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ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1663 วันอาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคม ค.ศ.2021 
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงท าทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด” 

(ลก 3:4)  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 3 : 1-6 
 ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลพระจักรพรรดิทิเบรีอัส  ปอนทิอัสปีลาตเป็นผู้ว่าราชการ
แคว้นยูเดีย  กษัตริย์เฮโรดทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลี  ฟีลิปพระอนุชาทรงเป็น
เจ้าปกครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติส  ลีซาเนียเป็นเจ้าปกครองแคว้นอาบีเลน 
อันนาสและคายาฟาสเป็นหัวหน้าสมณะ พระวาจาของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรของ 
เศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร เขาจึงไปทั่วแม่น้้าจอร์แดน เทศน์สอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดง
การเป็นทุกข์กลับใจเพ่ือจะได้รับการอภัยบาป ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือบันทึก
ของประกาศกอิสยาห์ว่า 
 “คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า    
จงทําทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม ภูเขาและเนินทุก
แห่งจะถูกปรับให้ต่ําลง ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง ทางขรุขระจะถูกทําให้
ราบเรียบ แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า”  

 

 

 

 

สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน  
พ่ีน้องที่รัก เราเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ในสัปดาห์ที่ 2 แล้ว 

ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ไม่เพียงเป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมสิ่งต่างๆ 
ภายนอกเพ่ือเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ แต่ควรเป็นเวลาของการไตร่ตรองชีวิต ด้วย
การกลับใจจากภายใน พระวรสารวันนี้ได้ให้ค้าตอบแก่เราว่าควรเตรียมตัวต้อนรับการ
เสด็จมาของพระคริสตเจ้าอย่างไร จงเตรียมจิตใจและชีวิตของเรา ด้วยการเป็นทุกข์กลับ
ใจและเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ 

เพ่ือเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรง คริสตชนต้องไม่หันกลับไปเดินใน
หนทางแห่งบาปที่เคยกระท้า เช่น การปล่อยตัวตามกิ เลสตัณหา ความเห็นแก่ตัว 
ความอิจฉาริษยา การนินทาว่าร้าย ต่างๆ นานา ความโลภ หรือการทะเลาะเบาะแว้ง        
ศิษย์พระคริสต์ต้องกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ เราต้องเป็นทุกข์ถึงบาปและให้
อภัย และด้าเนินชีวิตเป็นเครื่องมือที่ดีของพระเจ้าในชีวิตประจ้าวัน มีชีวิตคริสตชนให้
สมกับเป็นลูกของพระ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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การเสด็จมาของพระเยซูเจ้า เป็นเหตุการณ์ส้าคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 
พระเจ้าได้ส่ง ยอห์น บัปติสต์ให้มาเตรียมทางล่วงหน้า เราไดเ้หน็บทบาทของยอหน์ บปัติสต์ 
ผู้ที่พระเจ้าส่งมาล่วงหน้า ในการเป็นเสียงร้องในถิ่นทุรกันดาร ประกอบพิธีล้างในแม่น้้า
จอร์แดนและเตือนประชาชนให้เป็นทุกข์กลับใจ เพ่ือได้รับการอภัยจากพระเจ้า 

ให้เราได้เตรียมทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอก และสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเรา ให้พร้อมรับ
เสด็จพระคริสตเจ้า ผู้ที่ก้าลังจะบังเกิดมา ขอให้พระองค์ลงมาบังเกิดในจิตใจของเราแต่
ละคน 

 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย  

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่5 ธันวาคม 2021 

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม (มสิซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณขจิตศักด์ิ-คุณโสภิษ      
ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-           
คุณสมชาย ดีศรี+โมทนาคุณแม่พระ+ครอบครัวจันทร์เกตุ+ครอบครัวมารพีิทักษ์+
ครอบครัวคุณวงษ์ รุง่เรือง+ครอบครัวคุณสมัคร วิเศษเธียรกุล และลูกๆ หลานๆ+       
ครอบครัวคุณลําดวน แพงไพรี และลูกๆ หลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                  
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+            
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                        
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มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+              
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+    
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักด์ิ+
เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+      
เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+      
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไป
แลว้ทุกดวง+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+          
เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วินเซนต์ประสาท+
ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+       
ซิกส์โตชนะ+เทเรซาประไพ+มาการีโอประดัง+วิญญาณพระสงัฆราช พระสงฆ์ และนักบวช 
ทุกดวง+เปโตรฟาย+มารีอาพริง้+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเล่ียม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+คณุพอ่เกโก+  
พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+        
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+        
อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมทรง+ฟิลิปเล็ก+เปาโลเชื่อม+อันนาทองอยู่+  
ฟรังซิสกิ่ง+เปาโลฮุ้นเจ๊ียว+เปาโลสนิท+เปโตรสมาน+ฟิลิปองอาจ+มารีอาเล็ก+             
เซซีลีอาน้อย+เซีซีลีอาบุญรอด+มาร์โกสุชิน+เอากุสตินสวาท พรมสาร+วิญญาณในไฟ
ชําระ+ เปโตรหลุยส์+เทเรซามารี+เทเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุ่ม+             
ยอแซฟเอ็งเตี้ยง+มารีอากิมย้ง+คุณพ่อสเตเฟนวินัย+ดอมินิกหรั่ง+เทเรซาสายหยุด+       
เปโตร สมภพ+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีคร
คดิถงึ 

วนัอาทติย์ที ่5 ธันวาคม  (มสิซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ   
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+
ครอบครวัรายะกุญชร+คณุสมเชาว ์  ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ี               
ครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยู่บาง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและ 
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พีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โทมสัณรงค+์มารอีาประยรู+ยอแซฟนิรนัดร+์                 
มารอีานนัทดิา+นายสมชาต ิหนูงาม 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญสง่+เปาโลแกว้+      
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+        
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลําพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+   
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+                
องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+               
ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+
มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุ่นประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+     
เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+
มารอีาสมจติ+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
โทมสัประชา  หนูงาม+อนันานาตยา+ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+   
เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+เปโตรเยีย่ม+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+มารอีาเสยีง+          
มารอีาบุญช่วย+ฟรงัซสิชื่น+มารอีาทองใบ+โรซาเป่ียม+เปโตรยู+้คณุพอ่เกโก+
พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+    
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+            
เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+       
เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+               
ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายุทธ+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจาํปา+นายพรชยั จาํปีรตัน์+
วญิญาณญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร เอีย่มสะอาด และลีกุ้ล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+     
เซซลีอีากมิเซยีน+ยอแซฟซาลอน+เทเรซาละเมยีด+เทเรซาสมปอง+ย.บปัตสิตอ์ดุล+ 
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มารีอาสุจิตรา+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+ยอแซฟเหล่ียน+มารีอาเง็ก+มา
รีอาหลี+เทเรซายพุิน+ม.มกัดาฯสม้ลิม้+ฟิลปิสรุนิทร+์มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+ยอ
แซฟประเทอืง+เยโรมปลัง่+อนันาไร+ญาตพิีน้่องตระกลูหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+
เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+  
ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+     
อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์          
เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+                
เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+
ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั วงษ์แกว้+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+       
อากาทาขนุทอง+เบเนดกิต์บรรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ์       
สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+
อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกุล+อากาทาจาํเนียร+ยออากมิทนิพร+              
ยอแซฟสมภพ+เซบาสเตยีนวเิชยีร+เปโตรโหลย+อนันาเพยีร+ยอแซฟน้อม+            
อนันาเพีย้น+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ หน่ายคอน และรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+อนัตนโสภณ (ครบ 100 วนั)+โรซาสมทรง+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง 
ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+             
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+            
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+               
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+      
มารีอาหญิงใหญ่ เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็  บญุเสรมิ+ 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...โทมัสอ านวย  ทองเหลือง (ครบ 5 ปี) 

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+  
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+        
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+                 
ฟิลิปเล็ก  หนูงาม (ครบ 3 ปี)+เปโตรชม+มารีอาปรางค์+ม.มักดาฯแพร+           
เปาลาประยูร+เปโตรอั๋น+โรเบิร์ตสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+เอากุสตินโนประโยชน์+    
มอริสกิมซัว+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มี
ใครคิดถึง 

* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจ้าเดอืนพฤศจกิายน 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน 35,490 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 860 บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ้าเดอืนพฤศจกิายน 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 8,700 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 271 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลส้าหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วัด  24,843 + 860 + 6,090 + 271 บาท เขา้สภาอภบิาล  10,647 
+ 2,610 บาท) 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 12 ธันวาคม สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า   
เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องร่วมยินดีกับคุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

โอกาสฉลองศาสนนาม  และขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุมเวลา 
13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

3. วันจันทร์ที่ 6 - อังคารที่ 7 ธันวาคม งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
4. เชิญชวนพี่น้องส่งบุตรหลานเข้าบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา ปีการศึกษา ค.ศ.2022 

สอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ หรือที่ห้องธุรการ โดย
ผู้ปกครองต้องพาผู้สมัครไปพบคุณพ่ออธิการ ในวันศุกร์ที่ 10 ธนัวาคมนี ้ทีบ่า้นเณร
พระหฤทัยศรีราชา 

5. วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคมนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่  
ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม ดังต่อไปนี้ 

 07.30 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
 09.00 น. กิจกรรมนันทนาการ / ออกก้าลังกาย 
 10.00 น. ร่วมพิธีมิสซา 
 11.30 น. กิจกรรม (ต่อ) 
   ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน / กิจกรรมวันเกิด 
 12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
6. เนื่องจากสถานการณ์โควิด วัดของดการอวยพรพระกุมารตามบ้าน 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน (ค้่า)  เป็นเงิน 3,925 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน (สาย) เป็นเงิน 6,661 บาท 
                                     (เย็น) เป็นเงิน 1,030 บาท 
  เงินท้าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,800 บาท 


