ฉบับที่ 663 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2016
สมโภชพระคริสตสมภพ (ปี A)

ผู้ใดทีย่ อมรับพระองค์ คือผู้ทเี่ ชื่อในพระนามของพระองค์
พระองค์ ประทานอํานาจให้ ผ้ ูน้ ันกลายเป็ นบุตรของพระเจ้ า
ยน 1:12
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ยน 1:1-18
เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถทรงดํารงอยูแลว พระวจนาตถประทับอยูกับพระ
เจา และพระวจนาตถเปนพระเจา พระองคประทับอยูกับพระเจาแลวตั้งแตแรกเริ่ม
พระเจาทรงสรางทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ ไมมีสักสิ่งเดียวที่พระเจาไมทรงสราง โดย
ทางพระวจนาตถ ชีวิตอยูในพระองค และชีวิตเปนแสงสวางสําหรับมนุษย แสงสวางสองในความมืด และความมืดชนะแสงสวางนั้นไมได
แสงสวางแทจริง ซึ่งสองสวางแกมนุษยทุกคนกําลังจะมาสูโลก พระวจนาตถ
ประทั บ อยู ใ นโลก และโลกถู ก สร า งโดยอาศั ย พระองค แต โ ลกไม รู จั ก พระองค
พระองค เ สด็ จ มาสูบ า นเมื อ งของพระองค แต ป ระชากรของพระองค ไ ม ย อมรั บ พระองค ผูใดที่ยอมรับพระองค คือผูที่เชื่อในพระนามพระองค พระองคประทาน
อํานาจใหผูนั้นกลายเปนบุตรของพระเจา เขามิไดเกิดจากสายเลือด มิไดเกิดจาก
ความปรารถนาตามธรรมชาติ มิไดเกิดจากความตองการของมนุษย แตเกิดจากพระเจา พระวจนาตถทรงรับธรรมชาติมนุษย และเสด็จมาประทับอยูในหมูเรา เราไดเห็น
พระสิริรุงโรจนของพระองค เปนพระสิริรุงโรจนที่ทรงรับจากพระบิดา ในฐานะพระบุตรเพียงพระองคเดียว เปยมดวยพระหรรษทานและความจริง
ยอหนเปนพยานถึงพระองคและประกาศวา “ผูที่มาภายหลังขาพเจาไดนําหนา
ขาพเจา เพราะพระองคทรงดํารงอยูกอนขาพเจา” จากความไพบูลยของพระองค เรา
ทุกคนไดรับพระหรรษทานตอเนื่องกัน เพราะพระเจาไดประทานธรรมบัญญัติผาน
ทางโมเสส แตพระหรรษทานและความจริงมาทางพระเยซูคริสตเจา ไมมีใครเคยเห็น
พระเจาเลย พระบุตรเพียงพระองคเดียว ผูสถิตอยูในพระอุระของพระบิดานั้นไดทรง
เปดเผยใหเรารู
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"อย่านับถือศาสนาเหมือนเครื่องสําอาง

ที่ทําดีเพือ่ อวดและเพือ่ แสร้งให้ตวั เองดู ดี "

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงยํ้า อย่านับถือศาสนาเหมือนใช้เครื่องสําอาง
ทีท่ ําดีเพื่ออวดและเพื่อเสแสร้งให้ตวั เองดูดี คนทีท่ ําแบบนี้เป็ นเหมือนหลุมศพสีขาว
ข้างนอกดูดี แต่ขา้ งในมีแต่กระดูกแห่งความตายและการคดโกง
ทรงสอน อย่าทําดีห รือสวดภาวนาแบบอวดตัว ให้คนอื่นเห็น เหมือ นพวกไร้ยางอาย (cheeky) และพวกหน้าหนา (shameless people) ซึ่งภาวนาและให้ทาน
เพื่อทีต่ วั เองจะได้รบั การสรรเสริญ เพราะพระเจ้าสอนเราให้ทาํ ดีดว้ ยความสุภาพถ่อม
ตน ทําดีแบบเงียบๆ ไม่ใช่อวดตัว
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 11 ตุ ลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
ถวายมิส ซาเช้า ในวัด น้ อ ยประจํา หอพัก ซางตา มาร์ธ า บทอ่ า นประจํา มิส ซานี้ จาก
จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย ท่านกล่าวว่า "สําหรับคริสตชน การมีความเชื่อในพระเยซูไม่ได้อยู่ทก่ี ารเข้าสุหนัต แต่มนั อยู่ทก่ี ารมีความเชื่อซึ่งแสดงออกด้วย
การกระทําทีเ่ ปี่ ยมด้วยความรัก" ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูไปเสวยอาหารทีบ่ ้าน
ของฟาริส ี และไม่ได้ลา้ งมือก่อนเสวยตามธรรมเนียม พวกฟาริสจี งึ จับผิดพระองค์ พระ
เยซูตรัสตอบว่า "ใจของท่านเต็มไปด้วยสิง่ ทีข่ โมยมาและความชัว่ คนโง่เอ๋ย พระเจ้าผู้
ทรงสร้างภายนอก มิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือ"
พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปนั ว่า
พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสหลายครัง้ มากว่า 'ภายในใจของท่านเต็มไปด้วยสิง่
ชัวร้
่ าย พวกท่านเป็ นทาสเพราะไม่ยอมรับความยุตธิ รรมทีม่ าจากพระเจ้า' พระเยซูทรง
เรียกร้องเราให้สวดภาวนาโดยทีย่ งั ไม่เห็นผลใดๆ เราต้องสวดภาวนาแบบไม่อวดตัวให้
คนอื่น เห็น ว่ า ตนศรัท ธาเหมือ นพวกไร้ย างอาย (cheeky)
และพวกหน้ า หนา
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(shameless people) ซึง่ ภาวนาและให้ทานเพื่อทีต่ วั เองจะได้รบั การสรรเสริญ เราต้อง
ไม่ทําแบบนัน้ เพราะพระเจ้าของเราสอนให้เรารู้จกั หนทางของความสุภาพถ่อมตน
ไม่ใช่การอวดตัว
เสรีภาพในจิตใจคือเสรีภาพในการทําความดีแบบเงียบๆ แบบไม่ต้องให้ใครมา
เปา่ แตรประกาศ เพราะหนทางของพระเยซูคอื หนทางของความสุภาพถ่อมตนและการ
ถูกดูหมิน่ เหยียดหยาม
ในทางกลับกัน คนทีถ่ ูกพระเยซูตําหนิคอื พวกทีก่ า้ วตามศาสนาแบบเครือ่ งสําอาง
(พระสันตะปาปาใช้ภาษาอิตาเลี่ยนว่า 'maquillage' แปลเป็ นอังกฤษประมาณว่า
cosmetic หรือเครือ่ งสําอาง) คนพวกนี้นับถือศาสนาเพื่ออวดและเพื่อเสแสร้งให้ตวั เอง
ดูดี แต่ภายในจิตใจของเขา พระเยซูใช้คําพูดแรงๆ อธิบายถึงคนเหล่านี้ว่า 'พวกท่าน
เป็ นเหมือนหลุมศพทาด้วยสีขาว ข้างนอกดูดี แต่ขา้ งในมีแต่กระดูกแห่งความตายและ
การคดโกง'
ดังนัน้ ให้เราวอนขอพระเจ้า เพื่อทีเ่ ราจะไม่เหนื่อยกับหนทางของการทําดีดว้ ย
ความสุภาพถ่อมตน ไม่เหนื่อยกับการปฏิเสธศาสนาของการอวดตัวและเสแสร้งว่าเป็ น
คนดี แต่ขอให้เราเดินบนหนทางของการทําดีแบบเงียบๆ และทําอย่างอิสระ เพื่อทีว่ ่า
ภายในจิตใจของเราจะได้รบั อิสรภาพนันเอง
่
11 ตุลาคม 2016

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าทีท่ ําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 3 ศีลมหาสนิท
หมวด 3 เงินถวาย เพือ่ การถวายบู ชามิสซา

มาตรา 945 วรรค 1 ตามประเพณีทไ่ี ด้รบั รองแล้วของพระศาสนจักร อนุ ญาต
ให้พระสงฆ์ทุกองค์ท่ถี วายหรือร่วมถวายบูชามิสซา สามารถรับเงินถวาย เพื่ออุทศิ
มิสซาให้ตามจุดประสงค์เฉพาะ
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วรรค 2 ขอแนะนํ า อย่า งแข็ง ขัน ให้พ ระสงฆ์ถ วายบูช ามิสซาเพื่อ
จุดประสงค์ของคริสตชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของคนยากจน แม้มไิ ด้รบั เงินถวาย
มาตรา 946 บรรดาคริสตชนทีถ่ วายเงินเพื่อให้มกี ารถวายบูชามิสซา ตามจุดประสงค์
ของตน ก็ได้บริจาคเพื่อความดีของพระศาสนจักร และมีสว่ นร่วมกับพระศาสนจักร ใน
การเอาใจใส่ช่วยเหลือศาสนบริกร และกิจการต่างๆ ของพระศาสนจักรด้วยเงินถวาย
นัน้
มาตรา 947 แม้การปรากฏเหมือนใดๆ ของธุรกิจหรือการค้า ต้องขจัดออกไปอย่าง
เด็ดขาดจากเงินถวายมิสซา
มาตรา 948 ต้องแยกถวายบูชามิสซาอุทศิ ตามแต่ละจุดประสงค์ของผูถ้ วายเงิน แม้
จํานวนเงินทีถ่ วายและรับไว้แล้ว สําหรับแต่ละจุดประสงค์นนั ้ จะเล็กน้อยก็ตาม
มาตรา 949 ผูท้ ม่ี พี นั ธะต้องถวายบูชามิสซา และอุทศิ มิสซานัน้ ตามจุดประสงค์ของผู-้
ถวายเงิน มีขอ้ ผูกพันต้องถวายบูชามิสซานัน้ แม้เงินถวายนัน้ ได้สญ
ู หายไป โดยมิใช่
เพราะความผิดของตน
มาตรา 950 ถ้า จํา นวนเงิน ที่ถ วายเพื่อ ถวายบูชามิส ซา แต่ ม ิได้บ่ง จํานวนมิสซาที่
จะต้องถวาย จํานวนมิสซาต้องคํานวณบนพืน้ ฐานของการถวาย ทีก่ ําหนดไว้ในสถานที่
ผูถ้ วายเงินมีภมู ลิ าํ เนาอยู่ เว้นแต่สนั นิษฐานโดยชอบได้วา่ ผูถ้ วายเงินมีจดุ ประสงค์เป็ น
อย่างอื่นได้
มาตรา 951 วรรค 1 พระสงฆ์ทถ่ี วายหลายมิสซา ในวันเดียวกัน สามารถถวายแต่ละ
มิสซาอุทศิ ให้จุดประสงค์ทข่ี องเงินถวายนัน้ แต่ต้องปฏิบตั ติ ามกฎทีว่ ่า ผูถ้ วายมิสซา
สามารถรับเงินถวายสําหรับตัวเองได้ เพียงมิสซาเดียว ยกเว้นในวันพระคริสตสมภพ
ส่วนเงินถวายอื่นๆ ต้องส่งมอบตามจุดประสงค์ทผ่ี ใู้ หญ่ผูท้ รงอํานาจท้องถิน่ กําหนดไว้
แต่ยอมให้รบั ค่าชดเชย จากเหตุผลภายนอกอย่างอื่น
วรรค 2 พระสงฆ์ทร่ี ่วมถวายสหบูชามิสซาทีส่ องในวันเดียวกัน ไม่สามารถ
อ้างสิทธิใดๆ เพือ่ รับเงินถวายสําหรับมิสซาทีส่ องนัน้
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2016
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 24 ธ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
21:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวภูมติ ระกูล
มารีอา สุชาดา พานิชเกษม(ธีมาสิทธิกุล)
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซิสเตอร์ โยเซฟฟา นิตยา ใจสุข
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
ครอบครัวพานิชเกษมทุกท่าน
ยาโกเบ สมัย สุธางค์กูล
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 25 ธ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์, ผลาวงศ์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
เทเรซา สมาน บุบผาวาส
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับ คค. เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
ยาโกเบ สมัย สุธางค์กูล
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 วัลลีย์, มัทธิว เกียรติศกั ดิ์, เปโตร ยรรยง

ผู้ขอมิสซา
ศิริวรรณ
รสมาลิน
ศิริวรรณ
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
กอศิลป์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
นงเยาว์
นงเยาว์

7

อา. 25 ธ.ค.
10:00 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

จ. 26 ธ.ค.
19:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อ. 27 ธ.ค.
07:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พ. 28 ธ.ค. สุขสําราญ
07:00 น.
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

หลุยส์ บัญญัติ อุชชิน, มารีอา มยุรี ผลาวงค์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัว
คุณยุพิน, จูด๊ , อูด๊ , อ๊อด, จิ๊ด, แพร, พลอย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซิสเตอร์ โยเซฟฟา นิตยา ใจสุข
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
ญาติพ่ีน้อง, ลูกๆหลานๆ
ฟิ ลิป วิชัย, ยอแซฟ ประวัติ, เทเรซา จํารัส
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
ซิสเตอร์ โยเซฟฟา นิตยา ใจสุข
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซิสเตอร์ โยเซฟฟา นิตยา ใจสุข
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
มารีอา คริสตินา สุพร ผิวเกลี้ยง
เทเรซา สุทธินี มีขนั ทอง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซิสเตอร์ โยเซฟฟา นิตยา ใจสุข
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
อันนา โรซา ผิวเกลี้ยง
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

นงเยาว์
นงเยาว์
ยุพิน+พลอย
รสมาลิน
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ
ประเวศ
รสมาลิน
รสมาลิน
สุพร
สุพร
รสมาลิน
สุพร
สุพร
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พฤ. 29 ธ.ค. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
07:00 น. อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
ศ. 30 ธ.ค. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19:00 น. อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

รสมาลิน
รสมาลิน
-

1.วันสิ้ นปี : วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016

18:30 น. วจนพิธกี รรมตั้งศีลฯ และอวยพรศีลมหาสนิท
สวดบทโมทนาขอบพระคุณพระเจ้ าส่งท้ ายปี เก่า 2016 ต้ อนรับปี ใหม่ 2017
19:00 น. มิสซาตามปกติ (สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้ า)
หมายเหตุ: วันอาทิตย์ท่ี 1 มกราคม 2017 มิสซา 08:00 น. และ 10:00 น. สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้ า
2.กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ 2017: วัดแม่พระกุหลาบทิพย์จะจัดกิจกรรมสําหรับเด็กๆ
เยาวชน ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ วัด โอกาสวันเด็กแห่ งชาติ กิจกรรมจัดวันเสาร์ที่ 14
มกราคม 2017 ขอเชิญพี่น้องที่มีความประสงค์จะบริจาคอาหาร ขนม หรือ สิ่งของที่
ใช้เป็ นรางวัลสําหรับเด็กๆ ในกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่สํานักงานวัด หรือ สภาภิบาล
ของวัด

3. สวดวจนพิธีกรรมอุทิศแก่โยเซฟ มารีอา เอ็มมานู เอล ธนู อาจารีย:์

วันจันทร์ที่ 26
ธันวาคม 2016 หลังมิสซาเย็นจะมีสวดวจนพิธกี รรมอุทศิ แก่โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์ ผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้ างวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ เกิดใหม่ในพระเจ้า 26
พฤศจิ กายน 2016(ครบ 30 วัน)

