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สมโภชพระนางมารียพ์ ระชนนี พระเป็ นเจ้า (ปี A)

เมือ่ ครบกําหนดแปดวัน
ถึงเวลาทีพ่ ระกุมารจะต้ องเข้ าสุ หนัต
เขาถวายพระนามพระองค์ ว่าเยซู

ลก 2:21
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สมโภชพระนางมารียพระชนนีพระเปนเจา (ป A)

ลก 2:16-21
เมื่อบรรดาทูตสวรรคจากเขากลับสูสวรรคแลว คนเลี้ยงแกะจึงรีบไปและพบ
พระนางมารีย โยเซฟ และพระกุมารซึ่งบรรทมอยูในรางหญา เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็น ก็
เลาเรื่องที่เขาไดยินมาเกี่ยวกับพระกุมาร ทุกคนที่ไดยินตางประหลาดใจในเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเลาใหฟง สวนพระนางมารียทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหลานี้ไวในพระทัยและยัง
ทรงคํานึงถึงอยู คนเลี้ยงแกะกลับไปโดยถวายพระพรและสรรเสริญพระเจาในเรื่องตางๆ ที่พวกเขาไดยินและไดเห็น ตามที่ทูตสวรรคบอกไว
เมื่อครบกําหนดแปดวัน ถึงเวลาที่พระกุมารจะตองทรงเขาสุหนัต เขาถวายพระ
นามพระองควาเยซู เปนพระนามที่ทูตสวรรคใหไวกอนที่พระองคจะทรงปฏิสนธิใน
พระครรภของพระมารดา
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
"ความยากจนคือสิ่งท้าทายให้คิดด้วยสติว่า
เราจะเบือนหน้ าหนี หรือจะเข้าไปช่วยเหลือ"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน การเห็นความยากจนคือการท้าทายเรา
ให้คดิ อย่างมีสติวา่ เราจะเบือนหน้าหนีหรือจะเข้าไปช่วยเหลือ
ทรงชี้ คนทีเ่ ลือกเบือนหน้าหนีไม่ช่วยเหลือ ต้องไตร่ตรองว่า เวลาสวดบทข้าแต่
พระบิดา ตนเองใส่ใจกับสิง่ ที่สวดหรือเปล่า โดยเฉพาะคําว่า 'โปรดประทานอาหาร
ประจําวัน'
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ทรงยํ้า ยัง มีค นที่อ ดอยากและหิว โหยซึ่ง ต้ อ งการความช่ ว ยเหลือ จากพระสันตะปาปา ดังนัน้ พระองค์ไม่สามารถมอบหมายหน้าทีท่ จ่ี ะช่วยเหลือพวกเขาให้ใคร
ไปทําแทนได้
ทรงแบ่งปนั พระวรสารทีพ่ ระเยซูทรงทําอัศจรรย์กบั ขนมปงั และปลา สอนว่า ถ้า
เราวางใจในสิง่ เล็กๆ ทีเ่ รามีไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซู และเราแบ่งปนั สิง่ เล็กๆ นี้แก่กัน เมือ่ นัน้ สิง่ เล็กๆ นี้จะกลายเป็ นสิง่ ลํ้าค่าอย่างล้นเหลือเลยทีเดียว
ช่วงสายวันพุธที่ 19 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงออกมา
พบปะและเทศน์ สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทัวไป
่ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร
วาติกนั โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเรือ่ งการช่วยเหลือผูอ้ ดอยากและให้น้ํา
ดื่มแก่ผกู้ ระหาย
พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า
หนึ่งในผลลัพธ์ของสิง่ ทีเ่ รียกว่า 'กินดีอยูด่ 'ี ก็คอื การนํ าพาให้เราจมอยูก่ บั ตัวเอง
และทําตัวตายด้านต่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ความจริงที่เราต้องยอมรับก็คอื
บ่อยครัง้ เราเผชิญ หน้ ากับ สถานการณ์ แบบนี้ นี่ จงึ เป็ น เหตุ ผลที่ว่า ทําไมงานแห่ง
เมตตาธรรมคือเสียงเรียกให้เราช่วยเหลือคนทีอ่ ดอยากและหิวโหย กล่าวคือ เราต้อง
แบ่งอาหารให้คนอดอยากซึง่ มีมากมายในทุกวันนี้ และให้น้ําดื่มแก่ผทู้ ห่ี วิ กระหาย
บ่อยครัง้ แค่ไหนกันทีเ่ ราได้รบั การยํ้าเตือนจากสื่อถึงผู้ท่กี ําลังทนทุกข์จากการ
ขาดอาหารและนํ้า เฉพาะอย่างยิง่ เด็กๆ ทีต่ อ้ งทนทุกข์ระทมจากการขาดสิง่ เหล่านี้ เรา
พบเห็นข่าวเหล่านี้ และบางที ด้วยภาพข่าวทีป่ รากฏ สังคมรูส้ กึ เป็ นทุกข์ไปด้วยและ
มันสามารถนําไปสูก่ ารรณรงค์ให้ความช่วยเหลือและเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน การบริจาค
ด้วยความเอื้อเฟื้ อได้รบั การจัดขึ้นและช่ วยเหลือคนทุกข์ยาก รูปแบบของความรัก
ความเมตตาเหล่านี้ถอื เป็ นสิง่ สําคัญ แต่บางที มันไม่ได้ขอ้ งเกีย่ วกับเราโดยตรง
แต่ เ มื่อ เราข้า มถนนและพบเห็น คนยากไร้เ ข้า มาขอความช่ ว ยเหลือ จากเรา
สถานการณ์จะดูแตกต่างจากตัวอย่างเมื่อครู่ทนั ที เพราะเราไม่ได้ถูกนํ าเสนอด้วยภาพ
ข่าวทีป่ รากฏ แต่เราเข้ามาข้องเกีย่ วด้วยตัวเราเองแล้ว
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ความยากจนอยูใ่ นรูปแบบของนามธรรม แต่มนั ท้าทายเรา มันทําให้เราคิดอย่าง
มีสติ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราพบเห็นความยากจนอยูใ่ นตัวคน ทัง้ ชาย หญิง หรือเด็ก สิง่ นี้จะ
ท้าทายเรา ว่าแต่ เราควรจะตอบสนองกรณีแบบนี้อย่างไร เราจะเบือนหน้าหนีและเดินจากไปไหม หรือว่าเราจะหยุดพูดกับคนนัน้ และแสดงออกว่าเราสนใจช่วยเขาจริงๆ
ถ้าเราหยุดและพูดกับคนนัน้ บางคนอาจพูดกับเราว่า 'คุณบ้าหรือเปล่าทีไ่ ปพูด
กับขอทาน' เราลองคิดซิว่า เราจะทําอย่างไร เราจะรีบๆ หนีให้เร็วทีส่ ุดหรือ ทัง้ ทีเ่ ขา
อาจจะมาแค่ขออาหารและนํ้ าดื่มเท่านัน้ เองนะ พูดถึงตรงนี้ พ่ออยากให้เราไตร่ตรอง
สักครูว่ า่ บ่อยครัง้ แค่ไหนทีเ่ วลาเราสวดบทข้าแต่พระบิดา เราไม่ได้ให้ความใส่ใจอย่าง
จริงจังกับความหมายของสิง่ ทีเ่ ราสวดออกไป ความหมายทีว่ ่า 'โปรดประทานอาหาร
ประจําวัน'
ประสบการณ์ของการเป็ นผูอ้ ดอยากหิวโหยมันสาหัสมากนะ ใครก็ตามทีเ่ คยมี
ชีวติ ในช่วงสงครามจะรูซ้ ง้ึ ดีวา่ มันสาหัสเพียงใด นี่จงึ เป็ นเหตุผลทีว่ า่ ทุกวันนี้ ยังมีคนที่
อดอยากและหิวกระหายซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากตัวพ่อเอง และพ่อไม่สามารถ
มอบหมายหน้ าทีท่ จ่ี ะช่วยเหลือพวกเขาให้ใครไปทําแทนได้ คนยากไร้ยงั ต้องการพ่อ
พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากพ่อ ต้องการการดูแลและการให้กําลังใจจากพ่อ นี่
คือสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเราทุกคน
19 ตุลาคม 2016

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

(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)

มาตรา 952 วรรค 1 ทีป่ ระชุมสภาแขวง หรือทีป่ ระชุมพระสังฆราชระดับแขวง ต้อง
กําหนดโดยออกเป็ นคําสังสํ
่ าหรับทัวทั
่ ง้ แขวงว่า ต้องถวายเงินจํานวนเท่าไรเพื่อการถวายและการอุทศิ มิสซา และไม่อนุ ญาตให้พระสงฆ์เรียกร้องเอาเงินถวายทีม่ ากกว่า-
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นัน้ แต่ อย่า งไรก็ดี อนุ ญาตให้พ ระสงฆ์ร บั เงิน ถวายที่ม ีผู้ถวายให้ด้ว ยความเต็ม ใจ
สําหรับอุทศิ มิสซา เงินถวายนัน้ อาจมากกว่า หรือแม้น้อยกว่าทีไ่ ด้กําหนดไว้
วรรค 2 ที่ไ ดที่ไม่มคี ําสังเช่
่ นนัน้ ให้ถือตามธรรมเนี ยมที่ม ีอยู่ในสัง ฆมณฑล
วรรค 3 สมาชิกของสถาบันนักพรตใดๆ ต้องปฏิบตั ติ ามคําสังเดี
่ ยวกันนัน้
หรือถือตามธรรมเนียมท้องถิน่ ดังทีม่ กี ล่าวไว้ใน วรรค 1 และ 2
มาตรา 953 ห้ามมิให้ใคร รับเงินถวายสําหรับมิสซาทีเ่ ขาต้องถวายด้วยตนเอง เกิน
กว่าทีเ่ ขาสามารถถวายได้ภายในหนึ่งปี
มาตรา 955 ถ้าในวัด หรือวัดน้อยบางแห่งมีการขอมิสซาเกินกว่าทีส่ ามารถถวายได้ท-่ี
นัน่ มิสซาเหล่านัน้ อาจถวายทีอ่ ่นื ได้ เว้นไว้แต่ว่า ผูถ้ วายเงินแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้ง
เป็ นอย่างอื่น
มาตรา 955 วรรค 1 พระสงฆ์ทป่ี ระสงค์จะมอบมิสซาให้ผอู้ ่นื ถวายตามจุดประสงค์ของ
ผู้ขอ ต้องมอบมิสซานัน้ เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ให้แก่ พระสงฆ์ท่ตี นเลือก ขอแต่ให้ท่าน
แน่ ใจว่า ผูร้ บั เหล่านัน้ เป็ นคนดี ท่านต้องมอบเงินถวายทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั เว้นแต่เป็ นที่
แน่ นอนว่า จํานวนเงินทีเ่ กินกว่าอัตราทีก่ ําหนดไว้ในสังฆมณฑลเป็ นเงินทีใ่ ห้มาเพราะ
เห็น แก่ บุ คคล ยิ่ง กว่า นัน้ ท่า นยัง มีห น้ า ที่ร บั ผิด ชอบการถวายบูช ามิส ซาเหล่ า นั น้
จนกว่าจะได้รบั หลักฐานว่า ทัง้ หน้ าที่ถวายบูชามิสซา และเงินถวายมีการรับเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
วรรค 2 ระยะเวลาที่ต้องถวายบูช ามิสซา เริม่ ต้นจากวันที่พระสงฆ์ผู้จะ
ถวายบูชามิสซาได้รบั มิสซาเหล่านัน้ เว้นแต่จะแน่ ชดั เป็ นอย่างอื่น
วรรค 3 ผูท้ ม่ี อบมิสซาทีต่ อ้ งถวายให้แก่ผอู้ ่นื ต้องบันทึกทัง้ จํานวนมิสซาที-่
ได้รบั และจํานวนมิสซาทีส่ ่งไป พร้อมทัง้ บันทึกจํานวนเงินถวายนัน้ ด้วย ลงในหนังสือ
โดยไม่ชกั ช้า
วรรค 4 พระสงฆ์ทุกองค์ ต้องบันทึกจํานวนมิสซาทีไ่ ด้รบั เพื่อถวาย และ
จํานวนมิสซาทีไ่ ด้ถวายแล้ว อย่างเทีย่ งตรง
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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มิสซาพระนางมารียพ์ ระชนนีพระเป็ นเจ้า (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 31 ธ.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
19:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
คาธารีนา แห่ งซีเอนา วรณัน ทัศนมาลัย
คุณสุภาพร, คุณวินัย, คุณรัญรัตน์ นพกรแดนไทย
คค. ณัฐมน วุฒิภาพ, คค. สมพันธ์ สงวนศิล
ครอบครัว สุรทินชัยกุล
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
คุณยุพา ตุลยาศินพงศ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 1 ม.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
คุณวรรณทนี ขุนชัง
เปโตร สมชัย ชินะผา และครอบครัว
คุณรุ่งโรจน์ แซ่จึง
ครอบครัวพันธุมจินดา, พุทธโกษา, นิลริเศษ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
โยเซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, คุณวิรัช พุทธโกษา
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, เปโตร ยรรยง
หลุยส์ บัญญัติ อุชชิน, อันตน อนันต์

ผู้ขอมิสซา
สุวภัทร
ณัฐมน
สุวรรณา
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
ธนกร
พาสนา
สุดารัตน์
สุดารัตน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
นงเยาว์
นงเยาว์
นงเยาว์
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อา. 1 ม.ค.
10:00 น. สุขสําราญ
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

จ. 2 ม.ค.
19:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อ. 3 ม.ค.
07:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พ. 4 ม.ค.
07:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

พฤ. 5 ม.ค.
07:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

ศ. 6 ม.ค. อุทศิ แด่
19:00 น. อุทศิ แก่

ลูซีอา ละออ, คุณโทมัส อาดัมส์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
คลาร่า ลักษณา กุศลส่งและครอบครัว
เปโตร กําแหง, คค.คุณพชร, คุณเจม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
ยอแซฟ ประสาน, อักแนส อําไพ นิโครธานนท์
มารีอา ไพรัตน์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

นงเยาว์
นงเยาว์
กฤษณ์/รสมาลิน
สุดาพร
กฤษณ์
รสมาลิน
รสมาลิน
รสมาลิน
รสมาลิน
รสมาลิน
-
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1.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2017: วัดแม่พระกุหลาบทิพย์จะจัดกิจกรรมสําหรับ

เด็กๆเยาวชน ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ วัด โอกาสวันเด็กแห่ งชาติ กิจกรรมจัด
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2017 ขอเชิ ญพี่ น้องที่มี ค วามประสงค์ จะบริ จ าค
อาหาร ขนม หรือ สิ่งของที่ใช้เป็ นรางวัลสําหรับเด็กๆ ในกิจกรรมดังกล่าว
ได้ที่สํานักงานวัด หรือ สภาภิบาลของวัด
2. พิธีตอ้ นรับผู เ้ ตรี ยมเป็ นคริ สตชนใหม่ : วัดแม่ พระกุ หลาบทิพย์ จะจัดพิธี
ต้อ นรับ ผู เ้ ตรี ย มเป็ นคริ ส ตชนใหม่ ในวัน อาทิ ต ย์ที่ 15 มกราคม 2017
ระหว่ า งพิธี บู ช าขอบพระคุ ณ เวลา 10:00 น. ขอเชิ ญ ผู้ ไ ด้ รั บ เชิ ญ เป็ นพ่ อ
ทูนหัว, แม่ทูนหัว ร่วมในพิธดี ้ วย
3.ส่งศี ลต้นเดือน: ทางวัดส่ งศี ลต้นเดือนประจํ าเดือนมกราคมในวันพุธที่ 4
และ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2017
4.เข้าเงียบประจํ าปี พระสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: จัดเข้ าเงียบระหว่างวัน
จันทร์ที่ 9 – วันศุกร์ที่ 13 มกราคม ทางวัดจึ งงดมิสซาวันดังกล่าว
5.วินเซนเดอปอล: สัปดาห์น้ ีเป็ นอาทิตย์ต้นเดือน วินเซนเดอปอล ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคแก่ผ้ ูยากไร้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ถอื กล่องอยู่หน้ าวัด
6.พระสงฆ์ใหม่อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร
รับเชิญถวายมิสซาแรก ที่วดั แม่พระกุหลาบทิพย์ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม
2017 มิสซาเวลา 10:00 น. ขอเชิญพี่น้องร่วมยินดีกบั พระสงฆ์ใหม่ และรับ
พรพระสงฆ์ใหม่หลังมิสซา
(หมายเหตุ : ปั จจุ บันคุณพ่ อชนภัท ร เป็ นผู้ ช่วยเจ้ าอาวาสวัดแม่ พระฟาติม า
ดินแดง)

