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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 1:18-24 
 เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์ พระมารดาของ
พระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน  ปรากฏว่าพระนาง
ตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ตอ้งการฟ้องหยา่
พระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ ขณะที่โยเซฟก าลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่  
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เปน็เจา้กม็าเขา้ฝนั กลา่ววา่ “โยเซฟ โอรสกษตัรยิด์าวดิ อยา่กลวัทีจ่ะรับ 
มารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจติเจ้า 
นางจะให้กําเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขา
ให้รอดพ้นจากบาป” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพ่ือพระด ารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่าน
ประกาศกจะเป็นความจริงว่า หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะ
ได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา” เมื่อโยเซฟต่ืนขึ้น เขาก็ท า
ตามท่ีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย 

 
 

 
สวัสดีครับพ่ีน้องทุกท่าน เรามาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

พระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาให้เราได้ตระหนักว่า “อิมมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา” 
ซึ่งเป็นหัวใจของความเชื่อคริสตชน  การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าเป็นเหตุการณ์ส าคัญ
ในประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราแล้ว เป็นต้นใน
เพ่ือนพ่ีน้องและในบุคคลต่างๆ ที่เราพบ นี่คือการเตรียมฉลองการบังเกิดมาของ
พระกุมารเจ้าอย่างมีคุณค่า 
 พระเจ้าทรงแจ้งให้ยอแซฟทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น แม้ไม่เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมด 
แต่ยอแซฟนอบน้อมเชื่อฟังและท าหน้าที่ของตนสุดความสามารถ ศิษย์พระคริสต์ต้อง
น้อมรับแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นเดียวกันแม้ไม่เข้าใจ และท าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง ฟังเสียงของพระเจ้าผู้เสด็จเข้ามาในหลายหลายรูปแบบ 
และส านึกเสมอว่า “อิมมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา” 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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พ่ีน้องครับ ในเทศกาลพระคริสตสมภพมาถึงแล้วก็ผ่านไป พระศาสนจักรได้
ยืนยันเสมอมาว่าพระเจ้าสถิตกับเราในพระเยซูเจ้า และทรงประทับอยู่กับเราจนสิ้นพิภพ 
แต่บ่อยครั้งเราไม่ได้ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา โดยเฉพาะ
ในเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรา ซึ่งเดือดร้อนและต้องการความชว่ยเหลอื เราสามารถท าสิง่เล็กๆ 
ที่ย่ิงใหญ่ในพระเจ้าได้เสมอ 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 18 ธันวาคม 2022 

วนัเสารท่ี์ 17 ธนัวาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+             
คุณขจิตศักด์ิ+คุณภูริณัฐ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ- 
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+       
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+      
ครอบครัวคุณอุไร  พรมสาร และลูกหลาน 
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+ 
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พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+      
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+           
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+            
ยอแซฟชูชาติ+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพี่น้องตระกูล
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+      
อากุสติโนอุบล  พรมสาร (ครบ 100 วัน)+ดอมินิกบาง+อากาทาส้มเกลี้ยง+ย่าสุข+      
ย่าแดง+ย่ามา+ญาติพี่น้องตระกูลพรมสาร ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 18 ธนัวาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+             
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยู่บาง+ครอบครวัคณุวนิยั-        
คณุสรุตัน์  ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์            
โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุส าราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอไุร  พรมสาร 
และลกูหลาน+ครอบครวัคณุส าราญ  เสนาธรรม+เทเรซา วารนิทร ์ วงษ์วไิลวารนิทร์ 
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+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+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+              
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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+              
เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+
เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉียบ+
มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+             
เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไล่ใช+้โรซาทองอยู่+         
ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+อากุสตโินอุบล  พรมสาร+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+     
ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+          
เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+          
อนันามว้น+มารอีาบุญช่วย+มารอีาช าเรอืง+ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+          
เปโตรสทุศัน์+ฟรงัซสิชื่น+มารอีาทองใบ+มอนิกาชญัญาพนัธ+์ซมีอนมนู+               
โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู่-ย่า-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกูลทรพัยม์นูทว ีทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+ยอแซฟวิมล พรมสาร   
(ครบ 100 วนั)+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ี           
เอากุสตนิโนววิฒัน์+ยอแซฟบุญรอด+เปาลาสอืน้+เปโตรชวน+เปาโลสมัฤทธิ+์      
ฟรงัซสิโกเสนอ+อกัแนสส าอางค+์เทเรซาสกุล+อนันาเหวอืด+เลโอประดบั+            
อากาทาอนงค+์มอนิกาวไิล  อนิล+ีนายสมศร+ีมารอีาประพนัธ+์มารอีาส ารวย  โตศริ+ิ
ซลิแวสแตรร์ าพนั  สภุผลด+ียอแซฟขวญั+มารอีาลุย้+ยอแซฟเทยีน+เปาโลวชิติ+  
เทเรซากมลวลัย+์ฟรงัซสิโกอุดม+ยวงกมิเตง็+อนันาจ+ูเปโตรประวทิย+์                
ยากอบก าพล+เปาโลชอ้ย  จดแตง+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+          
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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วันอาทิตย์ที่ 18 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 (ครบ 100 วัน)+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน และขมเล็ก ท่ีล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+ยอแซฟจรัล+มารีอาทองอยู่+ซีริลธีระ+อรนุช+ญาติพี่น้องตระกูลไหลไผ่ทอง ท่ี
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+โทมัสสมนึก  พรงาม (ครบ 100 วัน)+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสาน
ทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง  

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม เล่ือนมิสซาค่ า เป็นเวลา 17.00 น. *มแีหพ่ระกุมารอวยพรตามบ้าน 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...สมาชิกวินเซนต์ เดอ ปอล ท่ีล่วงลับทุกท่าน 

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม เล่ือนมสิซาค่ า เป็นเวลา 17.00 น. *มแีหพ่ระกุมารอวยพรตามบ้าน 
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เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม (ค่ า)   เป็นเงิน 666 บาท 
  วันอาทิตย์ท่ี 11 ธันวาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,343 บาท 
                                 (เย็น)  เป็นเงิน 3,743 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 1,080 บาท 

วันพุธที่ 21 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...โทมสัประชา หนงูาม+ยอแซฟณฐัวฒุ ิ   ออ่งจรติ 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  
สุขส าราญ...มารีอา สุภรณ์  จันทร์เกตุ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปาโลฮุ้นเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+ฟรังซิสโกกริ่ง+มารีอาเล็ก+เปาโลสนิท+      
เซซีลีอาบุญรอด+สเตฟาโนด าร+ิเปโตรสมาน+มารโ์กสชุนิ+ฟลิปิองอาจ 

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เทเรซาวินีย์  นวลสนิท (ครบ 27 ปี) 

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 20.30 น. 

รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนธนัวาคม 
     1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  400 บาท  2. คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  2 ถุง 
     3. คุณรัตตินันท์  บุญยสิทธิ์วิกุล 1 ถุง    4. ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถงุ  
     5. ครอบครัวคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 6. คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ 1 ถุง  
     7. คุณชาร ี  สมานจิต 1 ถงุ   8. ปั๊มน้ ามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุส าเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12. คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท 
     13. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง     14. คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 1,000 บาท 
     15. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครัวคุณเมธ-ีคุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18. คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง 
     19. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท  20. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     21. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง  22. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เชิญชวนพ่ีนอ้งทกุท่านร่วมมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ในวันเสารท่ี์ 24 

ธนัวาคม เวลา 20.30 น. รบกวนพ่ีนอ้งชว่ยประชาสมัพนัธต์อ่ๆกนัดว้ย 

2. วันอาทิตยท่ี์ 25 ธันวาคม เชิญชวนพ่ีนอ้งทกุท่านร่วมมิสซาสมโภช        

พระครสิตสมภพ เวลา 10.00 น.  (งดมิสซาเยน็) 

 และเวลา 18.00 น. ขอเชิญสภาอภิบาล และจิตอาสาช่วยงานวัดทุกทา่นรว่มงานเลีย้ง
แทนค าขอบคุณ (Thank You Party)  ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
บ้านพักพระสงฆ ์ 

3. วันจันทร์ที่ 19 และ อังคารที่ 20 ธันวาคม เลื่อนมิสซาค่ า เป็น 17.00 น. เนื่องจาก
มีแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน  

4. ก าหนดการแห่พระกุมารอวยพรตามบ้าน ดังนี้ 
 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม เริ่มเวลา 10.00 น. อบต.โคกขี้หนอน 
        อบต.ท่าข้าม  
        และอบต.หนองตีนนก    
     และเวลา 17.30 น. เนินกลม    
 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม เวลา 17.30 น. เนินท่าข้าม 
5. เชิญชวนพี่น้องสมัคร Run for the New Church 2023 สอบถามรายละเอียด 

และสมัครได้ที่ บริเวณทางเข้าตลาดนัด และบริเวณหน้าวัด (วันอาทิตย์) หรือ        
ที่กรรมการแต่ละเนิน ส าหรับวันธรรมดา 

6. เชิญชวนพี่น้องซื้อ ไบเบิล ไดอารี่ 2023 ในราคาพิเศษ เลม่ละ 100 บาท (จากราคาปกต ิ
เล่มละ 120 บาท)  เพ่ือน าไปอ่านเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตจิตคริสตชน 

7. พ่ีน้องท่านใด ประสงค์จะจัดชีวิตคู่ ให้ถูกต้อง กรุณารีบมาติดต่อที่ห้องธุรการ 
วดัจะจัด วิวาห์วาเลนไทน์ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 มิสซา เวลา 10.00 น. 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สมโภชพระคริสตสมภพ      เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 


