ฉบับที่ 665 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2017
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (ปี A)

เขาเข้ าไปในบ้ าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา

จึงคุกเข่ าลงนมัสการพระองค์

มธ 2:11
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สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค (ป A)

มธ 2:1-12

ในรัชสมัยกษัตริยเฮโรด พระเยซูเจาประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแควนยูเดีย
โหราจารย บ างท านจากทิ ศตะวั น ออก เดิ น ทางมายั ง กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม สื บ ถามว า
“กษัตริยชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยูที่ใด พวกเราไดเห็นดาวประจําพระองคขึ้น จึงพรอม
ใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค” เมื่อกษัตริยเฮโรดทรงทราบขาวนี้ พระองคทรงวุนวายพระทัย ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนตางก็วุนวายใจไปดวย พระองคทรงเรียก
ประชุมบรรดาหัวหนาสมณะและธรรมาจารย ตรัสถามเขาวา “พระคริสตจะประสูติ
ที่ใด” เขาจึงทูลตอบวา “ในเมืองเบธเลเฮม แควนยูเดีย เพราะประกาศกเขียนไววา
เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห เจามิใชเล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแหงยูดาห
เพราะผูนําคนหนึ่งจะออกมาจากเจา จะเปนผูนําอิสราเอล ประชากรของเรา”
ดังนั้น กษัตริยเฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารยมาเฝาเปนการสวนพระองค
ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวปรากฏ แลวทรงใชบรรดาโหราจารยไปที่เมืองเบธเลเฮม
ทรงกําชับวา “จงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอยางละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแลว
จงกลับมาบอกใหเรารู เราจะไดไปนมัสการพระองคดวย” เมื่อบรรดาโหราจารยได
ฟงพระดํารัสแลวก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออกปรากฏอีกครั้งหนึ่ง
นําทางให และมาหยุดนิ่งอยูเหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครั้ง
หนึ่งบรรดาโหราจารยมีความยินดียิ่งนัก เขาเขาไปในบาน พบพระกุมารกับพระนาง
มารี ย พ ระมารดา จึ ง คุ ก เข า ลงนมั ส การพระองค แล ว เป ด หี บ สมบั ติ นํ า ทองคํ า
กํายาน และมดยอบออกมาถวายพระองค แตพระเจาทรงเตือนเขาในความฝนมิให
กลับไปหากษัตริยเฮโรด เขาจึงกลับไปบานเมืองของตนโดยทางอื่น
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"การเรียนคําสอนไม่เพียงพอ
ที่จะให้เรารู้จกั พระเยซูอย่างถ่องแท้"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน การเรียนคําสอนไม่เพียงพอทีจ่ ะให้
เรารูจ้ กั พระเยซูอย่างถ่องแท้
การจะรูจ้ กั พระเยซูอย่างแท้จริง ขึน้ กับสามสิง่
หนึ่ง สวดภาวนาขอพระบิดาโปรดประทานพระจิตให้เรา
สอง รําพึงภาวนาสรรเสริญพระเจ้าด้วยความสงบเงียบ
สาม ต้องยอมรับว่าเราเป็ นคนบาป
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีท่ี 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจําหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจํามิสซานี้
จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ท่านกล่าวว่า ท่านภาวนาขอพระเจ้า
ประทานพละกําลังแก่คริสตชนด้วยฤทธานุ ภาพของพระจิตและพระคริสตเจ้าผูท้ รงพํานักในจิตใจของท่าน
พระสันตะปาปาทรงแบ่งปนั ว่า
นักบุญเปาโลพูดถึงการเข้าสูม่ หาสมุทรอันกว้างใหญ่ซง่ึ ก็คอื พระคริสตเจ้า ว่าแต่ พวกเราจะรูจ้ กั พระคริสตเจ้าได้อย่างไร เราจะเข้าใจความรักของพระคริสตเจ้า
ซึง่ เกินกว่าความรูข้ องเราได้อย่างไร
พระคริสตเจ้าประทับอยู่ในพระวรสารและเรารูจ้ กั พระคริสตเจ้าด้วยการอ่าน
พระวรสาร เราทุกคนทําเช่นนี้ อย่างน้อย เราก็ได้ยนิ ได้ฟงั พระวรสารเวลาทีเ่ ราไปร่วมมิสซา การเรียนคําสอนก็สอนเราว่าพระคริสต์คอื ใคร แต่มนั ไม่เพียงพอหรอก-
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นะ! การทีจ่ ะเข้าใจความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึกของพระเยซูคริสต์
เราจําเป็ นต้องทําให้เป็ นนิสยั สิง่ แรกที่ต้องทําคือการสวดภาวนา เหมือนอย่างที่
นักบุญเปาโลคุกเข่าภาวนาว่า 'พระบิดา โปรดส่งพระจิตมาให้ขา้ พเจ้า เพือ่ ข้าพเจ้า
จะได้รจู้ กั พระเยซู'
การภาวนาตามตัวอักษรมันไม่เพียงพอทีจ่ ะทําให้เรารูจ้ กั พระคริสตเจ้า สิง่ ที-่
สองทีเ่ ราต้องทําคือเราต้องภาวนาด้วยความสงบเงียบ เทิดทูนพระองค์ ถ้าพ่อไม่พูดผิดไป พ่อเชื่อว่า การภาวนาด้วยการเทิดทูนคือสิง่ ทีเ่ ราแทบจะไม่รจู้ กั เลย พ่อ
ขออนุ ญาตพูดเลยละกันว่า จงกล้าเสียเวลาต่อหน้าพระเจ้า ต่อหน้าธรรมลํ้าลึกของ
พระเยซูคริสต์ เพือ่ เราจะได้สรรเสริญพระองค์ในความเงียบ พระองค์คอื พระผูช้ ่วย
ให้รอดและเราจะสรรเสริญพระองค์
สิง่ ทีส่ ามทีจ่ ะทําให้เรารูจ้ กั พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง ก็คอื เราต้องรูจ้ กั ตัวเอง
การรูจ้ กั ตัวเองหมายถึงการยอมรับว่าเราเป็ นคนบาป เราไม่สามารถสรรเสริญบูชา
พระเจ้าถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราเป็ นคนบาป
ดังนัน้ พ่อขอสรุปบทเทศน์ในวันนี้ว่า สิง่ แรกทีเ่ ราต้องทําคือสวดขอพระบิดา
โปรดประทานพระจิตมาให้เรา เพือ่ ทีเ่ ราจะได้รจู้ กั พระเยซูอย่างแท้จริง สิง่ ทีส่ องคือ
เราต้องรํา พึง ภาวนาถึง ธรรมลํ้า ลึก และสาม เราต้องยอมรับว่า เราเป็ นคนบาป
ยอมรับว่า เราเป็ นคน 'ปากไม่สะอาด' และขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทาน
แก่เราด้วย
20 ตุลาคม 2016

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 3 ศีลมหาสนิท
หมวด 3 เงินถวาย เพือ่ การถวายบู ชามิสซา
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(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)
มาตรา 956 ผูบ้ ริหารทุกคน และแต่ละคนทีม่ หี น้าทีด่ ูแลเกี่ยวกับเรื่องการกุศลต่างๆ
หรือผูม้ ภี าระอย่างใดๆ ก็ตาม ที่จะต้องจัดให้มกี ารถวายบูชามิสซา ไม่ว่าเป็ นสมณะ
หรือฆราวาส ต้องมอบภาระการถวายบูชามิสซาทีท่ ําไม่เสร็จภายในหนึ่งปี นัน้ ให้แก่
ผูใ้ หญ่ผทู้ รงอํานาจของตน ตามวิธที ท่ี า่ นได้กําหนดไว้
มาตรา 957 หน้ า ที่แ ละสิทธิท่ีจะตรวจดูว่ า ภาระการถวายบูช ามิส ซา ได้ทํา เสร็จ
เรียบร้อยหรือไม่นนั ้ ถ้าเป็ นวัดของสงฆ์สงั ฆมณฑลเป็ นหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่ผทู้ รงอํานาจท้องถิน่ ถ้าเป็ นวัดของสถาบันนักพรต หรือของคณะชีวติ แพร่ธรรมเป็ นหน้าทีข่ องท่าน
อธิการของเขา
มาตรา 958 วรรค 1 เจ้าอาวาส รวมทัง้ อธิการโบสถ์ หรืออธิการสถานการกุศลอื่นๆ
ซึง่ ในสถานทีเ่ หล่านัน้ มีการรับเงินถวายบูชามิสซาตามปกติ ต้องมีหนังสือบันทึกพิเศษ
เพือ่ บันทึกจํานวนมิสซาทีจ่ ะต้องถวาย จุดประสงค์มสิ ซา เงินถวายทีไ่ ด้รบั และจํานวนมิสซาทีไ่ ด้ถวายแล้ว อย่างเทีย่ งตรง
วรรค 2 ผูใ้ หญ่ผทู้ รงอํานาจ มีหน้าทีต่ อ้ งตรวจหนังสือเหล่านี้ทุกปี ไม่ว่า
โดยตนเอง หรือโดยผูอ้ ่นื

ลักษณะที่ 4 ศีลแห่งความสํานึกกลับใจ
มาตรา 959 ในศีลแห่งการสํานึกกลับใจ สัตบุรุษ ซึ่งเป็ นทุกข์เสียใจในบาปของตน
พร้อมทัง้ มีความตัง้ ใจจะแก้ไขตนเอง เมื่อสารภาพบาปของตนต่อศาสนบริกรทีถ่ ูกต้อง
แล้ว เขาได้รบั การอภัยบาปทีเ่ ขาได้ทาํ หลังรับศีลล้างบาปจากพระเจ้า โดยการยกบาป
จากศาสนบริกรเดียวกัน พร้อมกันนัน้ เขาได้คนื ดีกบั พระศาสนจักร ซึ่งได้รบั ผลเสีย
เพราะการกระทําบาปของเขา
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มิสซาสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 7 ม.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
19:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
เทเรซา วารุณี- ค.ค. หงษ์แก้ ว
มารีอา ริศรา, ออกัสติน, บริดเจท อารีย์ เจริญพานิช
ผู้ท่มี สี ่วนในชีวติ ประจําวันทุกคน
มารีอา วิภาดา บริวตั รวสุนันท์ และครอบครัว
ยอแซฟ วิเชียร, แอนโทนี่ จิรรัสส์ ศรีธญ
ั ญรัตน์
เปี ยร์ แองเจล่า ศรีธญ
ั ญรัตน์, และครอบครัว
เทเรซา ปัทนา ศิริวรรณ
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
มารีอา ลักษณา, คุณพยุงศักดิ์ กล้ าแข็ง
มัทธิว มัก แซ่ถ่าํ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 8 ม.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
ครอบครัวอุชชิน, สุวรรณจิต, อาดัมส์, ผลาวงศ์
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
มารีอา องุ่น ตรีมุข, ครอบครัวศรีรัตนะ
ครอบครัวโกวงศ์ และ ครอบครัวตันติโกสิชฌน์
คุณพรเทพ – นิภาภรณ์ แสงไพบูลย์
อลิสซาเบธ วิไลลักษณ์
มารีอา ธันยพร ศศิสวุ รรณ, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ
และครอบครัว, ขอให้ มารดามีความสุข
มารีอา ภาณุมาศ, เทเรซา ชนินทร์มาศ
มารีอา ปนัดดา, ดอมินิก ซาวีโอ สุพจน์, คุณชนาภา

ผู้ขอมิสซา
วินเซนเดอปอล

วารุณี
อารีย์
อารีย์
รสมาลิน
วารุณี
รัตนา
สิริกาญจน์
สิริกาญจน์
องุ่น/ค.ค.
นิภาภรณ์
วิไลลักษณ์
ธันยพร
ธันยพร/-
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อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

อา. 8 ม.ค.
10:00 น. สุขสําราญ

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

คุณวรินทร์, มารีอา กรรณิกา ลี้ยาง
พลเอกวิจิตร, คุณหญิง วิมล กุลละวณิชย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
รสมาลิน
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับคค.เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
คุณพัฒนา, คุณวิชัย, อันนา ยี่ส่นุ
โรซา ราตรี, คุณด้ วง ลี้ยาง
ผู้ล่วงลับ ครอบครัวจุลละมณฑล, ลี้ยาง, ริ้วงาม
มารีอา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ, คุณสมศักดิ์ อุชชิน
นงเยาว์
อลิซาเบธ วัลลี, แมทธิว เกียรติศกั ดิ์, เปโตร ยรรยง
นงเยาว์
หลุยส์ บัญญัติ อุชชิน, มารีอา มยุรี ผลาวงศ์
นงเยาว์
ลูซีอา ละออ, คุณโทมัส อาดัมส์
นงเยาว์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
นงเยาว์
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
วินเซนเดอปอล
สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
นิภาภรณ์
ครอบครัว อันนา สุภาภรณ์ กิจสมัย
วิไลวรรณ
บอสโก ณัฐสิทธิ์ ดุลยธรรมภิก และครอบครัว
แพททริก ปุเลีย, คุณเมทินี
ยุพิน+พลอย
คุณยุพิน, จูด๊ , อูด๊ , อ๊อด, จี๊ต, แพร, พลอย
ยุพิน+พลอย
และครอบครัวแอ๊ด
ปิ ยมรณ์
คัทริน ลาบูเร ลัดดา สวีรวงศ์
คลาร่า ลักษณา กุศลส่ง
Ann Mary Manatsanan, Mr. Mahmood Ebraheem
คุณเกียรติศกั ดิ์, คุณบุศรา, คุณเมธาษิต จิรังกูล
คุณโกศล จิรังกูล, คุณวิไลรักษ์ วอร์ด และครอบครัว
คุณเติม เหงี่ยนถิ, คุณศรีชนะ พัฒนกิจสิริคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
รสมาลิน
ดอมินิก ไชยยศ ปิ ติปาละ
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สติเฟน มนู เสรีสาํ ราญ
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, ปู่ , ย่า, ตา,ยาย
ญาติท้งั หลาย ลูกหลานทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลาย

วาสนา
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ
โรซา บุญยิ่ง, ซิลเวสเตอร์ สุรพงษ์ กิจเจริญ, ค.ค.สวีรวงศ์ ปิ ยวรรณ์
อันตน ศิริ, มารีอา มักดาเรณา เกสร ไชยเจริญ
พิทกั ษ์
คุณปราญจ์ชลี พัชร์สตุ วิมล
มนัสนันท์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
จ. 9 ม.ค.
อ. 10 ม.ค.
พ. 11 ม.ค.
พฤ. 12 ม.ค.
ศ. 13 ม.ค.

งดมิสซา
งดมิสซา
งดมิสซา
งดมิสซา
งดมิสซา

1.พิธี ต อ้ นรับผู เ้ ตรี ย มเป็ นคริ ส ตชนใหม่ : วัด แม่ พ ระกุ ห ลาบทิพ ย์ จะจัด พิธี

ต้อ นรับ ผู เ้ ตรี ย มเป็ นคริ ส ตชนใหม่ ในวัน อาทิ ต ย์ที่ 15 มกราคม 2017
ระหว่ า งพิธี บูช าขอบพระคุ ณ เวลา 10:00 น. ขอเชิ ญ ผู้ ไ ด้ รับ เชิ ญ เป็ นพ่ อ
ทูนหัว, แม่ทูนหัว ร่วมในพิธดี ้ วย
2.มิสซาขอพรพระเจ้าโอกาสตรุษจี น: วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 เป็ นวันตรุษจี น ทางวัดมีพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น. ขอเชิญพี่น้องร่ วมพิธี
มิสซาในโอกาสพิเศษนี้ด้วย
หมายเหตุ: มิสซาเย็น 18:00 น. มีตามปกติ
(อ่านประชาสัมพันธ์ต่อได้ทบี่ อร์ดหน้าวัด)

