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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 1:1-5,9-12 
 เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ทรงด ารงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้า 
และพระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า พระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม พระเจ้า
ทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ์ ไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงสรา้งโดยทางพระวจนาตถ์ 
ชีวิตอยู่ในพระองค์ และชีวิตเป็นแสงสว่างส าหรับมนุษย์ แสงสว่างส่องในความมืด และ
ความมืดชนะแสงสว่างนั้นไม่ได้ 
 แสงสว่างแท้จริง ซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคน ก าลังจะมาสู่โลก พระวจนาตถ์
ประทับอยู่ในโลก และโลกถูกสร้างโดยอาศัยพระองค์ แต่โลกไม่รู้จักพระองค์ พระองค์
เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์ แต่ประชากรของพระองค์ ไม่ยอมรับพระองค์ ผู้ใดที่
ยอมรับพระองค์ คือผู้ที่เชื่อในพระนามพระองค์ พระองค์ประทานอ านาจใหผู้น้ัน้กลายเปน็
บุตรของพระเจ้า 

 
 

 
สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ แด่พ่ีน้องทุกท่านครับ 
 พ่ีน้องส่วนใหญ่ คงทราบว่า เมสซี่ คือ บุคคลที่มีบทบาทมากที่สุด ซึ่งช่วยให้
ทีมอาร์เจนตินา คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 
 มีหลายคนให้ข้อคิดที่น่าประทับใจว่า เมสซี่ นา่จะมคีวามเชือ่ในพระเยซเูจา้มาก 
สังเกตได้จากรอยสักรูปพระเยซูเจ้าสวมมงกุฎหนามที่อยู่บนแขนขวา 
 เมื่อปี 2013 พระสันตปาปาฟรังซิส ซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาเหมือนกัน ได้รับ
สมณภิเษกเป็นพระสันตะปาปา เมสซี่ได้ไปเข้าเฝ้า และจับมือกับพระองค์ ซึ่งเป็น
ผู้แทนของพระเยซูเจ้าบนแผ่นดินนี้ หลายคนจึงเชื่อว่า เมสซี่น่าจะได้พลัง และ
แรงบันดาลใจจากพระเยซูเจ้า ดังพระวาจาที่บอกว่า 

“ข้าพเจา้ท าทุกสิ่งได้ในพระองค์ ผู้ประทานพละก าลังแก่ข้าพเจา้”  
(ฟป 4:13) 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 ขอพระเยซูเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้า ที่บังเกิดเป็นมนุษย์ 
โปรดให้พ่ีน้องทุกท่านมัน่คงในความเชื่อ ชืน่ชมยนิดดีว้ยความหวงั และเกดิผลในความรัก 
โดยมีพระองค์เปน็พลัง และแรงบันดาลใจเสมอ 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 25 ธันวาคม 2022 

วนัเสารท์ี ่24 ธนัวาคม (มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 20.30 น.) 
สุขส าราญเพ่ือพี่น้องสัตบรุษุวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ทุกครอบครัว 
 
วนัอาทติยท์ี ่25 ธนัวาคม (มสิซาสมโภชพระครสิตสมภพ เวลา 10.00 น.) (งดมสิซาเย็น) 
สุขส าราญเพ่ือพี่น้องสัตบรุษุวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ทุกครอบครัว 

ตารางมสิซาประจ าวนั 

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม งดมิสซาค่ า *มีมิสซาปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วนัองัคารท่ี 27 ธนัวาคม มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.  
สขุส าราญ...ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศร ี ดีศรี+คณุชัยณรงค์+คุณขจิตศักดิ์+        
คุณภูริณัฐ  ดศีรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิม้ประเสริฐ+ครอบครวัคุณทนงศกัดิ์-          
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คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสาํอาง+ครอบครัวเอ้าเจรญิ+
คุณละม่อม ทองเหลอืง+คณุวันทนา ทองเหลือง+คุณกลัยา-คุณสมชาย ดีศร ี
อทิุศให้ผูล่้วงลบั...ยวงบญุเรือง+ม.มักดาฯบญุช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสทิธิ+์          
เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+           
มีคาแอลตี๋+อกัแนสถนอม+โทมัสวมิล+มารอีาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+            
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรญู+             
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจยีก+ฟรังซิสกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อนันาเกียว+       
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสนุีย์+            
มารีอาอนงค์+มารอีาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารอีาพริ้ง+          
เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+กาทารนีาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+     
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+                  
ยาโกเบสมบรูณ์+ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบญัญตัิ+ยอหน์ บัปติสต์กาลนาน+                  
กาทารนีาโสมนัส+รอ็คธนัวา+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+  
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+     
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมงั+โทมัสประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+  
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+ยอแซฟชูชาติ+ออกัสตินวิชา+                
อานาสตาเซียประวตัิ+เทเรซาวไิลลักษณ์+ญาติพ่ีนอ้งตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ลว่งลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากิมฮง+เทเรซามลฤด ี   
เจยีมฮวดหล+ีวนิเซนเลาสงวน+เวโรนกีาจํารสั+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูทองมา ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง 

วนัพธุท่ี 28 ธนัวาคม มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.  
สขุส าราญ...ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+         
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคุณวนิยั-
คณุสรุตัน์  ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร์ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั...โทมสัประชา หนูงาม+ยอแซฟณฐัวฒุ ิ   อ่องจรติ+               
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลู 
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ไหลไผท่อง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+           
ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+   
เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+     
เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+         
เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์                
อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+          
มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์         
เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิ้ม+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+               
เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง 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+มารอีาสายสนุีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+
ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+
อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง             

วนัพฤหสับดีท่ี 29 ธนัวาคม มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.  
สขุส าราญ...มารอีา สภุรณ์  จนัทรเ์กตุ+โมทนาคณุแมพ่ระ+                    
ครอบครวัคณุส าราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคุณอุไร  พรมสาร และ
ลกูหลาน+เทเรซา วารนิทร ์ วงษ์วไิลวารนิทร์ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั...เปาโลฮุน้เจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+ฟรงัซสิโกกริง่+มารอีาเลก็+  
เปาโลสนิท+เซซลีอีาบุญรอด+สเตฟาโนด าร+ิเปโตรสมาน+มารโ์กสชุนิ+               
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ฟิลปิองอาจ+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์       
เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+        
ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+
ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+        
เปโตรไล่ใช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+อากสุตโินอุบล  พรมสาร+      
ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลู   
พรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+           
มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อนันามว้น+มารอีาบุญชว่ย+            
มารอีาช าเรอืง+ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสทุศัน์+ฟรงัซสิชืน่+         
มารอีาทองใบ+มอนิกาชญัญาพนัธ+์ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู่-ยา่-
ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกูลทรพัยม์นูทว ีทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+                  
เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+ยอแซฟวมิล พรมสาร+ดอมนิิกบาง+
อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ีเอากุสตนิโนววิฒัน์+มอนิกาวไิล  
อนิล+ีนายสมศร+ีมารอีาประพนัธ+์มารอีาส ารวย  โตศริ+ิซลิแวสแตรร์ าพนั    
สภุผลด+ียอแซฟขวญั+มารอีาลุย้+ยอแซฟเทยีน+เปาโลวชิติ+เทเรซากมลวลัย+์
ฟรงัซสิโกอุดม+ยวงกมิเตง็+อนันาจ+ูเปโตรประวทิย+์ยากอบก าพล+เปาโลชอ้ย  
จดแตง+เซซเีลยีถวลิ+มคีาแอลรงัษ+ีมารอีาสงัวาล+มารอีานิภาพร+             
ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวงิ+ยอแซฟบุญชอบ+ม.มกัดาฯซ่อนกลิน่+มารอีาชนิ+
ฟรงัซสิโกสงา่+ม.มกัดาฯสนุทร+อนันามาลา+โรซาประภา 

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครวัคุณชมภักดิ์  ฐติธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารอีาตาบ+       
เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+เปาโลฮนุเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจติ+              
มารีอาประเทือง+ญาติพ่ีน้องตระกูลเรือนงาม  และทองเหลือง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ 
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เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,450 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม (สาย)  เป็นเงิน 2,913 บาท 
                                 (เย็น)  เป็นเงิน 3,823 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 570 บาท 

ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมนิิกปุ่น+อากาทากมิ+ยอแซฟน้อย+                
มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซมีีกวา+                    
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทปี+      
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+
มารีอาหญงิใหญ ่ เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญงิเล็ก   
บุญเสรมิ+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลบั+ราฟาแอลหิรญั+มารอีาเปรม+ยอแซฟสุนทร+        
ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผดั+มาทิลดาเตา้เลี๊ยบ+มาการีโอประดงั+
ญาติพ่ีนอ้งตระกูลบญุชูสวัสดิ์ และกอบโกย ที่ลว่งลับไปแล้วทกุดวง+ยอแซฟเวา้+     
เซซีลอีาเหรียญ+เปโตรกมิไล้+ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเตด็+          
อากาทากิ๊ม+เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟพุก+เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+         
เทเรซาฉวี+ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอมัพร+อุดม ศริิรตัน์+นโิคลัสยรรยง+                 
เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตนิกิมงว้น+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกมิกี+        
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชัน้+ซีริลสมาน+เซบาสเตียนวิเชยีร+อันนาสมบญุ+           
ลอเรนซ์ปรีชา+ญาติพ่ีน้องตระกูลหน่ายคอน และขมเลก็ ที่ล่วงลับไปแลว้ทุกดวง+
ยอแซฟจรัล+มารีอาทองอยู+่ซีริลธรีะ+อรนุช+ญาติพ่ีนอ้งตระกูลไหลไผ่ทอง ที่
ล่วงลับไปแล้วทกุดวง 

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม มิสซาส่งท้ายปเีกา่ เวลา 19.00 น. 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี ้เนินวดั เปน็เจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า  เนินชวดลา่ง เปน็เจ้าภาพ 



 

8 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ      

เวลา 10.00 น. (มีมิสซาเดียว) และเวลา 18.00 น. ขอเชญิสภาอภบิาล และจติอาสา
ช่วยงานวัดทุกท่านร่วมงานเลี้ยงแทนค าขอบคุณ (Thank You Party)            
ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม บ้านพักพระสงฆ์ 

2. วันเสาร์ที่ 24 และอาทิตย์ท่ี 25 ธันวาคม เปน็วันสมโภชพระครสิตสมภพ วัดจึงขอ
อนุญาตเลื่อนมสิซาประกาศทีพ่ี่นอ้งขอเอาไว้ ไปเป็น มิสซาค่ าวันอังคารที่ 27 ถงึศกุรท์ี ่
30 ธันวาคม รบกวนพี่น้องที่ขอมิสซาไว้ ติดตามได้ในสารวัด (วันจันทร์ที่ 26 
ธันวาคม งดมิสซาค่ า เนื่องจากมีมิสซาปลงศพ เวลา 15.00 น.) 

3. วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม เชญิชวนพีน่อ้งรว่มมสิซาฉลองครอบครัวศกัดิสิ์ทธิข์องพระเยซเูจา้ 
เวลา 19.00 น. 

4. วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 
 4.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดน้อยครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์  เวลา 10.30 น.  
 4.2 เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมมิสซาส่งท้ายปีเก่า เวลา 19.00 น. 
5. วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023 เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมมิสซาสมโภชพระนางมารยี ์

พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่)  เวลา 10.00 น. และ 16.00 น. (หลงัมิสซาสาย
ขอเชิญสภาอภิบาล และสัตบุรุษทุกท่านค านับพระสงฆ์ ซิสเตอร์) 

6. วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2023 พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย   
ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 

7. เชิญชวนพี่น้องสมัคร Run for the New Church 2023 สอบถามรายละเอียด 
และสมัครได้ที่ บริเวณทางเข้าตลาดนัด และบริเวณหน้าวัด (วันอาทิตย์) หรือ        
ที่กรรมการแต่ละเนิน ส าหรับวันธรรมดา 

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


