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โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1614 วันอาทิตย์ท่ี 27 ธันวาคม ค.ศ.2020 
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“พระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้น ทรงพระปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์ 
และพระหรรษทานของพระเจ้าสถิตกับพระองค์”(ลก 2:40) 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 2 : 22-40 
 เมื่อครบกําหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทําพิธีชําระมลทินตามธรรมบัญญัติ
ของโมเสส โยเซฟและพระนางมารยีไ์ดน้ําพระกมุารไปทีก่รงุเยรซูาเลม็เพ่ือถวายแดพ่ระเจา้  มีเขียน
ไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกทุกคนแด่พระเจ้า  
และถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัว ตามท่ีมีกําหนดไวใ้นธรรมบญัญตัิ
ของพระเจา้  เวลานั้น ที่กรุงเยรูซาเล็ม มีชายผู้หนึ่งชื่อสิเมโอน เปน็คนชอบธรรมและยําเกรง
พระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอลพระจิตเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา และได้ทรง
เปิดเผยให้เขาทราบว่า เขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ของพระเจ้า พระจิตเจ้า
ทรงนําสิเมโอนเข้าไปในพระวิหาร     ขณะที่บิดามารดานําพระกุมารเข้ามาปฏิบัติตามที่
ธรรมบัญญัติกําหนดไว้ สิเมโอนได้รับพระกุมารมาอุ้มไว้ และกลา่วถวายพระพรแดพ่ระเจา้วา่ 
 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยข้ารับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข 
ตามพระดํารัสของพระองค์ เพราะว่านัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น 
ทีพ่ระองคไ์ดท้รงจดัเตรยีมไวส้ําหรบันานาประชาชาต ิ เปน็แสงสวา่งเปดิเผยใหค้นตา่งชาตริูจ้กัพระองค์ 
และเป็นสิริรุ่งโรจน์สําหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์ 
 โยเซฟประหลาดใจในถ้อยคําทีก่ล่าวถึงพระกมุาร พระนางมารยีก์ท็รงรูส้กึเชน่เดยีวกนั 
สิเมโอนได้อวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระนางมารีย์ มารดาของพระองค์ว่า "พระเจ้า
ทรงกําหนดให้กุมารนี้เป็นเหตุให้คนจํานวนมากในอิสราเอลต้องล้มลงหรือลุกขึ้น และเป็น
เครื่องหมายแห่งการต่อต้าน เพ่ือความในใจของคนจํานวนมากจะถกูเปดิเผย" ส่วนท่านเอง 
ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน 
 ประกาศกหญิงท่านหนึ่ง ชื่ออันนา เป็นบุตรสาวของฟานูเอลจากเผ่าอาเชอร์ 
นางชรามากแล้ว ได้แต่งงานตั้งแต่ยังสาวอยู่กับสามีเจ็ดปี หลังจากนั้นก็เป็นหม้าย เวลานี้
อายุแปดสิบสี่ปี ไม่ได้ออกจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืน
โดยจําศีลอดอาหารและอธษิฐานภาวนา นางได้เข้ามาในเวลานั้นพอดี ขอบพระคณุพระเจ้า 
และกล่าวถึงพระกุมารแก่ทุกคนที่กําลังรอคอยการไถ่กู้กรุงเยรูซาเล็มฟัง 
 เมื่อโยเซฟและพระนางมารีย์ได้ปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติของพระเจ้ากําหนดไว้
สําเร็จทุกประการแล้ว จึงกลับไปท่ีนาซาเร็ธ เมืองของตนในแคว้นกาลิลี  พระกุมาร
ทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้น ทรงพระปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์ และพระหรรษทานของ
พระเจ้าสถิตกับพระองค์ 



 

3 

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม (มิสซา เวลา 07.00 น.) 
ที่วัดน้อยช้ัน 3 บ้านพักพระสงฆ์ 
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+ 
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+ 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2020 
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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 27 ธันวาคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
มิสซาออนไลน์ที่วัด 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์   ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครัวคุณสุชิน+ 
คุณสุภาพร+คุณภคพร  ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์ 
และลูกๆหลานๆ+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมมาต-
คุณสมปอง   ลี้กุล และลูกๆหลานๆ 
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+         



 

5 

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+           
อิกญาซีโอวัชรินทร์+ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+เปโตรหลวงสี+
เยโนเวฟาทองดี+มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซี้ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+เปาโลฮวด+กาทารีนาเตียน+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เปโตรหวาน+    
มารีอาชุ้น+ยากอบละม้าย+เยโนเวฟาจ๊วน+มารีอาประทีป+ซีมอนสนองชาติ+          
ยอแซฟหวน+อันตนเสนาะ+มารีอาคมคาย+เยโนเวฟาไพศรี+ญาติพี่น้องตระกูลผิวจันทร์
และยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเสงีย่ม+มารอีาหวล+ฟิลปิประทปี+          
เปโตรเสถยีร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนคิม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทอืง+       
มารอีาบญุธรรม+เยโรมปลัง่+อันนาไร+เปโตรหวล+มารอีาชนิ+โทมสัเฉลมิพล+มารอีาสมใจ+         
ยอแซฟเวา้+เซซลีอีาเหรยีญ+ยอแซฟไล+้ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+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+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+           
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม มิสซาที่วัดน้อยช้ัน 3 บ้านพักพระสงฆ์ 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม มิสซาที่วัดน้อยช้ัน 3 บ้านพักพระสงฆ์ 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันพุธที่ 30 ธันวาคม มิสซาที่วัดน้อยชั้น 3 บ้านพักพระสงฆ์ 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม มิสซาออนไลน์ส่งท้ายปีเก่า เวลา 19.00 น.  

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม มิสซาออนไลน์ต้อนรับปีใหม่ เวลา 09.00 น. 

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม  มิสซาที่วัดน้อยช้ัน 3 บ้านพักพระสงฆ์ 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+                 
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+เปาโลเชาวลิต  ขมเล็ก (ครบ 4 ปี)+ยวงบุญเรือง+         
ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอแซฟประสิทธิ์+ยอห์นวิมล+ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+  
ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

* เงินถุงทาน  วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม   เป็นเงิน 6,742 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 690 บาท 
* ฉลองวัด  -  
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(19-24 ธนัวาคม 2020) 
เสาร์ที่ 19 ธันวาคม  800 บาท อังคารท่ี 22 ธันวาคม 1,360 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 1,120 บาท 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 3,280 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,296 บาท เขา้สภาอภบิาล  984 บาท) 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีมิสซาออนไลน์วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ผ่านช่องทางเพจ

เยาวชนวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
2. วันนี้ หลังมิสซาสาย ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม   ณ   ห้องประชุมเกิดสว่าง 
3. เชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีมิสซาออนไลน์ (ส่งท้ายปีเก่า) วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม เวลา 

19.00 น. และพิธีมิสซาออนไลน์ (ต้อนรับปีใหม่) วันศุกร์ที่ 1 มกราคม เวลา 09.00 น. 
4. มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ภาคจันทบุรี) จะจัดส่งเจ้าหนา้ทีม่าเพ่ือสญัญาสทิธกิารเช่า 

และสัญญาเช่า เขตวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 ถึง 
วันอาทิตย์ที่  17 มกราคม เวลา 09.00 - 15.00 น. (นําบัตรประชาชนมาด้วย) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเภทการเช่า     อัตราเช่า ต่อปี 
 1. ที่อยู่อาศัยทั่วไป    700 บาท / ไร่ 
 2. การค้า หรือพานิชย์    700 บาท / ไร่ 
 3. บ่อปลา หรือการเกษตร   700 บาท / ไร่ 
 4. ภาษีท่ีดิน   มิสซังฯจะเรียกเก็บจากผู้เช่าในวันทําสัญญา 
 5. ภาษีสิ่งปลูกสร้าง ผู้เช่าที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ชําระกับราชการด้วยตนเอง 


