ฉบับที่ 661 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2016
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปี A)

ผู้ที่ไม่ แคลงใจในเราย่ อมเป็ นสุ ข

มธ 11:6
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สัปดาหที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา (ป A)

มธ 11:2-11

ขณะที่ยอหนถูกจองจําอยูในคุก เขาไดยินขาวกิจการของพระเยซู
เจา จึงใชศิษยไปทูล ถามพระองควา “ทานคือผูที่จะตองมาหรือเรา
จะตองรอคอยใครอีก” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “จงไปบอกยอหนถึง
สิ่งที่ทานไดยินและไดเห็น คนตาบอดกลับแลเห็น คนงอยเดินได คน
โรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกไดยิน คนตายกลับคืนชีพ คนยากจน
ไดรับการประกาศขาวดี ผูที่ไมแคลงใจในเรายอมเปนสุข”
ขณะที่ ค นเหล า นั้ น กํ า ลั ง จะจากไป พระเยซู เ จ า ตรั ส กั บ
ประชาชนเกี่ยวกับยอหนวา “ทานทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร
ไปดูตนออไหวไปมาตามสายลมหรือ มิใชเชนนั้น แลวทานไปดูอะไรเลา
ดูคนสวมเสื้อผาสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผาสวยงามอยูในพระราชวัง
ถาเชนนั้นทานไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแลว เราบอกทาน และ
เหนือกวาประกาศกเสียอีก ผูนี้เองที่พระคัมภีรกลาวถึงวาเราสงทูต
ของเรานําหนาทาน เพื่อเตรียมทางไวสําหรับทาน
เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ในหมูผูที่เกิดจากหญิง
ไมมีใครยิ่งใหญกวายอหนผูทําพิธีลาง ถึงกระนั้น ผูต่ําตอยที่สุดในอาณาจักรสวรรค ก็ยังยิ่งใหญกวายอหน”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
" ถ้าพ่อแม่หย่าร้าง คนชดใช้ค่าเสียหายคือลูก"
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สมเด็ จ พระสัน ตะปาปาฟรัง ซิ ส ทรงชี้ ถ้ า พ่ อ แม่ ห ย่ า ร้ า ง คนชดใช้
ค่าเสียหายคือลูกทีต่ อ้ งทนทุกข์ระทม ทรงยํ้าอีกรอบ สามีภรรยาทะเลาะกันเป็ นเรื่องปกติ แต่อย่าให้จบวันนี้ไปโดยไม่เคลียร์กนั มิฉะนัน้ วันรุ่งขึน้ จะกลายเป็ น
"สงครามเย็น" และอาจจบลงด้วยการหย่าร้าง ทรงสอน ถ้าปี ศาจล่อลวงเราให้
นอกใจคู่ครอง เราต้องสํานึกผิดและขอโทษ ส่วนอีกฝ่ายก็ตอ้ งใจกว้างและกล้า
ให้อภัยคนทําผิดที่สํานึกผิด ทรงเตือน คาทอลิกห้ามบังคับออโธด็อกซ์เปลี่ยน
ความเชือ่ เด็ดขาด เพราะการทําเช่นนี้คอื บาปทีข่ ดั กับหลักคริสตศาสนสัมพันธ์
ช่วงเย็นวันเสาร์ท่ี 1 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จ
ไปยังวัด อัส สัมชัญ กรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เ จีย เพื่อพบปะและให้โ อวาทกับ
พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสคาทอลิกชาวจอร์เจีย โดยใจความสําคัญมีวา่
พระคัม ภีร์บ อกว่ า พระเจ้า สร้า งเราชายและหญิง ตามภาพลัก ษณ์ ข อง
พระองค์ สรุ ป เราคือ เลือ ดเนื้ อ เชื้อ ไขของพระเจ้ า แต่ ยุ ค นี้ เ ราเจอความยากลําบากทีม่ าพร้อมการแต่งงาน เราเจอความเข้าใจผิด และการล่อลวงต่างๆ
ผลทีต่ ามมาคือการหย่าร้าง ถ้าสามีภรรยาหย่าร้างกัน ใครคือคนจ่ายค่าเสียหาย
คําตอบคือลูกๆ นัน่ เอง ลองคิดดูนะ ลูกๆ จะทุกข์ระทมขนาดไหนเมื่อต้องเห็น
พ่อแม่โต้เถียงกันรุนแรงและจบลงด้วยการหย่าร้างกัน
อย่างทีพ่ ่อเคยพูดไป มันเป็ นเรื่องธรรมดามากๆ ทีส่ ามีภรรยาจะทะเลาะกัน มันธรรมดามากๆ ถ้าจานชามช้อนส้อมบินใส่กนั เพราะมันยังเป็ นความรัก
คุณพูดตรงๆ ใส่กนั ก็เลยเป็ นแบบนี้ แต่ถา้ ทะเลาะกันแล้วไม่เคลียร์กนั ให้จบใน-
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วันนัน้ อันนี้อนั ตราย เพราะวันรุ่งขึน้ จะกลายเป็ น 'สงครามเย็น' ลองคิดดูซิ มีก่ี
ครอบครัวทีเ่ จอภาวะสงครามเย็น และจบลงด้วยการหย่าร้างกัน
มันเป็ นเรือ่ งจริงทีป่ ีศาจพยายามล่อลวงคนทีเ่ ป็ นสามี ด้วยการจัดหาผูห้ ญิง
ที่สวยๆ มาล่อลวงให้เขานอกใจภรรยา ในทางกลับกัน มันก็ทําอาจพาผู้ชาย
หน้ า ตาดีๆ มาล่ อ ลวงคนเป็ น ภรรยาด้ว ย ถ้า เจอแบบนี้ เ ราต้อ งทํ า อย่ า งไร
คําแนะนํ าของพ่อคือ ถ้าเราทําผิด เราต้องกล้าขอโทษคู่ครองของเรา ส่วนอีก
ฝา่ ยก็ตอ้ งใจกว้างพอทีจ่ ะยกโทษให้ เหมือนกับคําพูดทอง 3 คําทีพ่ ่อเคยพูดไป
'ขอร้อง ขอโทษ และขอบคุณ'
อีกสิง่ ที่พ่่ ออยากพูดถึงคือทฤษฎีเรื่องเพศ นี่คอื สงครามระดับโลกทีท่ ําลาย
การแต่ ง งาน สงครามนี้ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้เ งิน ทุ น เป็ น อาวุ ธ แต่ ม นั ใช้ค วามคิด ซึ่ง เป็ น
เหมือนการล่าอาณานิคมทางความคิดก็ว่าได้
สุด ท้า ย พ่ อ อยากพูด ถึง เรื่อ งคริส ตศาสนสัม พัน ธ์ พ่ อ อยากให้พ วกเรา
ปล่อยความขัดแย้งทางเทวศาสตร์ไว้เป็ นหน้าทีข่ องพวกนักเทวศาสตร์ ส่วนเรา
อย่านําความขัดแย้งนี้มาเป็ นประเด็น ทีน้ี เวลาเราจะคบเพื่อนทีเ่ ป็ นออโธด็อกซ์
เราต้องทําตัวอย่างไร คําตอบคือเปิ ดใจ เปิ ดตัวเองต้อนรับเขา เป็ นเพื่อนกับเขา
อย่ากดดันให้เขาเปลีย่ นความเชื่อเป็ นคาทอลิกเด็ดขาด เพราะการบังคับคนอื่น
เปลีย่ นศาสนาคือบาปทีข่ ดั กับหลักคริสตศาสนสัมพันธ์ จงอย่าหาหนทางบังคับ
ให้ชาวออโธด็อกซ์เปลี่ยนมาเป็ นคาทอลิกเด็ดขาด พวกเขาเป็ นพี่น้องของเรา
และเป็ นศิษย์ของพระเยซูเหมือนกัน
1 ตุลาคม 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 934 วรรค 1 ศีลมหาสนิท
1. ต้ องเก็บรักษาไว้ ในอาสนวิหาร หรือในวัดเทียบเท่าในวัดปกครองทุกแห่ง และใน
วัด หรือวัดน้ อยที่เป็ นส่วนหนึ่งของบ้ านสถาบันนักพรต หรือคณะชีวิตแพร่ธรรม
2. อาจเก็บ รั กษาไว้ ในวัด ส่ ว นบุ คคลของพระสังฆราช และโดยการอนุ ญาตของ
ผู้ใหญ่ผ้ ูทรงอํานาจท้ องถิ่น อาจเก็บรักษาไว้ ในวัดอื่นๆ ในวัดน้ อย และในวัดส่วนบุคคล
วรรค 2 ในสถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์ ที่ซ่ึงเก็บรักษาศีลมหาสนิท ต้ องมีผ้ ูดูแล
รักษาเสมอ และเท่าที่เป็ นได้ ต้ องมีพระสงฆ์ถวายบูชามิสซาที่น่นั อย่างน้ อยเดือนละ
สองครั้ง
มาตรา 935 ไม่อนุญาตให้ ใคร เก็บรักษาศีลมหาสนิทไว้ ท่บี ้ านของตน หรือนําติดตัวไปในการเดินทาง เว้ นแต่มีความจําเป็ นด้ านอภิบาลเร่งรัด และโดยได้ ปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดของพระสังฆราชสังฆมณฑล
มาตรา 936 ในบ้ านสถาบันนักพรต หรือบ้ านแห่ งความศรัทธาอื่น ศีลมหาสนิท
ต้ องเก็บรักษาไว้ ในวัด หรือในวัดน้ อยหลักที่เป็ นส่วนหนึ่งของบ้ านเท่านั้น อย่างไรก็
ดี เมื่อมีเหตุอันชอบ ผู้ใหญ่ผ้ ูทรงอํานาจสามารถอนุญาตให้ เก็บรักษาไว้ ในวัดน้ อย
อีกแห่งหนึ่งของบ้ านเดียวกันด้ วย
มาตรา 937 เว้ นแต่จะมีเหตุผลหนักขัดขวาง วัดซึ่งเก็บรักษาศีลมหาสนิท ต้ องเปิ ด
อย่างน้ อยสองสามชั่วโมงทุกวัน เพื่อให้ สตั บุรษุ สามารถภาวนาต่อหน้ าศีลมหาสนิท
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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มิสซาสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2016
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 10 ธ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
18:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ดอมินกิ ภูวนัย และครอบครัวหงษ์แก้ ว
อันนา ยุพากมล และครอบครัวยันต์เจริญ
คค.คุณสิน, คค.สมภพ, สุริษา, คค.เทรัง, ศิริรพง์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
มารีอา ลักษณา, คุณพยุงศักดิ์ กล้ าแข็ง
เปาโล เอนก, สมนึก สุขอุดม
เปโตร จันดา โยไล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 11 ธ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์, ผลาวงศ์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
ครอบครัว ศรีรัตนะ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับ คค. เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, คุณสมศักดิ์ อุชชิน
อลิซาเบธ วัลลี, แมทธิว เกียรติศกั ดิ์

ผู้ขอมิสซา
วารุณี
ยุพากมล
ชนิษฎา
วารุณี
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
ครอบครัว
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
นงเยาว์
นงเยาว์
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อา. 11 ธ.ค.
10:00 น. สุขสําราญ

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

จ. 12 ธ.ค. สุขสําราญ
19:00 น. อุทศิ แด่
อุทศิ แก่
อ. 13 ธ.ค. สุขสําราญ
07:00 น. อุทศิ แด่
อุทศิ แก่
พ. 14 ธ.ค. สุขสําราญ
19:00 น. อุทศิ แด่
อุทศิ แก่
พฤ. 8 ธ.ค. สุขสําราญ

หลุยส์ บัญญัติ อุชชิน, มารีอา มยุรี ผลาวงค์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
สําหรับผู้สงู อายุท่เี ดือนธันวาคมทุกท่าน
คุณยุพิน, จูด๊ , อูด๊ , อ๊อด, จิ๊ด, แพร, พลอย
คค. สาธร, คค. สุนพิชัย, คค. กลิ่นบัว
คุณโกศล, คุณเมธาษิต, คุณบุศรา จิรังกูล
คุณวิไลรักษ์, คุณเกียรติศกั ดิ์ จิรังกูล
คุณเติม เหงี่ยนถิ, คุณศรีชนะ พัฒนกิจสิริคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
ญาติพ่ีน้อง, ลูกๆหลานๆ
เนเมซีโอ อเล็กซ์ ซิสซีชิโค
เปโตร จันดา โยไล, คุณณรงค์ บูรณะมิตรานนท์
คุณชยุต นิตินันทน์, คุณกระนางแก้ ว สาธร
ราฟาแอล สุนทร ชางนาแกว
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน

นงเยาว์
นงเยาว์
ผู้สงู อายุ
ยุพิน+พลอย
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ
จิตรา
-/จิตรา
มารณันทีฐ์/ผู้สงู อายุ
-
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07:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศ. 9 ธ.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
19:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

-

1.วันสิ้ นปี : วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016

18:30 น. ตั้งศีลมหาสนิท
สวด - และอวยพรศีลฯ
19:00 น. มิสซาตามปกติ
หลังรับศีลมีสวดบทสดุดี และบทอธิษฐานชดเชยบาป
2.พระสงฆ์เขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: จะจัดรื้ อฟื้ นชีวิตครอบครัว และรับใบพร
จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิ ส วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ มีฉลอง 50 ปี จํ านวน 3 คู่
และฉลอง 25 ปี จํ านวน 5 คู่ พิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดแม่พระฟาติมา วันเสาร์ที่ 17
ธันวาคม 2016 เวลา 08:00 – 13:00 น. ครอบครัวที่จะเข้ าร่วมพิธมี ีจาํ นวน 130 คู่

3.กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ 2017: วัดแม่พระกุหลาบทิพย์จะจัดกิจกรรมสําหรับเด็กๆ

เยาวชน ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ วัด โอกาสวันเด็กแห่ งชาติ กิจกรรมจัดวันเสาร์ที่ 14
มกราคม 2017 ขอเชิญพี่น้องที่มีความประสงค์จะบริจาคอาหาร ขนม หรือ สิ่งของที่
ใช้เป็ นรางวัลสําหรับเด็กๆ ในกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่สํานักงานวัด หรือ สภาภิบาล
ของวัด

4.ซิสเตอร์คอร่า คณะธิดานักบุญเปาโล: จะมาขายศาสนภัณฑ์และหนังสือศรัทธาทีว่ ดั
แม่พระกุหลาบทิพย์ วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016 ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเลือกชม
เลือกซื้อตามอัธยาศัย

