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ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1667 วันอาทิตย์ท่ี 2 มกราคม ค.ศ.2022 
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“เมื่อเห็นดาว... บรรโหราจารย์มีความยินดี... เขาเขา้ไปในบา้นพบพระกมุาร... 
จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์”  
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 2 : 1-12 
 ในรชัสมยักษตัรยิเ์ฮโรด พระเยซเูจา้ประสตูทิีเ่มอืงเบธเลเฮมในแควน้ยเูดยี โหราจารยบ์างทา่น
จากทศิตะวนัออกเดนิทางมายงักรงุเยรซูาเลม็ สบืถามวา่ “กษตัรยิช์าวยวิทีเ่พ่ิงประสตูอิยูท่ีใ่ด พวกเรา
ไดเ้หน็ดาวประจําพระองคข์ึน้ จงึพรอ้มใจกนัมาเพ่ือนมสัการพระองค”์ เมือ่กษตัรยิเ์ฮโรดทรงทราบขา่ว
นี ้ พระองคท์รงวุน่วายพระทยั ชาวกรงุเยรซูาเลม็ทกุคนตา่งกว็ุน่วายใจไปดว้ย พระองคท์รงเรยีก
ประชมุบรรดาหวัหนา้สมณะและธรรมาจารย ์ ตรสัถามเขาวา่ “พระครสิตจ์ะประสตูทิีใ่ด” เขาจงึทลู
ตอบวา่ “ในเมอืงเบธเลเฮม แควน้ยเูดยี เพราะประกาศกเขยีนไวว้า่ เมอืงเบธเลเฮม ดนิแดนยดูาห ์    
เจา้มใิชเ่ลก็ทีส่ดุในบรรดาหวัเมอืงแหง่ยดูาห ์ เพราะผูน้ําคนหนึง่จะออกมาจากเจา้ ซึง่จะเปน็ผูน้าํ
อิสราเอล ประชากรของเรา” 
 ดงันัน้ กษตัรยิเ์ฮโรดทรงเรยีกบรรดาโหราจารยม์าเฝา้เปน็การสว่นพระองค ์ ทรงซกัถามถงึวนั
เวลาทีด่าวปรากฏ แลว้ทรงใชบ้รรดาโหราจารยไ์ปทีเ่มอืงเบธเลเฮม ทรงก าชบัวา่ “จงไปสบืถามเรือ่ง
พระกมุารอยา่งละเอียด และเมือ่พบพระกมุารแลว้ จงกลบัมาบอกใหเ้รารู ้เราจะไดไ้ปนมสัการพระองค์
ดว้ย” เมือ่บรรดาโหราจารยไ์ดฟั้งพระด ารสัแลว้กอ็อกเดนิทาง ดาวทีเ่ขาเหน็ทางทศิตะวนัออกปรากฏ
อีกครัง้หนึง่น าทางให ้ และมาหยดุนิง่อยูเ่หนอืสถานทีป่ระทบัของพระกมุาร เมือ่เหน็ดาวอีกครัง้หนึง่
บรรดาโหราจารยม์คีวามยนิดยีิง่นกั เขาเขา้ไปในบา้น พบพระกมุารกบัพระนางมารยีพ์ระมารดา       
จงึคกุเขา่ลงนมสัการพระองค ์แลว้เปดิหบีสมบตันิ าทองค า ก ายาน และมดยอบ ออกมาถวายพระองค ์
แตพ่ระเจา้ทรงเตอืนเขาในความฝนัมใิหก้ลบัไปหากษตัรยิเ์ฮโรด เขาจงึกลบัไปบา้นเมอืงของตนโดยทางอ่ืน  

 
 

 
สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องทุกท่าน 
 พ่อเชื่อว่า พ่ีน้องมีความชื่นชมยินดี มีความสุข โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ 
และสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าในวันขึ้นปีใหม่ 
 ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย สภาอภิบาลของวัดแห่งหนึ่ง จัดแสดงละคร
คริสต์มาส เด็กๆนักแสดงทุกคนถูกขอร้องให้เก็บบทบาทของตัวเอง เป็นความลับต่อ
ครอบครัว โดยเฉพาะหนูน้อยมิตเชล เพราะเธอได้รับบทบาทที่ส าคัญมาก 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 เมื่อถึงการแสดงวันคริสต์มาส คุณครูก็เริ่มบรรยาย “เมื่อพระเยซูเจ้าทรงบังเกิด 
ดาวสุกใสปรากฏขึ้นเหนือถ้ําเลี้ยงสัตว์  หนูน้อยมิตเชลลุกขึ้นหยิบดวงดวงใหญ่ ไปยืนหลัง
มารีย์ และโยเซฟ และชูดาวสูงจนสุดแขนเพื่อให้ทุกคนเห็น 
 เมื่อคุณครู บรรยายถึงคนเลี้ยงสัตว์ และต่อด้วยโหราจารย์สามคน มิตเชลก็โบก
ดาวขึ้นลงอย่างตื่นเต้นดีใจ เพ่ือนําทางคนเลี้ยงแกะ และโหราจารย ์มาหาพระกมุารเยซทูีถ่้ํา” 
 ขณะกลับบ้าน มิตเชลบอกกับพ่อ-แม่ ด้วยความภาคภูมิใจว่า “หนูได้เล่นบทบาท
ส าคัญท่ีสุดเลยค่ะ ก็เพราะว่าหนูเป็นคนน าทางให้ทุกคน ให้ได้มาพบพระเยซูเจ้าค่ะ” 
 พ่ีน้องครับ วันนี้เราสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ และเป็นวันยุวธรรมทูตสากล 
ซึ่งส่งเสริมให้เด็กๆเป็นผู้ประกาศข่าวดี 
 เชิญชวนพวกเราด าเนินชีวิตคริสตชนอย่างดี เป็นเหมือนดาวที่ส่องสว่างน าทาง
ลูกหลาน และคนที่อยู่รอบข้างมาพบกับพระเยซูเจ้า ไม่ใช่เฉพาะช่วงคริสตมาส 
และปีใหม่เท่านั้น แต่ทุกๆวันตลอดไป 

ขอพระอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่2 มกราคม 2022 

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม (มสิซาต้อนรับปีใหม่ เวลา 10.00 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 
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+                  
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+               



 

4 

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+   
ยวงบอสโกพยงค์+เยโนเวฟากิมฮง+ยอแซฟชุ้น+เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+
เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมทรง+
ฟิลิปเล็ก+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 

วนัอาทติย์ที ่2 มกราคม  (มสิซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ   
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+
ครอบครวัรายะกุญชร+คณุสมเชาว ์  ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ี               
ครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยู่บาง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง 
ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร  พรมสาร+โทมสัณรงค+์
มารอีาประยรู+ยอแซฟนิรนัดร+์มารอีานนัทดิา+นายสมชาต ิหนูงาม+           
ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุชวลติ  วทานิยานนท ์
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบั 
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ไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญสง่+เปาโลแกว้+      
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+             
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+         
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+                
องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
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 ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+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+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+         
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+        
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจ าลอง+               
มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+           
เปาโลวรายุทธ+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+
ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลี้ยง+ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกลู  
พรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟเหลีย่น+มารอีาเงก็+มารอีาหล+ี           
เทเรซายุพนิ+ม.มกัดาฯสม้ลิ้ม+ฟิลปิสรุนิทร+์มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+               
ยอแซฟประเทอืง+เยโรมปลัง่+อนันาไร+ญาตพิีน้่องตระกลูหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุ๊ย+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสมเกลี้ยง+ฟิลปิช่วง+                
เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉํา่+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+       
มารอีาอนงค+์มารอีากมิบ๊วย+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์  
เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+              
มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์       
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เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชุมพร+        
เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั       
วงษ์แกว้+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอ ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+                
เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ์   สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่อง
ตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง 
เสรมิสกุล+อากาทาจ าเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+อากาธาบุญลาภ          
สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลู     
แสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+          
เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+                
ย.บปัตสิต์ปีเธอ+โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+            
เยโนเวฟายุพา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+
เปาโลธวชัชยั+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มี
ใครคดิถงึ  

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม  (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+
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+  
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+        
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+                     
ยอแซฟกอง+อักแนสสาย+อันนาซาริน+อันนาสนิท+ยอกอบพาที+เปโตรประเสริฐ+
เปาโลส่วน+เซซีลีอาลาวัลย์+ยอแซฟพยนต์+ฟิลิปเล็ก  หนูงาม+เปโตรชม+                
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เงินถุงทาน วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม   เป็นเงิน 11,340 บาท  
  วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม   เป็นเงิน 3,349 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม  (สาย)  เป็นเงิน 4,179 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 4,598 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,350 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 4 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 5 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. 
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 9 มกราคม ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง  
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 

มารีอาปรางค์+ม.มักดาฯแพร+เปาลาประยูร+เปโตรอั๋น+โรเบิร์ตสนชัย+                   
น.ส.กนกวรรณ+เอากุสตินโนประโยชน์+มอริสกิมซัว+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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2. วันนี้ หลังมิสซาสาย มีพิธีล้างบาปเด็ก 
3. ผู้เช่าที่ดินที่เสียชีวิต ให้ทายาทมาด าเนินการโอนสิทธิ์ให้ถูกต้องตามระเบียบของผู้เช่า      

(ดูรายชื่อผู้เช่าเสียชีวิตได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัด) 
4. วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย ในวันศุกร์ต้น

เดือนตามปกติ 
5. วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุมเวลา 13.00 น.    

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
6. 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 
 

ประกาศแต่งงาน (ครั้งที่ 2) 
ระหว่าง เปโตร มานะ  ยุ่นประยงค์ บุตรของ เปโตร จ านงค์   ยุ่นประยงค์ และ มอนิกา 
ทองเจือ   อ่วมเกษม สมรสกับ มารีอา ธัญชนก  สวัสดี บุตรีของ อันตน จรูญ และ  
เทเรซา อารมณ์   สวัสดี ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 
เวลา 16.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


