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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 1720 วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม ค.ศ.2023 
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“พวกเราได้เห็นดาวประจ าพระองค์ขึ้น  จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 2:1-12 
 ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย 
โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออกเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม สืบถามว่า “กษัตริย์
ชาวยิวที่เพ่ิงประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจําพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพ่ือ
นมัสการพระองค์” เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย 
ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็วุ่นวายใจไปด้วย พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหน้า
สมณะและธรรมาจารย์ ตรัสถามเขาว่า “พระคริสต์จะประสูติที่ใด” เขาจึงทูลตอบว่า 
“ในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย เพราะประกาศกเขียนไว้ว่า เมืองเบธเลเฮม ดนิแดนยดูาห ์
เจ้ามิใช่เล็กท่ีสุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผู้นําคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้า จะเปน็
ผู้เลี้ยงดูอิสราเอล ประชากรของเรา” 
 ดังนั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ 
ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวปรากฏ แล้วทรงใช้บรรดาโหราจารย์ไปที่เมืองเบธเลเฮม 
ทรงก าชับว่า “จงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอย่างละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแล้ว 
จงกลับมาบอกให้เรารู้ เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย” เมื่อบรรดาโหราจารย์ได้ฟัง
พระด ารัสแล้วก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออกปรากฏอีกครั้งหนึ่งน าทางให้ 
และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดา
โหราจารย์มีความยินดียิ่งนัก เขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา 
จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัติน าทองค า ก ายาน และมดยอบ ออกมา
ถวายพระองค์ แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝันมิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรด เขาจึง
กลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอ่ืน  

 
 

 
สวัสดีครับพ่ีน้องทุกท่าน เป็นช่วงเวลาที่เราคาทอลิกยังความเศร้าโศกอาลัยถึง               

พระสนัตะปาปากติตคิณุเบเนดกิตท์ี ่16 ทีพ่ระองคท์รงรบัพระทา่นไวใ้นอ้อมพระหตัถข์องพระองค ์
พ่อเชญิชวนเราทกุคนไดร้ว่มภาวนาเพ่ือพระองคท์า่น ในการเสยีสละและอุทศิตนน าพาพระศาสนจกัร
ในชว่งเวลาหนึง่ของทา่น สดุความสามารถของนายชมุพาบาลผูร้บัใชข้องพระองคอ์ยา่งดเีสมอมา 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ในวันนีพ้ระศาสนจกัรใหเ้ราท าการสมโภชพระครสิตเจา้แสดงองค ์“โหราจารยท์ัง้สาม
ไดร้บัการน าทางไปสูพ่ระกมุารนอ้ย  โดยการมองดดูวงดาว  เชน่เดยีวกบัทา่นทัง้สามทีเ่ดนิทางไปสู่
จดุหมายปลายทางดว้ยการมองดดูวงดาว” 

คนสมยักอ่นดกูารโคจรของดวงดาราวา่เกีย่วขอ้งกบัดวงชะตาของมนษุย ์ และมคีวามเชือ่ใน
เรือ่งดาราศาสตร ์ แตใ่นทีน่ีจ้ะพูดถงึประสทิธภิาพอยา่งหนึง่ของดวงดาวคอื  การน าแสงสวา่งมาให้
พระคมัภรีเ์ปรยีบโลกของเราวา่อยูใ่นความมดื  พระครสิตเจา้เปน็ผูน้ าแสงสวา่งมาในโลก  พระองคจ์ะ
เสดจ็มาเพ่ือสถาปนาพระอาณาจกัรของพระใหส้วา่งรุง่โรจน ์

จากบทอ่านแรกของหนงัสอืประกาศกอิสยาหเ์ลา่วา่  “จงลกุขึน้เถดิ  จงฉายแสงเจดิจา้  
เพราะความสว่างของเจา้มาแลว้  พระสริริุง่โรจนข์ององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ทอแสงเหนอืเจา้” 

สว่นในพระวรสารนัน้  บรรดาโหราจารยบ์างทา่นจากทางทศิตะวนัออกเดนิทางมายงั      
กรงุเยรซูาเลม็  เพ่ือสบืหากษตัรยิช์าวยวิ  โดยบอกกบัชาวเมอืงวา่ “พวกเราไดเ้หน็ดาวประจ า
พระองคข์ึน้  จงึพรอ้มใจกนัมาเพือ่นมัสการพระองค”์  ซึง่ในทีส่ดุกไ็ดน้มสัการพระกมุารนอ้ยสมใจ  
พรอ้มทัง้ถวายของขวญัอันไดแ้ก ่ทองค า ก ายาน และมดยอบ 

วนัสมโภชพระครสิตเจา้แสดงองคจ์งึเปน็วนัสมโภชทีย่ิง่ใหญ ่ เพราะพระผูไ้ถโ่ลกไมไ่ด ้   
เสดจ็มาเปน็แสงสวา่งส าหรบัชาวยิวเทา่นัน้  แตย่งัเสดจ็มาสอ่งสวา่งใหแ้กค่นชาตอ่ืินๆ ดว้ย           
อาจเปรยีบไดว้า่ วนัพระครสิตเจา้แสดงองค ์ กค็อืวนัครสิตม์าสของคนอ่ืน  ๆทีม่ใิชช่าวยวินัน่เอง  

เมือ่พระครสิตท์รงเปน็แสงสวา่งส าหรบัชวีติของเราแลว้  เราจะท าอะไรบา้ง ค าตอบกค็อื  
เราตอ้งท าใหภ้ารกจิทีเ่ริม่ตน้ขึน้ตัง้แตส่มยัพระเยซเูจา้ทรงมาบงัเกดิด าเนนิตอ่ไป  กลา่วคอื ท าให้
พระองคเ์ปน็ทีร่บัรูข้องชนทกุชาต ิเราตอ้งแบง่ปนั  “ขา่วด”ี  ใหก้บัพวกเขาวา่  พระเยซเูจา้ พระบตุร
ของพระเจา้  ไดร้บัเอาสภาพมนษุยด์จุเรา และมาประทบัทา่มกลางเรา 

 

ขอพระเจา้อวยพร 
คณุพอ่ฟรงัซสิ เซเวียร ์อานนท ์ ตนัชยั  

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 8 มกราคม 2023 

วนัเสารท์ี ่7 มกราคม (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ...เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ี ดีศร+ีคณุชยัณรงค+์     
คณุขจติศกัด์ิ+คณุภรูณิฐั   ดีศร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัด์ิ-คณุสวุรรณา   
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ยุน่ประยงค+์ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มสําอาง+ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา 
ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย  ดีศร+ีมารอีา สภุรณ ์ จนัทรเ์กตุ 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ...ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+      
ยากอบประพรกึ+ฟรงัซสิเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+มคีาแอลต๋ี+อกัแนสถนอม+       
โทมสัวมิล+มารอีาสจุติ+เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาติ+อนัเดรสมชยั+                 
ลชูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+โทมสัประยงค+์มารอีาลําเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+     
อนันาเกยีว+ย.บปัติสต์นยิม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารอีาประยงค+์เทเรซาสนุยี+์                 
มารอีาอนงค+์มารอีาจําป+ีเทเรซามาล+ีมารอีาวภิาพร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+                
มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+กาทารนีาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทัย+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+       
เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญติั+        
ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+กาทารนีาโสมนสั+รอ็คธนัวา+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+                    
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+           
โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+          
เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ียอแซฟชชูาติ+ออกสัตินวชิา+อานาสตาเซยีประวติั+      
เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+                                  
สเตฟาโนด าริ   จนัทร์เกต ุ(ครบ 1 ปี)+เปาโลฮุน้เจีย๊ว+เซซลีอีานอ้ย+ฟรงัซสิโกกริง่+มารอีาเลก็+    
เปาโลสนทิ+เซซลีอีาบญุรอด+เปโตรสมาน+มารโ์กสชุนิ+ฟลิปิองอาจ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุก
ดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ  
วนัอาทิตยท่ี์ 8 มกราคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ...เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์  ดศีร ี
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+                  
ครอบครวัคณุสาํราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอไุร  พรมสาร และลกูหลาน+           
เทเรซา วารนิทร ์ วงษ์วไิลวารนิทร+์ครอบครวัยุน่ประยงค ์และพีน้่องลกูหลานทกุคน+                   
เซซลีอีา บปุผา   เจรญิรตัน์+เทเรซา ภทัราพร  เจรญิรตัน์+ครอบครวัคณุสายพณิ  หนูงาม+
ครอบครวัคณุนาร ี จหูง+ีครอบครวัคณุวงษ์  รุง่เรอืง 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั...เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+      
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โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+อนันาประไพ+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลําพลู+       
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+
องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+        
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์          
อี ่ออ่งสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+
เซซลีอีาอญัชญั ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+          
เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+     
ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+  
พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+                
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรนิทร+์มารอีาสอน+
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+    
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนีุย+์      
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ี
และหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบญุลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+
อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+     
อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+     
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+           
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+อากาทาลว้น+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูขมเลก็  และจหูง ี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้            
โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+อากสุตโินอบุล  พรมสาร+          
ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+       
อนันามว้น+มารอีาบญุชว่ย+มารอีาชาํเรอืง+ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสทุศัน์+       
ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มอนิกาชญัญาพนัธ+์ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-   
ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟวมิล พรมสาร+            
ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ีเอากสุตนิโนววิฒัน์+มอนิกาวไิล  
อนิล+ีนายสมศร+ีมารอีาประพนัธ+์ยอแซฟขวญั+มารอีาลุย้+ยอแซฟเทยีน+เปาโลวชิติ+       
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เทเรซากมลวลัย+์ฟรงัซสิโกอดุม+ยวงกมิเตง็+อนันาจ+ูเปโตรประวทิย+์ยากอบกาํพล+       
เปาโลชอ้ย  จดแตง+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวงิ+ยอแซฟบญุชอบ+ม.มกัดาฯซ่อนกลิน่+         
มารอีาชนิ+ฟรงัซสิโกสงา่+ม.มกัดาฯสนุทร+อนันามาลา+โรซาประภา+บอนีฟาสประทมุ+     
ญาตพิีน้่องตระกลูเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+โรซาสภุาพ  ยุน่ประยงค ์(ครบ 100 วนั)
+ยอแซฟเจริญ (ครบ 25 ปี)+เซซีลีอาอญัชญั (ครบ 2 ปี)+ยอแซฟคาํพอง  มลูวนั+ญาตพิีน้่อง 
และทารกทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+โรซาทวาย  ขมเลก็+โรซาสายบวั  ซมิหล+ี                       
มารอีาละเมียด  ดาวทองสมบติั (ครบ 7 วนั)+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+          
ยอหน์ บปัตสิตนิ์ทา+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+อากาทาจําเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+              
มารอีากมิยง้+ฟรงัซสิโกไสว+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกวรีะชยั+อากาทาวภิาดา+เอมมานูแอลรกัษ์+  
อากาทาเจีย๋น+อนัเดรสาํรวม+เปาโลโห+อนันาหรุน่+ยอแซฟแอน+อนันาชบุ+ซลิแวสแตรร์าํพนั+            
มารอีาราํพรวน+ทโิมธวีชิยั+เทเรซาบญุชว่ย+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+                
วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ   
วนัอาทิตยท่ี์ 8 มกราคม (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ...เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั+ครอบครวักอบโกย+ครอบครัวคุณชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ...ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทือง+ญาติพีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม  และ
ทองเหลอืง ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+               
ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ม.มกัดาฯ อํานวย+    
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสเุทพ+เปาโลประทีป+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+           
ฟลิปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+พอ่บา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอีย่มสะอาด+ยวงชายกลาง     
ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็   บญุเสรมิ+ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+ราฟาแอลหริญั+มารอีาเปรม+       
ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+ยวงเลก็+ยอแซฟคําผดั+มาทิลดาเต้าเลีย๊บ+มาการโีอประดัง+     
ญาติพีน่อ้งตระกลูบญุชสูวสัด์ิ และกอบโกย ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟเวา้+เซซลีอีาเหรยีญ+  
เปโตรกมิไล+้ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเต็ด+อากาทากิม๊+เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟพกุ+
เปาโลรุง่+ยอแซฟออน+ยอแซฟยรู+เทเรซาฉว+ีฟรงัซสิสาลี+่เทเรซาอมัพร+อดุม ศริริตัน+์                   
เซบาสเตียนวเิชยีร+อนันาสมบญุ+ลอเรนซป์รชีา+ญาติพีน่อ้งตระกลูหนา่ยคอน และขมเลก็ ท่ีลว่งลบัไป
แลว้ทุกดวง+ยอแซฟจรลั+มารอีาทองอยู+่ซรีลิธรีะ+อรนชุ+ญาติพีน่อ้งตระกลูไหลไผท่อง ท่ีลว่งลบัไป
แลว้ทุกดวง+เบเนดกิตจ์ิน๊อยู ่  กอบโกย (ครบ 39 ปี)+เปโตรจิน๊หยง่+มารอีาทองดี+ม.มกัดาฯฉลวย+ 
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เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม (ค่ า)   เป็นเงิน 3,094 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม (สาย)  เป็นเงิน 7,625 บาท 
                                              (เย็น)  เป็นเงิน 1,894 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,020 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี 

วันอังคารที่ 10 มกราคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี 

วันพุธที่ 11 มกราคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...มารีอา สุภรณ์  จันทร์เกตุ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปาโลฮุ้นเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+ฟรังซิสโกกริ่ง+มารีอาเล็ก+เปาโลสนิท+      
เซซีลีอาบุญรอด+สเตฟาโนด าร+ิเปโตรสมาน+มารโ์กสชุนิ+ฟลิปิองอาจ+โทมสัประชา หนงูาม+        
ยอแซฟณฐัวฒุ ิ   ออ่งจรติ+มอนิกาวิไล  อินลี (ครบ 50 วัน)+นายสมศรี+มารีอาประพันธ์ 

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  

* รายไดจ้ากการจดัเก็บตลาดนดัตลาดนดัวดัหวัไผ่ ประจ าเดือนธนัวาคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลือประจ าเดอืน  37,340 บาท   ยอดบริการสุขาประจ าเดอืน  1,160  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเก็บตลาดนดัวดัหวัไผ่ 2 ประจ าเดือนธนัวาคม 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 4,280 บาท  ยอดบริการสุขาประจ าเดอืน 236 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายได้ตลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลส าหรบังานกจิกรรม และโครงการของ
สภาฯ  (เขา้วดั 26,138+1,160+2,996+236  บาท    เขา้สภาอภบิาล 11,202+1,284 บาท) 

ยอแซฟสเุมธ+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+                  
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ   
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันนี้ (อาทิตย์ท่ี 8 มกราคม) 
 1.1 วันนี้ เป็นวันยุวธรรมทูตสากล ขอเชิญเด็กๆ ทุกคนร่วมกิจกรรม เพ่ือพบปะ 

พูดคุย มีกิจกรรมรับของรางวัล หลังมิสซาสาย เวลา 10.00 น. ณ อาคารอภิบาล
และแพร่ธรรม (มีอาหารเที่ยงเตรียมไว้ให้) 

 1.2 ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 ประชุม
ร่วมกัน เวลา 13.00 น. ณ อาคารอนุบาล โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

2. วันจันทร์ที่ 9 - พุธที่ 11 มกราคม งดมิสซาค่ า เนือ่งจากพระสงฆเ์ขา้เงยีบประจ าป ี
3. วันเสาร์ที่ 14 มกราคม เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มฉลองวดัพระนามเยซ ูชลบรุ ี เวลา 10.30 น. 
4. วันอาทิตย์หน้า (15 มกราคม) วัดจะจัด Run for the New Church  ตั้งแต่ 

05.00 - 08.00 น. เพ่ือความปลอดภัยของนักวิ่ง จึงขอความร่วมมือจากพ่ีนอ้งทีม่บีา้น
อยู่ในเส้นทางวิ่ง ดังนี้ 

 - กรณุาอย่าจอดรถบนถนนหนา้บา้น 

 - ดแูลสนุขัของตนเอง หรือบริเวณใกลเ้คียงอย่างดี 

 - วดัจ าเป็นตอ้งปิดการจราจรบางสว่นในเสน้ทางว่ิง จึงขออภยัพ่ีนอ้งท่ีท ำให้

เกิดควำมไมส่ะดวกในกำรเดินทำง 

 ขอคําภาวนาจากพ่ีน้อง เพ่ือให้งานนี้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย 
5. พ่ีน้องท่านใด ประสงค์จะจัดชีวิตคู่ ให้ถูกต้อง กรณุารบีมาตดิตอ่ทีค่ณุพ่อเจา้อาวาส 

หรือห้องธุรการ วดัจะจัด วิวาห์วาเลนไทน์  วันอังคารที่  14 กุมภาพันธ์  
มิสซา เวลา 10.00 น. 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลธรรมดา  เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
มารีอา ละเมียด   ดาวทองสมบัติ   หมายเลขสมาชิก 925  สายคุณชุดาพร 


