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ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1611 วันอาทิตย์ท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“จงเตรยีมทางขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ จงท าทางเดนิของพระองคใ์หต้รงเถดิ” 
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พระวรสารนักบุญมาระโก มก 1 : 1-8 
 การเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า มีเขียนไว้ใน
หนังสือประกาศกอิสยาห์ว่า 
 ดูซิ เราสง่ผูน้ าสารของเราไปขา้งหนา้ท่าน เพ่ือเตรยีมทางส าหรบัทา่น คนคนหนึง่รอ้งตะโกน
ในถิน่ทรุกนัดารวา่ จงเตรยีมทางขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ จงท าทางเดนิของพระองคใ์หต้รงเถดิ 
 เพ่ือให้ข้อความนี้เป็นจริง ยอห์นจึงทําพิธีล้างในถิ่นทุรกันดาร เทศนส์อนเรือ่งพิธลีา้ง 
ซึ่งแสดงการกลับใจเพ่ือจะไดร้บัการอภยับาป ประชาชนจากทัว่แควน้ยเูดยี  และชาวกรงุเยรซูาเลม็
ทั้งหลายไปพบเขา รับพิธีล้างจากเขาในแมน่้ําจอรแ์ดนโดยสารภาพบาปของตน ยอหน์แตง่กาย
ดว้ยผา้ขนอูฐ ใช้หนังสัตว์คาดสะเอว กินตั๊กแตนและน้ําผึ้งป่า และประกาศว่า “มีอีกผู้หนึ่ง
กําลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอํานาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้
สายรัดรองเท้าของเขา ข้าพเจ้าใช้น้ําทําพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่เขาจะทําพิธีลา้งใหท้่าน 
เดชะพระจิตเจ้า”  

 

 
พ่ีนอ้งครบั 

เมือ่วนัอังคารที ่ 1 ธนัวาคม ทีผ่า่นมา วดัของเราไดท้ําพิธเีปดิสวนไฟครสิตม์าส ป ี 2020          
มพ่ีีนอ้งมารว่มงานกนัมากพอสมควร พ่อเชือ่วา่ ทกุคนโดยเฉพาะเดก็  ๆ มคีวามชืน่ชมยนิด ี และเริม่
เตรยีมจติใจสมโภชพระครสิตสมภพซึง่ใกลเ้ขา้มา ขอถอืโอกาสนีข้อบคณุทกุทา่น ทีม่สีว่นชว่ยเหลอื 
ตกแตง่ และจดังานนีด้ว้ย 

พ่ีนอ้งครบั เราอยูภ่ายใต ้พ.ร.ก. ฉกุเฉนิ ทีร่ฐับาลประกาศใชเ้พ่ือควบคมุการแพรร่ะบาดของ   
โควดิ -19 การจดังานครสิตม์าสในปนีี ้จงึแตกตา่งจากปกีอ่น  ๆพวกเราคณะสงฆ ์และผูน้ําสภาอภบิาล 
จงึเดนิทางไปขออนญุาตนายอําเภอพานทอง เพ่ือจัดงาน ซึ่งท่านก็อนุญาตให้เราจัด ยกเว้น
การจบัฉลาก (ลว้งไห) ท่านยืนยนัว่า อนุญาตให้จับฉลากได้ที่งานกาชาดเท่านั้น ส่วนที่อ่ืนๆ 
ไม่อนุญาต  ดงันัน้ ปนีี ้วัดของเราจงึไม่มีการจบัฉลากตามค าสัง่ของทา่นนายอ าเภอ 

พ่อเขา้ใจดวีา่ พ่ีนอ้งสว่นใหญอ่ยากใหม้กีารจบัฉลาก แตพ่่อเชญิชวนใหพ่ี้นอ้งคดิบวกวา่       
การสมโภชพระครสิตสมภพของพวกเราในปนีี ้ จะได้เน้นการฉลองภายในจิตใจมากข้ึน และเพ่ือ
การฉลองภายในจติใจจะมคีวามหมาย นําความชืน่ชมยนิดมีาสูจ่ติใจของเราอยา่งแทจ้รงิ การเตรยีมตวั 
จงึเปน็เรือ่งสําคญั 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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เชญิชวนเรา ใชช้ว่งเวลาเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจา้นี ้ปรบัเปลีย่นชวีติ ดงัที ่นกับญุยอหน์    
แบปตสิต ์ เตอืนเราในพระวรสารวนันีว้า่ “จงเตรยีมทางขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ จงท าทางเดนิของ
พระองคใ์หต้รงเถดิ” 

ขอพระอวยพรพ่ีนอ้ง 
คณุพ่อทรงวฒุ ิ  วงษส์ริโิรจน ์

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020 

วันเสารท์ี ่5 ธนัวาคม (มิสซาค่ า 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+             
ครอบครวัคณุลําดวน แพงไพร ี และลกูๆหลานๆ+ครอบครวัคณุประยรู ยุน่ประยงค ์และลกูๆหลาน  ๆ
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+
เปโตรอนรุกัษ+์อันนาเพ้ียน+ยอแซฟนอ้ม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+                    
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ํานง+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสกุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+            
ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทยั+ฟิลปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโล
วาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+เปาโลเชาวลติ+ยวงบญุเรอืง+            
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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+ฟิลปิเลก็+เปโตรชม+           
มารอีาปรางค+์เปโตรอ๋ัน+ม.มกัดาฯแพร+ยอแซฟยอ้ย+เอากสุตนิโนประโยชน+์เปาลาประยรู+       
มอรสิกมิซวั+โทมสัจรญู+อัลเบริท์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+เปโตรอ๋ัน+ม.มกัดาฯแพร+ยอแซฟยอ้ย+
เอากสุตนิโนประโยชน+์เปาลาประยรู+อัลเบริท์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+มารอีาสมทรง+ฟิลปิเลก็+    
อากาทาจําเนยีร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ   รุง่เรอืง+เปโตรหลยุส+์มารอีาเลก็+เทเรซามาล+ี
เทเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุ่ม+ยอแซฟเอ็งเตีย้ง+มารอีากมิยง้+คณุพ่อสเตฟาโนวนิยั+   
ดอมนิกิโกหรัง่+เทเรซาสายหยดุ+เปโตรสมภพ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟ
ชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่6 ธนัวาคม  (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+โทมสัณรงค+์มารอีาประยรู+   
ยอแซฟนรินัดร+์มารอีานนัทดิา+นายสมชาต ิ หนงูาม+ขอบคณุแมพ่ระ+โมทนาคณุแมพ่ระ 
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 
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ขมเลก็ และจหูง ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อ่ี อ่องสมบรูณ+์อันนาปาน+เซซเีลยีถวลิ+อันนาเสมอ+                   
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+์เปโตรสทุศัน+์ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ฟรงัซสิเสนาะ+    
ด.ช.สทิธพิงษ+์ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+อันนายพิุน+ยากอบประพรกึ+ยอหน์วมิล+         
ฟรงัซสิโกเลก็+อันนาสน+เทเรซากิง่แกว้+ฟิลปิบญุลอ้ม+ยอแซฟจาก+ฟรงัซสิมา+โรซาแชม่+
วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ 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+เปาโลฮวด+กาทารนีาเตยีน+
ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิกิโกสงคราม+
ฟรงัซสิโกประจกัษ ์สมบรูณน์ติย+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลูสมบรูณน์ติย ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+              
เปโตรเตด็+อักแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+ยอแซฟเหลีย่น+มารอีาเงก็+มารอีาหล+ี            
เทเรซายพิุน+ม.มกัดาฯสม้ลิม้+ฟิลปิสรุนิทร+์มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+ยอแซฟประเทอืง+            
เยโรมปลัง่+อันนาไร+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพ่อเกโก+       
พระสงัฆราชแจง+คณุพ่อสนทิ+เตีย่-แม+่ญาตพ่ีินอ้งตระกลูกอบโกย ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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วันอาทติยท์ี ่6 ธนัวาคม  (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.)  
สขุส าราญ  
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา   ยุน่ประยงค+์ครอบครวัธถุาวร-ฟูตระกลู 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั  
ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+ 
มารอีาคลา้ย+ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+
เปาโลสเุทพ+เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟิลปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+    
พ่อบา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลางปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็      
บญุเสรมิ+ญาตพ่ีินอ้งผูล้ว่งลบั+นโิคลสัยรรยง+ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+               
ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+ฟลิปิเลก็  หนงูาม (ครบ 2 ป)ี+อันเดรบรรยงค ์ ธถุาวร+
เทเรซาพิศมยั  ธถุาวร+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อทุศิให.้..ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม 

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 9 ธันวาคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม เล่ือนมสิซาค่ าเป็น เวลา 17.00 น. *แหพ่ระกุมารอวยพรตามบ้าน 
สุขส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ริพิฒัน ์
อทุศิให.้..เทเรซาชชูพี+มทัธวิเฮยีง+อนันาบญุชบุ+มารอีามะลสิา+ยอแซฟสบุนิ+โรซาซาเวยีร+์              
มารอีาณชัชานนัท์+ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+กาทารนีาบญุจนัทร ์ เกดิปราง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเกดิปราง 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง 

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม เล่ือนมสิซาค่ าเป็น เวลา 17.00 น. *แหพ่ระกุมารอวยพรตามบ้าน 
อทุศิให.้..ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+โทมสัอ านวย  ทองเหลือง (ครบ 4 ปี)+โรซามณเฑียร  ทองเหลือง  
(ครบ 33 ปี) 

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 
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รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัและบรกิารสขุาตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจําเดอืนพฤศจกิายน 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน 44,240 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 1,580 บาท 
หมายเหต ุ : หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง  (เขา้วดั 30,968+1,580 บาท  เขา้สภาอภบิาล 13,272 บาท) 
รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(28 พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 2020) 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 3,260 บาท ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 536 บาท 
หมายเหต ุ : หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั 2,282+536 บาท เขา้สภาอภบิาล 978 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 13 ธันวาคม  สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน  เป็นเงิน 11,203 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 580 บาท 
3. ฉลองวัด  อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี  
   วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม  เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 วันอังคารที่ 8 - พุธที่ 9 ธันวาคม งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
4.2 วันพฤหัสบดีที่ 10 - ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม เลื่อนมิสซาค่ าเป็น เวลา 17.00 น. เนื่องจาก

มแีหพ่ระกมุารอวยพรตามบา้น 
4.3  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 
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     จนัทรท์ี ่21 ธนัวาคม อบต.ทา่ขา้ม (เวลา 09.00 น.)+อบต.โคกขีห้นอน+อบต.หนองตนีนก 
4.4 วนัอาทติยท์ี ่13 ธนัวาคม ชว่งหลงัมสิซาสาย ขอเชญิสมาชกิกลุม่ครูซ์ลิโลประชมุพรอ้มกันที่วัด 
4.5 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*** 

4.6 ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนําบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งชื่อได้ที่ธุรการวัด 
พร้อมทั้งเอกสาร กําหนดล้างบาป คือ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม (ชว่งหลงัมสิซาสาย) 

ธารน้ าใจ 
1. รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารสําหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจําเดอืนธนัวาคม 
     1. ผูไ้มป่ระสงคอ์อกนาม  400 บาท   2. คณุเบญจรกัษ ์  อา้วเจรญิ  2 ถงุ 
     3. คณุรตัตินนัท์  บญุยสทิธิว์กิลุ 1 ถงุ     4. ครอบครวัปา้ขวญั 2 ถงุ  
     5. ครอบครวัคณุบญุไทย   เอีย่มสะอาด  2 ถงุ 6. คณุเอือ้มพร   ตรงกบัใจ 1 ถงุ  
     7. คณุชาร ี  สมานจติ 1 ถงุ    8. ปัม๊น้ํามนัหวัไผ ่2 ถงุ   
     9. ครอบครวัคณุเจรญิ ไทยงาม 2 ถงุ   10. ครอบครวัคณุสําเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถงุ   
     11. ผูไ้มป่ระสงคอ์อกนาม 1,500 บาท  12. คณุวนัทนา   เอา้เจรญิ 500 บาท  
     13. คณุเสาวณ ี ทรพัยม์นทูว ี2 ถงุ      14. คณุวนัลภ   วงษแ์กว้ 500 บาท  
     15. คณุนจิจา   ฝน่เรอืง 500 บาท   16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครวัคณุเมธ-ีคณุนวรตัน ์หวัใจ 500 บาท  18. ดร.ปรชีา   ดิลกวฒุสิทิธิ ์2 ถงุ  
     19. คณุวภิา   ผลอดุม 2 ถงุ    20. คณุสมหมาย   ทรพัยม์นทูว ี2 ถงุ 
     21. คณุพรสวรรค ์  ทรพัยม์นทูว ี 2 ถงุ  22. คณุสทุร   พยนต์เลศิ   1 ถงุ 
     23. คณุลดัดา   ออ่งสาคร - คณุรตันา   แพงไพร ี30 ถงุ 
2. ขอขอบคุณคุณสาคร พงศ์ศิริพัฒน์ ทําบุญชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ จํานวน 1,000 บาท 
3.  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเปลี่ยนโคมไฟใหญ่ในวัด 2 ดวง  
 3.1 ไม่ประสงค์ออกนาม   3,200 บาท 
 3.2 คุณสุนีย์    คูนา   1,000 บาท 


