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สั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า ปี C
วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2021

“เธอได้ รับพระพรยิง่ กว่ าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้ รับพระพรด้ วย
ทาไมหนอพระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้ าพเจ้ า เมื่อฉันได้ ยนิ คา
ทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ ของฉันก็ดิ้นด้ วยความยินดี เธอเป็ นสุ ขทีเ่ ชื่ อว่ า พระวาจาที่
พระเจ้ าตรัสแก่เธอไว้ จะเป็ นจริง”
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บทอ่ านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 1:39-45)
หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารี ยท์ รงรี บออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งใน
แถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริ ยาห์และทรงทักทาย
นางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยนิ คาทักทายของพระนางมารี ย ์ บุตรใน
ครรภ์กด็ ิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ ยม ร้องเสี ยงดังว่า “เธอได้ รับ
พระพรยิง่ กว่ าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้ รับพระพรด้ วย ทาไมหนอพระ
มารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จึงเสด็จมาเยีย่ มข้ าพเจ้ า เมื่อฉันได้ ยนิ คาทักทาย
ของเธอ ลูกในครรภ์ ของฉันก็ดนิ้ ด้ วยความยินดี เธอเป็ นสุ ขทีเ่ ชื่ อว่ า พระวาจาที่
พระเจ้ าตรัสแก่เธอไว้ จะเป็ นจริง”
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ไตร่ ตรองพระวาจา
พระวรสารวันอาทิตย์ สัปดาห์ ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ปี C
“พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง
พระนางเสด็จเข้ าไปในบ้ านของเศคาริยาห์ และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ”
(ลก 1:39-40)

วันอาทิ ตย์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 เทศกาลเตรี ยมรั บเสด็จฯที่ ผ่านมา เราอนุ ญาตให้นกั บุ ญ
ยอห์นผูท้ าพิธีลา้ ง เป็ นผูเ้ ตรี ยมจิตใจเรา ในการสมโภชการเสด็จมารับสภาพเป็ นมนุษย์ของพระ
เยซู เจ้า วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์สุดท้ายนี้ ให้เราร่ วมกันไตร่ ตรองชี วิตของพระแม่มารี ย ์
ผูม้ ีบทบาทสาคัญยิ่งในการเตรี ยมรับเสด็จมาครั้งแรก เพื่อเราจะได้เข้าใจท่าที ที่สาคัญของพระ
แม่ พยายามเลี ยนแบบและปฏิ บตั ิ ตนในช่ วงอี กประมาณไม่ถึง 1 อาทิ ตย์น้ ี ซึ่ งเป็ นท่ าที ที่เรา
จะต้องนาไปดาเนินตลอดชีวิตของการเป็ นศิษย์ของพระเยซูเจ้าและเป็ นลูกที่รักของพ่อแม่ต่อไป
ด้วย
นักบุญลูกาบันทึ กในพระวรสารวันนี้ ว่า หลังจากนั้นไม่นาน กล่าวคือ ในวันที่ พระแม่ได้
ตอบรับว่า “ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า” (ลก 1:38) พระแม่ทรงทราบแล้วว่านางเอลีซาแบธ
ญาติผอู ้ าวุโสได้ต้ งั ครรภ์นกั บุญยอห์นถึง 6 เดือนแล้ว พระแม่ตระหนักทันทีว่า นางเอลีซาแบธ
จะประสบความยุง่ ยากในการคลอดบุตรในไม่ชา้ นี้ พระแม่เป็ นผูท้ ี่ไวต่อเหตุการณ์น้ ี ที่ตอ้ งมีผใู ้ ห้
ความช่วยเหลือ พระแม่ “จึงทรงรี บออกเดินทาง” (ลก 1:39) เป็ นระยะทางถึง 150 กม. ทรงยินดี
ออกจากมุมชีวิตส่ วนตัว ได้เสด็จเข้าไปในบ้านของเศคารี ยาห์ ทรงทักทายนางเอลีซาแบธด้วย
ความยินดี และบัดดลนั้น พระจิ ตเจ้าได้ทรงบันดาลให้นางเอลี ซาแบธร้ องเสี ยงดังว่า “เธอ
ได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย” (ลก 1:42) ทาให้เราได้นา
ประโยคนี้มาสรรเสริ ญพระเจ้าในบทวันทามารี ย ์ จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั นี้ “พระนางมารี ยป์ ระทับ
อยูก่ บั นางเอลีซาแบธ ประมาณ 3 เดือน จึงเสด็จกลับ” (ลก 1:56) ซึ่ งเป็ นไปได้ที่พระแม่ได้ทรง
อยูใ่ ห้ความช่วยเหลือ จนกระทัง่ นักบุญยอห์นบังเกิดและเข้าสุ หนัต
ให้เราใช้เวลา 5 วันที่ยงั เหลืออยูน่ ้ ี ดาเนินชีวิตเฉกเช่นพระแม่
ร่ วมมิ สซาประจาวันหรื ออย่างน้อยอ่านและไตร่ ตรองพระวรสารของมิ สซาที่ ช วนให้เราได้
เลียนแบบอย่างท่าทีและวิถีชีวิตของพระแม่
สังเกตบุคคลในครอบครัว ในที่ ทางาน หรื อในการพบปะทัว่ ๆไปในชี วิตประจาวันว่า เขามี
ความจาเป็ นประการใดที่เราสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่เขา โดยไม่ตอ้ งรอให้ขอ
ตั้งใจสวดบทวันทามารี ย ์ หรื อสวดสายประคาด้วยความตั้งใจ พร้อมทั้งราพึงบทภาวนาด้วย
เตรี ยมจิตใจเป็ นพิเศษ เพื่อในคืนวันคริ สต์มาสเราจะได้ตอ้ นรับองค์เอมมานู แอล ผูป้ ระทับใน
ศีลมหาสนิทเข้ามาบังเกิดในชีวิตของเราแบบที่สมั ผัสได้
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ประกาศต่าง ๆ จากทางวัด
1 .สาหรับตารางมิสซาช่ วงคริสต์ มาส-ปี ใหม่
วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2021 เวลา 17.30 น.
มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ(ภาษาไทย)
วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2021 เวลา 13.00 น.
มิสซาภาษาเวียดนาม(เฉพาะครั้งนี้)
วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 2022 เวลา 9.30 น.
มิสซาปี ใหม่ (ภาษาไทย) และกลับเข้ าสู่ ตารางปกติ สาหรับตาราง
มิสซาปกติ ทางวัดจะแจ้ งให้ ทราบอีกครั้งในสารวัดฉบับถัดไปค่ะ

2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021 รวมเป็ นเงิน 1,650 บาท
3. เงินขอมิสซา วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2021 รวมเป็ นเงิน 1600 บาท

