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สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

จงตามเรามาเถิด
เราจะทําให้ ท่านเป็ นชาวประมงหามนุษย์

มธ 4:19
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สัปดาหที่ 3 เทศกาลธรรมดา (ป A)

มธ 4:12-23

เมื่อพระเยซูเจาทรงทราบวายอหนถูกจองจํา จึงเสด็จไปยังแควนกาลิลี ทรง
ออกจากเมืองนาซาเร็ธ มาประทับอยูที่เมืองคาเปอรนาอุม บนฝงทะเลสาบ ในดินแดนเผาเศบูลุนและนัฟทาลี ทั้งนี้ เพื่อใหพระดํารัสที่ตรัสไวทางประกาศกอิสยาห เปนความจริงวา
“ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี เสนทางไปสูทะเล ฟากโนนของแมน้ําจอรแดน
แควนกาลิลีแหงบรรดาประชาชาติ ประชาชนที่จมอยูในความมืด
ไดเห็นความสวางยิ่งใหญ ผูที่อาศัยอยูในดินแดนและในเงาแหงความตาย
แสงไดสองขึ้นมาเหนือพวกเขาแลว”
นับแตนั้นมา พระเยซูเจาทรงเริ่มประกาศเทศนาวา “จงกลับใจเถิด เพราะ
อาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว”
ขณะที่ทรงดําเนินไปตามชายฝงทะเลสาบกาลิลี พระองคทอดพระเนตรเห็น
พี่นองสองคนคือซีโมนที่เรียกวาเปโตรกับอันดรูวนองชายกําลังทอดแห เขาเปน
ชาวประมง พระองคตรัสสั่งวา “จงตามเรามาเถิด เราจะทําใหทานเปนชาวประมง
หามนุษย” เขาทั้งสองก็ทิ้งแหไว แลวตามพระองคไปทันที
เมื่อทรงดําเนินไปจากที่นั่น พระองคทอดพระเนตรเห็นพี่นองอีกสองคนคือ
ยากอบบุตรของเศเบดีและยอหนนองชายกําลังซอมแหอยูในเรือกับเศเบดีผูบิดา
พระองคทรงเรียกเขา ทันใดนั้น เขาทั้งสองก็ทิ้งเรือและบิดา แลวตามพระองคไป
พระองคเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศขาว
ดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไขทุกชนิดของประชาชน
พระวาจาของพระเจา
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บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
"ความไม่ยืดหยุ่นทําให้เรามีชีวิต 2 ด้าน
ภายนอกดูดี ภายในเป็ นคนหน้ าซื่อใจคด"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน การเป็ นคนไม่ยดื หยุ่นจะทําให้เรามีชีวติ 2 ด้าน ด้านหนึ่งเราจะดูดที ่ปี ฏิบตั ติ ามกฏอย่างเคร่งครัด แต่อกี ด้าน เราจะ
เป็ นพวกหน้าซื่อใจคดทีห่ ลงตัวเองคิดว่าเราคือผูช้ อบธรรม แต่กลับไม่รจู้ กั การให้
อภัยคนทําผิดทีส่ าํ นึกกลับใจ
ทรงยกตัวอย่าง พีช่ ายคนโตในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ เป็ นตัวอย่างชัดเจน
มาก เขาทําตัวอยู่ในกฏระเบียบตลอด แต่เมือ่ พ่อชื่นชมยินดีทน่ี ้องคนเล็กสํานึกผิด
กลับใจจากชีวติ ล้างผลาญ พีค่ นโตกลับโกรธพ่อว่าให้อภัยน้องได้อย่างไร
ทรงยํ้า กฎไม่ได้มขี น้ึ เพือ่ ให้เราตกเป็ นทาสของมัน แต่มนั มีเพือ่ ทําให้เราเป็ น
อิสระและทําให้เราได้เป็ นลูกของพระเจ้า
ช่วงเช้าวันจันทร์ท่ี 24 ตุลาคมทีผ่ ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
ถวายมิส ซาเช้า ในวัด น้ อ ยประจํ า หอพัก ซางตา มาร์ธ า พระวรสารวัน นี้ เ ป็ น
้่ี ดในวันสับบาโต พระเยซูทรงเทศน์สอนในศาลาธรรม และทรงรักษา
เหตุการณ์ทเกิ
สตรีคนหนึ่งทีป่ ่วยมา 18 ปี ดว้ ยโรคหลังค่อม สิง่ นี้ทําให้หวั หน้าศาลาธรรมไม่พอใจ
และพูดตําหนิพระองค์ทร่ี กั ษาคนปว่ ยในวันสับบาโต
พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนให้ขอ้ คิดว่า
พระวรสารวันนี้ บอกเราว่า สิง่ ทีพ่ ระเยซูทรงทําได้สร้างความเดือดดาลให้กบั
หัวหน้าศาลาธรรมเป็ นอย่างมาก เขาคนนัน้ ขุน่ เคืองทีพ่ ระองค์ทรงรักษาคนป่วยวัน
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สับบาโต เพราะพระเยซูทรงฝ่าฝื นกฎของพระเจ้าทีห่ า้ มทําสิง่ ใดในวันนี้ นอกจาก
หยุดพักและสรรเสริญพระเจ้าเท่านัน้
พระเยซูตอบกลับหัวหน้าศาลาธรรมไปว่า 'พวกหน้าซื่อใจคด' คําๆ นี้ พระเยซูใช้บ่อยมากในพระวรสาร เพื่อกล่าวหาพวกคนทีป่ ฎิบตั ติ นตามกฎเกณฑ์แบบ
ไม่ยอมยืดหยุ่นเลย จําไว้วา่ กฎเกณฑ์ไม่ได้มขี น้ึ เพื่อให้เราตกเป็ นทาสของมัน แต่
มันมีเพือ่ ทําให้เราเป็ นอิสระและทําให้เราได้เป็ นลูกของพระเจ้า
พูดถึงการถูกครอบงําด้วยความไม่ยดื หยุ่น มันคือสิง่ ทีอ่ ยู่นอกเหนือจากชีวติ มนุ ษย์ นี่จงึ เป็ นเหตุผลทีว่ ่าทําไมพระเยซูจงึ ใช้คําว่า 'พวกหน้าซื่อใจคด' เพราะ
ความไม่ยดื หยุ่นไม่ใช่ของขวัญจากพระเจ้า แต่เป็ นความสุภาพถ่อมตน ความดี
ความเมตตากรุณา และการให้อภัยต่างหากทีเ่ ป็ นของขวัญจากพระเจ้า
หลายครัง้ ความไม่ยดื หยุ่นนี่แหละที่นําไปสู่ชวี ติ 2 ด้าน พวกเขาดูดเี พราะ
พวกเขาประพฤติตนตามกฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด แต่พวกเขาปิ ดบังบางอย่างไว้
นันคื
่ อ การเป็ นคนหน้าซื่อใจคด ตัวอย่างชัดเจนอยู่ในอุปมาเรือ่ งลูกล้างผลาญ จําได้ไหมว่า พีช่ ายคนโตดูเป็ นคนดี ทําตัวตามกฏระเบียบทุกอย่าง แต่สุดท้าย เขา
โกรธพ่อเพราะพ่อชื่นชมยินดีท่นี ้องชายคนเล็กกลับใจจากชีวติ ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ ทัศนคติของพีช่ ายคนนี้คอื ชีวติ 2 ด้านนี่แหละ ทะนงตนและเชื่อว่าตัวเองคือ
ผูช้ อบธรรม แต่ชวี ติ อีกด้านหนึ่ง เขากลับไม่รจู้ กั การให้อภัย
ดังนัน้ มันไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะเดินอยูใ่ นบทบัญญัตขิ องพระเจ้าโดยไม่อ่อนข้อให้กบั
ความไม่ยดื หยุ่น พ่อจึงอยากเชิญเราทุกคน ภาวนาให้กบั คนทีค่ ดิ ว่า การติดตาม
พระเจ้าต้องเข้มงวดและอย่ายืดหยุ่นให้กบั คนทีไ่ ม่ทาํ ตามกฏ ขอพระเจ้าช่วยให้คน
เหล่านี้รสู้ กึ ว่า พระบิดาทรงความเมตตา อ่อนโยน สุภาพและถ่อมตนด้วยเถิด
24 ตุลาคม 2016

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าที่ทําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
ลักษณะที่ 4 ศีลแห่งความสํานึกกลับใจ
หมวด 1 การประกอบพิธีศีลแห่งการสํานึกกลับใจ
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(ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว)
มาตรา 962 วรรค 1 เพื่อให้คริสตชนได้รบั ผลอันถูกต้องจากการให้อภัยบาปที่
ให้แก่คนหลายคนพร้อมกันนัน้ จําเป็ นต้องให้เขาไม่เพียงแต่อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสม
เท่านัน้ แต่ในเวลาเดียวกัน เขาแต่ละคนต้องตัง้ ใจจะไปสารภาพบาปหนักในเวลาที-่
เหมาะสม ซึง่ เขาไม่สามารถสารภาพในขณะนัน้
วรรค 2 ต้อ งสอนคริส ตชนเท่ า ที่จ ะทํา ได้ ถึง เงื่อ นไขจํา เป็ น ตามกฎเกณฑ์ของวรรค 1 แม้ในโอกาสให้อภัยบาปรวมด้วย และเตือนให้แต่ละคนเป็ น
ทุกข์ถงึ บาปก่อนการให้อภัยบาปรวม แม้ในกรณีมภี ยั ความตายด้วยหากมีเวลา
มาตรา 963 โดยคงไว้ซง่ึ พันธะทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 989 ผูท้ ไ่ี ด้รบั การอภัยบาปหนัก
ด้วยการให้อภัยบาปรวม ต้องไปสารภาพบาปเป็ นรายบุคคล โดยเร็วทีส่ ุด เมื่อมีโอกาสก่อนทีจ่ ะรับการอภัยบาปรวมครัง้ ต่อไป เว้นแต่มเี หตุอนั ชอบเข้ามาแทรก
มาตรา 964 วรรค 1 สถานทีเ่ ฉพาะเพือ่ รับฟงั การสารภาพบาปทีเ่ ป็ นศีลศักดิสิ์ ทธิ ์
คือ วัดหรือสถานภาวนา
วรรค 2 เกี่ย วกับ ที่ส ารภาพบาปนัน้ ให้ส ภาพระสัง ฆราชกํ า หนด
กฎเกณฑ์ขน้ึ กระนัน้ ก็ดี ต้องจัดให้ทส่ี ารภาพบาป ตัง้ อยู่ในทีเ่ ปิ ดเผยเสมอ โดยมี
ตะแกรงกัน้ ระหว่างผูส้ ารภาพบาป กับผูร้ บั ฟงั การสารภาพบาป เพื่อว่าสัตบุรุษที่
ต้องการสารภาพบาป สามารถใช้ได้อย่างเสรี
วรรค 3 ต้องไม่รบั ฟงั การสารภาพบาปนอกทีส่ ารภาพบาป เว้นแต่จะ
มีเหตุอนั ชอบ
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มิสซาสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 21 ม.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
19:00 น. สุขสําราญ ดร.พล.ร.ตรี เศวตนันท์ ประยูรรัตน์
ครอบครัวประกอบกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แด่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
อุทศิ แก่ เฟรเดอริก ชัยยะ, ปี เตอร์ เฮง, ยอแซฟ ไชยันตร์
ดอมินิก ไชยยศ, คุณโฆษิต ปิ ติปาละ
อัมบรอซีโอ ประสาน นํา้ สมบูรณ์
ยอแซฟ ประเสริฐ กุศลส่ง
เทเรซา เทรัตน์, ดอมินิกโก ปรีชา ประกอบกิจ
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 22 ม.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
ครอบครัว “ศรีรัตนะ”
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
สตีเฟน จํารูญ – มารีอา ละมุด เจริญพานิช
และวิญญาณผู้ล่วงลับคค.เจริญพานิช
คุณสมนึก ใช้ สมบุญ
เทเรซา แห่ งพระกุมารเยซู สลับศรี ชมไพศาล
ยอแซฟ เกียจั๊ว แซ่คู, อันนา เย็น เอี้ยพิน
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
คุณกันตา อัครปทุมวงศ์
คุณกนกวรรณ, คุณนิธกิ ร แสนศรีเชาว์พันธ์
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา
ครอบครัว
สุวจั น์
รสมาลิน
รสมาลิน
สมบูรณ์
สุวจั น์
-

ชนิษฎา
บุตร
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
สุกญ
ั ญา
-
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อา. 22 ม.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์
10:00 น. สุขสําราญ มารีอา สุพาที บุญเนตร
สุนทรี
มารีอา แองเจล่า เจมาลี่ เลย์
ครอบครัวเจริญเดชปรีชา
สุปานี
ยอห์น นภัทร และครอบครัว
นภัทร
ยวงบับติสตา มุนินทร นวลมณี
เยาวลักษณ์
ครอบครัว เซซีลีอา วรพร พุ่มเล็ก
แบร์นาแด๊ต วิชุจดา โคมินทร์, คุณกว่าง หยาง ไฉ้
วิชุจดา
เปโตร อัครเดช ไฉ้ , เปาโล อัครเมศวร์ ไฉ้
วิชุจดา
ครอบครัวคุณสุธษิ า, คุณสมภพ, คุณสน, คุณสิริพงษ์
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คุณพ่อ ยอแซฟ วัลลภ จําหน่ายผล
สุนทรี
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เทเรซา สุวรรณ ชัยพิริยะศักดิ์, เปาโล ทะเซี้ยง แซ่จุง พัณณิตา
เปาโล ต่าง, อักแนส ศรีเวียง เนียมวิวฒ
ั น์
สุนทรี
โทมัส ชุนจั้ว, ยอแซฟ ฮั่งหุย แซ่โง้ ว
คุณหง อนุสรณ์เสรีย์
อันตน ศิริ, มารีอามักดาเลนา เกสร
เยาวลักษณ์
ร็อค เมือง, มารีอา กุหลาบ ดีสดุ จิต และญาติพ่ีน้อง
คุณแอล ไฉ้ , คุณดี ไฉ้
วิชุจดา
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
วิชุจดา
จ. 23 ม.ค. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19:00 น. อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
อ. 24 ม.ค. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
07:00 น. อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
พ. 25 ม.ค. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19:00 น. อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
พฤ. 26 ม.ค. สุขสําราญ คุณสนิท จันทร์พินิจ, คุณฉัตรมงคล มุ่งเพียรพันธ์
07:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ศ. 27 ม.ค. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19:00 น. อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
-
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1.เลือ่ นมิสซาภาษาอังกฤษ: จากเดิมเริ่มวันอาทิตย์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2017 เป็ นวัน

อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017
หมายเหตุ: เนื่องจากคุณพ่อคณะดอมีนกิ นั ติดธุระ ไม่สามรถมาทํามิสซาได้
2.เรื่องการโปรดศีลอภัยบาป: สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิ ส ทรงประกาศ
ขยายเวลาออกไปในเรื่องของการอภัยบาปทําแท้ง และอนุญาตให้ พระสงฆ์ทุก
องค์สามารถอภัยบาปประการนี้ได้ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงขอประกาศแจ้ งให้ กบั พี่น้ องทราบโดยทั่วกันตามเนื้อหาของจดหมายที่แนบมา
“เมือ่ เล็งเห็นถึงความจําเป็ นเช่นนี้ เพือ่ มิให้มีอุปสรรคใด ๆ กับการขอร้อง
เพือ่ การคืนดีและการอภัยของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงอนุญาตให้พระสงฆ์ทุกองค์ ซึง่ มี
หน้าทีใ่ นการประกอบพันธกิจให้มีอํานาจโปรดบาปของผูท้ ีล่ ะเมิดต่ อการทําแท้ง
เงือ่ นไขทีข่ า้ พเจ้าตัง้ ไว้เกีย่ วกับประเด็นนี้ ในช่วงของปี ศักดิ์สิทธิ์ จึงอนุ ญาตให้
เลื อ่ นออกไปโดยมิ ตอ้ งคํ านึ งถึงกฎเกณฑ์ดงั้ เดิมใดๆ ข้าพเจ้าขอยื นยันอี กครัง้
หนึ ง่ ว่าการทําแท้งเป็ นบาปหนัก เพราะเป็ นการปลิ ดชีวิตของผูบ้ ริ สุทธิ์ แต่ ในขณะเดี ยวกันข้าพเจ้าก็ขอยื นยันด้วยว่าไม่ มีบาปใดที พ่ ระเมตตาของพระเจ้าจะ
เอื้ อมไม่ถึงในการลบล้างบาปทีผ่ ูก้ ระทําเสียใจและต้องการคื นดีกบั พระบิ ดาเจ้า
เพราะฉะนัน้ ขอให้พระสงฆ์ทุกองค์จงช่วยแนะนํา สนับสนุน และให้ความบรรเทา
ใจเป็ นพิเศษกับผูท้ าํ บาปทีก่ าํ ลังเดินทางสู่การคืนดีกบั พระเจ้า”
3.ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อศู นย์มาร์ติน: วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ จะเป็ นเจ้าภาพ
เลี้ ยงอาหารกลางวันสําหรับเด็กยากจนที่ศูนย์มาร์ติน วัดพระแม่มหาการุณย์
นนทบุรี จึงขอเชิญพี่น้องที่มีความประสงค์จะบริจาคเพื่อเลี้ยงอาหารสําหรับเด็ก
และสมทบทุนเพื่ อช่ วยเหลือศูนย์มาร์ติน กิจกรรมจะจัดวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2017 พีน่ อ้ งสามารถบริจาคได้ทีก่ ล่องหน้าวัดหรือทีเ่ จ้าอาวาส

