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บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา
ขณะนั้ น ประชาชนกํ า ลั ง รอคอย ทุ ก คนต า งคิ ด ในใจว า
ยอห น เป น พระคริ ส ต ห รื อ ยอห น จึ ง ประกาศต อ หน า ทุ ก คนว า
“ขาพเจาใชน้ําทําพิธีลางใหทานทั้งหลาย แตผูที่ทรงอํานาจยิ่งกวา
ขาพเจ าจะมา และข าพเจาไม ส มควรแม แ ต จะแก ส ายรัด รองเท า
ของเขา เขาจะทํ า พิ ธี ล า งให ท า นเดชะพระจิ ต เจ า และด ว ยไฟ
เขากําลังถือพลั่วอยูแลว จะชําระลานนวดขาวใหสะอาด จะรวบรวม
ขาวใสยุง สวนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไมรูดับ” ยอหนยังใชถอยคํา
อื่นอีกมาก ตักเตือนและประกาศขาวดีแกประชาชน

ลก. 1 : 39-45

คุยกับเจาวัด
สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน
อาทิตยเปนสัปดาหที่ 4 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา พระนางมารียไดเสด็จ
ไปเยี่ ย มนางเอลี ซ าเบ็ ธ เพราะทราบว า นางเอลี ซ าเบ็ ธ ที่ กํ า ลั ง ตั้ ง ครรภ นั้ น เป น ผู สู ง อายุ
คงมีความยากลําบากในการดูแลตนเอง แมพระสนใจและมองความตองการของผูอื่นเปนสําคัญ
มากกวาความต อ งการของตนเอง ในอาทิ ต ย ที่ 4 ของเทศกาลเตรี ย มรั บ เสด็ จ พระคริ ส ตเจ านี้
อยากให พ วกเราทุ ก คนได เน น ถึ ง การที่ จ ะสนใจความต อ งการของผู อื่ น มากกว าความต อ งการ
ของตนเอง คงเปนของขวัญคริสตมาสที่เราสามารถมอบใหกับผูอื่นได ในเทศกาลพระคริสตสมภพ
ในปนี้
สถานการณ การระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 ในตอนนี้ ดูเหมือ นเราทุกคนมีความกังวล
เกี่ยวกับสายพันธุใหม “โอมิ ครอน” วาจะทําใหเกิดการระบาดระลอกใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะ
การผอนปรนมาตรการฯ ตางๆ ในชวงที่ผานมา การที่จะจัดใหมีงานรื่นเริงในชวงปใหม พอหวังวา
จะไมเกิดการระบาดกลับอี กครั้งหนึ่งหลังเทศกาลป ใหมที่จะมีวันหยุดหลายวัน พี่นองหลายทาน
วางแผนในการเดินทางทองเที่ยวหรือไปรวมเคาทดาวนตามสถานที่ตางๆ ขอใหวางแผนและรักษา
มาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อความปลอดภัย
ในวันศุกรที่จะถึงนี้ตรงกับวันที่ 24 ธันวาคม ซึ่งตรงกับ วันพระคริสตสมภพ ทางวัดจัดให
มีมิส ซาเวลา 20.00 น. และวันเสารที่ 25 ธั นวาคม มิสซาเวลา 9.30 น. กอนมิสซาจะมีพระสงฆ
โปรดศีลอภัยบาปใหกับพี่นอง ในวัดอาจจะมีการสรางบรรยากาศ เชน สวดภาวนา ฟงเพลงบรรเลง
คริ ส ต ม าส ฯลฯ หลั งมิ ส ซา ในวั ด มีก ารจั ด ที่ นั่ งแบบเว น ระยะห าง ด านนอกวั ด จะมี การจั ด การ
ถ า ยทอดมิ ส ซาและที่ นั่ ง สํ า หรั บ พี่ น อ งที่ ป รารถนาจะร ว มมิ ส ซา มี ก ารรั ก ษามาตรการเพื่ อ
ความปลอดภั ย ในการร ว มพิ ธี ก รรม เชิ ญ ชวนพี่ น อ งที่ มี ค วามพร อ มและมี ป รารถนาได ม าที่ วั ด
ในวันและเวลาดังกลาวดวยครับ
พอมีโอกาสไปเดินเยี่ยมเยียนพี่นองหลายทานที่พักอาศัยอยูในบริเวณใกลวัด เพื่อถือโอกาสนี้
ไดรูจัก ทักทาย อวยพรโอกาสคริสตมาสและปใหมที่จะถึงนี้ พี่นองทานใดที่มีบานอยูบริเวณหมูบาน
ใกลวัด ปรารถนาอยากใหพอไปเยี่ยมเยียน ติดตอที่พอหรือที่สํานักงานวัดได
เทศกาลคริส ตมาสใกล จ ะมาถึงแล ว เทศกาลนี้เป น โอกาสในการแบ งป น เชิญ ชวนพี่ นอ ง
ไดแบงปนความสุขตามกําลัง ความสามารถใหแกผูอื่น แบงปนความสุขเล็กๆ นอยๆ ที่เราสามารถ
ทําได เพื่อเปนการแบงปนความสุขเหมือนกับที่พระเยซูเจาไดมอบความสุขใหกับเราทุกคน
ขอพระเจาอวยพรพี่นองทุกทาน
คุณพอประจักษ
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ปลัดบอกเลา

“ความชื่นชมยินดีที่ไดพบองคพระผูไถ"

"แต เจ า เบธเลเฮม เอฟราธาห เอ ย เจ า เป น เมื อ งเล็ ก ๆในบรรดาหั ว เมื อ งของยู ด าห
จะมีผูหนึ่งออกมาจากเจาสําหรับเรา เปนผูที่จะปกครองอิสราเอล... ดังนั้น องคพระผูเปนเจา
จะทรงละทิ้งเขาทั้งหลายไวจนถึงเวลา ที่หญิงผูเจ็บครรภจะคลอดบุตร แลวบรรดาพี่นองที่เหลือ
อยูจะกลับมา รวมกับชาวอิสราเอล ผูนั้นจะยืนขึ้น และจะเลี้ยงดูฝูงแกะ ดวยพละกําลังของ
องคพระผูเปนเจา... เขาทั้งหลายจะอาศัยอยูอยางสงบสุข..." (เทียบ มีค 5:2-4)
ภาพที่เห็นในหนังสือประกาศกมีคาห ชวนใหคิดถึงภาพ เมืองเล็กๆ กลุมคนเล็กๆ ไมไดมีคา
อะไรมากมายนัก แตพระเจายังทรงพระกรุณา ยังไมลืมประชากรของพระองค
ภาพที่ตามมาคือ องคพ ระผูไถผูถูกส งมาจะรวบรวมและดูแ ลประชาชนประชากรของ
พระเจา สันติสุขจะบังเกิดขึ้น
"พระเยซูคริสตเจาตรัสตอไปวา ขาพเจาอยูที่นี่ ขาพเจามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค
ของพระองค พระองคจึงทรงยกเลิกการถวายบูชาแบบเดิมและทรงตั้งการถวายบูชาแบบใหม
ขึ้น แทน โดยพระประสงค นี้เองเราทั้ งหลายไดรับ ความศัก ดิ์ สิท ธิ์ เดชะการถวายพระวรกาย
ของพระองค เปนการบูชาที่พระเยซูคริสตเจาทรงกระทําแตเพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป
(ฮบ 10:9-10)
ทั้งในพันธสัญญาเดิม ในหนังสือประกาศกมีคาห และในพันธสัญญาใหม ในจดหมายถึง
ชาวฮีบรู เราไดพบวาพระเมตตารักของพระมีสําหรับเราประชากรของพระองคเสมอ พระองคทรง
เลี้ยงดู ดูแลเรา มอบความรักมอบชีวิตใหเรา ผานทางองคพระผูไถ-พระเยซูเจา ผานทางศีลมหา
สนิ ท "โดยพระประสงค นี้ เองเราทั้ ง หลายได รั บ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เดชะ การถวายพระวรกาย
ของพระองค"
นางเอลีซาเบธรองเสียงดังวา “เธอไดรับพระพรยิ่งกวาหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ไดรับ
พระพรดวย... ทําไมพระมารดาขององคพระผูเปนเจา จึงเสด็จมาเยี่ยมขาพเจา" (ลก 1:41, 43)
ในบูชามิสซา ทุกครั้งเราไดรับการเลี้ยงดู ไดรับ การดูแลเอาใจใส ไดรับความรักเมตตา
ของพระผานทางศีลมหาสนิท ที่พระเยซูคริสตเจาทรงยอมสละชีวิตของพระองคเพื่อเรา
เมื่อ เราไดพบไดรับ พระองคในศีล มหาสนิท เราเป ย มดวยสันติสุ ขและความชื่นชมยิ นดี
ที่พ ระองคเสด็จ มาเยี่ ย มเยีย น มาประทับ ในชีวิตในหัวใจของเรา เชนเดีย วกัน.... ชวนเรานําทาง
พระองคไป พาพระองคไปเยี่ยมไปพูดคุยกับเพื่อนพี่นองคนอื่นดวยความออนโยน ใหทุกคนไดพบ
พระพรและความชื่นชมยินดีขององคพระผูไถ.
นกขุนทอง.
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วัน / เวลา
วันอาทิตย

ตารางมิสซา

ผูขอ

อาทิตยที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
- โมทนาคุณพระเปนเจา+พระมารดานิจจานุเคราะห+นักบุญทั้งหลาย
- ตามประสงคผขู อ
- สุขสําราญแด บริจิด อารีย เจริญพานิช+มารีอา ทอย แซเซี้ย
- สุขสําราญแด ครอบครัว เทเรซา นันทิกา แซเจียง+มารีอา สิตา ลีวัธนะ+ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด ครอบครัว สมบัติ เปลงศรีสุข
- สุขสําราญแด ครอบครัว อันนา วรรณภา จิระเรืองฤทธิ์
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พชรเดช วจระนันท+แบรนาแด็ต วราลักษณ ผังรักษ+อันนา เสาวลักษณ+
สามี+บุตรทั้ง 3+ลูซีอา เพ็ญวรา วจระนันท
- สุขสําราญแด ครอบครัว ปญจทรัพย+ครอบครัว เปลงศรีสุข+ครอบครัว ผลอุดม+ครอบครัว สวอน

- สุขสําราญแด เทเรซา วรรณรุณี+แบรนาแด็ต วรรณภา+เทเรซา จิตราพร มหามณีรัตน
- สุขสําราญแด ครอบครัว วัชรมงคลกุล
- สุขสําราญแด พลภัทร+จิชฎา+ธยกร+ภัสพร วัชรมงคลกุล
- สุขสําราญแด มารีอา วนิดา เลาหบุตร
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว
วันที่ 19 ธ.ค. 2021
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย
เวลา. 07.00 น. - สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ
- สุขสําราญแด ครอบครัวดาราพงษ+ประณีต ดาราพงษและลูกหลานทั้งหลาย+
มิสซา
คนเจ็บปวย+ประสบภัยทั้งหลาย+ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด สิปาง+ครอบครัว วสุสิน
- สุขสําราญแด มารีอา สุพัชนิพา
- สุขสําราญแด ครอบครัว ลูกหลาน+โชติพงศ+ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด ยอแซฟ พิสิธชัย วงเวียน+ดอมินิกซาวีโอ ชินทัต วงเวียน
- สุขสําราญแด ครอบครัว เนตรนภิศ+ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด ครอบครัว อุดม เจริญพงศ+ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด ครอบครัว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน
- สุขสําราญแด ครอบครัว ประยุทธ สังขรัตน+เพื่อวีระวรรณ-สะสม สังขรัตน
- สุขสําราญแด ครอบครัว พรศรี โรจนเมฆี+ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด ครอบครัว สุชีรา เดชจิรธรรม+ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด ครอบครัว สุภลักษณ
- สุขสําราญแด ยอหน ปอลที่ 2 อาชวิน สันติพิทักษสกุล+โฟสตินา รัชวิน สันติพิทักษสกุล
- อุทิศแด เปโตร ประจักษ+เทเรซา ยุพา+มาการีตา จํารูญ ปนรัตน+บรรพบุรุษ ญาติพี่นอง+ว.ในไฟชําระ
- อุทิศแด เปโตร ทุง+อันนา เทย+เปโตร อภิสทิ ธิ์+มารีอา วราภรณ+เปโตร อภิรัตน+ญาติพี่นองที่ลวงลับ
- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ

- อุทิศแด ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม
- อุทิศแด เลาเรนเต เซี่ยมเฮง เลาหบุตร+วิกตอรีอา สมพร เลาหบุตร
- อุทิศแด เปาโล มหรรณพ วสุสนิ
- อุทิศแด เบเนดิกโต จุนเซง+มารีอา มาลี+ยอแซฟ ฮงปง
- อุทิศแด มารีอา อัมพร เจษฎาพงศภักดี+อิกญาซีโอ บูเยี้ยง แซเจี่ย+ญาติพี่นองที่ลว งลับ
- อุทิศแด ฟรังซิสโก พูน+เทเรซา เชงจวง สมพานิช+ญาติพี่นองทีล่ วงลับ
- อุทิศแด เปาโล จําป+กาทรีนา ตาก+เทกลา ลําจวน+ฟลิป ประทิน+มารีอา ดวงใจ+เปโตร อัครเดช
- อุทิศแด อันตน เกษร ยอแซฟ+อาลิซาเบธ กิมจอ ยอแซฟ
- อุทิศแด โรซา ตั้งสี แซตั้ง+ยอแซฟ ไพศาล วงศวานิชวัฒนา
- อุทิศแด เทเรซา มารีวัน แรวงคต
- อุทิศแด มารโก พิสิษฐ อนันตโชติทวี

อารีย
นันทิกา
สมบัติ
วรรณภา
เพ็ญวรา
วรรณรุณี
พลภัทร
ภัสพร
วนิดา
อุดม
ครอบครัว
ดาราพงษ
จิตติมา
สุพัชนิพา
อธิก
อุดม

เกษร
ครอบครัวดาราพงษ

อุดม

ครอบครัว
วนิดา
จิตติมา
สุพัชนิพา
วรรณภา
วิไลวรรณ
โยธิน
ณัฏฐาภร
ลูกหลาน
สุมาลี
พิมสิริ
ห น า 4

วัน / เวลา
วันอาทิตย

ตารางมิสซา
อาทิตยที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา

- อุทิศแด มารีอา แจมใส มารีอา หลิว+มารีอา วรรณี+เปโตร สวาง+เปโตร สงวน+เปาโล ขันธ
- อุทิศแด ยอแซฟ รังสรรค+มารีอา องุน สรรสิริทรัพย
- อุทิศแด ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค+อังเยลา ปราณี สังขรัตน
- อุทิศแด ยอแซฟ โภชน+อันนา จิ๊ด
- อุทิศแด ยอแซฟ ออสการ แอดดิสัน
- อุทิศแด มารีอา บุญชู สังขมณีวงศ
- อุทิศแด อันนา วิลาศ สุรางคกูล
- อุทิศแด ยอแซฟ สันทัด วงศธนะชัย+เปาโล คี่ควง แซแพ+อันนา สุข แซแพ
วันที่ 19 ธ.ค. 2021 - อุทิศแด เปาโล หลุย+คริสตินา ดารา โชติพงศ
เวลา. 07.00 น. - อุทิศแด ฟรังซิสโก ประเทือง+เทเรซา ไพศรี ชื่นวิจิตร
มิสซา
- อุทิศแด โรซา รัชนี ทิวไผงาม
- อุทิศแด อังเดร สวัสดิ์ ทิวไผงาม
- อุทิศแด ยอแซฟ กง+อันนา เฉลียว เคนแกว+ยอแซฟ ลอง+อันนา สุภาพ เหวี่ยน+เปาโล เขียน+
ยอหน บัปติสต ทวี+แคทเธอรีน ขวัญชนก+มารีอา สุนทรา+มารีอา วรรณี+อันนา วิไล+คุณพอ
นรินทร ศิริวิริยานันทร+วิญญาณในไฟชําระ
- อุทิศแด อันนา วิลาศ สุรางคกูล
- อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม
- อุทิศแด เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช
- อุทิศแด บรรดาพี่นองผูลวงลับ+วิญญาณในไฟชําระ
- อุทิศแด บรรดาพระสงฆ นักบวช ชาย-หญิง ผูลวงลับ
- อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ

เวลา 09.30 น.

ผูขอ
พรพรรณ
ครอบครัว
อรทัย
บุญรัตน
ริส
คนึงนิจ
สุนทร
อรวรรณ
ลูกหลาน
อําพัน
อําพัน

สุนทร
ครอบครัวผลอุดม
จุมพล
ตูทาน
ตูทาน
แอนโทนี รักตะบุตร

มิสซา

สุขสําราญแด สัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห

วันจันทร

สัปดาหที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา

- ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว
วันที่ 20 ธ.ค. 2021
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย
เวลา 07.00 น.
- สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
มิสซา
- อุทิศแด อันนา วิลาศ สุรางคกูล
- อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม

ครอบครัวผลอุดม
สุนทร
ครอบครัวผลอุดม

- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ

- อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ

วันอังคาร

ไมออกนาม

น.เปโตร คานิซีอัส พระสงฆและนักปราชญแหงพระศาสนจักร

- ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย
วันที่ 21 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
เวลา 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
- อุทิศแด อันนา วิลาศ สุรางคกูล
- อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม
- อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ

ครอบครัวผลอุดม
สุนทร
ครอบครัวผลอุดม
ไมออกนาม
ห น า 5

วัน / เวลา
วันพุธ

ตารางมิสซา

ผูขอ

สัปดาหที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา

.

- ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด มารีอา วีนัส อมรินทร
- สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
วันที่ 22 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว
เวลา 07.00 น.
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย
มิสซา
- อุทิศแด อันนา วิลาศ สุรางคกูล
- อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม

จุมพล
ครอบครัวผลอุดม

สุนทร
ครอบครัวผลอุดม

- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ

วันพฤหัสบดี

น.ยอหน แหงเกตี้ พระสงฆ

- ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย
วันที่ 23 ธ.ค. 2021 - สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
เวลา 07.00 น.มิสซา - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม

ครอบครัวผลอุดม
ครอบครัวผลอุดม

- อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ

- อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ

วันศุกร

สัปดาหที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา

- ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย
วันที่ 24 ธ.ค. 2021 - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+
เวลา 20.00 น.มิสซา วิญญาณในไฟชําระ
- อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม
- อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ

วันเสาร

ไมออกนาม

ครอบครัวผลอุดม
ไมออกนาม

สมโภชพระคริสตสมภพ

วันที่ 25 ธ.ค. 2021 - ตามประสงคผูขอ
- สุขสําราญแด เทเรซา ประทิน ปญจทรัพย+ครอบครัว อัลฟอนโซ เกียรติ ปญจทรัพย+ครอบครัว
มิสซา เวลา 09.30 น.
ยอแซฟ ยุทธ ปญจทรัพย+ครอบครัว เปาโล ภูมิ ปญจทรัพย
- สุขสําราญแด มารีอา มักดาเลนา สําราญ ผลอุดม+ครอบครัว สนั่น ผลอุดม
นพวารพระมารดาฯ - อุทิศแด เปาโล ธีรชัย ปญจทรัพย+สมศักดิ์+โชติมา ชูสรอยปน+วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+ในไฟชําระ
มิสซา.เวลา 17.00 น - อุทิศแด ราฟาแอล หิรัญ ผลอุดม+ยอแซฟ วิลาศ ผลอุดม
- อุทิศแด วิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง+วิญญาณในไฟชําระ

ครอบครัวผลอุดม
ครอบครัวผลอุดม
ไมออกนาม

วันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2021 : ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
ห น า 6

พระวาจานําชีวิต
แบบอยางความเชื่อและความนอบนอมเชื่อฟงของพระนางมารีย
เมื่อนักการเมืองโดยเฉพาะในตางประเทศทําการรณรงค พวกเขามักนําภรรยาและบุตรไป
ปรากฏตัวในภาพดวย พวกเขาหวังวา ภาวะแวดลอมในครอบครัวจะบอก ผูลงคะแนนบางอยาง
เกี่ยวกับตัวเขาในฐานะเปนบุคคล และเมื่อพวกเขาไดรับเลือกใหทําหนาที่แลว พวกเขาจะปรากฏ
ตัว ตอ สาธารณชนเปน ครั ้ง แรกพรอ มกับ ภรรยา สิ ่ง ที่เ ราเปน ในฐานะบุค คลนั้น ไดร ับ อิท ธิพ ล
มาจากเพื ่อ นมนุษ ยที ่เ ราสัม พัน ธด ว ยคนยิ ่ง ใหญห ลายคนยอมรับ วา พวกเขาไดส รา งอาชีพ
การงานขึ้นดวยแรงบันดาลใจจากภรรยาของเขา
ผูเ ขีย นพัน ธสัญ ญาใหม บรรยายถึง พระเยซูแ หง นาซาเร็ธ วา เปน คนที่ถ ือ พรหมจรรย
พระองคไมมีภรรยาที่จะเปนแรงบันดาลใจ สําหรับ สรางความยิ่งใหญ แตมีส ตรีผูหนึ่งที่ถูกเอย
ถึง และนั่น คือ พระนางมารีย ม ารดาของพระองคเอง นัก บุญ ลูก ายืน ยัน วา “พระเยซูเจา ทรง
นอบนอมเชื่อฟงพวกเขา (บิดามารดา)... พระองคทรงเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอในความเฉลียว
ฉลาดและสงางามตอหนาพระเจาและมนุษย” พระนางมารียเปนผูเลี้ยงดูพระเยซูเจา
ในก ารเต รีย ม รับ ก ารเส ด็จ ม าข อ งพ ระเย ซูเ จา อ ยา ตัด พ ระนางม ารีย อ อ ก ไป
จากความคิด คํ า นึง ของทา น เพราะความเชื ่อ และความนอบนอ มเชื ่อ ฟง พระนางนั ้น เอง
ที่ทํ า ใหก ารรับ เอากายของพระบุต รของพระเจา เปน ไปได ความเชื่อ ของพระนางมารีย แ ละ
ความนอบนอมนั้น ควรจะเปนแรงบันดาลใจเราสูความยิ่งใหญในฐานะคริสตชน.

ห น า 7

กระดานขาวพระมารดาฯ
ตารางมิสซา : วันจันทร-วันศุกร เวลา 07.00 น. วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น.
วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น..
1. เปดวัดพระมารดานิจจานุเคราะห คลองจั่น ผูที่มารวมมิสซา ขอใหปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ
อยางเครงครัด สวนผูที่ไมสามารถมารวมได สามารถติดตามไดทางการถายทอดสดออนไลนของวัด
ตารางมิสซา : วันเสาร นพวารพระมารดาฯ - มิสซา เวลา 17.00 น.
วันอาทิตย เวลา 07.00 น., เวลา 09.30 น.
2. กิจศรัทธาออนไลน ชวนสวดสายประคํา ทุกๆ วันอังคาร เวลา 19.00 น. พี่นองสามารถติดตามได
ทางการถายทอดสดออนไลนทางเพจเฟสบุควัด ยุทุป และเวปไซตวัด
3. ตารางมิสซาคริสตสมภพและสิ้นป-ปใหม ดังนี้
วันศุกรที่ 24 ธ.ค. 2021
เวลา 20.00 น.
เตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ
วันเสารที่ 25 ธ.ค. 2021
เวลา 09.30 น.
สมโภชพระคริสตสมภพ
เวลา 17.00 น.
นพวาร-ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
วันอาทิตยที่ 26 ธ.ค. 2021 เวลา 07.00 น., 09.30 น.
ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
วันศุกรที่ 31 ธ.ค. 2021
เวลา 19.00 น.
มิสซาสิ้นป ขอบคุณพระ
วันเสารที่ 1 ม.ค. 2022
เวลา 09.30 น.
มิสซาขอพรปใหม
เวลา 17.00 น.
นพวาร-สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค
วันอาทิตยที่ 2 ม.ค. 2022 เวลา 07.00 น., 09.30 น.
สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค
4. วันอาทิตย 19 ธ.ค. 2021 หลังมิสซา คณะซิสเตอรศรีชุมพาบาล จะมาจําหนายผลิตภัณฑงานฝมือ
ของกลุมสตรี และศาสนภัณฑตางๆ
5. สําหรับพี่นองสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกลเคียงที่ตองการขอความชวยเหลือจากวัด หรือผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 และพี่นองที่ตองการชวยเหลือผานทางวัด สามารถติดตอ
ไดที่สํานักงาน คุณพอ และสามารถโอนเงินผานบัญชีวัดได
- รวมยอดรับเงินโอนเขาบัญชี “กองทุนพระมารดาสูภัยโควิด” จํานวนเงิน 211,958 บาท
- รวมยอดเงินชวยเหลือ
จํานวนเงิน 76,700 บาท
รวมยอดคงเหลือ 135,258 บาท
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