้ามาในตัวเราด้วย สามสิง่ นี้จะทําให้เรากระวนกระวายด้วยความกลัว ทําให้เราโลภ ยโสโอหัง และทะนงตน
พูดถึงความหยิง่ ยโส สิง่ นี้จะทําให้เราตัวพอง แต่มนั ไม่ยงยื
ั ่ นนาน เพราะ
มันเป็ นเหมือนฟองสบู่ พูดง่ายๆ ความหยิง่ ยโสคือสิง่ ปกปิ ดชีวติ จริงของเรา มัน
ทําให้จติ วิญญาณของเราปว่ ย เราจะทําทุกอย่างด้วยการเสแสร้ง ความหยิง่ ยโส
คือ โรคกระดู ก พรุ น ของจิต วิญ ญาณ โรคกระดู ก พรุ น เป็ น อย่ า งไร ภายนอก
กระดูกอาจดูดี แต่ขา้ งในกระดูกนัน้ เละเทะไปหมดแล้ว ความหยิง่ ยโสก็จะทําให้
จิตวิญญาณของเราเป็ นแบบนัน้ เช่นกัน
มีคนมากเท่าไหร่ทเ่ี รารูจ้ กั ซึง่ ดําเนินชีวติ ด้วยความหยิง่ ยโส คนพวกนี้ชอบ
ทําให้คนอื่นมองว่า 'โอ ... เขาเป็ นคนดีจริงๆ เขาไปมิสซาทุกวันอาทิตย์ เขา
บริจาคเงินเยอะๆ ให้พระศาสนจักร' นี่คอื ภาพภายนอกทีป่ รากฏ แต่ภายใน
เหมือนโรคกระดูกพรุน ข้างในจิตใจของคนนี้เต็มไปด้วยการโกง มีคนเป็ นแบบนี้
นะ และก็เ ป็ นพวกคนศักดิส์ ทิ ธิด์ ้วย! นี่ คอื ความหยิ่งยโส คนพวกนี้พยายาม
แสดงตัวด้วยใบหน้าดูดเี หมือนในรูป แต่ความจริงแล้ว มันตรงกันข้ามสิน้ เชิง
ดังนัน้ ขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็ นอิสระจากรากของความชัวเหล่
่ านี้ ไม่ว่าจะ
เป็ น ความโลภ ความหยิง่ ยโส และความทะนงตน โดยเฉพาะความหยิง่ ยโส
เพราะสิง่ นี้ทาํ ให้เราแย่จริงๆ
22 กันยายน 2016

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 3 ศีลมหาสนิท
หมวด 1 การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท
ส่วน 4 เวลา และสถานที่เฉลิมฉลองศีลมหาสนิท
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มาตรา 931 การเฉลิมฉลอง และการบริการศีลมหาสนิท จะกระทําในวัน
และเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ในวันเวลาทีห่ า้ มไว้ตามกฎเกณฑ์พธิ กี รรม
มาตรา 932 วรรค 1 ต้องถวายบูชามิสซาในสถานที่ศกั ดิสิ์ ทธิ ์ เว้นแต่ใน
กรณีเฉพาะที่ความจําเป็ นเรียกร้องเป็ นอย่างอื่น ในกรณีเช่นนี้ การถวาย
บูชามิสซาต้องกระทําในสถานทีเ่ หมาะสม
วรรค 2 ต้องถวายบูชามิสซา บนพระแท่นที่มกี ารถวายอุทศิ
หรือเสกแล้ว นอกสถานทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิ ์ จะใช้โต๊ะทีเ่ หมาะสม ก็ได้ แต่ตอ้ งปูดว้ ย
ผ้าปูพระแท่น และผ้ารองพระกายเสมอ
มาตรา 933 เมื่อมีเหตุผลอันชอบ และมีอนุ ญาตชัดแจ้งจากผู้ใหญ่ผู้ทรง
อํานาจท้องถิน่ อนุ ญาตให้พระสงฆ์ถวายบูชามิสซาในสถานนมัสการของ
พระศาสนจักร หรือของชุมชนใดๆ ซึ่งไม่มคี วามสัมพันธ์เต็มรูปแบบกับ
พระศาสนจักรคาทอลิก แต่ทงั ้ นี้ ต้องขจัดการเป็ นทีส่ ะดุดให้หมดไปก่อน
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มิสซาสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2016
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ผู้ขอมิสซา
ส. 3 ธ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
18:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
บิดา-มารดา และญาติพ่ีน้องของสมาชิกคณะนักบวช
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พล.อ.ต.
สมาชิกนักบวชที่ถึงแก่กรรม
ผู้มพี ระคุณต่อคณะนักบวช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ธวัช
เปโตร ไพโรจน์ พงษ์วัฒนา
เปโตร ภักดี, เทเรซา รัชนี, เซซีลีอา สงวน
ร๊อค เมือง, มารีอา กุหลาบ ดีสดุ จิต ญาติพ่ีน้อง
วรพร
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
วรพร
อา. 4 ธ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
คค. ศรีเจริญ
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
ธันยพร
มารีอา ธันยพร ศศิสวุ รรณ และครอบครัว
ธันยพร
ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นงเยาว์
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับ คค. เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
รุ่งโรจน์
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
รุ่งโรจน์
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
รุ่งโรจน์
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
ลูกหลาน
ยอแซฟ เกียจั๊ว แซ่คู, อันนา เย็น เอี้ยพิน
ครอบครัว
มารีอา มักดาเลนา อัมพร ศรีรัตนะ
วิญญาณในนิรมลทุกดวง
สุวภัทร
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อา. 4 ธ.ค.
10:00 น. สุขสําราญ

อุทศิ แด่

จ. 5 ธ.ค. สุขสําราญ
19:00 น. อุทศิ แด่
อ. 6 ธ.ค. สุขสําราญ
07:00 น. อุทศิ แด่
พ. 7 ธ.ค.
พฤ. 8 ธ.ค.

วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
คุณยุพิน, จูด๊ , อูด๊ , อ๊อด, จิ๊ต, แพร, พลอย
คุณโกศล, คุณเมธาษิต จิรังกูล
คุณวิไลรัตน์, คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล
คุณเติม เหงี่ยนถิ, ครอบครัวศรีชนะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เซซีเลีย จรูญ เรณางกูร
สเตฟานัส เช็งมั่ง แซ่อ้ งึ , อันนา เสี่ยมเกียว แซ่อ้ งึ
ยอแซฟ สมบัติ ทรัพย์อาภารัตน์, คุณธาดา สระบัว
อันนา ชูศรี, มารีอา วิไลรัตน์ เอื้ออุณหะกิจ
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
ญาติพ่ีน้อง, ลูกๆหลานๆ
ร๊อค เมือง, มารีอา กุหลาบ ดีสดุ จิต ญาติพ่ีน้อง
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

สุวภัทร
ยุพิน+พลอย
ลูก-หลาน
ชาคร
ชาคร
ชาคร
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ
วรพร
วรพร
-

งดมิสซา
งดมิสซา

ศ. 9 ธ.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
19:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

-
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1.บริจาคค่าซ่อมแอร์: ได้ รับแล้ วแล้ วจํานวนทั้งสิ้น 4 สัปดาห์

7,395+29,840+14,562+8,775 = 60,572.- ขอขอบคุณพี่น้อง ขอพระเป็ นเจ้ าและ
แม่พระได้ ตอบแทน อํานวยพระพรแก่พ่ีน้องทุกท่าน
2.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 (ของขวัญพระกุมาร)
(จบพิธเี ชิญรับประทานอาหารร่วมกัน)
3.มิสซาภาษาอังกฤษ(English Mass): วัดแม่พระกุหลาบทิพย์จะเพิ่มรอบมิสซาวัน
อาทิตย์อีก 1 รอบ คือ 11:30 น. เป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีพระสงฆ์จากคณะดอมีนิกันมาถวายมิสซาให้ กบั สัตบุรุษต่างชาติ เริ่มอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 เป็ นต้นไป
ขอพี่น้องช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
English Mass: Now in our parish! Starting February 5, 2017, Maria Rosa
Mystica Church will be having a regular English Sunday Mass at 11:30 a.m. , to
be celebrated by Dominican priests. Please pass on this great news to your family
and friends. We hope to see you all.
4.เข้าเงียบประจําเดือนธันวาคมพระสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2: จัดเข้ าเงียบ
ระหว่างวันพุธที่ 7 – วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม ทางวัดจึงงดมิสซาวันดังกล่าว
หมายเหตุ: ฉลองศาสนนามฟรังซิสเซเวียร์ ของพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช จะ
จัดในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2016 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 16:00 น. จะมีตัวแทน
สัตบุรษุ จากทุกวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมแสดงความยินดี

