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พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“จงร่าเริงยินดี จงอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ และจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกรณี” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 1 : 6-8,19-28 
 พระเจ้าทรงส่งชายผู้หนึ่งมา เขาชื่อยอห์น เขามาในฐานะพยานเพื่อเป็นพยานถึง
แสงสว่าง เขาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่าง 
 ยอห์นเป็นพยานดังนี้ เมื่อชาวยิวจากกรุงเยรูซาเล็มส่งบรรดาสมณะและชาวเลวีไป
ถามยอหน์วา่ “ทา่นเปน็ใคร” เขามไิดป้ดิบงัความจรงิ แตย่นืยนัวา่ “ขา้พเจา้ไมใ่ชพ่ระครสิต”์ ดังนั้น 
เขาเหล่านั้นจึงถามว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นใคร เป็นเอลียาห์หรือ” ยอห์นตอบว่า 
“ข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาห์” “ท่านเป็นประกาศกหรือ” เขาตอบอีกว่า “ไม่ใช่” เขาเหล่านั้น
จึงถามว่า “ท่านเป็นใคร เราจะได้นําคําตอบไปให้ผู้ที่ส่งเรามา ทา่นพูดถงึตนเองอยา่งไรเลา่”    
ยอห์นตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่าจงทําทางของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด”ดังที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว้ 
 ผู้ที่ถูกส่งไปถามนั้นเป็นชาวฟาริสี เขาถามยอห์นอีกว่า “ทําไมท่านจึงทําพิธีล้าง  
ถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ ไม่ใช่เอลียาห์ และไม่ใช่ประกาศก” ยอห์นตอบพวกเขาว่า 
“ข้าพเจ้าใช้น้ําทําพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แตม่ผีูห้นึง่ประทบัอยูใ่นหมูท่า่น เปน็ผูท้ีท่า่นไมรู่จ้กั   
ผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา” 
เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนที่หมู่บ้านเบธานี อีกฟากหนึง่ของแมน่้ําจอรแ์ดนซึง่ยอหน์กําลงัทําพิธลีา้งอยู ่

 

 
 “จุดเริ่มของความรักคือการให้อภัย 

 การให้อภัย...มักจะน ามาซึ่งความชื่นชมยินดีเสมอ” 
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เรากําลังอยู่ในสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตเจา้ 
เทียนเล่มที่ 3 ถูกจุดขึ้น นั่นหมายความว่า “ความชืน่ชมยนิดกี าลงัจะบงัเกดิทา่มกลางเรา” 
ความทุกข์ทรมานกําลังจะผ่านพ้นไป ความชื่นชมแห่งความยินดีกําลังจะเบิกบานในหัวใจ
ของเราทุกๆ คน 
 วันนี้บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ บอกกับเราว่า “พระจติของพระเจา้
จะประทับอยู่กับเราเสมอ หากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยความเชื่อ และมีความชืน่ชมยนิดี
ในการด าเนินชีวิตต่อเพื่อนพี่น้องของเรา” 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 นักบุญเปาโล กล่าวว่า “หากเราด าเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม จงรา่เรงิอยูเ่สมอ 
จงอธิษฐานภาวนา และจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี” ความดีมักนําพาสิง่ทีด่แีละงดงาม
มาสู่ชีวิตของเราและคนรอบข้างเสมอ 
 พ่ีน้องที่รัก “การให้อภัยกับคนที่ท าไม่ดีต่อ...มันเป็นเรื่องยาก แต่พระเยซูเจ้า
ก็พยายามบอกและย้ ากับเราเสมอว่า การใหอ้ภยัทีด่.ี..ตอ้งมาจากการใหอ้ภยัดว้ยใจบรสิทุธิ ์
ไม่โกรธแค้น ไม่อิจฉาริษยา” หากเราสามารถก้าวข้ามจุดที่ยากที่สุดด้วยการให้อภัยกับ
เพ่ือนพี่น้องของเรา “จิตใจของเราจะพบสันติสุขและจะพบกับความชื่นชมยินดีใน
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
 จงหมั่นจุดไฟแห่งความหวังให้กับเพื่อนพี่น้องของเรา จงพยายามจุดไฟแหง่ความรกั
ในหัวใจของเรา แล้วแบ่งปันไปสู่ทุกคนที่เราพบ แล้วหัวใจของเราจะเบิกบานไปด้วย
ความยินดี   “จงท าใหช้วิีตของเราเปน็ของขวัญทีง่ดงามส าหรบัคนอ่ืนเสมอ เพือ่ท าใหห้วัใจ
ของเราเป็นของขวัญอันงดงามแด่การบังเกิดมาขององคพ์ระกมุารเจา้ ทีเ่ราก าลงัรอคอย” 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020 

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+              
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด   
เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+   
คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+          
ยากอบประพรึก+เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+         
เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+        
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เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+    
ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+     
ยวงพิชัย+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+              
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+      
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+          
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+    
ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+       
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+        
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+   
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เปาโลโห+   
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+                 
ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+
ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+
วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+    
เยโนเวฟากิมฮง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มี
ใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์   ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครัวคุณสุชิน+ 
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คุณสุภาพร+คุณภคพร  ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์ 
และลูกๆหลานๆ+ครอบครัวพนมจินดา+ครอบครัวคุณสุจินดา รุ่งเรือง 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+                 
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+           
ยอแซฟวินิจ+เรมียีโอประดิษฐ์+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+
เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพ่ีน้องตระกูล   
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติ
พ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+       
เซซีเลียถวิล+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+
มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ  ยุ่นประยงค์+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+        
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+          
มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+         
ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+                  
มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+            
เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
เปโตรแย้ม+ฟิลิปเยิ้ม+อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+            
มารีอาบุญช่วย+ฟรังซิสชื่น+มารีอาทองใบ+มารีอาลัดดา+เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+         
มอนิกาชัญญาพันธ์+เปโตรสุทัศน์+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+   
ด.ช.สิทธิพงษ์+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+อันนายุพิน+ยากอบประพรึก+      
ยอห์นวิมล+ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซาก่ิงแก้ว+ฟิลิปบุญล้อม+ยอแซฟจาก+     
ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และคงทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุก
ดวง+เทเรซาลัดดา+เปโตรทนงศักดิ์+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+             
มารีอาสุจิตร+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ์+     
ย.บอสโกจรูญ+ย.บอสโกดุสิต+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+
ม.มักดาฯกิมกี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+            
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อิกญาซีโอวัชรินทร์+ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+เปโตรหลวงสี+
เยโนเวฟาทองดี+มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซี้ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+เปาโลฮวด+กาทารีนาเตียน+ยอแซฟตรั่นวัน กู+มารีอาจิ๋น  แสงกลม+        
มารีอาเตอม  ภาลี+เปโตรสมศักดิ์  แสงกลม+เอลีซาเบธปาริฉัตร  พนมจินดา+        
ยออากิมทินพร (ครบ 2 ปี)+เปาโลเอิน+โรซาสอน+ลูโดวีโกหลุย+มารีอาพิน+         
ยวงสมคิด+ยวงสมควร+โทมัสสมหมาย+ยอห์น บัปติสต์นิทา+เปโตรสุทัศน์+            
สเตฟาโนแป้ง+ยอแซฟสมภพ+อากาทาจําเนียร+เปาโลอนุสรณ์+ญาติพี่น้องตระกูลคูเอิน 
และรุ่งเรือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟ
ชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+  
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+         
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+             
มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่    
เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลางปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก   บุญเสริม+             
ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+               
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณ
ในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม เลือ่นมิสซาค่ าเปน็ เวลา 17.00 น. *แหพ่ระกมุารอวยพรตามบา้น 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 
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รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(5-10 ธนัวาคม 2020) 
เสาร์ที่ 5 ธันวาคม  760 บาท อังคารท่ี 8 ธันวาคม  1,300 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 10 ธันวาคม 900 บาท 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 2,960 บาท 
หมายเหต ุ : หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,072 บาท เขา้สภาอภบิาล  888 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 20 ธันวาคม  สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม เลือ่นมิสซาค่ าเปน็ เวลา 17.00 น. *แหพ่ระกมุารอวยพรตามบา้น 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม เลือ่นมิสซาค่ าเปน็ เวลา 17.00 น. *แหพ่ระกมุารอวยพรตามบา้น 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สขุส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ริพัิฒน ์
อุทศิให.้..เทเรซาชชูพี+มทัธวิเฮียง+อันนาบญุชบุ+มารอีามะลสิา+ยอแซฟสบุนิ+โรซาซาเวยีร+์              
มารอีาณชัชานนัท+์ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+กาทารนีาบญุจนัทร ์ เกดิปราง+                          
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเกดิปราง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทศิให.้..ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 
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2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม   เป็นเงิน 9,072 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,150 บาท 
3. ฉลองวัด  วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล  เตยใหญ่ 
   วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม  เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 วนัอาทติยท์ี ่13 ธนัวาคม หลงัมสิซาสาย ขอเชญิผูอํ้านวยการสภาอภบิาล รองผูอํ้านวยการ 

เลขานกุาร เหรญัญกิ หวัหนา้เนนิ ผูแ้ทนกรรมการของแตล่ะเนนิ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง มาประชมุ
พรอ้มกนัเพ่ือเตรยีมงานครสิตม์าส ณ หอ้งประชมุเกดิสวา่ง 

4.2 วนัอาทติยท์ี ่13 ธนัวาคม ชว่งหลงัมสิซาสาย ขอเชญิสมาชกิกลุม่ครูซ์ลิโลประชมุพรอ้มกันที่วัด 
4.3 วนัจนัทรท์ี ่14 - พุธที ่16 ธนัวาคม เลือ่นมิสซาค่ าเปน็ เวลา 17.00 น. เนือ่งจากมแีหพ่ระกมุาร

อวยพรตามบา้น 
4.4  กําหนดการแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน ดังนี้ 
     จันทร์ที่ 14 ธันวาคม  เนินชวดล่าง 
     อังคารที่ 15 ธันวาคม  เนินคู้-กระพังบอน 
     พุธที่ 16 ธันวาคม  เนินกลม+หมู่บ้านโชติกา 
     อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม  บ้านเนินถาวร+บ้านท่าไฟไหม้ 
     จนัทรท์ี ่21 ธนัวาคม อบต.ทา่ขา้ม (เวลา 09.00 น.)+อบต.โคกขีห้นอน+อบต.หนองตนีนก 
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) 

4.7 วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม หลังมิสซาสาย ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม       
ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 


