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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 3:1-12 
 ในครั้งนั้น ยอห์น ผู้ท าพิธีลา้งมาประกาศสอนในถิ่นทุรกันดารแห่งยูเดีย ยอห์นกล่าวว่า 
“จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” ยอห์นผู้นี้คือผู้ที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงวา่ 
 คนคนหนึง่รอ้งตะโกนในถิน่ทรุกนัดารวา่  
 “จงเตรยีมทางขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ จงทําทางเดนิของพระองคใ์หต้รงเถดิ” 
 ยอห์นนุ่งห่มด้วยผ้าขนอูฐ มีสายหนังรัดเอว กินตั๊กแตนและน้ าผึ้งป่าเป็นอาหาร 
ประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็ม จากทั่วแคว้นยูเดีย และจากทั่วเขตแม่น้ าจอร์แดนพากันไปพบเขา 
รับพิธีล้างจากเขาในแม่น้ าจอร์แดนโดยสารภาพบาปของตน 
 เมื่อยอห์นเห็นชาวฟาริสีและสะดูสีหลายคนมารับพิธลี้าง จึงกลา่วว่า “เจ้าสัญชาตงิูร้าย 
ผู้ใดแนะน าเจ้าให้หนีการลงโทษที่ก าลังจะมาถึง จงประพฤตตินให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิด
อย่าอวดอ้างเองว่า “เรามีอับราฮัมเป็นบิดา” ข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายวา่ พระเจา้ทรงบนัดาล
ให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นลูกของอับราฮัมได้ บัดนี้ขวานก าลังจ่ออยู่ที่รากของต้นไม้แล้ว ต้นไม้
ต้นใดที่ไม่เกิดผลดีจะถูกโค่นและโยนใสไ่ฟ ขา้พเจ้าใชน้้ าท าพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย เพื่อให้
ส านึกผดิกลับใจ แต่ผูท้ี่จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอ านาจยิ่งกวา่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่สมควร
แม้แต่จะถือรองเท้าของเขา เขาจะท าพิธีลา้งให้ท่านเดชะพระจติเจา้และไฟ เขาก าลงัถอืพลัว่อยูแ่ลว้ 
จะช าระลานนวดข้าวให้สะอาด จะรวบรวมข้าวใส่ยุง้ ส่วนฟางนัน้จะเผาทิ้งในไฟทีไ่ม่รู้ดับ”  

 
 

 
พี่น้องที่รัก 
 ในสมัยก่อน บรรพชนของคนอังกฤษ มีวิธีลงโทษคนท่ีท าผิดท่ีค่อนข้างโหดร้าย    
ชายคนหนึ่งถูกจับได้ว่า ขโมยแกะ เจ้าหน้าที่ส่ังให้ตีตราบนหน้าผากของเขาเป็นอักษร S.T.  
ซึ่งย่อมาจากค าว่า Sheep Thief (โจรขโมยแกะ) 
 ชายคนนี้ใช้เวลาตลอดชีวิตของเขา พยายามท าความดี เพื่อลบล้างความผิด ท่ีตราไว้
บนหน้าผากของเขา และเขาก็ท าได้อย่างยอดเย่ียม 
 เมื่อหลานๆของเขา ถามลูกๆของเขาว่า ค านี้ย่อมาจากอะไร ลูกๆของเขาจะตอบ
เด็กๆว่า “ย่อมาจากค าว่า Saint (นักบุญ)” 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 ในพระวรสารวันนี้ นักบุญยอห์น แบปติสต์  เตือนใจเราว่า “จงกลับใจเถิด 
อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” 
 นักบุญเปาโลในบทอ่านท่ีสอง บอกเราว่า “ขอให้พระเจ้าผู้ประทานความพากเพียร 
และการปลอบใจ โปรดให้ท่านเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันตามแบบฉบับของพระคริสตเยซู” 
 เชิญชวนพี่น้อง ใช้ช่วงเวลาเตรียมรับเสด็จพระครสิตเจา้นี ้ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของตนเอง 
ท่ีเป็นสาเหตุท าให้ครอบครัวของเรา คนรอบข้างเรา ขาดสันติสุข ไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน 
 ขอพระเจ้าประทานความพากเพียร และปลอบใจพวกเราแต่ละคน ให้เราแต่ละคน 
ช่วยกันสร้างสันติสุข และความเป็นหน่ึงเดียวกันในครอบครัว และในชุมชนของพวกเรา 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 4 ธันวาคม 2022 

วนัเสารท่ี์ 3 ธนัวาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ีดศีร+ีคณุชยัณรงค+์คณุขจติศกัดิ+์คณุภรูณิฐั      
ดศีร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัดิ-์คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์            
ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มสําอาง+ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+  
คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร+ีครอบครวัจหูง+ีครอบครวัขนัอาสา+ครอบครวัหนงูาม+ครอบครวัวงษแ์กว้ 
อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+            
ฟรงัซสิเสนาะ+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+มคีาแอลตี+๋อกัแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติ+     
เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาต+ิ อนัเดรสมชยั+ลชูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+      
โทมสัประยงค+์มารอีาลําเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ย.บปัตสิตน์ยิม+             
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารอีาประยงค+์เทเรซาสนุยี+์มารอีาอนงค+์มารอีาจําป+ีเทเรซามาล+ี        
มารอีาวภิาพร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+กาทารนีาชัน้+ยวงประสงค+์    
มคีาแอลฤทยั+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์
ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญตั+ิยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+กาทารนีาโสมนสั+รอ็คธนัวา+คณุพอ่เกโก+
พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+  
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ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+
เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ียอแซฟชชูาต+ิออกสัตนิวชิา+อานาสตาเซยีประวตั+ิ           
เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพิีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลโห+อนันาหรุน่+            
เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สดุ+เปโตรยิว้+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์
มารอีาประไพ+วนิเซนตป์ระสาท+ยอหน์วมิล+ยอแซฟแดง+เทเรซากมิเสยีง+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+       
อบูลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+มาการโีอประดงั+ยอแซฟวนัชยั+วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทกุ
ดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟลิปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟลิปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+  
โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกลุ+         
ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ+์อนันานอ้ย+เทเรซาบวัพนั+           
เทเรซาบญุธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+            
ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์                
เปาโลอนนัตชยั วงษแ์กว้+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 4 ธนัวาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+             
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์  ดศีร ีและ
พีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุสาํราญ-      
คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอไุร  พรมสาร และลกูหลาน+ครอบครวัคณุสาํราญ  เสนาธรรม 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+
ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลาํพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+         
เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และ
เสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+    
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่ออ่งสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+               
เอากสุตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+
เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+               
มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+         
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คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนทิ+คณุพอ่บญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+                    
มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+       
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนุยี+์           
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ี
และหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบญุลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+     
อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+        
อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบญุลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ+์           
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+                 
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้                  
โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+อากสุตโินอบุล  พรมสาร+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+      
ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+
อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อนันามว้น+มารอีาบญุชว่ย+มารอีาชาํเรอืง+
ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสทุศัน์+ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มอนกิาชญัญาพนัธ+์        
ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่              
เทเรซาสาํรวย+ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟวมิล พรมสาร+           
ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ีเอากสุตนิโนววิฒัน์+ยอแซฟบญุรอด+
เปาลาสอืน้+เปโตรชวน+เปาโลสมัฤทธิ+์ฟรงัซสิโกเสนอ+อกัแนสสาํอางค+์เทเรซาสกลุ+            
อนันาเหวอืด+เลโอประดบั+อากาทาอนงค+์สเตฟาโนสาํรวย+เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+       
เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรประสงค ์ตณัยะกลุ+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+                 
อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+
อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบ๊วย+ยายสาว  เสาวกลุ+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+        
มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ+์อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบญุธรรม+             
เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์
เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั  
วงษแ์กว้+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+ 
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ดอมนิกิโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ ์ สมบรูณ์นติย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบรูณ์นติย ์ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+ยาโกเบชอุม่+อากาทาไน่จี+้        
มอนกิาวไิล  อนิล+ีนายสมศร+ีมารอีาประพนัธ+์ทโิมธวีชิยั+เทเรซาบญุชว่ย+อากาทาจาํเนยีร+    
ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+อนันาสาํเนยีง  ไหลไผท่อง+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+    
ฟรงัซสิโกไสว+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิโิกวรีะชยั+อากาทาวภิาดา+เอมมานูแอลรกัษ+์          
อากาทาเจีย๋น+อนัเดรสาํรวม+เปาโลโห+อนันาหรุน่+มอนกิาวไิล  อนิล+ีวญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุาน
ทกุดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สขุส าราญ    
เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุชมภกัดิ ์ ฐติธรรมโม 
อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+            
เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม  และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้
ทกุดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+ซาบนีาสนทิ+
อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ม.มกัดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสเุทพ+     
เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟลิปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+พอ่บา+แมใ่บ+             
มารอีาหญงิใหญ ่ เอีย่มสะอาด+ยวงชายกลาง ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็ บญุเสรมิ+                   
ญาตพิีน่อ้งผูล้ว่งลบั+ราฟาแอลหริญั+มารอีาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+ยวงเลก็+              
ยอแซฟคําผดั+มาทลิดาเตา้เลีย๊บ+มาการโีอประดงั+ญาตพิีน่อ้งตระกลูบญุชสูวสัดิ ์และกอบโกย ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+ยอแซฟเวา้+เซซลีอีาเหรยีญ+เปโตรกมิไล+้ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเตด็+         
อากาทากิม๊+เยโนเวฟาทองด+ียอแซฟพกุ+เปาโลรุง่+ยอแซฟออน+ยอแซฟยรู+เทเรซาฉว+ีฟรงัซสิสาลี+่  
เทเรซาอมัพร+อดุม ศริริตัน+์นโิคลสัยรรยง+เยโนเวฟาประยรู+ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+   
ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+ซรีลิสมาน+ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเตด็+         
อากาทากิม๊+เยโนเวฟาทองด+ียอแซฟพกุ+เปาโลรุง่+ยอแซฟออน+ยอแซฟยรู+เทเรซาฉว+ีฟรงัซสิสาลี+่  
เทเรซาอมัพร+อดุม ศริริตัน+์ฟลิปิเลก็  หนงูาม+เปโตรชม+มารอีาปรางค+์ม.มกัดาฯแพร+เปาลาประยรู+
เปโตรอัน๋+โรเบริต์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+เอากสุตนิโนประโยชน+์มอรสิกมิซวั+ยอแซฟจรญั+                 
มารอีาทองอยู+่เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ซรีลิธรีะ+ศรินิชุ+เปโตรสามารถ+สเตฟาโนสํารวย+ 
ญาตพิีน่อ้งตระกลูไหลไผท่อง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เซบาสเตยีนวเิชยีร+อนันาสมบญุ+ลอเรนซป์รชีา+
ญาตพิีน่อ้งตระกลูหนา่ยคอน และขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  
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เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจา้ภาพ 
อาทิตย์หน้า  สปัดาหท์ี่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เนนิคู-้กระพงับอน เปน็เจา้ภาพ 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน (ค่ า)  เป็นเงิน 2,128 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน (สาย)  เป็นเงิน 2,373 บาท 
                                     (เย็น)  เป็นเงิน 2,865 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 1,267 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม งดมิสซาค่ า *เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม งดมิสซาค่ า *เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 7 ธันวาคม งดมิสซาค่ า *มีมิสซาปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  
สุขส าราญ...มารีอา สุภรณ์  จันทร์เกตุ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปาโลฮุน้เจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+ฟรังซิสโกกร่ิง+มารีอาเล็ก+เปาโลสนิท+      
เซซีลีอาบุญรอด+สเตฟาโนด าร+ิเปโตรสมาน+มารโ์กสชุนิ+ฟลิปิองอาจ+มารอีาวรรณาภรณ ์วงษแ์กว้+
โทมสัประชา หนงูาม+ยอแซฟณฐัวฒุ ิ   ออ่งจรติ 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เชิญชวนพี่น้องสมัคร Run for the New Church 2023 สอบถามรายละเอียด และ

สมัครได้ที่ บริเวณทางเข้าตลาดนัด และบริเวณหน้าวดั (วนัอาทิตย์) หรือที่กรรมการแต่
ละเนิน ส าหรับวนัธรรมดา 

2. วันนี้ (อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม) หลงัมสิซาสาย เชิญชวนพี่น้องร่วมยินดีกับคณุพอ่ ฟรงัซสิเซเวยีร์ 
อานนท์  ตนัชยั และซสิเตอร์ มารีอา นงลักษณ์   สันจิตร โอกาสฉลองศาสนนาม  
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3. พี่น้องท่านใด ประสงค์จะจัดชีวิตคู่ให้ถูกต้อง กรุณารีบมาติดต่อที่ห้องธุรการ วัดจะจัด 
วิวาห์วาเลนไทน์ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 มิสซา เวลา 10.00 น. 

4. วันจันทร์ที่ 5 - อังคารที่ 6 ธันวาคม งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
5. วันเสารท์ี ่ 10 ธนัวาคม เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองอาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธนิริมล จนัทบรุ ี      

เวลา 10.30 น.  
6. ก าหนดการแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน ดังนี้ 
 วันอาทิตย์ที่  11 ธันวาคม หลังมสิซาสาย บา้นเนินถาวร (แหลมแค) 
 วันจันทร์ที่ 12 ธนัวาคม  เวลา 18.00 น. เนินวัด   
 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม  เวลา 18.00 น. เนินคู้-กระพังบอน  
 วันพุธที่ 14 ธันวาคม   เวลา 18. 00 น. เนินชวดล่าง 
 วันอาทิตย์ที่  18 ธันวาคม หลงัมสิซาสาย อบต.ทา่ขา้ม และอบต.หนองตีนนก  

 วันจันทร์ที่  19 ธันวาคม เวลา 10.00 น. อบต.โคกขี้หนอน   
     และเวลา 18.00 น. เนินกลม    
 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม เวลา 18.00 น. เนินท่าขา้ม 
7. วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม  
  7.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดแม่พระปฏิสนธนิิรมล เตยใหญ่  เวลา 10.30 น.  
  7.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม  เวลา 10.30 น.  

ประกาศการช าระค่าเชา่ 
มสิซงัโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ (ภาคจนัทบรุ)ี จะจดัสง่เจา้หนา้ทีม่าเพือ่ท าสญัญาสทิธกิารเชา่ และสญัญาเชา่ 
เขตวดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ ่ตัง้แตว่นัองัคารที ่6 ถงึ วนัศกุรท์ี ่9 ธนัวาคม    เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ อาคาร 72 ป ีประชาสงเคราะหร์ว่มใจ  ผูเ้ชา่ตอ้งนําบตัรประชาชน มาประกอบการทําสญัญา และลงนามดว้ยตนเอง   
 โดยช าระคา่เชา่ทีด่นิ 775 บาท / ไร ่ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี ้
 วนัองัคารที ่6 ธนัวาคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่1 
 วนัพธุที ่7 ธนัวาคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่2 และหมู ่3 
 วนัพฤหสับดทีี ่8 ธนัวาคม รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลทา่ขา้ม 
 วนัศกุรท์ี ่9 ธนัวาคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกเพลาะ ต าบลหนองตนีนก  
     ต าบลสบิเอด็ศอก ต าบลสระสีเ่หลีย่ม และเขตทีด่นิอืน่  ๆ
ขอใหท้า่นมาตรวจสอบบญัชรีายชือ่ผูเ้ชา่ หากปรากฏวา่ ชือ่-นามสกลุ และจํานวนเนือ้ทีข่องทา่นไมถ่กูตอ้ง หรอืไมม่รีายชือ่    
ของทา่น ใหท้า่นตดิตอ่ขอแกไ้ข โดยทําเปน็คํารอ้งตามแบบฟอรม์ทีก่ําหนดยืน่ตอ่เจา้อาวาสของวดั เพือ่ตรวจสอบหลกัฐาน 


