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ปที่ 20 ฉบับที่ 20 วันอาทิตยที่ 18 ธันวาคม 2559 / 2016

อาทิตยที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ)า

คริ สต์มาสกําลังจะมาถึ งในอีกไม่กีวันข้างหน้านี พ่อเองเมือคิดก็อดเป็ นห่ วง
แม่พระไม่ได้ คงกําลังจะเจ็บครรภ์เป็ นระยะๆ เพราะพระกุมารเยซูจวนจะคลอดเต็มที และพ่อก็ยงั คิดถึงนักบุญ
ยอแซฟ ทีกําลังจัดเตรี ยมทุกอย่างสําหรับการเดินทางเพือไปยังเบธเลเฮม ในฤดูเหมันต์
คริ สต์มาสเป็ นเวลาแห่งความสุ ขจริ งๆ ไม่เว้นใครสักคนเดียว อาจจะมากหน่อยสําหรับบรรดาเด็กๆ ที
ได้รับ ของขวัญ ได้ร้องเพลงอวยพรตามบ้า น ได้รับ อาหารทีอร่ อยๆ ได้บตั รสําหรั บ จับ สลาก และที สํา คัญ
ได้พระกุมารเยซูเป็ นเพือน
ในความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ เขามีความสุ ขมากกว่ าใคร
เพราะพระกุมารเยซู ทใกล้
ี ชิดและเข้ าใจเขามากทีสุ ด
ในช่ วงวัยของพระกุมารเยซู และของบรรดาเด็กๆ
คริ สต์มาสเป็ นโอกาสทียิงใหญ่จริ งๆ ไม่เว้นใครสักคนเดี ยว อาจจะมากหน่อยสําหรับบรรดาผูใ้ หญ่ที
"จะต้ อ งแบ่ งปั น" รอรั บ พระกุ ม ารที บ้า น ทํา อาหารสุ ดฝี มื อเลี ยงเด็ ก ๆ (แค่ ลู ก หลานละแวกบ้า นก็ พ อ...)
แจกบัตรจับสลากให้เด็กๆ (หากบัตรขาดตลาด ให้แบงก์ 20 บาทไปเลยครับพีน้อง) และทีสําคัญได้พระกุมาร
เยซูเป็ นพระพร
ในความรู้สึกนึกคิดของบรรดาผู้ใหญ่ การฉลองคริ สต์ มาสยิงปี ยิงต้ องเข้ าไปใกล้ พระกุมาร
ณ รางหญ้ า เพราะเราค่ อยๆ คืนสิ งต่ างๆ ในชี วิตของเรา
คืนแด่ พระองค์ เป็ นของขวัญจากชี วิตของเราเอง
เราถวายสุ ขภาพทีเสื อมไป ถวายชี วิตทีสั2 นหดลงทุกวันๆ
และเรื องราวมากมายทีเราถวายให้ พระองค์ ไปแล้ วและจะถวายอีกมากขึ2นๆทุกวัน
ดวยรักและจริงใจ
พอเปา
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พระคัมภีร....สู
....สูชีวติ
พีน้องชุ มชนอาสนวิหารฯ จันท์ ที รักและเคารพทุกท่าน การไปร้องเพลงคริ สต์มาสพร้อมนําพระกุมาร
ไปตามบ้านคริ สตชนของแต่ ละเขต ก็ได้ดาํ เนิ นมาเกื อ บเรี ยบร้ อยทุ กเขตแล้ว ขอเสี ยงปรบมื อ ให้กบั ที มน้องๆ
ทุ กกลุ่มที ได้ช่ว ยกันสร้ างสรรค์สิงดี ๆ ด้วยบทเพลงอันไพเราะมากมาย ขอบคุ ณมื อกี ตาร์ จาก ม.เณรทีลาซาล ,
คุณจิตติพงศ์ กระทอง (แนน) , คุณศร (พีเยาวชน) , น้ องไอซ์ , น้ องหนุน ขอยกโป้ งให้ค่ะ การร้องเพลงทีติดต่อกัน
นานหลายวัน ต้องใช้พลังเสี ยงมากมาย พร้อมสละเวลาการทํางานต่างๆ สละเวลานอนด้วย 555 ขอพระอวยพร
น้องๆ ทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรง เรี ยนเก่งๆ และอุดมไปด้วยพระพรของพระเสมอ ขอบคุณผูใ้ หญ่ใจดีแต่ละบ้าน
คื อ บ้ านจําเนียรหัตถกรรม (เขมาวาศน์ ) , บ้ านทองใหม่ , บ้ านอันธพันธ์ , บ้ านเศรษฐเวคิน , บ้ านวงษ์ มณีชูโชติ
ที ได้สละเป็ นบ้านเจ้าภาพหลังสุ ดท้าย เพือร่ วมรับประทานอาหารเย็น หลังจากเสร็ จภารกิ จนําพรพระกุมารแล้ว
ขอบคุณโชเฟอร์ทุกท่านทีได้รับ-ส่ งน้องๆ มาร่ วมงานกันและกลับบ้านไปอย่างสะดวกโยธิ น
ขึ นแล้วค่ ะ ต้นคริ สต์มาสของอาสนวิหารฯ สวยงามอีกเช่ นเคย ขอบคุณที มงานคริ สต์มาสและจากทาง
โอเอซิ ส คุณวณิชชา วัฒนพงศ์ ทีรังสรรค์ได้อย่างสวยงาม ไฟระยิบระยับพร้อมค่ะ
กํา หนดการจับ สลากคริ ส ต์มาสปี นี เริ มเวลา 10.00 น. พิ ธีเ ปิ ดโดย คุ ณพ่ อ ทรงวุฒิ ประที ป สุ ข จิต
เจ้า อาวาส ต่ อ จากนันก็จ ะเป็ นการจับ สลากคริ ส ต์ม าส จนถึ ง 20.00 น. และเตรี ย มจิ ต ใจเพื อเข้า สู่ พิ ธี บู ช า
ขอบพระคุ ณ เวลา 20.30 น. โดยพระคุ ณ เจ้ าซิ ล วีโอ สิ ริ พ งษ์ จรั สศรี ก่ อ นเริ มมี การเสกถําพระกุมารของ
ครอบครั ว คริ ส ตชนด้า นข้า งวัด ด้ว ย เย้. .. จบมิ ส ซาอย่า ด่ ว นไปไหน มี การตัด ปาเนตโตเน่ (ขนมปั งเทศกาล
คริ สต์มาส) แจกพีน้องทีมาร่ วมงานหน้าอาสนวิหารฯ
และด้วยการเป็ นช่วงคริ สต์มาส การท่องเที ยวแห่ งประเทศไทยและสมาคมส่ งเสริ มการท่องเทียวจังหวัด
จันทบุ รี ได้ส นับ สนุ นการจัด ตกแต่ งไฟคริ ส ต์มาสประดับ รอบอาสนวิ หารฯ และจัดเวที แบ่ งปั นความสุ ข ด้ว ย
บทเพลงคริ สต์มาสและบทเพลงพระราชนิพนธ์ ภายใต้ชืองานว่า
"เทียวจันท์ สุขใจ ฉลองคริ สต์ มาส รั บพรพระกุมาร และท่ องเทียววิถไี ทย ไลฟ์ สไตล์ วิถีจันท์ " ในวันศุกร์
ที 23 - วันอาทิ ตย์ที 25 ธันวาคมนี และมีเวลาเปิ ดแสดงไฟประดับคริ สต์มาสเวลา 18.00 - 24.00 น. ทุ กวัน
อาทิตย์หน้าพบกันใหม่ค่ะ
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.. มังกรจันท์ .

Lectio ขอเชิญอ่ าน มธ.1;18-24 (อ่ านพระวาจา 3 รอบ)
เรื องราวการประสู ติของพระเยซู เจ้ามีดงั นี พระนางมารี ยพ์ ระมารดาของพระองค์หมันกับโยเซฟ แต่ก่อนที
ท่ า นทังสองจะครองชี วิ ตร่ วมกันปรากฏว่าพระนางตังครรภ์แ ล้ว เดชะพระจิ ต เจ้า โยเซฟคู่ หมันของพระนางเป็ น
ผูช้ อบธรรมไม่ตอ้ งการฟ้ องหย่าพระนางอย่างเปิ ดเผย จึ งคิดถอนหมันอย่างเงียบๆ ขณะทีโยเซฟกําลังคิดถึงเรื องนี อยู่
ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาเข้าฝัน กล่าวว่า โยเซฟ โอรสกษัตริ ยด์ าวิด อย่ากลัวทีจะรับมารี ยม์ าเป็ นภรรยาของ
ท่านเลย เพราะเด็กทีปฏิสนธิ ในครรภ์ของนางนันมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กาํ เนิ ดบุตรชาย ท่านจงตังชื อบุตรนันว่า
"เยซู " เพราะเขาจะช่ ว ยประชากรของเขาให้ ร อดพ้น จากบาป เหตุ ก ารณ์ นี เกิ ด ขึ นเพื อพระดํา รั ส ขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทีตรัสผ่านประกาศกจะเป็ นความจริ งว่า หญิงพรหมจารี จะตังครรภ์และจะคลอดบุตรชาย ซึ งจะได้รับนาม
ว่า อิมมานูแอล แปลว่ า พระเจ้ าสถิตกับเรา เมือโยเซฟตืนขึนเขาก็ทาํ ตามทีทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสังไว้คือรับ
ภรรยามาอยูด่ ว้ ย
Maditatio รําพึง ไตร่ ตรอง และฟังเสี ยงของพระเจ้ าทีตรัสกับฉัน
วันนีพระศาสนาจักรชักนําให้เราหันกลับมามองบุคคลอีกท่านหนึ งทีมีความสุ ขุมรอบคอบและ มีความสุ ภาพ
ถ่ อ มตน ท่ า นอาจจะคิ ด มากเรื องที จะต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย นํ าพระทั ย ของพระ แต่ ที สุ ด ท่ า นก็ ท ํา ตามพระมากกว่ า
ท่ า นเหมาะที จะเป็ นผูน้ ํา ครอบครั ว ของพระเจ้า ท่ า นผูน้ ี คื อ โยเซฟ ผูใ้ ช้ชี วิ ต สงบเงี ย บไตร่ ต รองสิ งที เกิ ด ขึ น
จากชีวิตของท่านทําให้ฉนั เข้าใจ การสัมผัสพระเจ้า ในคําว่า “อิมมานูแอล” พระเจ้าสถิตกับท่าน ตลอดชี วิตของท่าน
เห็นและเชือในการสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่านอย่างเห็นได้ชดั เจน
อิ มมานู แ อล ทุ กครั งที กล่ า วคํา นี ด้ว ยความตังใจ จะรู ้ สึ กอบอุ่ น และมี ก ํา ลัง ใจ วันนี ขอเชิ ญ ชวนพี น้อ ง
ให้กล่าวคํานีด้วยความตังใจตลอดไปในชีวิต
Templatio/ Actio (แนวทางปฏิบัต)ิ
• ให้เราวอนขอให้เรามีใจสุ ภาพและยืดหยุน่ กับสิ งทีเกิดขึนในชีวิตเหมือนท่านโยเซฟ ?
• ให้เ รากล้า หาญที จะปฏิ บ ัติ ต ามเสี ย งเรี ย กร้ อ งของพระเจ้า และโอบรั บ ภาระหน้า ที ด้ว ยความถ่ อ มตน
โดยสํานึกถึงคําว่า อิมมานูแอล?
พี่นองที่เปนสมาชิกโครงการสวดลูกประคําแสนสวย รวมกันสวดลูกประคําตามบทรําพึงขอธรรมล้ําลึกตางๆ
ประจําวัน ในหนังสือบทภาวนาฉบับพกพา หนา 28 - 35 ตลอดสัปดาห2นี้
“ภาวนาเพื่อเด็กทารกทุกคนที่เกิดมา และกําลังจะเกิดมา ใหมีความสมบูรณ$แข็
แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ”

ขอขอบคุณผู้ถวายพานพุ่มโอกาสฉลองวัด 10 ธันวาคม 2016
1. คุณบัณฑิต ตรัยศิริเจริ ญ
10,000 บาท 2. คุณวิลาวัลย์ โกศาคาร
3. ทันตแพทย์สุนทร สมหมาย
10,000 บาท 4. ครอบครัวสิ นสุ วรรณ
5. คุณสมบัติ จันทร์ทรงกลด (เต็นท์รถเขาไร่ ยา) 10,000 บาท 6. กลุ่มพระเมตตา
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี ยนมารดานิ รมล จันทบุรี 10,000 บาท 8. คุณสมศรี พัฒนภิรมย์
9. นพ.สนอง - คุณศรี เพ็ญ โกศาคาร
10,000 บาท 10. คุณอําไพ ยนพัตร์
11. ครอบครัวคุณสายทอง ชนวัฒน์
5,000 บาท 12. คุณไพรวัลย์ ยนพัตร์
13. ครอบครัวคุณประคอง ตระกูลสิ งขร
5,000 บาท 14. คุณอําพร กิจมงคล
15. คุณจันทิมา สุ ขสําราญ
5,000 บาท 16. คุณวิชิต ประสมผล
17. คุณชุมพร - คุณสุ พรรษา วิทพันธ์
3,000 บาท 18. คุณวาริ ดา เทรโจ
19. คุณประสงค์ - คุณยุพิน สุ วจสุ วรรณ
5,000 บาท 20. คุณพานิ ช กระทอง
21. คุณวิวฒั น์ - คุณจันทนา ภานุพนั ธ์
2,000 บาท 22. คุณวัลลีย ์ สุ ขสําราญ
23. คุณสิ นชัย พัฒนภิรมย์
2,000 บาท 24. คุณอรสา นัมคณิ สรณ์
25. คุณผ่องศรี ฐาปนาชัย (ร้านรุ่ งโรจน์)
2,000 บาท 26. คุณวันเพ็ญ นาวารัตน์
27. คุณนิ ธิโรจน์ - คุณนวลจันทร์ วิเชียรสมสกุล 2,000 บาท 28. คุณชลีพร ประสงค์ธรรม
29. คุณบรรจง - คุณนภาพร เจริ ญนารถ
2,000 บาท 30. คุณไพวัลย์ ประจําเรื อ
31. คุณประดิษฐ์ - คุณสุ ภาณี พนาราม
2,000 บาท 32. คุณจารุ วรรณ ศรี โกศัย
33. คุณสุ นนั ทา เรื อนจรัสศรี ,คุณวันทนี รัศมีมณี กล้า 2,000 บาท 34. คุณรัตนศักดิR วงษ์มณี ชูโชติ
35. ครอบครัววัฒนพงศ์ (โอเอซิ ส)
2,000 บาท 36. คุณเสาวภา ตระการสาธิ ต
37. คุณอนุรักษ์ - คุณประณี ต สุ ขกิจ และครอบครัว 2,000 บาท 38. คุณพวงน้อย รัตนชาติ
39. คุณบุญนาค - คุณอัญชลี สุ พรรณพายัพ 2,000 บาท 40. คุณศิลาชัย สุ ขประสิ ทธิR
41. คุณเทวัญ - คุณมาลี คุณประภากร
2,000 บาท 42. คุณสมถวิล ผ่องโสภา
43. คุณอารมณ์ - คุณอนงค์ ศรี พงศ์
2,000 บาท 44. คุณนันทนา สุ ธางค์กลู
45. คุณวิชยั - คุณรัศมี อานามนารถ
2,000 บาท 46. คุณพิมพร เทียนทองถาวร
47. คุณจันทนา เหล่ามณี พิทกั ษ์กลุ
2,000 บาท 48. คุณปรี ชา นิ ยมชาติ
49. คุณรัตนาภรณ์ ดอกไม้
2,000 บาท 50. คุณนิ ตยา อานามนารถ
51. คุณปรี ยา ปิ ยาถาวรอนันท์
2,000 บาท 52. คุณสมวงษ์ วาทเสรี
53. คุณกูเ้ กียรติ - คุณผ่องภักตร์ ตรัยศิริเจริ ญ 4,000 บาท 54. คุณสาวิรักษ์ สอาด
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55. คุณสวัสดิR - คุณวันเพ็ญ อานามนารถ
2,000 บาท 56. คุณบัวศรี ประสมผล
57. คุณพงษ์พนั ธ์ - คุณวิมล สถิตธํามรงค์
2,000 บาท 58. คุณอํานวย ศุภศรี
59. คุณสําเริ ง - คุณไพลิน แพทย์รังษี
2,000 บาท 60. คุณอรริ ตา ประดิษฐ์ศิลป์
61. คุณอําภา ศรนริ นทร์
2,000 บาท 62. คุณวันดี หลิมเจริ ญ
63. คุณนันทิดา นิ ธิวงศ์
2,000 บาท 64. คุณณัฐปภัสร์ นิ ธิวงศ์
65. คุณสมคิด (เรแกน) - คุณอัจฉราภรณ์ ลือวงษ์ 2,000 บาท 66. คุณสุ ณีย ์ สามสี (ผอ.วัดท่าใหม่)
67. คุณบุหงัน อานามนารถ
2,000 บาท 68. คุณสุ รีย ์ พงษ์สวัสดิR
69. คุณสุ พลอยทะเล พลอยอิงดาว
10,000 บาท 70. คุณยาใจ ศรี วิศาลศักดิR
71. คุณเดชา - คุณพรพรรณ จันทกิจ
2,000 บาท 72. คณะสวดพระเมตตา
73. คุณสุ วรรณา ต่อกังวาล และครอบครัว
2,000 บาท 74. คุณภักวดี ขันติลาภาพันธุ์
75. วัดตราด (คุณกัลยา ตรี วิทยายนต์)
2,000 บาท 76. คุณถาวร อานามนารถ
77. ครอบครัวคุณสกุณา เศรษฐเวคิน
2,000 บาท 78. คุณอาภา ว่องไวชล
79. คุณอรสา วงศาโรจน์
2,000 บาท 80. คุณอังจู แซ่ตงั
81. คุณนิ ภาพร ตังสมบัติเจริ ญ
1,000 บาท 82. ผ้าป่ าร้านเสริ มสวยวิไล
83. คณะผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์
84. ครอบครัวคุณวิโรจน์ - คุณประภา โชคช่วยพัฒนากิจ
85. คุณนพรัตน์ - คุณวัชนิ นทร์ จําหน่ายผล อุทิศให้คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ - ซี มอน ถนอม อันนา ฟ้ อน - อักแนส องุ่น จําหน่ายผล
86. คุณมณี สุ ขสําราญ และครอบครัว อุทิศให้เปโตร ซาง - อันนา เมือง สมรอบรู ้ ,
เปโตร จํารู ญ สุ ขสําราญ
87. คุณวัลลา ลออสิ ทธิ ภิรมย์ อุทิศให้เปาโล เม้ง - มารี อา กิมย้ง - เปโตร โกศล - เปาโล พรเทพ
88. คุณอภิชาติ - คุณกมลวรรณ ฉันทกุลจันทร์ (ตรี รัตน์ผา้ เบรก)
89. คุณสามารถ - คุณอรพิน ร่ วมสุ ข (เจ๊หมวยลูกชินหน้าไปรษณี ย)์
90. คุณลัดดา ประดิษฐ์ศิลป์ อุทิศให้ฟรังซิ สเซเวียร์ โสภณ ประดิษฐ์ศิลป์
91. คุณทิพย์วลั ย์ ไพบูลย์จิตต์อารี อุทิศให้ยอแซฟ ฉู ลิวสุ นทร
92. คุณกุง้ สุ ขพัฒน์ อุทิศให้อนั นา บังเอิญ สุ ขพัฒน์
93. คุณกรวิทย์ - คุณรังสิ มา ฉันทกุลจันทร์ (ร้านออฟฟิ ศมาร์ต)
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ขอขอบคุณผู้บริจาคช่ วยงาน + อาหาร (ฉลองวัด 10 ธ.ค. 2016)
1. เขตศรี จทั ร์กระจ่าง
2,000 บาท 2. คุณอรริ ตา ประดิษฐ์ศิลป์
3. คุณจันทร์ มังกร (จันทร์มินิมาร์ท)
2,000 บาท 4. ครอบครัวผิวเกลียง
5. อ.ไพเราะ สุ พรรณพายัพ
1,000 บาท 6. คุณจรี ย ์ ธี ระพัชรรังษี
7. คุณอมรรัตน์ ธี ระพัชรรังษี
1,000 บาท 8. คุณสมถวิล ผ่องโสภา
9. ครอบครัวคุณทนง แสงสุ ทธิ เสรี
1,000 บาท 10. คุณพิมพร ร้อยสา
11. ครอบครัวทางเรื อ
ข้าว 90 กก.
12. คุณวนิ ดา กุลพานิ ช
13. คุณสมฤทัย ศิริโชติ
ข้าว 15 กก.
14. คุณบอนา
15. คุณศุภิสรา และครอบครัว
เฉาก๊วยนําแดง 16. บ้านจําหน่ายผล
17. คุณกฤษณะ - คุณประภัสสร อาจธฤทธิR แซนด์วิช
18. ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม
19. ร้านพลอยจันทร์
กระเพาะปลา 2 หม้อ
20. กลุ่ม สชค.
21. คุณพิลยั ดํารงธรรม ขนมจีนนํายาปู + แกงเนื อ-ไก่ + ซาวนํา 22. ไก่ + เก่ง
23. ปลา + เปิ ล
ข้าวเหนี ยวไก่ทอด 100 กล่อง
24. 5 สาวสุ ขพัฒน์
25. ครอบครัวคุณสุ วชั ชัย ชินศักดิRชยั
ขนมบัวลอยญวน 26. กลุ่มคูรณ์ซิลโล
27. ยาคูลท์ จันทบุรี
ยาคูลท์ 1,000 ขวด + ข้าวโพดทอด 28. น้องณี เบเกอรี
29. ลูกหลานตาชอบ - ยายสุ่ ม พลธรส
มะม่วง + พริ กเกลือ 30. คามิลเลียน จันทบุรี
31. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากนํา ระยอง ทอดมัน
32. วัดกบินทร์บุรี
33. วัดแม่พระนิ จจานุเคราะห์ ระยอง แกงป่ าปลา + ไข่หม้อ 34. วัดขลุง
35. วัดราชินีแห่ งสันติภาพ อรัญประเทศ
หมีกรอบ
36. วัดแหลมประดู่
37. วัดชลบุรี
ไก่ทอด + ข้าวเหนี ยว
38. วัดเขาฉกรรจ์
39. วัดตราด
กาแฟ + ชาเขียว + ข้าวเหนี ยวเหลือง 40. วัดเตยใหญ่
41. วัดสัตหี บ
ข้าวเหนี ยวปิ ง + ข้าวต้มมัด 42. วัดหัวไผ่
43. ชมรมคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี
กาแฟ
44. ร้านชิม
45. วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง
ส้มตํา
46. วัดนักบุญนิ โคลัส พัทยา
47. ครอบครัวจิระพงษ์
ขนมเค้ก
48. วัดน้อยบ่อไร่
49. คุณสํารอง ชะลูด
ขนมปังปิ ง
50. ลูกวัดขลุง
51. คุณประเมศฐ์
ขนมเค้กโบราณ 52. ครอบครัวรุ่ งเรื องผล
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1,000 บาท
ข้าว 15 กก.
ป๊ อบคอร์น
นํา
นําหวาน
กาแฟ
นํากระเจีUยบ
ปาท่องโก๋
ข้าวต้มปลา
ขนมปัง
วุน้ 1,000 ถ้วย
นําสมุนไพร
ข้าวเหนี ยวหมูทอด
กุง้ ชุบแป้ งทอด
ข้าวต้มมัด
ห่ อหมก
พะแนงไก่
ข้าวเกรี ยบปากหม้อ
ไก่อบ
ขนมเปี ยกปูน
ปลาเค็มทอด
วุน้

53. คุณรัตนา กระทอง
ข้าวหอมมะลิ 1 กระสอบ 54. วัดท่าแฉลบ
ห่ อหมก
55. วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ สระแก้ว
ซาลาเปา - ไข่หงส์ 56. คุณรัตนศักดิR วงษ์มณี ชูโชติ
ไข่เต่า
57. วัดปะตง
ข้าวเหนี ยวสังขยา + หน้าปลา + หน้ากุง้ 58. บ้านปลาคาร์ฟ
เค้กกล้วยหอม
59. วัดพนัสนิ คม ชลบุรี
ข้าวต้มมัด
60. ร้านแสควร์
โอเลียง
61. คุณวิชิต ประสมผล
หมู 35 กก.
62. คุณเนตรนภา สามิภกั ดิR
หมู 30 กก.
63. คุณเล็ก
หมู 15 กก.
64. คุณแป้ น
หมู 10 กก.
65. คุณตู๋
หมู 10 กก.
66. คุณพชรมน ศรพันธ์
หมู 10 กก.
67. คุณสมหวัง ไชยเผือก
หมู 30 กก.
68. คุณกิงเดือน ไชยเผือก
หมู 10 กก.
69. เจ๊เปิ ล มณฑาทอง
หมู 30 กก.
70. คุณวิจารณ์ ศรี วรรณ
หมู 15 กก.
71. คุณสุ รีย ์ พงษ์สวัสดิR
หมู 125 กก. 72. คุณมนตรี สามิภกั ดิR
เนื อ 12 กก.
73. คุณวรรณธิ ดา เกิดพูล กุหลาบ 250 ดอก + ดอกดาวเรื อง 74. คุณประภัสสร มัธยสิ นชัย
ตะกัวX
75. โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ - คุณอารี ย ์ ประสมผล
ขนมถาด + นํา
76. คุณผ่องภักตร์ ตรัยศิริเจริ ญ (ห้างทองประกายทอง)
ไอศกรี มไข่ 2 ถัง
77. ร้านเจริ ญรุ่ ง
นําแข็งก้อน + นําแข็งป่ นละเอียด + นําดืม
78. คุ ณสมถวิล , ร้านลู กชิ นไปรษณี ย ์ ,คุณละม่ อม ,คุ ณครู อรสา , คุ ณเปรมกมล ,
คุ ณ สายบัว , คุ ณ บรรพต , คุ ณ กิ ม ซิ ว , คุ ณ สมเด็ จ ,คุ ณ สอาด , คุ ณ ปราณี ต ,
คุณไพรวัลย์ ยนพัตร์ , คุณจิU ก , คุ ณลุงกุง้ , คุณบุญสุ ข , คุณพร , คุ ณจําเนี ยน ,
ก๋ วยเตีXยวหมูเลียง + ลูกชิน
คุณป้ าจันทร์ , คุ ณอารี ยา , คุ ณบัวศร , คุณครู เล็ก , คุณลัดดา (ไห) , คุ ณรัตน์ ,
คุณอรัญญา , คุณป้ าเรี ยม , คุณติ ว , คุณราตรี , คุณป้ ามาลี , คุณอ้วน , คุณมยุรี ,
คุ ณ วรรณี , คุ ณ เจ๊ สุ ก , กลุ่ ม สวดญวน , คุ ณ แหว , คุ ณ สาวิ ต รี , คุ ณ มาลี ,
คุณสําออย , คุณทองใบ , ลูกสาวเจ๊หมวย และคุณปารี นา
79. คุณหมวยตลาดสวนมะม่วง
ก๋ วยเตีXยวเส้นเล็ก 30 กก. + เส้นใหญ่ 10 กก. + ถัวงอก 10 กก. + ลูกชิน 5 กก.
80. คุณสุ รีย ์ พงษ์สวัสดิR
สันโครง 20 กก.
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ก

วันเสาร์ ที 24 ธันวาคม 2015
วันอาทิตย์ ที 25 ธันวาคม 2015

เวลา 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริ สตสมภพ
เวลา 07.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริ สตสมภพ

ก
1. เวรจัดของถวายและเก็บถุงทานอาทิตย์หน้า กลุ่มพระเมตตา
2. ขอเชิญเด็ก เยาวชนและพีน้องทุกท่านร่ วมงานวันพระคัมภีร์ วันนี เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ บริ เวณข้างวัด และขอ
3.

4.
5.

6.

7.

เชิญเรี ยนรู ้จกั พระคัมภีร์มากขึน ด้วยการชมนิ ทรรศการ ณ ลานนักบุญกือโนต์
โอกาสเทศกาลพระคริ สตสมภพนี ทางวัดจะนําพรพระกุมารตามบ้านคริ สตชน ดังกําหนดการต่อไปนี
วันจันทร์ที 19 ธันวาคม 2016
เขตจันทนิ มิต 3 สาย 1 - 6
วันอังคารที 20 ธันวาคม 2016
เขตศรี จนั ทร์ + เขตกระจ่าง 2 , 3 + เขตจันทนิ มิต 4 สาย 4
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีหัวหน้าเขตของตนเอง
เชิญชวนพีน้องร่ วมบริ จาคสิ งของเพือเป็ นรางวัลในการจับสลากวันคริ สต์มาส ติดต่อได้ทีธุ รการของวัด โทร.039311578 (ผู้ทบริ
ี จาคสิ งของขอให้ นํามาก่อนวันที 20 ธันวาคม 2016)
ในโอกาสคริ ส ต์มาส เชิ ญ ชวนพี น้อ งร่ วมกัน เฉลิ ม ฉลองพระคริ ส ตสมภพด้ว ยการประดับไฟตกแต่ ง หน้าบ้าน
ทุกบ้านในชุมชน โดยเฉพาะบนถนนเข้าสู่ อาสนวิหาร และขอเชิ ญชวนครอบครัวคริ สตชนร่ วมจัดถําพระกุมาร
บริ เวณรอบอาสนวิหาร ติดต่อสอบถามและจองพืนทีได้ที ธุรการ บ้านพักพระสงฆ์ หรื อโทร 081-7552773
กําหนดการสมโภชพระคริ สตสมภพ
วันเสาร์ ที 24 ธันวาคม ค.ศ. 2016
เวลา 10.00 – 20.00 น. - จับสลากคริ สต์มาส
เวลา 20.00 น.
- รับศีลอภัยบาป (ส่ วนตัว)
เวลา 20.30 น.
- พิธีมิสซาสมโภชพระคริ สตสมภพ
วันอาทิตย์ ที 25 ธันวาคม ค.ศ. 2016
เวลา 06.15 น.
- มิสซาสมโภชพระคริ สตสมภพ (รุ่ งอรุ ณ)
เวลา 08.30 น.
- พิธีมิสซาสมโภชพระคริ สตสมภพ (งดมิสซาคํา)
กําหนดการส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ดังนี
วันเสาร์ ที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (งดมิสซาทีสุ สาน)
เวลา 19.00 น.
- มิสซาโมทนาคุณพระเจ้าส่ งท้ายปี เก่า
เวลา 23.30 น.
- ภาวนาขอพรพระ
เวลา 24.00 น. (เทียงคืน) - รับพรพระโอกาสปี ใหม่
วันอาทิตย์ ที 1 มกราคม ค.ศ. 2017 (มีมิสซาเหมือนวันอาทิตย์ ปกติ)
เวลา 08.30 น.
- มิสซาปี ใหม่ “สุ ขสําราญสําหรับสัตบุรุษอาสนวิหารฯ”

8. ในโอกาสวันขึ นปี ใหม่นี ทางวัดกําหนดให้ วันจันทร์ ที 26 ธั นวาคม 2016 – วันอาทิตย์ ที 1 มกราคม 2017
เป็ นวันหยุด พนักงาน ดังนัน หากพี น้อ งท่ า นใดมี ธุร ะที จะต้อ งมาติ ด ต่ อ กับ ทางวัด กรุ ณ ามาติ ด ต่ อ ก่ อ นหรื อ
หลังจากวันหยุดนี (ยกเว้นเรื องศีลศักดิRสิทธิR และงานศพ)
9. ขอเชิ ญผูป้ กครองส่ งบุตรหลาน ตังแต่ชนั ม.ปลายขึนไป เข้าร่ วมค่ ายอาสา I - work ในวันที 5 - 8 มกราคม
2016 ณ วัด มูซู และขอเชิ ญพี น้องมี ส่ วนร่ วม โดยการร่ วมทําบุ ญอาหารหรื อปั จจัย อื นๆ เพื อสนับ สนุ นการ
จัดค่ายในครังนี ติดต่อได้ทีคุณพ่ออานุภาพ
อาทิตยหนา สมโภชพระคริสตสมภพ

ก
ก
"ฉลองคริสตมาส รับพรพระกุมาร และทองเทีย่ ววิถีไทย ไลฟสไตลวิถจี ันท"
วันศุกร$ที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 2016
เวลา 18.00 – 19.00 น. - เวทีเพลงคริสตมาส และเพลงพระราชนิพนธ
เวลา 19.00 - 20.00 น. - พิธีมิสซา
เวลา 20.00 - 22.00 น. - เวทีเพลงคริสตมาส และเพลงพระราชนิพนธ
เวลา 22.00 - 24.00 น. - ชมไฟประดับคริสตมาส
วันเสาร$ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2016
เวลา 17.00 - 19.00 น. - บทเพลงคริสตมาส และเพลงพระราชนิพนธ และกิจกรรมแจกของขวัญ
เวลา 19.00 - 19.30 น. - พิธีเป-ดงาน
เวลา 19.30 - 20.10 น. - บทเพลงคริสตมาส และเพลงพระราชนิพนธ และกิจกรรมแจกของขวัญ
เวลา 20.10 - 20.30 น. - เสกถ้ําพระกุมารรอบอาสนวิหารฯ และตั้งขบวนแห4พระกุมารเข5าวัด
เวลา 20.30 - 22.00 น. - พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (ถ4ายทอดสู4จอหน5าอาสนวิหารฯ และป-ดไฟประดับ
รอบวัด)
เวลา 22.00 - 22.30 น. - คณะสงฆและนักบวชร4วมตัดปาเนตโตเน4 แจกพี่น5องที่มาร4วมงานหน5าอาสนวิหารฯ
เวลา 22.30 - 24.00 น. - บทเพลงคริสตมาส และเพลงพระราชนิพนธ ชมไฟประดับคริสตมาส
วันอาทิตย$ที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2016
เวลา 18.00 - 22.00 น. - เวทีเพลงคริสตมาส และเพลงพระราชนิพนธ
เวลา 22.00 - 24.00 น. - ชมไฟประดับคริสตมาส

!" #

2016
2016

วัน/เวลา
สําหรับ
จันทร์ที 19 เช้ า. สุ ขสําราญคุณเหงย ประทุมราช / อันนา กนกนาถ , มีคาแอล ซาย , มารี อา ตลับ , ยอแซฟ บัญชา ,
อันนา ละเอียด , ยอแซฟ มนูญ , เคลเมนท์ ศักดิRชยั และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. เปาโล วิโรจน์ (ครบ 30 วัน) , อันนา เลน (ครบ 30 วัน) , ยออากิม หอม , ยาโกเบ ขาว , มารี อา
ทองพูน , อันนา พนิ ดา , มีคาแอล ประเสริ ฐ , ยวงบัปติสตา ยาง , อันนา เรี ย ,สเตฟาโน ย้ง ,เวโรนี กา
ประวิทย์ วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณในไฟชําระ
อังคารที 20 เช้ า. สุ ขสําราญคุณนงนภัส - คุณกิตเจริญ วานิธร / คุณอนันต์ , เวโรนี กา นิ ภา , มัทธิ ว ณรงค์ , มารี อา มักดาเลนา มูล , เปโตร เต่ง , ยอแซฟ กลัน ,อันนา เบีXยน ,ยอแซฟ บุญกล้า ,เวโรนี กา สุ ทิน ,เวโรนี กา
ลออ , คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซี มอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน , อักแนส องุ่น และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. เบเนดิกต์ ประนอม (ครบปี ) , ยาโกเบ โฮ้ ,มารี อา อึง ,มารี อา ซํา ,ยออากิม ประสิ ทธิR ,มารี อา พยอม ,
อเล็กซิ ส โกวิทย์ , อเล็กซิ ส ประเวช , ยออากิม สมบุญ , เปาโล เกียว , อันนา แก้ว , มัทธี อสั บุญรอด
และวิญญาณในไฟชําระ
พุธที 21 เช้ า. สุ ขสําราญบ้ านจําหน่ ายผล / ฟรังซิ สเซเวียร์ ประพนธ์ , เซซี ลีอา ฮกโล้ , เปาโล ฉ็อง , นางฟอง
และวิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง , คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซี มอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน , อักแนส องุ่น
และวิญญาณในไฟชําระ
คํา. สุ ขสําราญครอบครัวคุณวัลลีย์ โคมินทร์ / คุณพ่อยอแซฟ เศียร , พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง ,
คุณพ่อเปาโล เทพศิริ , คุณพ่อยอแซฟ วินทร์ , คุณพ่อลอเรนซ์ วิโอลา , คุณพ่อยอแซฟ สี ลม , คุณพ่อ
สตีเฟน วิชิต , คุณพ่อยอแซฟ ไพศาล , คุณพ่อยอแซฟ พยนต์ , คุณพ่อเปโตร บุญยงค์ , คุณพ่อปัสกัล
ไบลอน พิทกั ษ์ , คุณพ่อเปาโล เมธี , คุณพ่อยอแซฟ ยุทธิ ชยั และวิญญาณคุณพ่อทีล่วงลับทุกท่าน ,
ซิ สเตอร์อนั เด เปรมจิต , เปาโล สังเวียน - มารี อา สมใจ และบรรพบุรุษครอบครัวโชติพงษ์ ,อักแนส
สมหมาย , อันตน สุ วฒั น์ , ยากอบ สันต์ , เทเรซา กิมหอง , ยอแซฟ ทิวา ,ยอแซฟ พงศ์ ,ยอแซฟ กุย้ อันนา ถนอม , อันนา วอน , อันนา ซาง , อันนา วิมล , เปโตร สุ เทพ , ยอแซฟ อนุ , เวโรนี กา ลออ ,
เปาโล จุ่น , มารี อา มักดาเลนา สมุทร, เปาโล เกียรติณรงค์ , มารี อา มักดาเลนา ลัดดาวัลย์ , เปาโล
ภานุวฒั น์ , ยอแซฟ สล้าง ,ซิสเตอร์มารี อา จูซิน ,ยวงบัปติสตา ยิวชอง ,มารี อา ชินซื อ ,มารี อา จูฮวย ,
นิ โคลัส อมร , อันนา นาม , มารี อา เรณู , อันตน สมชาย และพ่อแม่ , วินเซนเต ทํา , อันนา ไฉน ,
อันนา บังเอิญ , ยอแซฟ ยรรยง , ยอแซฟ อานนท์ , ยอแซฟ ยงยุทธ , เอลีซาเบธ สาลี , ยอแซฟ เย้อ ,

พฤหัสฯที
22

ศุกร์ที 23

เสาร์ที 24

อันนา น่า , โทมัส ฟัก , มารี อา ซ่อนกลิน , ยอแซฟ เฮียน , เปาโล เจ่า , อากาทา เม่า , ยาโกเบ โฮ้ ,
เทเรซา กันU , ซี มอน กิตติพงศ์ , คุณศิริเกียรติ , ยวง จี , อันนา ซ้าง , อันนา เรี ยม และลูกหลาน ,
ยอแซฟ สํารวย , อันนา เนาวรัตน์ , ยวง เหลย , อันนา ใว่ , มัทเธว ชวลิต , คาทารี นา แหม่ม ,
ครอบครัวนันทชูรัตน์ , แบร์นาแด๊ต บู๊ , นายประจวบ , น.ส.ปราณี , คุณผึง , จูน , เจมส์ หลานๆ
บรรพชนผูล้ ่วงลับ และวิญญาณในไฟชําระ
เช้ า. ยอแซฟ หลี , อันนา กฤษณา , ซี มอน ไล่ฮะ , อันนา ไอ๊ , เปาโล ลัก, อันนา เฮียว , เบเนดิกต์ ติU ,
อันตน หลง , อันนา กิจ , ยอแซฟ ฟ้ ง , อันนา เถียม , ยอแซฟ เจตน์ , มาร์ธา แถว และวิญญาณใน
ไฟชําระ
คํา. ยอแซฟ เรื องเดช (ครบ 30 วัน) , เซซี ลีอา ลมูล , อันนา ซอย , ลูชีอา หน้า , ฟรังซิ สโก กรัง ,
ยวงบัปติสตา สุ รัตน์ , ยอแซฟ เสื อง , อันนา กี , ยอแซฟ เตียงกวง , มารี อา งิน , อันนา เบญจา ,
ยอแซฟ โกวิท , ยอแซฟ ซุ่น , สเตฟาโน เล้ง , อันนา แจ่ม , ยอแซฟ พิทกั ษ์ และวิญญาณในไฟชําระ
เช้ า. อันนา สุ นีย ์ , เปาโล เกียว , อันนา แก้ว , อันตน สมหมาย , ยวงบัปติสตา เอียงจุ่ง , เทเรซา นงฮวย ,
คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ , ซี มอน ถนอม - อันนา ฟ้ อน , มารี อา ฟิ นนา , อักแนส องุ่น ญาติพีน้อง และ
วิญญาณในไฟชําระ
คํา. เปาโล ส่ วน - อันนา อรุ ณ , เบเนดิกโต หัน , มารี อา เสงียม , เปโตร ไชยา , อันนา วัฒนา , เปาโล คี ,
เปโตร จุก , อันนา ซุย , มารี อา ล้วน , เปาโล หวน , เวโร ซัน , อันนา จันทนา , มารี อา สมใจ , ลูกา
สําราญ , ลูชีอา วันเพ็ญ ญาติพีน้องผูล้ ่วงลับ วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณในไฟชําระ
เช้ า. เปโตร ประวิธ , นางสุ นนั ท์ , อันนา เรี ยน , มีคาแอล ประกอบ , ลูชีอา ลําใย , ไมเคิล ประวงศ์ ,
มีคาแอล ยอแซฟ ประวัติ ,ยอแซฟ ประกาศ ,เบกลีโอ อําพัน ,เบเนดิกต์ ปิ ยวัฒน์ (นเรศ) ,นางเบ็ญจา ,
ยอแซฟ จัวU , มารี อา วิง , สเตเฟน วิชิต , ยอแซฟ วิเชียร , อันนา พาณี ,เทเรซา วราณี ,เปโตร วรเทพ ,
เปาโล เม้ง , มารี อา กิมย้ง , เปโตร ไพลิน , เปโตร โกศล , เปาโล พรเทพ ญาติพีน้อง และวิญญาณ
ในไฟชําระ
คํา. สุ ขสําราญครอบครัวคุณไพศาล / พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง , ยวงบัปติสตา ประชุม , เปโตร
ปรัชญา , เวโรนี กา องุ่น , มัทธิ ว สมาน , มารี อา วนิ ดา (ครบ 30 วัน) , ฟรังซิ สโก ช้าง , มารี อา ผกา ,
ยอแซฟ เง้า , อันนา เลียน , มารี อา นาค , มารี อา พัทธี รา , มารี อา พะยอม , อากาทา อัจฉรา , อากาทา
อนงค์ , เปาโล ไพรัช (ครบ 2 ปี ) , เปโตร พิสิทธิR , เปโตร พิทกั ษ์ ,วินเซนเต จ๋ อน วิญญาณทีไม่มีใคร
คิดถึง และวิญญาณในไฟชําระ

