
บอกเล่าให้ฟัง 
 ทาํไมคุณมาร่วมมสิซาบูชาขอบพระคุณในวนัอาทติย์ คาํถามนี	มาจากผูเ้ชี�ยวชาญทางพิธีกรรม
ท่านหนึ�ง ท่านแนะนาํวา่ลองไปหาเหตุผลมาสนบัสนุนคาํถามนี	 ดูวา่ เราแต่ละคนมาร่วมมิสซาบูชา
ขอบพระคุณในวนัอาทิตยท์าํไม และเรียงเหตุผลที�มีคุณค่านอ้ยไปหามาก  
 ปรารถนาที'จะปฏิบตัติามพระบญัญัตขิองพระเจ้าและพระศาสนจกัร การมาดว้ยวตัถุประสงค์
เช่นนี	อาจจะมีคุณค่านอ้ย แต่อยา่งนอ้ยยงัแสดงวา่เราเคารพเชื�อฟังพระเจา้และพระศาสนจกัร โดยผา่น
ทางพระบญัญตัิและทาํใหเ้ราไม่ตกในบาป 
 เพราะพ่อแม่พามาจนกลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยไปแล้ว มาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณใน
ลกัษณะนี	อยา่งนอ้ยแสดงใหเ้ห็นวา่ ครอบครัวนี	 ใหค้วามสาํคญัในเรื�องศาสนา อบรมสั�งสอนลูกหลานดี
ใหม้ีความศรัทธาจนกลายเป็นนิสยัที�ดี 
 เพราะต้องการพบปะกบัเพื'อนญาตพิี'น้องที'รู้จกัสนิทกนั การมาวดัแบบนี	 ดีในเรื�องมิติทางสงัคม 
อยา่งนอ้ยก็ยงัรู้วา่คนมาวดัแบบนี	ยงัคิดถึงคนอื�น และมีความสมัพนัธ์ที�ดีกบัเพื�อนฝงูญาติพี�นอ้ง 
 ชอบร่วมกจิกรรมต่างๆ เช่น ช่วยมสิซา ไปเยี'ยมบ้านสงเคราะห์ คนพวกนี	ชอบกิจกรรมอยา่ง
นอ้ยทาํใหเ้ขาไดบ้าํเพญ็ประโยชน์ ช่วยเหลือผูอ้ื�น และช่วยเหลืองานของพระศาสนจกัรตามโอกาสต่างๆ 
 ความชอบส่วนบุคคล ชอบพระสงฆ์องค์นั1นองค์นี1เทศน์ เกรงใจ ฯลฯ ถึงแมจ้ะเป็นความชอบ
ส่วนบุคคล หรือชอบเรื�องอะไรก็ตามอยา่งนอ้ยเขาก็ไดม้าปฏิบตัิศาสนกิจ ในฐานะเป็นคริสตชนที�ดี 
 ชอบร้องเพลงในวดัไพเราะด ี พธิีกรรม และพธิีการต่างๆสง่างามด ี มีบางคนมาเพราะเหตผุลนี	
เหมือนกนั ถึงขนาดมีคนมาขอแต่งงานในวดั อยากเห็นพิธีกรรม แสดงวา่สิ�งเหล่านี	สามารถทาํใหค้น
มาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณไดเ้หมือนกนั 
 มาวอนขอความช่วยเหลอืต่างๆจากพระเจ้า บูชาขอบพระคุณเป็นคารวะกิจสูงสุดของพระศา
สนจกัร การมาวอนขอความช่วยเหลือต่างๆจากพระเจา้ จึงเป็นสิ�งที�ทาํไดแ้ละเป็นเรื�องที�ดีดว้ย 
 มาเพื'อฟังพระวาจาของพระเจ้าเป็นต้นตอนพระสงฆ์เทศน์ เพื�อหาขอ้คิดเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินชีวติประจาํวนั บางครั	 งเป็นคาํตอบสาํหรับชีวติบา้ง เป็นกาํลงัในการดาํเนินชีวติบา้ง ก็เป็นสิ�งที�ดี
เหมือนกนั 
 มาด้วยความรู้คุณพระเจ้า จงึมาสรรเสริญ ขอบพระคุณ และขอโทษพระเจ้า สาํหรับบาป
ความผิดที�ไดก้ระทาํมา เรื�องนี	 เป็นความสาํนึกที�มีคุณค่าที�เราควรจะมีกนัทุกๆคน  
 มาเพราะตระหนักดวี่า มสิซาบูชาขอบพระคุณ เป็นบูชาเดยีวกบับูชาบนไม้กางเขนเพื'อไถ่บาป

มนุษยชาต ิ เป็นการรื	อฟื	 นบูชาบนไมก้างเขนของพระเยซูคริสตเจา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ และผูท้ี�

ปรารถนามาร่วม จึงมีส่วนร่วมในการถวายบูชานั	น โดยถวายตนเป็นบูชาที�มีชีวติแด่พระเจา้ เพื�อร่วมใน
การชดเชยบาปโดยดาํเนินชีวติรักและรับใชผู้อ้ื�น      
 ท่านยงัแนะนาํไวด้ว้ยวา่สามารถจดัลาํดบัและเติมในสมุดบนัทึกไดเ้รื�อยๆ ถา้เราสามารถคิด
เหตผุลดีๆขึ	นไดอ้ีก เพราะการกระทาํเช่นนี	จะทาํใหเ้ราเขา้ใจคุณค่า และความหมายของการมาร่วมบูชา
ขอบคุณในวนัอาทิตยม์ากขึ	นนั�นเอง. 
                        จาก คุณพ่อเจ้าวดั 

Magnificat ประกาศเกยีรติสูงส่งของพระนางมารีย์ 
 วนันี�พระศาสนจกัรในประเทศไทย    สมโภชพระนางมารยีร์บัเกยีรตเิขา้สูส่วรรคท์ั �งกายและวญิ 
ญาณ ซึ)งวนัสมโภชตรงวนัคอืวนัที) ,- สงิหาคมของทุกปี พระศาสนจกัรเลอืกบทMagnificat (บทเพลง
สรรเสริญของแมพ่ระ) มาอ่านใหเ้ราฟงัเพื)อประกาศเกยีรตสิงูสง่ของพระนางมารยี ์ ในเหตุการณ์ที)พระ
นางมารยีเ์สดจ็เยี)ยมนกับุญเอลซิาเบธ เมื)อนกับุญเอลซิาเบธพบกบัพระนางมารยีท์่านไดท้กัทายพระนาง
มารยี ์ดว้ยขอ้ความที)ยกยอ่งใหเ้กยีรตพิระนางมารยีแ์บบสดุๆ “เธอได้รบัพระพรยิ�งกว่าหญิงใดๆ และ
ลกูของเธอกไ็ด้รบัพระพรด้วย ทาํไมหนอพระมารดาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า จึงเสดจ็มาเยี�ยม
ข้าพเจ้า” (ลก./:12-14) พระนางมารยีก์ลา่วสรรเสรญิความยิ)งใหญ่ของพระเจา้ และตอบวา่ “เพราะ
พระองคท์อดพระเนตรผูร้บัใช้ตํ�าต้อยของพระองค ์ ตั 7งแต่นี7ไป ชนทุกสมยัจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็น
สขุ” (ลก./:19) 
 จากคาํตอบของพระนางมารยีใ์หข้อ้คดิในการดาํเนินชวีติที)สาํคญัสาํหรบัเรา ในกระแสของโลก
หลายๆคนพยายามสรา้งอทิธพิลใหต้นเองดนู่าเกรงขาม มบีารมเีพื)อแสวงหาเกยีรตยิศมาประดบัตน จน
คนรอบขา้งครา้มเกรงพจิารณาภายนอกดเูหมอืนวา่จะทาํไดส้าํเรจ็ เพราะมคีนจาํนวนมากครา้มเกรงเขา 
แต่ความจรงิ “การให้เกียรติที�แท้จริง” เป็นสิ)งที)ไมส่ามารถเรยีกรอ้งจากผูอ้ื)น ตรงกนัขา้มผูอ้ื)นจะใหก้บั
ใครคนหนึ)งที)เขาพจิารณาวา่เป็นคนดมีเีกยีรตนิ่านบัถอื สมควรไดร้บัการเคารพยกยอ่ง เช่นเดยีวกบัพระ
นางมารยีผ์ูเ้ลอืกสรรของพระเจา้ ที)แสนสภุาพบรสิทุธิ @ผดุผอ่งไดร้บัเกยีรตเิป็นมารดาของพระเจา้ เมื)อ
นกับุญเอลซีาเบธพบและพจิารณาแลว้วา่สตรผีูน้ี�สมควรไดร้บัเกยีรต ิ ท่านกใ็หเ้กยีรตพิระนางอยา่ง
เหมาะสม จนพระศาสนจกัรไดเ้อาคาํทกัทายของท่านมาแต่งเป็นสว่นหนึ)งในบทวนัทามารยี ์“ผูไ้ด้รบัพระ
พรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รบัพระพรยิ�งนัก” เพื)อประกาศใหเ้กยีรตขิองพระ
นางมารยีก์อ้งไกลไปทั )วแผน่ดนิ สมกบัที)พระนางมารยีไ์ดก้ลา่วไวใ้นบทเพลงสรรเสรญิของพระนางวา่ 
“ชนทุกทุกสมยัจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสขุ”(เป็นผูม้ีบุญ)  
 บทเพลงสรรเสรญิของพระนางมารยี ์ ประกาศพระประสงคข์องพระเจา้อยา่งเด่นชดัวา่ 
“พระองค.์...ทรงขบัไล่ผูม้ีใจมกัใหญ่ใฝ่สงูให้กระจดักระจายไป ทรงควํ�าผูท้รงอาํนาจจากบลัลงัก ์
และทรงยกย่องผูต้ํ�าต้อยให้สงูขึ7น” (ลก./:=/-=2) และพระเยซคูรสิตเจา้ทรงสอนอยา่งเป็นรปูธรรมใน
ภายหลงัวา่ “ทุกคนที�ยกตนขึ7นจะถกูกดให้ตํ�าลง แต่ทุกคนที�ถอ่มตนลงจะได้รบัการยกยอ่งให้
สงูขึ7น” (ลก./1://) พระนางมารยีจ์งึเป็นบุคคลที)สมควรไดร้บัการยกยอ่งใหส้งูสง่ เพราะพระนางเป็นผูท้ี)



น้อมรบัและกระทาํตามพระประสงคข์องพระเจา้ตลอดเวลา แมว้า่จะตอ้งทนทุกขย์ากลาํบากและเสี)ยง
อนัตรายแคไ่หนจนถงึแทบเชงิไมก้างเขน พระนางเป็นผูท้ี)สภุาพถ่อมตนยอมมอบทุกสิ)งที)พระนางเป็น
และมแีด่พระเจา้ ยอมเป็นผูร้บัใชต้ํ)าตอ้ยของพระองค ์ พระเจา้จงึทรงยกยอ่งใหเ้กยีรตพิระนางเป็นมารดา
ของพระองค ์ จงึเป็นการเหมาะสมยิ)งแลว้ที)พระศาสนจกัรคาทอลกิประกาศวา่ “พระนางได้รบัเกียรติ
เข้าสู่สวรรคท์ั 7งกายและวิญญาณ” ซึ)งเป็นเกยีรตสิงูสดุของผูช้อบธรรม ขอใหว้นัสมโภชวนันี�ช่วยเราให้
เหน็แบบอยา่งอนังดงามแหง่ชวีติของพระนางมารยี ์ และปฏบิตัติาม หลงัจากที)เราปฏบิตัติามแบบอยา่ง
ชวีติอนังดงามนี�แลว้ เราจะไดร้บัเกยีรตเิช่นเดยีวกบัพระนางไดร้บัความรอดพน้ทั �งกายและวญิญาณ. 
                      พระเจ้าสถิตกบัท่าน 

            คุณพ่อ สมชาย อญัชลพีรสันต์  

ประกาศ  
  

1. การสร้างศาลาอเนกประสงค์ คืบหนา้ไปเรื�อยๆ กาํแพง การทาํหินลา้ง ตบแต่งภายในจวน
จะเสร็จแลว้ และจะลงมือสร้างโรงครัวต่อไป ผูใ้ดตอ้งการช่วยค่าก่อสร้าง บริจาคไดท้ี�ตู ้
ทานหนา้วดั หรือที�พอ่ก็ได ้     

2. วนัอาทิตยน์ี	  ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน ผู้ที'ปรารถนามาช่วยอ่านบทอ่าน และผู้ที'สนใจมาอ่าน

พระคมัภรี์ร่วมกนั รวมกนัที�ศาลาเรือนไทย เพื�ออ่านพระคมัภีร์ร่วมกนัและจดัตารางเวลา 
หลงัมิสซา 

3. วนัอาทิตยท์ี� ;< ส.ค. ;=>? มปีระชุมเยาวชนที�หอ้งประชุมของวดัหลงัมิสซา ขอเชิญ
เยาวชนเขา้ประชุม และผูท้ี�สนใจสมคัรร่วมกลุ่มเยาวชน มาสมคัรได ้

4. ประชุมสภาภิบาล วนัอาทิตยท์ี� > ก.ย. ;=>? หลงัมิสซาเวลา >=.?= น.  
ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลเขา้ประชุมกนั โดยพร้อมเพียง 

5. เขต H จดัแสวงบุญปีแห่งความเชื'อ วนัที� ;? ต.ค. ;=>? วดัแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง 
และวดันกับุญยอแซฟบา้นหนั รถออกจากที�วดัเวลา @.== น. สาํรองที�นั�งและลงเบอร์
โทรศพัทไ์ดท้ี�หนา้วดั 

6. ถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ    วนันี	หลงัจากจบมิสซา  พระสงฆถ์วายกาํยานหนา้พระรูปแม่
พระ ถวายช่อดอกไม ้หลงัจากนี	 มีถวายช่อดอกไมแ้ด่แม่พระ         

วดัพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต 
22 ซอยพหลโยธิน >;>  เยื	องโรงพยาบาลธญัรักษ ์   โทร. =-;DD;->?@?-E  Fax =-;DD;->?@< 

มิสซา :   วนัเสาร์  เวลา >D.== น.       วนัอาทิตย ์ เวลา J.?= น. (ไทย)    >=.E< น. (Eng.) 
www.motherofgod-church.com 
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