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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1666 วันอาทิตย์ท่ี 26 ธันวาคม ค.ศ.2021 
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“พระนางประสตูพิระโอรส ทรงใชผ้า้พนัพระวรกายพระกมุารนัน้ แลว้ทรงวางไวใ้นรางหญา้”  



 

2 

พระวรสารนักบุญลูกา ลก 2 : 41-52 
 โยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้า เคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาล 
ปัสกาทุกปี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ข้ึนไป
กรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของเทศกาลนั้น เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ 
แต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้ เพราะคิดว่า พระองค์
ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทาง เมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้ว โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์
ตามหาพระองคใ์นหมูญ่าตแิละคนรูจ้กั เมือ่ไมพ่บจงึกลบัไปกรงุเยรซูาเลม็ เพ่ือตามหาพระองคท์ีน่ัน่  
 ในวันที่สามโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์พบพระองค์ในพระวิหารประทับนั่งอยู่
ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจ   
ในพระปรีชาที่ทรงแสดงในการตอบค าถาม เมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์เหน็พระองค์
ก็รู้สึกแปลกใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ท าไมจึงท ากับเราเช่นนี้      
ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก” พระองค์ตรัสตอบว่า  “พ่อกับแม่ตามหาลูกท าไม 
พ่อแม่ไม่รู้หรือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก” โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์
ไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส 
 พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดา และเชื่อฟังท่านทั้งสอง 
พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย พระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งใน
พระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตรข์องพระเจา้และตอ่หนา้มนษุย ์ 

 
 

 
สุขสันต์สมโภชพระคริสตสมภพแด่พี่น้องท่ีเคารพทุกท่าน 
 

พ่ีน้องครับ ถ้าจะอวยพรให้มีความสุข สุขมาก สุขที่สุด ก็ไม่มีเทศกาลไหนจะเอ้ือ
ได้มากไปกว่าเทศกาลคริสต์มาสที่มาถึงนี้ 

มิสซาเวลาเที่ยงคืน (เดี๋ยวนี้ไม่จ าเป็นต้องท าเที่ยงคืน แต่ขอให้ท าตอนกลางคืน
ของวันที่ 24 ธันวาคม) เริ่มด้วยพระวาจาของพระเจ้าจากหนังสือประกาศกอิสยาห์      
9:1-6 ซึ่งแก่นของเนื้อหาคือ บุตรชายคนหนึ่งเกิดมาเพ่ือเรา คือ เป็นของขวัญที่พระเจ้า
ประทานมาเพ่ือเรา 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ในบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลเขียนถึงทิตัสบทที่ 2 เน้นถึงพระหรรษทานของ
พระเจ้าซึ่งปรากฏขึ้น เพ่ือช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น เราไม่ต้องรอคอยอีกต่อไป  
แต่เป็นความจริงที่มาถึงแล้ว ครบสมบูรณ์แล้ว 

แต่ที่น่าขอบคุณที่สุดก็คือ การเล่าเรื่องการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าโดยนักบุญ  
ลูกา 2:1-14 ท าให้เรื่องเล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในบรรดาเรื่ องเล่า ในพระคัมภีร์  
เป็นแรงบันดาลใจให้ภาพวาดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และดนตรีที่ไพเราะลึกซึ้งเกิดขึ้นมาทุกยุค
ทุกสมัย แม้เด็กเล็กๆ ก็รู้เรื่องการส ารวจส ามะโนประชากร ผ้าพันพระกุมาร รางหญ้า
และคอกสัตว์ พวกชุมพาบาล และเสียงเพลงของบรรดาทูตสวรรค์ แต่รายละเอียดเน้นใน
จุดประสงค์ 2 ประเด็นด้วยกัน คือ ประการแรก พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาจริงใน
ศตวรรษที่หนึ่ง และเรื่องได้เชื่อมโยงไว้ว่ามาจากตระกูลดาวิด การบังเกิดมาในโลกที่
อาณาจักรโรมันเป็นเจ้าครอบครองชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าทรงบังเกิดมาจริงในเวลานั้น      
ณ สถานที่นั้น ท่ามกลางประชาชนเหล่านั้น 

 
ขอใหเ้สยีงเพลงสรรเสรญิพระกอ้งกงัวานอยูใ่นจติใจของเรา สขุสนัตวั์นครสิตม์าส  

 
     คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่26 ธันวาคม 2021 

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม (มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 10.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ทุกครอบครัว 
วนัอาทติย์ที ่26 ธันวาคม  (มสิซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ   
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+
ครอบครวัรายะกุญชร+คุณสมเชาว ์  ศริชิล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ี               
ครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคุณวนิัย-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง 
ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุอุบล-คณุอุไร  พรมสาร 
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อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญส่ง+
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+     
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+       
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู           
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+           
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์             
ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+ญาตพิีน้่องตระกูลเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+อนันานาตยา+       
ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+เปโตรเยีย่ม+        
อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+มารอีาเสยีง+มารอีาบุญช่วย+ฟรงัซสิชื่น+มารอีาทองใบ+
โรซาเป่ียม+เปโตรยู+้คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ู   
ยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+               
เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+         
ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์      
ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+มารอีาสายสุนีย+์        
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+วญิญาณ
ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+มารต์โินน้อย+         
ยอแซฟนิด+มารอีาจ าปา+นายพรชยั จ าปีรตัน์+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกูลพรมสาร 
เอีย่มสะอาด และลีกุ้ล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซลีอีากมิเซยีน+ยอแซฟซาลอน+
เทเรซาละเมยีด+เทเรซาสมปอง+ย.บปัตสิตอ์ดุล+มารอีาสุจติรา+เปโตรทองหล่อ+ 
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เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+เปโตรชม+เยโนเวฟามว้น+มารอีาพดั+มารต์นิพรชยั+        
ลซูอีาส าออย+ยอแซฟโอภาส+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สุข+ยา่แดง+    
ยา่มา+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรเสงีย่ม+
มารอีาหวล+ฟิลปิประทปี+เปโตรเสถยีร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+               
ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทอืง+มารอีาบุญธรรม+เยโรมปลัง่+      
อนันาไร+เปโตรหวล+มารอีาชนิ+มารอีาเผื่อน+ยอแซฟกุน+ยอแซฟหวล+              
เซซเีลยีถวลิ+เทเรซาประไพ  คนูา (ครบ 100 วนั)+ยอแซฟแฉลม้+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลคนูา ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณใน
ไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และ
ลูกๆหลานๆ+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ   ดีศรี+
ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคุณสมคิด  เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-       
คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพ่ีน้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+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+  
ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+          
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+          
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ยอแซฟกอง+ 
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อักแนสสาย+อันนาซาริน+อันนาสนิท+ยอกอบพาที+เปโตรประเสริฐ+เปาโลส่วน+      
เซซีลีอาลาวัลย์+ยอแซฟพยนต์+เปาโลเชาวลิต  ขมเล็ก (ครบ 5 ปี)+ยวงบุญเรือง+    
ม.มักดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+ยากอบประพรึก+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับ
ไปแล้วทุกดวง+ยวงประสาท   ยุ่นประยงค์ (ครบ 100 วัน)+ยวงบุญเรือง+               
ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+          
ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+         
โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+           
อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+         
ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรชั+               
เปโตรทนงศกัดิ+์มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+  
มารีอาวิภาพร+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+
เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+
เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+ออกัสตินวิชา+   
อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+    
ม.มักดาฯบุญมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วินเซนตป์ระสาท+ยอห์นวิมล+      
ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+  
เทเรซาประไพ+มาการีโอประดัง+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+     
มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+        
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+              
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+     
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
ยวงบอสโกพยงค์+เยโนเวฟากิมฮง+ยอแซฟชุ้น+เปโตรเชาว์  เหยน้อย (ครบ 100 วัน)
+ฟิลิปเกรียงไกร+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มี
ใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 2 มกราคม สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์             
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
2 เชิญชวนพี่น้องซื้อ ไบเบิล ไดอารี่ 2022 ในราคาพิเศษ เล่มละ 100 บาท (จากราคา

ปกติ เล่มละ 120 บาท)  เพ่ือน าไปอ่านเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตจิตคริสตชน 
3. วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาส่งท้ายปีเก่า เวลา 19.00 น.        

(ไม่มีสวดข้ามปี แต่จะตีระฆัง เวลาเที่ยงคืน) 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 2,108 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม  (สาย)  เป็นเงิน 4,709 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 1,695 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 300 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ยากอบสัมฤทธิ์  ฝ่นเรือง (ครบ 100 วัน)+เปาโลเวโร+เยโนเวฟาส าเนียง+   
มารีอาหลวน+เซเฟรีนุสส าราญ+นายส ารวย+ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 29 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม มิสซาส่งท้ายปีเก่า เวลา 19.00 น.  

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม มิสซาต้อนรับปีใหม่ เวลา 10.00 น. 
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4. วันเสาร์ที่ 1 มกราคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาต้อนรับปีใหม่ เวลา 10.00 น.      
(งดมิสซาค่ า) หลังมิสซามีค านับพระสงฆ์-ซิสเตอร์ 

5. ผูป้กครองทา่นใดทีป่ระสงคจ์ะน าบตุร-หลานมาลา้งบาป โปรดแจง้ไดท้ีธ่รุการวดั พรอ้มทัง้เอกสาร 
ก าหนดลา้งบาป คอื วนัอาทติยท์ี ่2 มกราคม 2022  (ชว่งหลงัมสิซาสาย) 

6. วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุมเวลา 13.00 น.    
ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

7. มสิซงัโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ (ภาคจนัทบรุ)ี จะจดัสง่เจา้หนา้ทีม่าเพ่ือท าสญัญาสทิธกิารเชา่ และ
สญัญาเชา่ เขตวดันกับญุฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่ตัง้แตว่นัพฤหสับดทีี ่ 13 ถงึ วนัอาทติยท์ี ่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 72 ป ี ประชาสงเคราะหร์ว่มใจ             
ผูเ้ชา่ตอ้งนําบตัรประชาชน มาประกอบการทําสญัญา และลงนามดว้ยตนเอง   

 โดยช าระคา่เชา่ทีด่นิ 700 บาท / ไร ่ซึง่มรีายละเอียด ดงันี ้
 วนัพฤหสับดทีี ่13 มกราคม รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่1 
 วนัศกุรท์ี ่14 มกราคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่2 และหมู ่3 
 วนัเสารท์ี ่15 มกราคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลทา่ขา้ม 
 วนัอาทติยท์ี ่16 มกราคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกเพลาะ ต าบลหนองตนีนก  
      ต าบลสบิเอ็ดศอก ต าบลสระสีเ่หลีย่ม และเขตทีด่นิอ่ืน  ๆ
ขอให้ท่านมาตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้เช่า หากปรากฏว่า ชื่อ-นามสกุล และจํานวนเนื้อท่ี
ของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ท่านติดต่อขอแก้ไข   โดยทําเป็นคําร้องตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนดยื่นต่อเจ้าอาวาสของวัด เพื่อตรวจสอบหลักฐาน 
8. จะมีพิธีโปรดศีลก าลังแขวงหัวไผ่ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022 ที่วัดของเรา   

เชิญชวนพ่ีน้องที่มีลูกหลานที่ยังไม่ได้รับศีลก าลัง  ซึ่งไม่เรียนอยู่ที่โรงเรียน
ประชาสงเคราะห์ มาสมัครที่ห้องธุรการ  หลังปีใหม่แล้ววัดจะเริ่มทบทวนค าสอน 
ในวันอาทิตย์ เพ่ือเตรียมรับศีลก าลัง 

ประกาศแต่งงาน (คร้ังที่ 1) 
ระหว่าง เปโตร มานะ  ยุ่นประยงค์ บุตรของ เปโตร จ านงค์   ยุ่นประยงค์ และ มอนิกา 
ทองเจือ   อ่วมเกษม สมรสกับ มารีอา ธัญชนก  สวัสดี บุตรีของ อันตน จรูญ และ  
เทเรซา อารมณ์   สวัสดี ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีศีลสมรส ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 
เวลา 16.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่  

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


