
 

1  
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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 1719 วันอาทิตย์ท่ี 1 มกราคม ค.ศ.2023 
สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า (วันขึ้นปีใหม่) 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“คนเลี้ยงแกะกลับไปโดยถวายพระพรและสรรเสริญพระเจ้าในเร่ืองต่าง ๆ” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 2:16-21 
  ขณะนั้น พวกคนเลี้ยงแกะรีบไปยังเมืองเบธเลเฮมและพบพระนางมารีย์ 
โยเซฟ และพระกมุารซึ่งบรรทมอยูใ่นรางหญา้ เมือ่คนเลีย้งแกะเหน็ กเ็ลา่เรือ่งทีเ่ขาไดย้นิมา
เกี่ยวกบัพระกมุาร ทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในเรื่องทีค่นเลี้ยงแกะเล่าให้ฟัง 
ส่วนพระนางมารีย์ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านีไ้ว้ในพระทัย และยังทรงค านงึถึงอยู่ 
คนเลี้ยงแกะกลับไปโดยถวายพระพรและสรรเสริญพระเจา้ในเรือ่งตา่งๆ  ทีพ่วกเขาไดย้นิ
และได้เห็น ตามที่ทตูสวรรคบ์อกไว้ 
 เมื่อครบก าหนดแปดวนั ถึงเวลาที่พระกมุารจะตอ้งทรงเขา้สหุนตั เขาถวายพระนาม
พระองคว์่าเยซ ู เป็นพระนามที่ทูตสวรรค์ใหไ้ว้กอ่นทีพ่ระองค์จะทรงปฏิสนธิใน
พระครรภ์ของพระมารดา  

 
 

 
“คนเลี้ยงแกะกลับไปโดยถวายพระพรและสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องต่าง ๆ” 

 

ค าว่า “January” ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าเดือนมกราคม มาจากชือ่เทพเจา้โรมนั
ชื่อ “Janus” เป็นเทพเจ้าที่มีสองหน้า หน้าหนึ่งส าหรับมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมา และ
อีกหน้าหนึ่งส าหรับมองไปยังอนาคตข้างหน้า ดังนั้น เมื่อเราเริ่มต้นเดือนมกราคม 
วันที่ 1 วันขึ้นปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เตือนใจเราให้มองย้อนไปยังขวบปีที่ผ่านมา อีกทั้ง
มองไปยังปีใหม่ข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายในชีวิตของเรา  

 สิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษตลอดปีที่ผ่านมาคือ “เราไดใ้ชช้วิีตของเราอยา่งไร 
ด าเนินชีวิตตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ได้ใช้เวลาอย่างสมดุลระหว่างเวลาท างาน
กับเวลาที่ให้กับครอบครัวกับเพื่อน กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัพระเจา้หรอืเปลา่”  
มีสิ่งไหนบ้างที่เราคิดว่าเป็นสิ่งดีงามและประสบผลส าเร็จ ควรได้รับการสานต่อให้ดียิ่งขึ้น
ในปีใหม่นี้ หรือมีสิ่งไหนบ้างที่ล้มเหลวไม่บรรลุผลตามท่ีวางไว้ ควรได้รับการแก้ไข 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีน้องที่รัก ในวันแรกของปีใหม่ พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระนางมารีย์
พระชนนีพระเจ้า มารดาของพระเยซูเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ พระนางมารีย์ 
ได้เป็นแบบอย่างแก่เราด้านความเชื่อ ความวางใจ และการร าพึงภาวนา ด้วยการน้อมรับ
แผนการและพระประสงคข์องพระเจา้ในการเปน็พระชนนพีระเจา้ ท าใหโ้ลกมอีงคพ์ระผูช้ว่ยให้รอด 
พระเจ้าและมนุษย์ที่ประทับท่ามกลางเราจนวาระสุดท้าย 

ในโอกาสวนัขึน้ปใีหมน่ี ้ขอพระพรจากพระนางมารยี ์พระชนน ีทีเ่ราฉลองสมโภชในวันนี้ 
ได้โปรดอวยพรให้พ่ีน้องทุกท่าน จงเปี่ยมไปด้วยพระพรแห่งความเชื่อ ความไว้วางใจ
ในพระเป็นเจ้าเสมอ มีความสุขในการด ารงชีวิต มพีละก าลงัในการเอาชนะความยากล าบาก 
สู้ทนต่อปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน ขอพระกุมารเจ้าทรงประทับอยู่กับพ่ีน้องเสมอไป 

 
รักในพระคริสตเจ้า 

คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 1 มกราคม 2023 

วันเสารท์ี ่31 ธนัวาคม (มิสซาส่งท้ายปีเก่า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญเพื่อพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ทุกครอบครัว 
 
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม (มิสซาสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า             
<วันขึ้นปีใหม่>  เวลา 10.00 น. และ 16.00 น.) 
สุขส าราญเพื่อพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ทุกครอบครัว 

ตารางมสิซาประจ าวนั 

วันจันทร์ท่ี 2 มกราคม  มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  
สุขส าราญ...ครอบครัวคณุสมพงษ์-คณุสมศรี  ดศีรี+คณุชัยณรงค+์คณุขจติศกัดิ+์คณุภริูณฐั       
ดศีรี+ครอบครัวคณุสชิุน ลิม้ประเสริฐ+ครอบครัวคณุทนงศกัดิ-์คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคณุสมคดิ เอีย่มสําอาง+ครอบครัวเอา้เจริญ          
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์          
เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรึก+ฟรังซสิเสนาะ+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+มคีาแอลตี+๋
อกัแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารีอาสจุติ+เทเรซาวรัิช+ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาต+ิ        
อนัเดรสมชัย+ลชีูอาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรูญ+โทมสัประยงค+์มารีอาลําเจยีก+ฟรังซสิกิง่+          
มารีอาเลก็+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ย.บปัตสิตน์ยิม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศกัดิ+์                  
มารีอาประยงค+์เทเรซาสนุยี+์มารีอาอนงค+์มารีอาจําป+ีเทเรซามาล+ีมารีอาวภิาพร+เปโตรฟาย+
มารีอาพร้ิง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสขุ+เปาโลมา้น+กาทารีนาช้ัน+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทยั+     
ฟลิปินรัินดร์+เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์         
ฟรังซสิโกผนั+เทเรซาบญัญตั+ิยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+กาทารีนาโสมนสั+ร็อคธนัวา         

วันอังคารท่ี 3 มกราคม มสิซาค่ า เวลา 19.00 น.  
สุขส าราญ...คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย  ดศีรี+
ครอบครัววงษ์แกว้ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+       
โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+     
โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดษิฐ+์มารีอาบรรจง+เปโตรบญุม+ี
ยอแซฟชูชาต+ิออกสัตนิวชิา+อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพิีน่อ้งตระกลู        
วเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟลิปิลว้น+                   
อนันาสม้เกลีย้ง+ฟลิปิช่วง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+
อาเตีย๋วสมยั+มารีอาอนงค+์มารีอากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกลุ+ยอแซฟธงชัย+ยายประทนิ+        
มารีอาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+อนันานอ้ย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบญุธรรม+               
เปโตรสมพล+มารีอาประพษิ+ยากอบรุ่งศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์
เปโตรชุมพร+เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวรุิฬห+์เปาโลอนนัตชัย    
วงษ์แกว้+ยอหน์ บปัตสิตว์ชัิย   ไทยยนืวงษ์+เซซลีอีาพยงุ+เปโตรอิว้ฮก 

วันพุธท่ี 4 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  
สุขส าราญ...ครอบครัวเมทนิพีนติ+ครอบครัว ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรัชญกลุ+คณุพรพรรณ  ดศีรี+
ครอบครัวคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครัวคณุวนิยั-คณุสรัุตน ์ ดศีรี และพีน่อ้ง ลกูๆ หลานๆ  ทกุคน+
ครอบครัวสดีาสมทุร์ 
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...โทมสัประชา หนงูาม+ยอแซฟณฐัวฒิุ  ออ่งจริต+เปโตรเสนาะ+                
เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเปีย่ม+ญาตพิีน่อ้งตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+               
เอากสุตโินสริุนทร์+เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน่อ้งตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+          
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+    
ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชัย+เปาโลโห+อนันาหรุ่น+          
เปโตรด ารัส+ยวงยอด+มารีอาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน่อ้งตระกลูมุง่หมาย และ
เสริมสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชียร+มารีอาละมยั+      
เทเรซาช้อง+ฟรังซสิไพฑรูย+์อี ่ออ่งสมบรูณ+์อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรืองฉาย+                 
เอากสุตโินกมิ+มารีอาฟุง้+เปโตรจรูญ+เซซลีอีาอญัชัญ ยุน่ประยงค+์ฟลิปิปกรณรั์ตน ์ เรือนงาม+ 
เซซลีอีาสม้ลิม้+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรียญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีานอ้ย+                 
มารีอาสมจติ+มารีอาประเทอืง+ญาตพิีน่อ้งตระกลูเรือนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนทิ+คณุพอ่บญุชู+ยอแซฟยัง้+โรซายวง+              
มารีอามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรินทร์+     
มารีอาสอน+เปโตรหอม+มารีอาเฉลยีว+ฟลิปิกลิน่+วคิตอเรียประทนิ+ฟลิปิประทวน+             
เปโตรบญุเทยีน+ฟลิปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรังซสิทว+ีมารีอาสภุาพ+เปาโลจ าลอง+            
มารีอาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+       
ญาตพิีน่อ้งตระกลูดศีรี และหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบญุลาภ สดีาสมทุร์+        
เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน่อ้งตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง             

วนัพฤหสับดีท่ี 5 มกราคม มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.  
สขุส าราญ...มารอีา สภุรณ์  จนัทรเ์กตุ+โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุสาํราญ-       
คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+เทเรซา วารนิทร ์           
วงษว์ไิลวารนิทร+์วนัคลา้ยวนัเกดิเดก็ชายกวนิทร ์ จติสขุผาต ิ
อทิุศให้ผูล่้วงลบั...เปาโลฮุน้เจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+ฟรงัซสิโกกริง่+มารอีาเลก็+เปาโลสนิท+
เซซลีอีาบญุรอด+สเตฟาโนดาํร+ิเปโตรสมาน+มารโ์กสชุนิ+ฟิลปิองอาจ+เปโตรจอืเซยี+   
อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ+์
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+    
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็     
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และจหูง ี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+        
เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+อากุสตโินอุบล  พรมสาร+ดอมนิิกบาง+    
อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+           
อนันามว้น+มารอีาบญุชว่ย+มารอีาชาํเรอืง+ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสทุศัน์+
ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มอนิกาชญัญาพนัธ+์ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-
ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟวมิล พรมสาร+
ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ีเอากุสตนิโนววิฒัน์+มอนิกาวไิล  
อนิล+ีนายสมศร+ีมารอีาประพนัธ+์ยอแซฟขวญั+มารอีาลุย้+ยอแซฟเทยีน+เปาโลวชิติ+
เทเรซากมลวลัย+์ฟรงัซสิโกอุดม+ยวงกมิเตง็+อนันาจ+ูเปโตรประวทิย+์ยากอบกําพล+
เปาโลชอ้ย  จดแตง+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวงิ+ยอแซฟบญุชอบ+ม.มกัดาฯซอ่นกลิน่+  
มารอีาชนิ+ฟรงัซสิโกสงา่+ม.มกัดาฯสนุทร+อนันามาลา+โรซาประภา+สเตฟาโนสาํรวย+  
เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+       
ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรประสงค ์ตณัยะกุล+          
อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+
เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์                  
มารอีากมิบ๊วย+ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์
เปโตรสมพงษ+์อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบญุธรรม+เปโตรสมพล+                   
มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์      
เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์             
เปาโลอนนัตชยั  วงษแ์กว้+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+
เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ ์ สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่อง
ตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง    
เสรมิสกุล+ยาโกเบชอุม่+อากาทาไน่จี+้อนัตนวเิชยีร  ไทยยนืวงษ+์บอนีฟาสประทุม+   
ญาตพิีน้่องตระกลูเสรมิสกุล ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+มารอีาจาํลอง ขมเลก็+                 
ยออากมิทศพร  ชยัวมิล 
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วันศุกร์ท่ี 6 มกราคม มตีั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น. และเริ่มมิสซา 
เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซลีีอาสม้ลิ้ม+มารีอาตาบ+           
เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+                
มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม  และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุก
ดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+           
มารีอาคลา้ย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯ อํานวย+
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+           
มารีอาประภา+ฟลิิปบญุเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญงิใหญ่  
เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากลุ+มารีอาหญิงเล็ก   บุญเสริม+            
ญาตพิี่น้องผูล้่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+
ยวงเล็ก+ยอแซฟคาํผัด+มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ+มาการีโอประดัง+ญาติพี่น้องตระกูล      
บุญชูสวสัดิ์ และกอบโกย ที่ลว่งลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟเว้า+เซซีลีอาเหรียญ+  
เปโตรกิมไล้+ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+                  
เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟพุก+เปาโลรุง่+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉว+ี        
ฟรังซสิสาลี+่เทเรซาอัมพร+อุดม ศิริรัตน์+เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบญุ+          
ลอเรนซ์ปรีชา+ญาติพี่น้องตระกูลหนา่ยคอน และขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+    
ยอแซฟจรัล+มารีอาทองอยู+่ซีริลธีระ+อรนุช+ญาตพิี่น้องตระกูลไหลไผ่ทอง ที่ล่วงลบั
ไปแล้วทุกดวง+ฟิลปิเล็ก  หนูงาม+เปโตรชม+มารีอาปรางค์+ม.มักดาฯแพร+          
เปาลาประยูร+เปโตรอ๋ัน+โรเบิร์ตสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+เอากุสตินโนประโยชน์+     
มอริสกิมซัว+ยอแซฟจรัญ+มารีอาทองอยู+่เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยีย่ม+        
ซีริลธีระ+ศิรินุช+เปโตรสามารถ+สเตฟาโนสาํรวย+ญาตพิีน่้องตระกูลไหลไผ่ทอง ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอห์น บัปติสต์วิชัย  ไทยยืนวงษ์+เซซีลีอาพยงุ+เปโตรอ้ิวฮก+
อันตนวิเชียร 

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.  
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันอาทิตย์ท่ี 1 มกราคม เชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมมิสซาสมโภชพระนางมารยี ์

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

2. ทางวัดขออนุญาตเลื่อนมสิซาประกาศทีพ่ี่นอ้งขอเอาไว้ ไปเป็น มิสซาค่ าวันจันทร์ที่ 2 
ถงึศกุรท์ี่ 6 มกราคม รบกวนพ่ีน้องที่ขอมิสซาไว้ ติดตามได้ในสารวัด 

3. วันเสาร์ที่ 7 มกราคม เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มฉลองวดัพระครสิตประจกัษ ์บา้นเลา่  เวลา 10.30 น. 
4. วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม  
 4.1 ขอเชิญเด็กๆ ทุกคนร่วมกิจกรรม เพ่ือพบปะ พูดคุย มีกิจกรรมรับของรางวัล 

หลังมิสซาสาย เวลา 10.00 น. ณ อาคารอภบิาลและแพรธ่รรม (มอีาหารเทีย่งเตรยีมไวใ้ห)้ 
 4.2 ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 ประชุม

ร่วมกัน เวลา 13.00 น. ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
5. วัดขอขอบคุณพ่ีน้องทุกท่าน ที่ช่วยกันสนับสนุนงาน Run for the New Church 

โดยเฉพาะในช่วงหลังๆ ที่มีคนสมัคร และซื้อเสื้อจ านวนมาก วัดจะเปิดรับสมัคร 
จนถึงวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2023 เวลา 16.00 น. และต้องขอโทษพ่ีน้องที่สมัคร 
หรือซื้อเสื้อ แต่ยังไม่ได้เสื้อ วัดสั่งท าแล้ว เมื่อได้เสื้อแล้ว จะรีบให้พี่น้องครับ 

6. พ่ีน้องท่านใด ประสงค์จะจัดชีวิตคู่ ให้ถูกต้อง กรณุารบีมาตดิตอ่ทีค่ณุพ่อเจา้อาวาส 
หรือห้องธุรการ วดัจะจัด วิวาห์วาเลนไทน์  วันอังคารที่  14 กุมภาพันธ์  
มิสซา เวลา 10.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 14,261 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม (สาย)  เป็นเงิน 7,239 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,360 บาท 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี ้เนินชวดลา่ง เปน็เจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์  เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 


