ฉบับที่ 666 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

ท่ านผู้นีเ้ ป็ นพระบุตรของพระเจ้ า

ยน 1:34

2

ÃíÒ¾Ö§¾ÃÐÇÒ¨Ò
สัปดาหที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ป A)

ยน 1:29-34

วันรุงขึ้น ยอหนเห็นพระเยซูเจาเสด็จมาหาตน จึงกลาววา “นี่คือ
ลูกแกะของพระเจา ผูทรงลบลางบาปของโลก ผูนี้คือผูที่ขาพเจาเคย
พูดถึงวา “บุรุษผูหนึ่งมาภายหลังขาพเจา แตนําหนาขาพเจา เพราะอยู
มากอนขาพเจา” ขาพเจาไมรูจักพระองค แตขาพเจาถูกสงมาใหทําพิธี
ลาง เพื่อทําใหพระองคเปนที่รูจักแกอิสราเอล ยอหนยังยืนยันอีกวา
“ขาพเจาเห็นพระจิตเจาเสด็จลงมาจากสวรรคเหมือนนกพิราบ และ
ทรงอยูเหนือพระองค ขาพเจาไมรูจักพระองค แตผูที่ทรงสงขาพเจามา
ใชน้ําทํ าพิธีลาง ตรัสกับขาพเจาวา “เจาเห็นพระจิตเจ าเสด็จลงมา
ประทับอยูเหนือผูใด ผูนั้นคือผูที่ทําพิธีลางเดชะพระจิตเจา” ขาพเจา
เห็นและเปนพยานยืนยันวาทานผูนี้เปนพระบุตรของพระเจา”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
"น่ าเศร้าที่คนสมัยนี้ ไร้ความสามารถ
ในการพูดกันด้วยความสุภาพ"
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงชี้ น่ าเศร้าทีค่ นสมัยนี้ไร้ความสามารถใน
การพูดกันด้วยความสุภาพ ตรงกันข้าม เราเลือกการตะโกนใส่กนั และพูดจาให้รา้ ย
คนอื่น
ดังนัน้ ทรงหวังเห็นคริสตชนทุกคนรู้จกั ค้นหาความสุภาพในตัวเองอีกครัง้
เพราะถ้าเราสุภาพถ่อมตน เราจะสามารถอดทนต่อความผิดของคนอื่นและสิง่ ทีเ่ รา
ไม่ชอบ
ทรงสอน จิตชั ่วจะหว่านเมล็ดพันธุ์ของความอิจฉาริษยา ความขัดแย้ง และ
การนินทา เพื่อทําให้เราแตกแยกกัน วิธแี ก้ปญั หานี้ เราต้องดําเนินชีวติ ด้วยความ
สุภาพถ่อมตนและอดทนต่อกันด้วยความรัก
ช่วงเช้าวันศุกร์ท่ี 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
ถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจําหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจํามิสซานี้จาก
จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ท่านสอนว่า คริสตชนต้องดําเนินชีวติ ด้วย
ความสุภาพถ่อมตน พากเพียร และอดทนต่อกันด้วยความรัก
พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปนั ว่า
วันนี้เราเริม่ พิธดี ว้ ยคําว่า 'ขอสันติสุขจงดํารงอยู่กบั ท่าน' คําพูดคํานี้คอื การ
บํารุงเลี้ยงสันติและความเป็ นหนึ่งเดียวกัน และยังหลีกเลีย่ งการสร้างสงครามและ
ความขัดแย้ง คําพูดคํานี้ พระเจ้าทรงทักทายเราเพือ่ สร้างสายสัมพันธ์แห่งสันติและ
รวมเราให้เป็ นหนึ่ง ถ้าทีใ่ ดไม่มสี นั ติ ถ้าทีใ่ ดทีเ่ ราไม่สามารถทักทายกันด้วยคําพูด-
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เหล่า นี้ไ ด้ ที่นัน่ ก็จะไม่มคี วามเป็ น หนึ่ ง เดีย วกัน เกิดขึ้น หลัก การนี้เ ราสามารถ
นําไปใช้สร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกันได้ในโลก บ้านเมืองของเรา และในครอบครัว
อย่างไรก็ต าม จิตชั ่วมักจะหว่านเมล็ดพันธุ์ของสงคราม ความอิจฉา การริษยา ความขัดแย้ง และการนินทาให้เกิดกับพวกเรา เพือ่ จะทําลายสันติและทําให้
เราไม่เป็ นหนึ่งเดียวกัน ว่าแต่ คริสตชนจะประพฤติตวั อย่างไรเพื่อสร้างความเป็ น
หนึ่งเดียวกัน เรือ่ งนี้ นักบุญเปาโลบอกไว้ชดั เจนว่า 'จงดําเนินชีวติ ด้วยความสุภาพ
ถ่อมตน พากเพียร และอดทนต่อกันด้วยความรัก'
ความสุภาพถ่อมตน หมายความว่า เราจะไม่สามารถหว่านเมล็ดพันธุ์แห่ง
สันติได้ถ้าเราไม่สุภาพถ่อมตน ทีใ่ ดมีความหยิง่ ยโส ทีน่ ัน่ จะมีสงครามและความอยากจะเอาชนะกัน ความอยากที่ว่าตัวเองต้องเหนือกว่าคนอื่น หากไม่มคี วาม
สุภาพถ่อมตน ทีน่ ั ่นจะไม่มสี นั ติและความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ทุกวันนี้ มันน่ าเศร้ามากทีเ่ ราไร้ความสามารถในการพูดกันด้วยความสุภาพ
เราเลือกทีจ่ ะตะโกนใส่กนั และพูดจาให้รา้ ยคนอื่น พ่อจึงอยากขอร้องคริสตชนทุกคนให้กลับไปค้นหาความสุภาพในตัวเอง การทําเช่นนี้จะทําให้เราสามารถอดทน
อดกลัน้ ต่อความผิดของคนอื่น และอดทนต่อสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบอีกด้วย
ทัศนคติทงั ้ สามนี้คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องลงมือทําทันที เพือ่ จะสนองตอบต่อเสียงเรียก
แห่งธรรมลํ้าลึกของพระศาสนจักร ซึง่ ก็คอื ธรรมลํ้าลึกของการเป็ นกายเดียวในพระ
คริส ตเจ้า นี่ ค ือ ความเชื่อ หนึ่ ง เดีย ว พระเจ้า หนึ่ ง เดีย ว และเรามีพ ระบิด าองค์เดียวกัน ดังนัน้ ขอให้เราช่วยกันสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ สายสัมพันธ์ทเ่ี ปี่ ยมด้วยความสุภาพถ่อมตน พากเพียร และอดทนต่อกันด้วย
ความรัก
21 ตุลาคม 2016

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าทีท่ ําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 4 ศีลแห่งความสํานึกกลับใจ
หมวด 1 การประกอบพิธีศีลแห่งการสํานึกกลับใจ
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มาตรา 960 การสารภาพบาปรายบุคคลและทัง้ ครบ รวมกับการรับอภัยบาป เป็ นวิธี
ปกติวธิ เี ดียวทีส่ ตั บุรุษผูส้ ํานึกในบาปหนักของตนคืนดีกบั พระเจ้าและพระศาสนจักร
ในกรณีท่ีม ีข้อ ขัด ข้องทางกายภาพ หรือ ทางจิต ใจเท่ านัน้ ที่ส ตั บุ รุ ษ ได้ร บั การยกเว้นจากการสารภาพบาปแบบปกติ ในกรณีดงั กล่าว การคืนดีอาจทําได้โดยวิธ-ี อืน่
มาตรา 961 วรรค 1 การให้อ ภัย บาปรวมแก่ ห ลายคนพร้อ มกัน โดยไม่ ม ีก ารสารภาพบาปรายบุคคลก่อน ทําไม่ได้ เว้นไว้แต่ว่า :
1. เมื่อมีภยั ทีจ่ ะตายคุกคาม และไม่มเี วลาให้พระสงฆ์องค์เดียว หรือหลาย
องค์ฟงั การสารภาพบาปเป็ นรายบุคคลได้
2. เมื่อมีความจําเป็ นอย่างยิง่ เช่นว่า มีคนจํานวนมากต้องการสารภาพบาป
และมีพระสงฆ์ไม่พอที่จะฟงั การสารภาพบาปอย่างดีภายในเวลาทีเ่ หมาะ มิฉะนัน้
พวกเขาจะไม่ ไ ด้ร ับ พระหรรษทานแห่ ง ศีล ศัก ดิส์ ิท ธิ ์ หรือ รับ ศีล มหาสนิ ท เป็ น เวลานาน โดยมิใช่เพราะความผิดของพวกเขาเอง แต่อย่างไรก็ดี ไม่ถือว่ามีความ
จําเป็ นเพียงพอ หากว่า ไม่มพี ระสงฆ์พร้อมทีจ่ ะฟงั การสารภาพบาป เพราะเพียงแต่
มีคนจํานวนมากต้องการสารภาพบาปเท่านัน้ เช่นในโอกาสวันฉลองใหญ่ๆ หรือการ
จารีตแสวงบุญ
วรรค 2 พระสังฆราชสังฆมณฑลเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยว่าเงือ่ นไขทีก่ ําหนดไว้ใน
วรรค 1 ข้อ 2 นัน้ มีจริงหรือไม่ ท่านสามารถกําหนดกรณีต่างๆ ทีม่ คี วามจําเป็ นเช่นว่านัน้ โดยคํานึงถึงบรรทัดฐานการวินิจฉัยทีไ่ ด้ตกลงกันกับสมาชิกสภาพระสังฆราช
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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มิสซาสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 14 ม.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
19:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
คลาร่า ลักษณา กุศลส่ง
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภคินี เวเนรันดา จิราพร บุญทศ
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
มารีอา สุชาดา หลวงคลังพิเดช
หลุยส์ ประยูร เกรียงไกรเลิศ
ยวงบัปติสตา ลมั้ย เจริญสุข, คุณทองอยู่ ผิวเกลี้ยง
หลุยส์ พิชัย เจริญสุข
ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค์, ยอแซฟ ธวัช วิธธี รรม
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 15 ม.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญ และครอบครัว
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
ยวง ชาติชาย จิระดํารง และครอบครัว
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับคค.เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
คุณบุญทอง, คุณเปี่ ยง, คุณเฉลิม, คุณอดุลย์ ปั้นทอง
คุณสุพรรณ, คุณอํานวย, คุณไหม ปั้นทอง
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 15 ม.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
10:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
คุณยุพิน, จูด๊ , อูด๊ , อ๊อด, จี๊ต, แพร, พลอย

ผู้ขอมิสซา
วินเซนเดอปอล

วรรณษา
จุฑามาศ
มาลี
มาลี
อรทัย
-

วินเซนเดอปอล

ค.ค. ศรีเจริญ
อมรา
วีระพรรณ
วีระพรรณ
วินเซนเดอปอล

ยุพิน+พลอย
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อุทศิ แด่
อุทศิ แก่

จ. 16 ม.ค.
19:00 น.
อ. 17 ม.ค.
07:00 น.
พ. 18 ม.ค.
19:00 น.

อุทศิ แด่
อุทศิ แก่
อุทศิ แด่
อุทศิ แก่
อุทศิ แด่

อุทศิ แก่
พฤ. 19 ม.ค. อุทศิ แด่
07:00 น. อุทศิ แก่
ศ. 20 ม.ค. อุทศิ แด่
19:00 น. อุทศิ แก่

และครอบครัวแอ๊ด
ยุพิน+พลอย
คุณเกียรติศกั ดิ์, คุณบุศรา, คุณเมธาษิต จิรังกูล
ศรีชนะ
คุณโกศล จิรังกูล, คุณวิไลรักษ์ วอร์ด และครอบครัว
ศรีชนะ
คุณเติม เหงี่ยนถิ, คุณศรีชนะ พัฒนกิจสิริคุณ
ศรีชนะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภคินี เวเนรันดา จิราพร บุญทศ
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, ปู่ , ย่า, ตา,ยาย
ยุพิน+ลูกๆ
ญาติท้งั หลาย ลูกหลานทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลาย
ยุพิน+ลูกๆ
มารีอา อนงค์ ชัยวิมล, ยอแซฟ สุเทพ ชัยวิมล
สุกญ
ั ญา
พลโท สมัย
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภคินี เวเนรันดา จิราพร บุญทศ
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภคินี เวเนรันดา จิราพร บุญทศ
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภคินี เวเนรันดา จิราพร บุญทศ
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
-
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1.มิสซาขอพรพระเจ้าโอกาสตรุษจี น: วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 เป็ นวัน-

ตรุษจี น ทางวัดมีพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น. ขอเชิญพี่น้องร่ วมพิธี
มิสซาในโอกาสพิเศษนี้ด้วย
หมายเหตุ: มิสซาเย็น 18:00 น. มีตามปกติ
2.พระสงฆ์ใหม่อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ: คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร
รับเชิญถวายมิสซาแรก ที่วดั แม่พระกุหลาบทิพย์ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม
2017 มิสซาเวลา 10:00 น. ขอเชิญพี่ น้องร่ วมยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ และ
รับพรพระสงฆ์ใหม่หลังมิสซา
หมายเหตุ: ปัจจุบันคุณพ่อชนภัทร เป็ นผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
3.คณะพลมารีย ์ เปรสิเดียมแม่พระกุหลาบทิพย์: (มารีอา ศิริวรรณ ดวงเด่นงาม และสมาชิก) ขอเรียนเชิญสัตบุรุษที่สนใจอยากสมัครเป็ นสมาชิกพลมารีย ์ เพื่อรับใช้แม่พระในบรรดาพี่นอ้ งผู เ้ จ็ บป่ วย ผู้ มีใจเย็นเฉย ผู้ ท่ีต้องการ
กํา ลั งใจเป็ นพิเ ศษ และเพื่ อภาวนาร่ ว มกันตามจิ ต ตารมณ์ข องคณะ ผู ส้ นใจ
ติดต่ อได้ที่ประธานและสมาชิ กทุกท่ าน รับผู ม้ ีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้ นไป เพื่อ
ทดลองเป็ นสมาชิก
หมายเหตุ : คณะพลมารี ย์ มี ป ระชุ ม ทุ ก วั น อาทิต ย์ เ วลา 12:15 น. ใช้ เ วลา
ประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจ ขอขอบคุณ
4.วันอาทิ ตย์นี้: หลังมิสซาสาย กลุ่มเวชบุคคลวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ มีตรวจ
สุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต และปรึกษาปั ญหาด้ านสุขภาพ กับทีมพยาบาล
และกายภาพบําบัด ณ ศาลาปิ ติการุณย์

