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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 11:2-11 
 เวลานั้น ขณะที่ยอห์นถูกจองจ าอยู่ในคุก เขาได้ยินข่าวกิจการของพระเยซูเจ้า  
จึงใช้ศิษย์ไปทูลถามพระองค์ว่า “ท่านคือผู้ท่ีจะมาหรือเราจะต้องรอคอยใครอีก” พระเยซเูจา้
ตรัสตอบว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้ยินและได้เห็น คนตาบอดกลบัแลเหน็ คนงอ่ยเดินได้ 
คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหหูนวกได้ยิน คนตายกลบัคนืชพี  คนยากจนได้รบัการประกาศขา่วดี 
ผู้ท่ีไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข” 
 ขณะที่คนเหล่านั้นก าลังจะจากไป พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับยอห์นว่า 
“ท่านท้ังหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูต้นอ้อไหวไปมาตามสายลมหรือ  มิใช่เช่นนั้น 
แล้วท่านไปดูอะไรเล่า ดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือ คนท่ีสวมเสือ้ผา้สวยงามอยูใ่นพระราชวัง  
ถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแล้ว เราบอกท่าน และเหนอืกวา่ประกาศกเสยีอกี 
ผู้นี้เองที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่า 
 เราส่งทูตของเรานําหน้าท่าน 
 เพื่อเตรียมทางไว้สําหรับท่าน 
 “เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า ในหมู่ผู้ท่ีเกิดจากหญิง ไมม่ใีครยิง่ใหญก่วา่ยอหน์
ผู้ทําพิธีล้าง ถึงกระนั้น ผู้ตํ่าต้อยท่ีสุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังย่ิงใหญ่กว่ายอห์น”  

 
 

 
“ผู้ที่ไม่แคลงใจในเรา...ย่อมเป็นสุข” 

 
  สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน เราอยู่ในสัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลเตรียมเสด็จพระครสิตเจ้า 
เหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์เท่านั้น ท่ีเราจะได้ฉลองสมโภชการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้า 
องค์แห่งความรักและเมตตา พระองค์ทรงเป็นของขวัญอันงดงามส าหรับเราทุกคน 
  พี่น้องท่ีรัก “ความเชื่อ” น ามาซึ่งความหวัง เสริมเป็นพลังให้กับเราในวนัท่ีเราออ่นลา้ 
ทุกถ้อยค าแห่งเสียงภาวนา ท่ีกลั่นกรองออกมาด้วยความเชื่อในใจเรา จะเป็นเสียงสะท้อน
แห่งความรัก และความสามิภักดิ์อันย่ิงใหญ่ เสียงภาวนาที่กลัน่กรองออกมาจากใจ จะเปน็จรงิได้
ด้วยความเชื่อท่ีมั่นคง 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 ช่วงเทศกาลแห่งการเตรียมรับเสด็จองค์พระกุมารเจ้า แสงแห่งดวงดาวน าทาง 
นั่นคือองค์พระกุมารน้อยท่ีบังเกิดมา เปน็แสงสวา่งสอ่งน าทางเราเสมอ ในยามท่ีเรารูส้กึมดืมน 
ท้อแท้และสิ้นหวัง พระองค์คือความหวังของเรา เมื่อแสงแห่งความหวังน าความรักขององค์
พระกุมารน้อยมาสู่ดวงใจของเรา ดวงใจของเราก็สว่างสดใส สอ่งสวา่งใหค้นรอบขา้งต่อไปได้อกี 
 วันนี้บทอ่านท่ีสองจากจดหมายนักบุญยากอบอัครสาวกให้ก าลังใจกับเราทุกคนว่า 
“จงพากเพียร รอจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงมีความพากเพียรและท าจิตใจ
ให้เข้มแข็ง” พี่น้องที่รัก ความพากเพียรถือเป็นคุณธรรมท่ีมีความส าคัญยิ่งกับเราคริสตชน
ทุกคน หากเรามีความปรารถนาอยากจะท าสิง่ใดใหส้ าเรจ็ จงอยา่ท้ิงความพากเพยีรออกจากชวีติ 
ความพากเพียรจะน าเราไปสู่เป้าหมายท่ีสวยงามเสมอ 
 วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสสอนเราได้อย่างงดงามมาก ๆ  “คนตาบอดกลับแลเหน็ คนงอ่ยเดนิได ้
คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหหูนวกไดย้นิ คนตายกลับคนืชพี คนยากจนไดรั้บการประกาศขา่วดี 
ผู้ที่ไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข” พี่น้องท่ีรัก พระเยซูเจ้าเป็นความหวังของเราคริสตชน
อย่างแท้จริง ขอเพียงเราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ พระองค์ย่อมประทานของขวัญ
ท่ีงดงามแก่เรา เพื่อให้เรารู้จักแบ่งปันสิ่ง ท่ีงดงามแก่เพื่อนพี่น้อง โดยเฉพาะผู้ ท่ีมี
ความยากล าบากมากว่าเรา ขอพระเจ้าทรงประทานพระพรแก่พี่น้องทุก ๆ ท่านครับ 
 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล   หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 11 ธันวาคม 2022 

วนัเสารท่ี์ 10 ธนัวาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+             
คณุขจติศกัด์ิ+คุณภูริณัฐ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ- 
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+       
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+           
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+           
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                   
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+             
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+        
เปาโลม้าน+กาทารีนาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+          
เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+             
เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+กาทารีนาโสมนัส+ร็อคธันวา+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+      
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+           
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+            
ยอแซฟชูชาติ+ออกัสตินวชิา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพี่น้องตระกูล
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทกุดวง+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+
วิญญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชาํระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 11 ธนัวาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+             
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์    
ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคณุส าราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+
ครอบครวัคณุส าราญ  เสนาธรรม 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+
โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+            
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เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู              
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+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+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+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+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+     
อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+            
เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบญุลอ้ม+
เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+       
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+
ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+
เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไล่ใช+้โรซาทองอยู่+ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+อากุสตโินอุบล  
พรมสาร+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+ญาตพิีน้่องตระกลู
พรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+
เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อนันามว้น+มารอีาบุญช่วย+มารอีาช าเรอืง+ยวงเตีย้ม+  
มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสทุศัน์+ฟรงัซสิชื่น+มารอีาทองใบ+มอนิกาชญัญาพนัธ+์        
ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู่-ย่า-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกลูทรพัยม์นูทว ีที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+เปาโลเชื่อม+        
มารอีาทองอยู่+เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+     
ยอแซฟวมิล พรมสาร+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ี    
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เอากุสตนิโนววิฒัน์+ยอแซฟบุญรอด+เปาลาสอืน้+เปโตรชวน+เปาโลสมัฤทธิ+์       
ฟรงัซสิโกเสนอ+อกัแนสส าอางค+์เทเรซาสกุล+อนันาเหวอืด+เลโอประดบั+           
อากาทาอนงค+์มอนิกาวไิล  อนิล+ีนายสมศร+ีมารอีาประพนัธ+์มารอีาส ารวย  โตศริ+ิ
ซลิแวสแตรร์ าพนั  สภุผลด+ียอแซฟจรลั+มารอีาทองอยู่+ซรีลิธรีะ+อรนุช+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+       
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม  
และทองเหลือง ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+          
อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+           
การ์ซีมกีวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+             
มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+                   
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+    
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ+มาการีโอประดัง+ญาติพี่น้องตระกูลบุญชูสวัสด์ิ 
และกอบโกย ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟเว้า+เซซีลีอาเหรียญ+เปโตรกิมไล้+           
ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟพุก+
เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอัมพร+อุดม ศิรริัตน์+
นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+                   
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+
ลอเรนซ์ปรีชา+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน และขมเล็ก ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+         
เปาโลเชาวลิต  ขมเล็ก (ครบ 6 ปี)+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพี่น้องตระกูล   
ขมเล็ก ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง  
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เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม (ค่ า)   เป็นเงิน 1,303 บาท 
  วันอาทิตย์ท่ี 4 ธันวาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,114 บาท 
                               (เย็น)  เป็นเงิน 2,873 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 965 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม เล่ือนมิสซาค่ า เป็นเวลา 17.00 น. *มแีหพ่ระกุมารอวยพรตามบ้าน 

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม งดมสิซาค่ า  *มมีสิซาปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันพุธที่ 14 ธันวาคม เล่ือนมิสซาค่ า เป็นเวลา 17.00 น. *มแีหพ่ระกุมารอวยพรตามบ้าน 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...โทมสัประชา หนงูาม+ยอแซฟณฐัวฒุ ิ   ออ่งจรติ 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  
สุขส าราญ...มารีอา สุภรณ์  จันทร์เกตุ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปาโลฮุ้นเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+ฟรังซิสโกกริ่ง+มารีอาเล็ก+เปาโลสนิท+      
เซซีลีอาบุญรอด+สเตฟาโนด าร+ิเปโตรสมาน+มารโ์กสชุนิ+ฟลิปิองอาจ+มารอีาวรรณาภรณ ์วงษแ์กว้ 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...โทมัสอ านวย  ทองเหลือง (ครบ 6 ปี) 

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

* รายไดจ้ากการจดัเก็บตลาดนดัตลาดนดัวดัหวัไผ่ ประจ าเดือนพฤศจกิายน 
รวมยอดรายไดค้งเหลือประจ าเดอืน  36,470 บาท   ยอดบริการสุขาประจ าเดอืน  800  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเก็บตลาดนดัวดัหวัไผ่ 2 ประจ าเดือนพฤศจกิายน 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 4,500 บาท  ยอดบริการสุขาประจ าเดอืน 245 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายได้ตลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลส าหรบังานกจิกรรม และโครงการของ
สภาฯ  (เขา้วดั 25,529+800+3,150+245 บาท    เขา้สภาอภบิาล 10,941+1,350 บาท) 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เชิญชวนพี่น้องสมัคร Run for the New Church 2023 สอบถามรายละเอียด และ

สมัครได้ท่ี บริเวณทางเข้าตลาดนัด และบริเวณหน้าวัด (วันอาทิตย์) หรือท่ีกรรมการ
แต่ละเนิน ส าหรับวันธรรมดา 

2 เชิญชวนพี่น้องซื้อ ไบเบิล ไดอาร่ี 2023 ในราคาพิเศษ เล่มละ 100 บาท (จากราคา
ปกติ เล่มละ 120 บาท)  เพื่อน าไปอ่านเป็นอาหารหล่อเล้ียงชีวิตจิตคริสตชน 

3. พี่น้องท่านใด ประสงค์จะจัดชีวิตคู่ให้ถูกต้อง กรุณารบีมาติดต่อท่ีห้องธรุการ วดัจะจัด 
วิวาห์วาเลนไทน์ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 มิสซา เวลา 10.00 น. 

4. วันจันทร์ที่ 12 และ พุธที่ 14 ธันวาคม เลื่อนมิสซาค่ า เปน็ 17.00 น. เนือ่งจากมแีห ่     
พระกมุารอวยพรตามบา้น  สว่นวนัองัคารที ่13 ธนัวาคม งดมสิซาค่ า เนือ่งจากมมีสิซาปลงศพ 

5. ก าหนดการแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน ดังนี้ 
 วันนี้ (อาทติยท์ี ่11 ธนัวาคม)  หลังมสิซาสาย  บ้านเนนิถาวร (แหลมแค) 
 วันจันทร์ท่ี 12 ธันวาคม  เวลา 17.30 น. เนินวัด   
 วันอังคารท่ี 13 ธันวาคม  เวลา 17.30 น. เนินคู้-กระพังบอน  
 วันพุธที่ 14 ธันวาคม  เวลา 17.30 น. เนินชวดล่าง 
 วันจันทร์ท่ี 19 ธันวาคม เริ่มเวลา 10.00 น. อบต.โคกขี้หนอน 
        อบต.ท่าข้าม  
        และอบต.หนองตีนนก    
     และเวลา 17.30 น. เนินกลม    
 วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม เวลา 17.30 น. เนินท่าข้าม 
6. วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม  
  6.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่  เวลา 10.30 น.  
  6.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม  เวลา 10.30 น.  

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน  เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 


