วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017
อุทศิ แด่ ยอห์ นกุย อันนาฉลวย ยอห์ นบัปติสคมสัน ยอห์ นขวัญเรี ยม ยอห์ นบุญมี
จันทร์ เปาโลเพียร มารีอาอมร เรโอนาโดสุดใจ อันนาอารมณ์ ญาติพ่ นี ้ องผู้ล่วงลับ
ยอแซฟขิม มารี อาพา มารี อาวันเพ็ญ ยอห์ นบัปติสยิ่วชอง มารี อาชิ่นซือ้
18
วิญญาณไฟชาระ
อุทศิ แด่ ยอแซฟเกียว ยอแซฟประเสริฐศักดิ์ ยอแซฟกาว ยอห์ นบัปติสสุเทพ
อังคาร มารี อามักดาเลนาศร เปาโลหวาน ยอแซฟต้ อย สเตฟาโนเปี ยง เวโรนีกาฎีกา
19
ยอแซฟออน มารี อาราตรี ยอแซฟวิจติ ร มารี อาเยาวภา เปาโลชวณิช
วิญญาณไฟชาระ
อุทศิ แด่ ยอห์ นบัปติสแป๊ ว มารี อาเปารินทร์ คามิลโลมัน้ มารี อามณี อันนารั ตติยา
พุธ เปาโลโฝ อันนาค่ อก ยอแซฟไกร ยากอบสุดใจ มารี อาโด๋ ย ยอแซฟประมวล
20
ยอแซฟนที วิญญาณไฟชาระ สุขสาราญผู้สูงอายุท่ เี กิดในเดือนนี ้
สุขสาราญ(ตู้ทาน)
พฤหัสฯ น.เปโตร คานีซีอัส พระสงฆ์ และนักปราชญ์ แห่ งพระศาสนจักร
มิสซาโรงเรี ยน
21
อุทศิ แด่ เปาโลชุ่น มารี อามักดาเลนาเล็ก มารี อาบุญเรื อน อันนาอาภรณ์
ฟรั งซิสเซเวียร์ สนั่น เปาโลแฉล้ ม อันนาเฉลียว มารี อาทิพย์ พร เกลเมนเตไม้
ศุกร์
อันนากิมจุย ยอแซฟวิชัย มารี อาสมาน ฟิ ลิปฉัตร อันนามุ่ย มารี อาแสวง
22
เปาโลสินชัย เปาโลไพโรจน์ มารี อาพุฒซ้ อน ยอแซฟณรงค์
วิญญาณไฟชาระ (ตู้ทาน)
น.ยอห์ น แห่ งเกตี้ พระสงฆ์
อุทศิ แด่ เซราฟิ มเสริม อันนาลาใย เปโตรสุรินทร์ เปโตรโยย เทเรซาสาอางค์
เสาร์
ยอแซฟนิมิต เปาโลชิต ยอแซฟบุญส่ ง ยอแซฟสมฤกษ์ ยากอบข้ อง
23
เอลิซาเบทนวล เอลิซาเบทกู้เกียรติ ยอแซฟสมศักดิ์ ยอแซฟพัลลภ
ยอแซฟน้ องไมค์ ยอห์ นฮัว มารี อาปวน ซีมอนมนัส วิญญาณไฟชาระ

สัปดาห์ ท่ ี 4 เทศกาลเตรี ยมรั บเสด็จฯ (วันเตรี ยมสมโภชพระคริสตสมภพ)
วันอาทิตย์ ท่ ี 24 ธันวาคม 2017

อาทิตย์ ท่ ี 3 เทศกาลเตรี ยมรั บเสด็จฯ
วันอาทิตย์ ท่ ี 17 ธันวาคม 2017

พระวาจา
“เขาไม่ ใช่ แสงสว่ าง แต่ เป็ นพยานถึงแสงสว่ าง”
ยน 1:8

กิจกรรมการจัดงานคริสต์ มาสวันอาทิตย์ ที่ 24 ธ.ค.17
- เริ่ มตั้งขบวนแห่เทิดเกียรติพระกุมาร เวลา 16.00 น.
1. อาทิตย์หน้า คณะพลมารี ถวายเครื่ องบูชา
2. ประกาศฉลองวัด พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.
- วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.17 วัดน.ยอห์น อัครสาวก มะขาม
3. เชิญร่ วมเป็ นเจ้าภาพอาหาร ฉลองวัด น.ยอห์น อัครสาวก มะขาม
ได้ที่พานกลางวัด
4. วันพฤหัสที่ 21 – วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.17 นาพระกุมารไปตามบ้าน

- เวลา 17.00 น.ขบวนแห่ออกจากวัด เดินรอบตลาดท่าใหม่
รอบเล็ก
- เมื่อขบวนแห่กลับเข้าวัด มีขา้ วต้มเครื่ องเลี้ยงผูร้ ่ วมงานทุกท่าน
- เริ่ มการจับสลากคริ สต์มาส เวลา 18.00 น.- 21.00 น. บริ เวณรั้ว
ด้านหน้าวัด
- เวลา 20.30 น.เริ่ มการแสดง จาลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า โดย
คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยนยอแซฟวิทยา บริ เวณด้านหน้าวัด

พี่นอ้ งท่านใดมีความประสงค์จะรับพระกุมาร แจ้งได้ที่คุณพ่อ

2. วันจันทร์ ที่ 25 ธ.ค.17 (สมโภชพระคริสตสมภพ)

กาหนดการวันคริสต์ มาสและปี ใหม่
1. วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.17
- มิสซาเช้าปกติ เวลา 8.00 น. อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จ
พระคริ สตเจ้า
- มิสซาค่าเวลา 21.00 น. วันเตรี ยมสมโภชพระคริ สตสมภพ

- มิสซาเวลา 9.00 น.
3. วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค.17
(ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้ า)
- มิสซาโมทนาคุณพระเป็ นเจ้า เวลา 8.00 น.
- งดการจัดงานเลี้ยงตอนเย็น
4. วันจันทร์ ที่ 1 ม.ค.18 (วันขึน้ ปี ใหม่ )
-

มิสซาขอพรจากพระเป็ นเจ้าโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ เวลา 9.00 น.
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