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สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
"จงตื่นเฝ้าเถิด เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร" 
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พระวรสารนักบุญมาระโก มก 13 : 33-37 
  เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาศษิยว์า่ 
  จงระวัง จงตื่นเฝ้าเถิด เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร 
เหมือนกับชายคนหนึ่งที่ก่อนจะเดินทางออกจากบา้นไดม้อบอํานาจใหก้บัผูร้บัใช ้  ใหแ้ตล่ะคน
มีงานของตนและยังสั่งคนเฝ้าประตูให้คอยตื่นเฝ้าไว้ ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าเถิด 
เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร อาจจะมาเวลาค่ํา เวลาเที่ยงคืน เวลาไก่ขัน 
หรือเวลารุ่งเช้า ถ้าเขากลับมาโดยไม่คาดคิด อย่าใหเ้ขาพบทา่นกําลงัหลบัอยู ่สิง่ทีเ่ราบอกทา่น 
เราก็บอกทุกคนด้วยว่า จงตื่นเฝ้าเถิด” 

 
 

สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน  
 เราเริ่มต้นปีพิธีกรรมของเราคริสตชนคาทอลิกด้วย เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระคริสตเจ้า (Advent) พระศาสนจักรเชิญชวนคริสตชนให้เตรียมพร้อมเพ่ือต้อนรับ
องค์พระกุมารเจ้าผู้จะประสูติมา เพ่ือรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าด้วยความหวัง 
และความชื่นชมยินดีใน 3 ลักษณะ คือ 1) มองไปยังอดีตเพ่ือเฉลิมฉลองการบังเกิดมา
ของพระองค์ในโลกเมื่อสองพันปีก่อน 2) มองไปที่ปัจจุบันเพ่ือเตรียมต้อนรับพระองค์
เข้ามาในชีวิตของเรา และ 3) เรามองไปยังอนาคตเพ่ือรอคอยการเสด็จมาในวาระสุดท้าย
อย่างรุ่งโรจน์เพ่ือพิพากษาโลก 
 บทอ่านแรก อสย 63:16-17; 63:1, 3-6 ประชากรอิสราแอลได้หันหลัง
ให้พระเจ้า ประกาศกอิสยาห์ได้ภาวนาด้วยความกระตือรือร้นเพ่ือวอนขอให้พระเจ้า
เสด็จมาและช่วยให้ พ้นบาป เปิดเผยให้ เห็นถึงความรักและความเอาพระทัยใส่
ของพระองค์ เราต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง และหันกลับมาหาพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงเป็นพระผู้ไถ่และบิดาท่ีรักเรา 
 บทอ่านที่สอง 1 คร 1:3-9 นักบุญเปาโลได้เน้นความเชื่อและย้ําเตือนคริสตชน
ที่เมืองโครินทร์ ให้มั่นคงในความเชื่อในพระเยซูเจ้าจนวาระสุดท้าย เราต้อง เป็ น
เหมือนคริสตชนแรกที่ดําเนินชีวิต “ไม่มีที่ติ ในวันที่พระเยซูคริสต์ องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ 
ของเราจะเสด็จมา” อาศัยพลังของพระเยซูเจ้าจะทําให้เราเข้มแข็ง ทรงเป็นผู้ค้ําจุนและ
เรียกเราให้มามีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 



 

3 

 พระวรสารวันนี้ มก 13:31-37 พระเยซูเจ้าทรงตักเตือนและให้กําลังใจผู้ติดตาม
พระองค์ให้ตื่นเฝ้าทางด้านจิตใจ พระองค์กําลังจะจากพวกเขาไป อาศัยความเชื่อและ
การอุทิศตน ผู้ติดตามพระองค์จะต้องเป็นดังผู้รับใช้ที่ตื่นเฝ้าอยู่เสมอ เพ่ือว่าเมื่อพระองค์
เสด็จมา จะพบพวกเขากําลังตื่นเฝ้าด้วยความเชื่อ และพร้อมต้อนรับพระองค์ 
 พระวาจาของพระเจ้า เตือนใจให้ตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือจะได้
มีความเข้มแข็งในการต่อสู้และเอาชนะความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ ในตัวเรา อีกทั้งตื่นเฝ้า
เพ่ือต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าที่เสด็จมาหาเราแบบที่เราคาดไม่ถึง ในบุคคล สถานที่และ
เหตุการณ์ต่างๆ 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020 

วันเสารท์ี ่28 พฤศจกิายน (มิสซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน เวลา 19.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัดลิกวฒุสิทิธิ+์ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ี ดศีร+ี              
คณุขจติศกัดิ-์คณุโสภษิ  ดศีร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุสมคดิ   เอ่ียมสําอาง+
ครอบครวัเอ้าเจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร+ี
ครอบครวัจหูง+ีครอบครวัขนัอาสา+ครอบครวัหนงูาม+เทเรซา อัญชล ี เวฟฟาคา 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+
เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่เปาโลยูก่+ีอันนายิม้+อันนางอ้+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสือ่+
มารอีาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเงก็เฮียง+เซซลีอีากมิเซยีน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวชิติ+เปาโลวเิชยีร+
ยวงบปัตสิตามนตร+ีฟรงัซสิโกวชิยั+ออกสุตโินบญุชว่ย+ยอแซฟวโิรจน+์ยอแซฟวหิาร+               
เทเรซาละเมยีด+ยวงพิชยั+มคีาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติ+เทเรซาวริชั+         
ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาต+ิอันเดรสมชยั+ลชูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+              
โทมสัประยงค+์มารอีาลําเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+ย.บปัตสิตน์ยิม+    
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารอีาประยงค+์เทเรซาสนุยี+์มารอีาอนงค+์มารอีาจําป+ี             
เทเรซามาล+ีเปโตรจอืเซยี+อันนาเซยีน+เปโตรเอ้ียวฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบญุลอ้ม+ 
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เปโตรอนรุกัษ+์อันนาเพ้ียน+ยอแซฟนอ้ม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+                    
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ํานง+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสกุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+            
ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทยั+ฟิลปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+
ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+เปาโลเชาวลติ+ยวงบญุเรอืง+                   
ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ออกสัตนิวชิา+                     
อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจยีน+อันตนไฉน+   
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ี   
เทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ีฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+
เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สดุ+เปโตรยิว้+เปาโลเทยีนฮก+                 
ม.มกัดาฯบญุมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วนิเซนตป์ระสาท+ยอหน์วมิล+ยอแซฟแดง+
เทเรซากมิเสยีง+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อูบลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์
และนกับวช ทกุดวง+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+เซซลีอีาลาวลัย+์วญิญาณผู้
ลว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่29 พฤศจกิายน  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สขุส าราญ   
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+คณุสมเชาว ์    
ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพีุ อยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน ์ดศีร ี
และพ่ีนอ้ง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัคณุสชุนิ+คณุสภุาพร+คณุภคพร  ลิม้ประเสรฐิ+   
ครอบครวัคณุทนงศกัดิ-์คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค ์และลกูๆหลานๆ+มารอีา นจิจา  ฝน่เรอืง+         
อันนา จตันาวด ี  ฝน่เรอืง 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+       
ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพิมล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+   
มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮียะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิจิ+เทเรซาลําพูล+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+
อันนาหรุน่+เปโตรดํารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+อังเยลาสมปอง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลู    
มุง่หมาย และเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลู
ขมเลก็ และจหูง ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อ่ี อ่องสมบรูณ+์อันนาปาน+เซซเีลยีถวลิ+อันนาเสมอ+ 
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มารต์โินประเสรฐิ+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากสุตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอัญชญั  
ยุน่ประยงค+์คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพ่อสนทิ+คณุพ่อบญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+      
มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจํานงค+์เปโตรจรณิท+์     
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+          
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจําลอง+มารอีาสายสนุยี+์             
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลู
ดศีร ีและหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อันนาหลาบ+มารอีาเจยีม+       
เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+มารอีาบญุชว่ย+ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มารอีาลดัดา+เปโตรยู+้          
โรซาเปีย่ม+มอนกิาชญัญาพันธ+์ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ฟรงัซสิเสนาะ+ด.ช.สทิธพิงษ+์      
ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+อันนายพิุน+ยากอบประพรกึ+ยอหน์วมิล+ฟรงัซสิโกเลก็+           
อันนาสน+เทเรซากิง่แกว้+ฟิลปิบญุลอ้ม+ยอแซฟจาก+ฟรงัซสิมา+โรซาแชม่+วญิญาณญาตพ่ีินอ้ง
ตระกลูขมเลก็ และคงทอง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาลดัดา+เปโตรทนงศกัดิ+์มคีาแอลตี+๋  
อักแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติร+เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เปาโลสชุาต+ิอันเดรสมชยั+          
ลซูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+ย.บอสโกดสุติ+นโิคลสัยรรยง+ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+          
โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟัก+มารอีาสมใจ  
รุง่เรอืง+ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+เทเรซาบญุเทยีน+นายสวุฒัน ์ ศรคีํามว่ม+
ยอแซฟแสวง+มารอีาละมอ่ม+อิกญาซโีอวชัรนิทร+์ฟิลปิพิทยา+โรซาธญัสฎิฐ+์มารอีาเพ็ญศร ี      
ยงคก์มล+เปโตรหลวงส+ีเยโนเวฟาทองด+ีมารต์นิสงา่+เซซลีอีาเซีย้ม+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูยุน่ประยงค ์
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟแซฟ+อักแนสทองใบ+เทเรซาสมจติร+อันตนประจวบ+            
ยอหน์ บอสโกกระจา่ง+ยออากมิบรรจบ+วณีา  พานชิ+ครูซ์ลิโลทีล่ว่งลบั+มารอีาสมจติ เรอืนงาม 
(ครบ 100 วัน)+เปโตรเสงีย่ม+มารอีาหวล+ฟิลปิประทปี+เปโตรเสถยีร+เทเรซาบรรเทา+          
เปโตรนคิม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทอืง+มารอีาบญุธรรม+เยโรมปลัง่+         
อันนาไร+เปโตรหวล+มารอีาชนิ+เปาโลฮวด+กาทารนีาเตยีน+เปโตรเสวยีง+อักแนสสมหมาย+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่29 พฤศจกิายน  (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.)  
สขุส าราญ  
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา   ยุน่ประยงค ์
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั  
ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+ 
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มารอีาคลา้ย+ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+
เปาโลสเุทพ+เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟิลปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+    
พ่อบา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลางปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็      
บญุเสรมิ+ญาตพ่ีินอ้งผูล้ว่งลบั+โรซาละออง (ครบ 1 ป)ี+โทมสัสยาม+ยอแซฟธชัพงศ+์            
เปาโลสมเดช+นโิคลสัยรรยง+ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ี                
มารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ี
ใครคดิถงึ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อทุศิให.้..ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+เทเรซาบญุเทียน+
มารอีาสมใจ+ยอแซฟพกุ+ยอแซฟเฮง+มคีาแอลมแีคน+มารอีายลูบั+ยอแซฟประยรู+เทเรซาพเยาว+์ 
ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อทุศิให.้..ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+เทเรซาบญุเทียน+
มารอีาสมใจ+ยอแซฟพกุ+ยอแซฟเฮง+มคีาแอลมแีคน+มารอีายลูบั+ยอแซฟประยรู+เทเรซาพเยาว+์ 
ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร 

วันพุธที่ 2 ธันวาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อทุศิให.้..ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม มมีสิซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ริพิฒัน ์
อทุศิให.้..เทเรซาชชูพี+มทัธวิเฮยีง+อนันาบญุชบุ+มารอีามะลสิา+ยอแซฟสบุนิ+โรซาซาเวยีร+์              
มารอีาณชัชานนัท์+ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+กาทารีนาบุญจันทร์  เกิดปราง+ญาติพ่ีน้อง
ตระกูลเกิดปราง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. และ       
เริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อทุศิให.้..ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม 
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วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจ าสัปดาห ์(21-26 พฤศจิกายน 2020) 
เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน (ฝนตกไม่ได้เก็บ) อังคารท่ี 24 พฤศจิกายน 1,060 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน  1,200 บาท 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 2,260 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายได้ตลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการของ
สภาฯ มาอยา่งต่อเนือ่ง (เขา้วดั 1,582 บาท เขา้สภาอภบิาล 678 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 6 ธันวาคม  สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 

2. เงินถุงทาน+เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  รวมเป็นเงิน 10,460 บาท 
3. ฉลองวัด    วดันกับญุฟรงัซสิเซเวยีร ์ท่าศาลา วนัเสารท่ี์ 5 ธนัวาคม  เวลา 10.00 น. 
   บา้นเด็กกําพรา้ลอเรนโซ   วนัอาทิตยท่ี์ 6 ธนัวาคม เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน หลงัมสิซาสาย เชิญชวนสัตบุรุษทุกท่านมาร่วม Feastday 

คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย ครับ 
4.2  เชญิชวนเดก็เยาวชนชายตัง้แตช่ัน้ ป.6 ขึน้ไป เข้าเป็นสามเณรบ้านเณรพระหฤทัย ศรรีาชา 

ผูท้ีส่นใจใหม้าตดิตอ่ไดท้ีพ่ระสงฆ ์ภายในวนัอาทติยท์ี ่6 ธนัวาคมนี ้
4.3 เชญิชวนพ่ีนอ้งซือ้ ไบเบิล ไดอารี่ 2021 ในราคาพิเศษ เลม่ละ 100 บาท (จากราคาปกต ิ

เลม่ละ 120 บาท)  เพ่ือนําไปอ่านเปน็อาหารหลอ่เลีย้งชวีติจติครสิตชน 
4.4 วนัอาทติยท์ี ่29 พฤศจกิายน เวลา หลงัมสิซาสาย ขอเชญิผูน้ําและผู้ประสานงานวิถีชุมชน 

คริสตชนของแต่ละเนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4.5 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม เวลา 19.00 น. เชิญชวนพ่ีน้องสัตบุรุษมาร่วมมิสซาค่ําและ

ร่วมพิธีเปิดสวนไฟคริสต์มาส ประจําปี 2020 ณ บริเวณหน้าวัดใหญ่ 
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4.6 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคมนี้ เป็นวันศุกร์ต้นเดือน มีส่งศีลผู้ป่วยและผูส้งูอายแุตล่ะสาย
ตามปกติ และเชิญชวนพี่น้องร่วมตั้งศีล-เฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น. 

4.7  กําหนดการแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน ดังนี้ 
 พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม เนินวัด 
 ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม  เนินท่าข้าม 
 จันทร์ที่ 14 ธันวาคม เนินชวดล่าง 
 อังคารที่ 15 ธันวาคม เนินคู้-กระพังบอน 
 พุธที่ 16 ธันวาคม  เนินกลม+หมู่บ้านโชติกา 
 อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม บ้านท่าไฟไหม้+บ้านเนินถาวร 
 จันทร์ที่ 21 ธันวาคม อบต.ท่าข้าม (เวลา 09.00 น.) + อบต.หนองตีนนก 
 หมายเหตุ : การแห่พระกุมารไป อบต.โคกขี้หนอน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
4.8 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม “Christmas 2020” 
 17.00 น. รับชมการบรรเลงเพลง วงโยทวาทิต โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
 18.45 น. รับชมละครเพลง Christmas The Musical 2020 
 20.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ  
   แห่ดาว และชมพลุสุดอลังการ 
 21.00 น. รับชมวงดนตรีสด Khod Soda Band P.S. 
***ชมสวนไฟคริสต์มาส และร้านจ าหน่ายสินค้ามากกว่าร้อยร้านค้าภายในงาน*** 

4.9  เรือ่งสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห ์ฯ เสยีชวีติ   ม ี1 ราย คอื  
     1. ยอแซฟ ประเวช   หนงูาม หมายเลขสมาชกิ 1063  สายคณุชดุาพร 
5. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
5.1 ขอขอบพระคุณผู้มีน้ําใจดี บริจาคไฟสปอร์ตไลต์ โซล่าเซลล์ 
 1. ครอบครัวคุณเอ้ือมพร  ตรงกับใจ  จํานวนเงิน 1,500 บาท 
 2. ครอบครัวคุณพรพิมล แซ่ปึง  จํานวนเงิน 1,500 บาท 
 3. ครอบครัวคุณเกษรินทร์  หน่ายคอน  จํานวนเงิน 1,500 บาท 
5.2 ขอเชญิผูส้นใจรว่มแบง่ปนัของขวญัและสิง่ของสําหรบัการจดังานคริสต์มาส สําหรับนักเรียน

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน 


