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สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

ผู้มีใจอ่ อนโยน ย่ อมเป็ นสุ ข
เพราะเขาจะได้ รับแผ่ นดินเป็ นมรดก

มธ 5:5
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สัปดาหที่ 4 เทศกาลธรรมดา (ป A)

มธ 5:1-12ก

เวลานั้น พระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นประชาชนจํานวนมาก จึงเสด็จ
ขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแลว บรรดาศิษยเขามาหอมลอมพระองค พระองค
ทรงเริ่มตรัสสอนวา
“ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน
ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก
ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา
ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา
ผูถูก เบีย ดเบี ย นข ม เหงเพราะความชอบธรรม ย อ มเป น สุ ข เพราะ
อาณาจักรสวรรคเปนของเขา
ท า นทั้ ง หลายย อ มเป น สุ ข เมื่ อ ถู ก ดู ห มิ่ น ข ม เหงและใส ร า ยต า ง ๆ
นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทานในสวรรค
นั้นยิ่งใหญนัก”
พระวาจาของพระเจา

บทเทศน
ของโปปฟรังซิส
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"ทุกวันนี้ พระเจ้าทรงร้องไห้ให้กบั มนุษย์
ที่ไม่เข้าใจเรือ่ งสันติภาพ"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงยํ้า ทุกวันนี้พระเจ้าทรงร้องไห้ให้กบั
มนุ ษย์ทไ่ี ม่เข้าใจเรื่องสันติภาพทีพ่ ระองค์มอบให้ เหมือนในอดีตทีพ่ ระเยซู
ทรงร้องไห้ให้กบั กรุงเยรูซาเล็มทีฆ่ า่ ประกาศกทีพ่ ระเจ้าส่งมา
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจําหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ ฟาริสบี างคนมาบอกพระเยซูว่า "ท่านจงออกจากที่น่ีเถิด เพราะ
กษัต ริย์ เ ฮร็ อ ดต้ อ งการฆ่ า ท่ า น" สิ่ง นี้ ไ ด้ ทํ า ให้พ ระเยซู ท รงมองดู ก รุ ง เยรูซาเล็ม แล้วร้องไห้ เพราะเมืองนี้ฆ่าประกาศกทีพ่ ระเจ้าทรงส่งมาหลาย
คนแล้ว
พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปนั ว่า
บางคนพูดว่า พระเจ้าทรงรับสภาพมนุ ษย์เพื่อที่พระองค์จะสามารถ
ร้องไห้ให้กบั สิง่ ทีล่ ูกของพระองค์ได้ทํา เช่น ตอนทีพ่ ระเยซูทรงร้องไห้หน้า
หลุมศพของลาซารัส ทํานองเดียวกัน เราสามารถเห็นการแสดงออกของพ่อ
ในเรือ่ งลูกล้างผลาญ พ่อคนนัน้ ไม่เคยเทีย่ วไปพูดกับเพือ่ นบ้านเลยว่า 'ดูสงิ่ ที่
ลูกคนนี้ทาํ กับเราซิ เราขอสาปแช่งมัน' ไม่เลย พ่อคนนัน้ ไม่ทําแบนัน้ สิง่ ที-่
เขาทํา อาจเป็ นไปได้วา่ เขาอาจไปร้องไห้คนเดียวในห้องนอนก็ได้

4

พระวรสารเรื่อ งลูก ล้า งผลาญบอกเราว่ า เมื่อ ลูก ล้า งผลาญซมซาน
กลับมาบ้าน พ่อมองเห็นเขาแต่ไกล นัน่ แสดงว่า พ่อคนนี้ขน้ึ ไปบนระเบียง
บ้านทุกวันเพือ่ มองไปยังถนน และเฝ้าดูวา่ ลูกชายของเขาจะกลับมาไหม พ่อ
ที่ทําแบบนี้ คือ พ่อที่ดําเนิ น ชีวติ ด้วยนํ้ าตา เฝ้ ารอลูกของเขากลับมาอย่า ง
แท้จริง นี่คอื การร้องไห้ของพระบิดาเช่นกัน
อีกเหตุการณ์ทพ่ี ่ออยากแบ่งปนั ตอนทีพ่ ระเยซูแบกกางเขนไปยังเขา
กัลวารีโอ พระองค์เห็นสตรีใจศรัทธาทีก่ ําลังร้องไห้ และตรัสบอกพวกเธอว่า
อย่าร้องไห้ให้กบั พระองค์เลย แต่จงร้องไห้ให้กบั ลูกของเธอจะดีกว่า การร้องไห้ของพ่อและแม่ทม่ี ตี ่อลูกเป็ นสิง่ หนึ่งทีพ่ ระเจ้ายังคงทําอยู่ในช่วงเวลา
ของเราเช่นกัน
ทุกวันนี้ในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เลวร้าย อาทิ สงครามทีเ่ ดิมพัน
กัน เพื่อ บูช าพระเจ้าแห่งเงิน ตรา มีผู้บ ริสุท ธิม์ ากมายต้องถู ก ฆ่าตายด้ว ย
ระเบิดจากคนที่บูชาเงิน พระเจ้าทรงร้องไห้ต่อเรื่องเหล่านี้ พระองค์จะตรัส
เหมือนกับทีต่ รัสในพระวรสารวันนี้วา่ 'เยรูซาเล็มเอ๋ย เจ้ากําลังทําอะไรอยู'่
วันนี้จงึ เป็ นโอกาสดีให้เราคิดดูวา่ พระเจ้าทีท่ รงรับเอาสภาพมนุ ษย์เพื่อ
จะทรงร้องไห้นัน้ พระองค์ทรงร้องไห้ให้กบั เหตุการณ์ ในทุกวันนี้ใช่หรือไม่
พระองค์ทรงกําลังร้องไห้ให้กบั มนุ ษยชาติทไ่ี ม่เข้าใจเรื่องสันติภาพทีพ่ ระองค์
มอบให้
27 ตุลาคม 2016

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
บรรพ 4 หน้าทีท่ ําให้ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ภาค 1 ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
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ลักษณะที่ 4 ศีลแห่งความสํานึกกลับใจ
หมวด 2 ศาสนบริกรศีลแห่งการกลับใจ

มาตรา 965 ศาสนบริกรแห่งการสํานึกกลับใจ คือ พระสงฆ์เท่านัน้
มาตรา 966 วรรค 1 เพื่อให้การให้อภัยบาปมีผลถูกต้อง ศาสนบริกรนอกจากต้องมี
อํานาจทีม่ าจากศีลบวชแล้ว ยังต้องมีอํานาจปฏิบตั ิ เพื่อใช้อํานาจนัน้ กับสัตบุรุษ ซึง่
เขาให้การอภัยบาป
วรรค 2 พระสงฆ์ได้รบั อํานาจปฏิบตั นิ ้ี ไม่ว่าโดยกฎหมายเอง หรือโดย
ผูใ้ หญ่ผมู้ อี าํ นาจมอบให้ตามกฎเกณฑ์ของมาตรา 969
มาตรา 967 วรรค 1 นอกจากสมเด็จพระสันตะปาปาแล้ว บรรดาพระคาร์ดนิ ัล มี
อํานาจปฏิบตั โิ ดยกฎหมายเองทีจ่ ะรับฟงั การสารภาพบาปของคริสตชนทัวทุ
่ กแห่งใน
โลก เช่นเดียวกัน บรรดาพระสังฆราชมีอํานาจปฏิบตั นิ ้ีซง่ึ ท่านใช้ได้ทุกแห่งโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย เว้นไว้แต่ว่าพระสังฆราชสังฆมณฑล จะห้ามไว้ในกรณีเฉพาะ
วรรค 2 ผูท้ ม่ี อี าํ นาจปฏิบตั ใิ นการรับฟงั การสารภาพบาปเป็ นประจําไม่ว่าโดยตําแหน่งหน้าทีห่ รือโดยการมอบให้จากผูใ้ หญ่ผทู้ รงอํานาจ ไม่ว่าของสถานทีท่ ่ี
เขาสังกัด หรือของสถานทีท่ ซ่ี ง่ึ เขามีภูมลิ ําเนาอยู่ สามารถใช้อํานาจปฏิบตั นิ นั ้ ได้ทุกแห่ ง เว้นไว้แต่ ว่ า ผู้ใ หญ่ ผู้ท รงอํานาจท้องถิ่นห้ามไว้ใ นกรณีเ ฉพาะ โดยคงไว้ซ่ึง
ข้อกําหนดของมาตรา 974 วรรค 2 และ 3
วรรค 3 บรรดาผู้ท่ไี ด้รบั อํานาจปฏิบตั ิในการรับฟงั สารภาพบาปโดย
ตําแหน่ งหน้ าที่ หรือโดยอธิการผู้มอี ํานาจ มอบให้ตามกฎเกณฑ์ของมาตรา 968
วรรค 2 และ 969 วรรค 2 โดยกฎหมายเอง พวกเขาสามารถใช้อํ า นาจปฏิบ ัติ
เดียวกันนี้ทุกแห่งกับสมาชิกของสถาบัน และกับคนอื่นๆ ที่อาศัยทัง้ กลางวันและ
กลางคืนในบ้านของสถาบัน หรือของคณะ อันทีจ่ ริง พวกเขาสามารถใช้อาํ นาจปฏิบตั ิ
เดีย วกัน นี้ ไ ด้โ ดยชอบ เว้น ไว้แ ต่ ว่ า อธิก ารใหญ่ บ างคนห้า มไว้เ ป็ น กรณี เ ฉพาะ
เกีย่ วกับผูอ้ ยูใ่ นปกครองของตน
(อ่านต่อฉบับหน้ า)
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มิสซาสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา (ปี A)
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2017
วัน เดือน ปี
รายการมิสซา
ส. 28 ม.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
19:00 น. สุขสําราญ อันนา สุนนั ท์ จวบสมัย
คุณกนกวรรณ แสนศรีเชาว์พันธ์ และครอบครัว
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
Martinna, คุณอูแจ๋
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 29 ม.ค.
โมทนาคุณพระเยซูเจ้ าและพระแม่มารีย์
08:00 น. สุขสําราญ มารีอา ประทุม ใช้ สมบุญ และครอบครัว
มารีอา เอื้อพันธ์ ศรีเจริญและครอบครัว
มารีอา ภาณุมาศ, เทเรซา ชนินทร์มาศ
มารีอา ปนัดดา, ดอมินิก ซาวีโอ สุพจน์, คุณชนาภา
มารีอา กรรณิกา ลี้ยาง, คุณวรินทร์
พลเอกวิจิตร, คุณหญิง วิมล กุลละวณิชย์
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
คุณซีฮวง, มารีอา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา
ฟิ ลิป มุ่ยซิม, เรนาโต ผดุง สุขสยาม, คุณเส่ง แซ่ล้ ี
คุณเช้ ง แซ่จึง, คุณก้ านทอง แสงปัญหา
อันนา ยี่ส่นุ , คุณพัฒนา, คุณวิชัย
โรซา ราตรี, คุณด้ วง ลี้ยาง
ผู้ล่วงลับ ครอบครัวจุลละมณฑล, ลี้ยาง, ริ้วงาม
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
อา. 29 ม.ค.
โมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระกุหลาบทิพย์

ผู้ขอมิสซา
สุนันท์
แบนาแด๊ต
-

ชนิษฎา
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
รุ่งโรจน์
คค.ศรีรัตนะ
-
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10:00 น. สุขสําราญ คุณยุพิน, จูด๊ , อูด๊ , อ๊อด, จี๊ต, แพร, พลอย
และครอบครัวแอ๊ด
ยอแซฟ ธานินทร์ โรจนประดิษฐ์
คุณขวัญทอง มายอด
Mr. Chrishiom Senn & Family
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
ยอแซฟ เพียรจิต ตรั่นวัน, ปู่ , ย่า, ตา,ยาย
ญาติท้งั หลาย ลูกหลานทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลาย
อันนา พลอย
เปโตร ลิ้ม เช็งเม็ก, มารีอา ตั้ง อาโม๊ย
เทเรซา ด่าว หวูถ,ิ ยอแซฟ วัน, มารีอา ย๋น
มารีอา โด่, คุณถิ, คุณแต่ว
วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มผี ้ ูใดนึกถึง
จ. 30 ม.ค. สุขสําราญ สัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน
19:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
อ. 31 ม.ค. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
07:00 น. อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
มัทธิว มานิตย์ ประภาพร
พ. 1 ก.พ. สุขสําราญ มารีอา จิตรา ประภาพร
19:00 น. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
พฤ. 2 ก.พ. อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
07:00 น. อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั
ศ. 3 ก.พ.
อุทศิ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19:00 น. อุทศิ แก่ โยเซฟ มารีอา เอ็มมานูเอล ธนู อาจารีย์
เปโตร บุญเพชร ฤกษ์ภรู ิทตั

ยุพิน+พลอย
ยุพิน+พลอย
สุนทรี
ปาลินีย์
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ
ยุพิน+ลูกๆ
จุฑามาศ
ปาลิณีย์
ปาลิณีย์
ปาลิณีย์
จิตรา
ลูกๆ
-

8

1.เลือ่ นมิสซาภาษาอังกฤษ: จากเดิมเริ่มวันอาทิตย์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2017 เป็ นวัน

อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017
หมายเหตุ: เนื่องจากคุณพ่อคณะดอมีนกิ นั ติดธุระ ไม่สามรถมาทํามิสซาได้
2.ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อศู นย์มาร์ติน: วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ จะเป็ นเจ้าภาพ
เลี้ ยงอาหารกลางวันสําหรับเด็กยากจนที่ศูนย์มาร์ติน วัดพระแม่มหาการุณย์
นนทบุรี จึงขอเชิญพี่น้องที่มีความประสงค์จะบริจาคเพื่อเลี้ยงอาหารสําหรับเด็ก
และสมทบทุนเพื่ อช่ วยเหลือศูนย์มาร์ติน กิจกรรมจะจัดวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2017 พีน่ อ้ งสามารถบริจาคได้ทีก่ ล่องหน้าวัดหรือทีเ่ จ้าอาวาส
3.สภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์: ขอเชิญสมาชิกสภาภิบาลเข้าร่วมประชุม
โดยพร้ อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 เวลา 14:00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 2 (23-24) อาคารสํานักงานวัด
4.ส่งศีลต้นเดือน: ทางวัดส่งศีลต้ นเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์ ในวันพุธที่ 1 และ
วันพฤหัสบดีท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2017
5.วินเซนเดอปอล: สัปดาห์หน้ าเป็ นอาทิตย์ต้นเดือน วินเซนเดอปอล ขอเชิญทุก
ท่านร่วมบริจาคแก่ผ้ ยู ากไร้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ถอื กล่องอยู่หน้ าวัด
6.เข้าเงียบประจํ าเดือนกุมภาพันธ์พระสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2:
จัดเข้ าเงียบระหว่างวันอังคารที่ 7 – วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ ทางวัดจึ งงด
มิสซาวันดังกล่าว
ประกาศครั้งที่ 1
นายเอกพัชร์ สิทธิไตรวัฒน์ จะเข้าพิธีสมรสกับ มารีอา อัสซุมตา สิรีธร ศิริรตั น์
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:00 น.
**ผูใ้ ดพบข้อขัดขวาง โปรดแจ้งให้คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ**

