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1 มิถุนายน 2013

1 มิถุนายน 2013

พีน ้ องสมาชิกสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้ านโป่ ง ทีเ คารพรัก
เนืองจากสมาชิกสภาอภิบาลชุดเดิมได้จบวาระการทํางานตลอด 3 ปี แล้ว วัดของเราได้จดั การลงคะแนนเพือ
เลือกสมาชิกสภาวัดฯ ชุดใหม่สาํ หรับปี 2013-2016 ตามระเบียบของสังฆมณฑลของเรา
ก่อนอืนพ่อขอขอบคุณด้วยใจจริ งสําหรับสมาชิกทุกคนของสภาวัดชุดเดิมทีได้อุทิศตนปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ย
ใจกว้าง โดยการเสี ยสละและไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื อย พระเจ้าคงจะตอบแทนอย่างทีพระองค์ผเู ้ ดียวสามารถจะ
ทําได้ และเวลานี9ขอแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกของสภาอภิบาลวัดชุ ดใหม่ดว้ ยความชืนชม ขออวยพรให้
แต่ละคนได้นาํ พรสวรรค์ทีพระทรงประทานให้ออกมาใช้เพือส่ งเสริ มและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของงานอภิบาลใน
วัดนักบุญโยเซฟของเราตามทีกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 536 ระบุไว้
เราทุกคนต้องขอบพระคุณพระเจ้าทีพีนอ้ งสัตบุรุษในวัดของเราได้รับพระพรพิเศษมากมาย และมีศกั ยภาพ
ค่อนข้างสู ง แต่ทุกคนจะต้องสํานึกอยูเ่ สมอว่า พระพรต่างๆ ทีได้รับนั9น พระองค์ทรงประทานเพือความดีของ
ส่ วนรวม ทั9งในระดับวัดและระดับสังฆมณฑล อาศัยการร่ วมพิธีกรรมและกิจกรรมของวัดและการเจริ ญชีวิตแห่ ง
ความเชือในมาตรฐานทีสูง สมาชิกสภาอภิบาลฯ ต้องส่ งเสริ มให้สัตบุรุษทุกคนเลือมใสในพระเจ้ามากขึ9น และยินดี
ช่วยซึ งกันและกัน
สมาชิกสภาอภิบาลเป็ นผูไ้ ม่แสวงหาชือเสี ยงหรื อหวังผลประโยชน์ใดๆ ทั9งสิ9 น แต่เป็ นผูม้ ีความภูมิใจใน
การเป็ นคริ สตชน และพยายามตามความสามารถทีจะประกาศข่าวดีแห่งความรักทีพระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน
พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า “เรามาเพือจุดไฟในโลก เราปรารถนาอย่างยิง ทีจะให้โลกนี9ลุกเป็ นไฟ” (ลก 12:49)
พีนอ้ งสมาชิกสภาอภิบาลทีเคารพรักทุกท่าน ขอให้เราร่ วมเป็ นจิตหนึงใจเดียวกันเพือทําให้ไฟทีพระเยซูเจ้า
ทรงจุดในวัดและสังฆมณฑลของเราได้ลุกลามมากขึ9น และเนืองจากวัดของเราเป็ นวัดทีพระศาสนจักรมอบให้คณะ
ซาเลเซี ยนดูแลปกครอง ให้เราสํานึกเป็ นพิเศษถึงความรับผิดชอบทีมีในการช่วยการเติบโตของบรรดาเยาวชนใน
ชีวติ แห่งความเชือ
ขอให้ความพยายามทีจริ งจังนี9เป็ นของขวัญทีเรานํามาถวายแด่พระเจ้าในโอกาสครบรอบ 200 ปี แห่งการ
เกิดของคุณพ่อบอสโก วันที 15 สิ งหาคม 2015
ขอให้เราทุกคนเป็ นหนึงเดียวและร่ วมทํางานของพระเจ้าด้วยความสุ ขใจ
รักในพระคริ สตเจ้า
พ่ อยอห์ น แปร์ ติเล
พ่อเจ้าวัดของพีนอ้ ง
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- - สมาชิกสภาอภิบาลวัด - 1. สมาชิกโดยตําแหน่ ง
-

คุณพ่อเจ้าวัด
คุณพ่อผูช้ ่วยเจ้าวัด
ผูแ้ ทนจาก ร.ร. สารสิ ทธิMพิทยาลัย
ผูแ้ ทนจาก ร.ร. นารี วฒ
ุ ิ
ผูแ้ ทนจากบ้านเณรนาซาเร็ ธ

หัวหน้ ากลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

1
2
3A
3B
4A
4B
5
6A
6B+C

-

ผูแ้ ทนจาก ร.ร. อาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ ง
ผูแ้ ทนจาก รพ. ซานคามิลโล
ผูแ้ ทนจากบ้านเบธานี
ผูแ้ ทนจากบ้านอบรมคณะคามิลเลียน
ผูแ้ ทนจาก ร.ร. อุดมวิทยา

คุณวีราพร บุญญฤทธิM
กลุ่ม
คุณอุมาพร โรจนกาญจนานันต์
กลุ่ม
คุณพรทิพย์ ทนุผล
กลุ่ม
คุณนรเสฎฐ์ กิตติวนิ ิชนันท์
กลุ่ม
คุณดวงฤดี สุ วดินทร์ กรู
กลุ่ม
คุณวิชุดา โลเรนซาโต
กลุ่ม
คุณวิชาญ ทีปาจารย์
กลุ่ม
คุณกัลยา สุ นทรอภิวฒั น์
กลุ่ม
คุณวิจิตรา คิดรุ่ งเรื อง , คุณทรงศรี โสภณนาค

หัวหน้ าชมรม
คุณจีรวรรณ กลําศรี
คุณอรพินทร์ แดงช่วง
คุณภาวนา ลิ9มอําไพ
คุณบุญนิ ตย์ กลําศรี
คุณปองพล ทนุผล
คุณวัชริ นทร์ สุ วดินทร์ กูร

7
8A
8B
8C
9
10A
10B
10C

คุณพรเสริ ม วรรณางกูร
คุณบังอร ศิริวรศิลป์
คุณกุลธิ ดา ศิริวรศิลป์
คุณสมพร ศิลปเทศ
คุณสุ ภาภรณ์ ช้อยเครื อ
คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์
คุณจารุ พรรณ เทียนทอง
คุณสงวน สงวนวาริ นทร์

(ประธานพลมารี )
(ประธานกลุ่มผูส้ ู งอายุ)
(ประธานเซอร์ ร่า)
(ประธานคณะวินเซอเดอปอลและคูร์ซิลโล)
(ประธานเยาวชน)
(ประธานกลุ่มฟื9 นฟูชีวติ ครอบครัว)
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2. สมาชิกทีส ั ตบุรุษเลือก
-

คุณวิสิษฎ์ กิจสวัสดิM
คุณวัชริ นทร์ สุ วดินทร์ กูร
คุณกรนุช เจริ ญผล
คุณเสริ นทร์ ตั9งสัจจธรรม
คุณสาธิ ต ศันสนยุทธ

-

คุณศิริเพ็ญ เลาหชัยนันท์
คุณอนันต์ชยั ทัฬหะกุลธร
คุณพิเชษฐ์ รุ จิรัตน์
คุณสุ ภา จิตดํารงชัย
คุณพนัส แคล้วเครื อ

-

คุณชไมพร บุตรนาค
คุณชัชชัย ลิมาลัย
คุณนฤชัย เสนางค์นารถ
คุณวิชานันท์ เสนางค์นารถ
คุณพิมพ์ใจ เทียนทอง

3. สมาชิกทีพ ่อเจ้ าวัดเลือก
-

คุณเชษฐ ชาวนาแก้ว
คุณเสกสรร ตั9งสัจจธรรม
คุณอภิวนั ท์ เสนางค์นารถ
คุณมานิตย์ ศิริวรศิลป์
คุณพรทิพย์ คงกระพันธ์

- คุณกสิ ณ บุญญฤทธิM
- คุณจีราภรณ์ จิระภัทรศิลป
- คุณสุ ธาทิพย์ หงีใจงาม
- คุณณัฐพล เบญจมาสเสนีย ์
- คุณอรุ ณนภา อร่ ามสุ ขเสรี
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- คุณพิศิษฐ์ จิระภัทรศิลป
- คุณพิมพ์มณี จิรวัฒนาพันธ์
- คุณชวลิต จิรังรักษ์วฒั นา
- คุณจันทร์ เพ็ญ ดีเอียม

- - คณะกรรมการสภาอภิบาลวัด - ประธาน
รองประธาน
ผู้อาํ นวยการ
รองผู้อาํ นวยการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก

ฝ่ ายสั งคม

คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
คุณพ่อสุ เทพ จูสวย
คุณวิสิษฎ์ กิจสวัสดิM
คุณวัชริ นทร์ สุ วดินทร์กรู
คุณกรนุช เจริ ญผล
คุณอรุ ณนภา อร่ ามสุ ขเสรี
คุณวีราพร บุญญฤทธิM
คุณพรทิพย์ ทนุผล

โทร. 032-211188 , 086-1738xxx
โทร. 032-211188 , 089-9199xxx
โทร. 032-211777, 081-4546xxx
โทร. 032-211xxx , 081-2940xxx
โทร. 081-9443xxx
โทร. 081-1913xxx
โทร. 032-201xxx, 081-1921xxx
โทร. 032-200xxx, 086-8038xxx

แวดวงแห่ งการรับผิดชอบ : สั งคมพัฒนา , ทรัพย์ สิน , ทีดนิ , ยุตธิ รรม – สั นติ , การพัฒนา –
ก่ อสร้ าง , ประสบภัย – ลีภ5 ัย , อพยพ – ย้ ายถิน , ผู้ป่วย – ผู้สูงอายุ , สุ ขภาพ - อนามัย

1. คุณสาธิ ต ศันสนยุทธ (หั วหน้ าฝ่ าย)
2. คุณเชษฐ ชาวนาแก้ว
3. คุณอรพินทร์ แดงช่วง
4. คุณวิสิษฎ์ กิจสวัสดิM
5. คุณวิชาญ ทีปาจารย์
6. คุณสงวน สงวนวาริ นทร์
7. คุณบุญนิ ตย์ กลําศรี
8. คุณพิศิษฐ์ จิระภัทรศิลป
9. คุณนรเสฎฐ์ กิตติวนิ ิชนันท์
10. คุณเสริ นทร์ ตั9งสัจจธรรม
11. ผูแ้ ทนจาก รพ. ซานคามิลโล
12. ผูแ้ ทนจากบ้านนาซาเร็ ธ
13. ผูแ้ ทนจากบ้านอบรมคณะคามิลเลียน
14. ผูแ้ ทนจากบ้านเบธานี

โทร. 032-211xxx , 086-7978xxx
โทร. 032-221xxx , 081-8385xxx
โทร. 032-211xxx , 081-4249xxx
โทร. 032-211xxx , 081-4546xxx
โทร. 032-211xxx, 086-1671xxx
โทร. 081-3780xxx
โทร. 032-341xxx, 086-7656xxx
โทร. 087-4145xxx
โทร. 081-8585xxx
โทร. 032-211xxx
โทร. 032-211143 , 211975 , 221656
โทร. 032-221988-9
โทร. 032-221816
โทร. 032-211621
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ฝ่ ายอภิบาล

แวดวงแห่ งการรับผิดชอบ : พลมารี, วินเซนต์ เดอปอล , เซอร์ ร่า , พระคัมภีร์ – คําสอน ,
พิธีกรรม , แพร่ ธรรม , กลุ่มคริสตชน

1. คุณมานิตย์ ศิริวรศิลป์
(หั วหน้ าฝ่ าย)
2. คุณกุลธิ ดา ศิริวรศิลป์
3. คุณพรทิพย์ คงกระพันธ์
4. คุณสุ ภา จิตดํารงชัย
5. คุณบังอร ศิริวรศิลป์
6. คุณสมพร ศิลปเทศ
7. คุณอุมาพร โรจนกาญจนานันต์
8. คุณพิมพ์ใจ เทียนทอง
9. คุณพิมพ์มณี จิรวัฒนาพันธ์
10. คุณชัชชัย ลิมาลัย
11. ผูแ้ ทนจากร.ร.สารสิ ทธิM พิทยาลัย

ฝ่ ายกระแสเรียก
และอบรมศึกษา

โทร. 032-342xxx, 081-7360xxx
โทร. 032-342xxx, 081-7050xxx
โทร. 032-341xxx, 081-9420xxx
โทร. 032-342xxx, 086-5156xxx
โทร. 032-221xxx , 082-7272xxx
โทร. 086-8016xxx
โทร. 032-201xxx , 086-5503xxx
โทร. 032-342xxx, 081-3789xxx
โทร. 032-211xxx, 081-5715xxx
โทร. 032-342xxx, 080-2971xxx
โทร. 032-301170-5

แวดวงแห่ งการรับผิดชอบ : การศึกษาคาทอลิก , กระแสเรียก , สั มมนาฟื5 นฟูชีวติ ครอบครัว ,
อบรม –สั มมนาผู้ใหญ่ , ฝึ กอบรมธรรมทูต , มรดกวัฒนธรรมของพระศาสนจักร

1. คุณพิเชษฐ์ รุ จิรัตน์ (หั วหน้ าฝ่ าย)
2. คุณวิชุดา โลเรนซาโต
3. คุณชไมพร บุตรนาค
4. คุณอภิวนั ท์ เสนางค์นารถ
5. คุณวิจิตรา คิดรุ่ งเรื อง
6. คุณกัลยา สุ นทรอภิวฒั น์
7. คุณอนันต์ชยั ทัฬหะกุลธร
8. คุณจันทร์ เพ็ญ ดีเอียม
9. คุณจีรวรรณ กลําศรี
10. คุณทรงศรี โสภณนาค
11. คุณภาวนา ลิ9มอําไพ
12. คุณอภิญญา มหัคฆพงศ์

โทร. 081-9431xxx
โทร. 032-200xxx , 081-6142xxx
โทร. 032-221xxx
โทร. 032-221xxx , 084-6764xxx
โทร. 032-211xxx, 081-3079xxx
โทร. 032-200xxx, 083-9990xxx
โทร. 032-211xxx, 089-9182xxx
โทร. 081-1785xxx
โทร. 032-210xxx, 089-1853xxx
โทร. 032-222xxx, 085-7011xxx
โทร. 032-344xxx, 089-2042xxx
โทร. 032-200xxx, 087-7000xxx
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ฝ่ ายกิจกรรมเยาวชน

แวดวงแห่ งการรับผิดชอบ : กลุ่มเยาวชน , เพือ นซาวีโอ , พลศีล , Y.C.S. , ช่ วยจารีต ,
ฝึ กอาชีพ , ขับร้ อง - ดนตรี , อบรมเยาวชน

1. คุณวัชริ นทร์ สุ วดินทร์ กูร (หั วหน้ าฝ่ าย)
2. คุณพรทิพย์ ทนุผล
3. คุณปองพล ทนุผล
4. คุณดวงฤดี สุ วดินทร์ กรู
5. คุณกรนุช เจริ ญผล
6. คุณสุ ธาทิพย์ หงีใจงาม
7. คุณวีราพร บุญญฤทธิM
8. คุณพนัส แคล้วเครื อ
9. คุณศิริเพ็ญ เลาหชัยนันท์
10. คุณอรุ ณนภา อร่ ามสุ ขเสรี
11. ผูแ้ ทนจาก ร.ร. นารี วุฒิ
12. ผูแ้ ทนจาก ร.ร. อาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ ง

ฝ่ ายสื อสั มพันธ์

โทร. 032-211xxx , 081-2940xxx
โทร. 032-200xxx , 086-8038xxx
โทร. 032-200xxx , 081-4324xxx
โทร. 032-211xxx , 080-5553xxx
โทร. 081-9443xxx
โทร. 080-2026xxx
โทร. 032-201xxx, 081-1921xxx
โทร. 032-221xxx, 085-1176xxx
โทร. 032-200xxx, 081-8573xxx
โทร. 081-1913xxx
โทร. 032-211675 , 211175
โทร. 032-211933, 221950, 222499

แวดวงแห่ งการรับผิดชอบ : สื อมวลชน , ศาสนสั มพันธ์ – คริสตศาสนสั มพันธ์ – การเสวนา
ระหว่ างศาสนา – วัฒนธรรมสั มพันธ์ , การร่ วมมือในงานสั งคมระดับท้ องถิน - ระดับชาติ

1. คุณนฤชัย เสนางค์นารถ (หั วหน้ าฝ่ าย)
2. คุณกสิ ณ บุญญฤทธิM
3. คุณพิเชษฐ์ รุ จิรัตน์
4. คุณวิชานันท์ เสนางค์นารถ
5. คุณเสกสรร ตั9งสัจจธรรม
6. คุณพรเสริ ม วรรณางกูร
7. คุณจารุ พรรณ เทียนทอง
8. คุณจีราภรณ์ จิระภัทรศิลป
9. คุณชวลิต จิรังรักษ์วฒั นา
10. คุณณัฐพล เบญจมาสเสนีย ์
11. ผูแ้ ทนจาก ร.ร. อุดมวิทยา

โทร. 032-201xxx , 081-3783xxx
โทร. 032-201xxx , 081-4908xxx
โทร. 081-9431xxx
โทร. 081-8567xxx
โทร. 032-210xxx, 081-8157xxx
โทร. 032-222xxx-xx, 089-1109xxx
โทร. 032-201xxx , 089-9802xxx
โทร. 032-301xxx, 084-1230xxx
โทร. 032-301xxx, 085-1902xxx
โทร. 080-2739xxx
โทร. 032-341905, 086-1471188
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ปฏิทนิ ปฏิบตั ิงาน
ประจําปี 2013 - 2014
ปฏิทินประจําสั ปดาห์
วันอาทิตย์

มิสซาเวลา 07.00 น. , 09.00 น. , 19.00 น.
โป่ งยอ มีกิจกรรมสําหรับเด็ก ๆ โดยซิ สเตอร์ คามิลเลียน

วันธรรมดา

มิสซาเวลา 19.00 น.

วันจันทร์

เวลา 19.30 น. – 20.15 น. เฝ้ าศีลมหาสนิท
วันจันทร์ ที 1 ของเดือน ซิ สเตอร์ คามิลเลียนเป็ นผูน้ าํ
วันจันทร์ ที 2 ของเดือน ซิ สเตอร์ FMA เป็ นผูน้ าํ
วันจันทร์ ที 3 ของเดือน กลุ่มเซอร์ ร่าเป็ นผูน้ าํ
วันจันทร์ ที 4 ของเดือน เณรนาซาเร็ ธเป็ นผูน้ าํ
วันจันทร์ ที 5 ของเดือน ทางวัดเป็ นผูน้ าํ
วันพุธ
นพวารแม่พระนิจานุ เคราะห์ในระหว่างมิสซา
วันเสาร์
กิจกรรมเด็กนักเรี ยน ป.3 – ม.3 เวลา 09.00 น. – 11.30 น.
เขาพระ มีกิจกรรมสําหรับเด็กๆ และมิสซาสําหรับสัตบุรุษ

ปฏิทินประจําเดือน
วันศุกร์ ตน้ เดือน ส่ งศีลมหาสนิทให้ผปู ้ ่ วย
วันพฤหัสฯ ที 2 ของเดือน เวลา 09.00 น. มีมิสซาสําหรับชมรมผูส้ ู งอายุ
วันที 19
วันที 24
วันสุ ดท้ายของเดือน

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ (หลังมิสซา มีแห่และรับพร)
ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ (หลังมิสซา มีแห่ เผาจดหมายและรับพร)
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก (หลังมิสซา มีการจูบพระธาตุของท่านนักบุญ)
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มิถุนายน 2013
วันอาทิตย์ที 2
วันศุกร์ ที 7
วันเสาร์ ที 8
วันอาทิตย์ที 9
วันอาทิตย์ที 16
วันพุธที 19
วันอาทิตย์ที 23
วันจันทร์ ที 24
วันพฤหัสที 27
วันอาทิตย์ที 30

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้ า
(แห่ศีลจากวัดไปร.ร.สารสิ ทธิM) (ฉลองวัดพระเมตตา ไทรงาม)
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซู เจ้ า (ฉลองวัดน้อย ร.ร. นารี วฒ
ุ ิ)
วันศุกร์ ตน้ เดือน
เริ มกิจกรรมวันเสาร์ สาํ หรับเยาวชนคาทอลิก ป.3 – ม.3
ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารี ย ์ (กลุ่ม 5)
อาทิตย์ ที 10 เทศกาลธรรมดา
(ฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย)
อาทิตย์ ที 11 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ
อาทิตย์ ที 11 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดพระหฤทัย วัดเพลง)
สมโภช นักบุญยอห์ น แบปติสต์ บังเกิด
ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์
ระลึกถึงแม่พระนิจจานุ เคราะห์ (กลุ่ม 6A)
สมโภช น. เปโตร และ น. เปาโล อัครสาวก
(เก็บเงินบุญถวายพระสันตะปาปา)
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

กรกฎาคม 2013
วันศุกร์ ที 5
วันพุธที 3
วันเสาร์ ที 6
วันอาทิตย์ที 7
วันพุธที 10 – วันศุกร์ ที 12
วันเสาร์ ที 13
วันอาทิตย์ที 14
วันอังคารที 16
วันศุกร์ ที 19
วันเสาร์ ที 20

วันศุกร์ ตน้ เดือน
ฉลอง น. โทมัส อัครสาวก

ประช ุมสภาอภิบาล 1
อาทิตย์ ที 14 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดนิ จจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง)
เตรี ยมฉลองวัดนักบุญเบเนดิ]กโต โป่ งยอ

นักบุญเบเนดิกต์ (ฉลองวัดโป่ งยอ)
อาทิตย์ ที 15 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดแม่ กลอง)
ระลึกถึงแม่พระแห่งภูเขาคาร์ แมล (กลุ่ม 6 B)
ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ
ฉลองวัดน้อยนักบุญอันนา กาญจนบุรี
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วันอาทิตย์ที 21
วันพุธที 24
วันพฤหัสที 25
วันศุกร์ ที 26
วันอาทิตย์ที 28
วันพุธที 31

อาทิตย์ ที 16 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดนักบุญยาโกเบ แม่ กลอง)
ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์
ฉลอง น. ยากอบ อัครสาวก
ระลึกถึงนักบุญยอกิม และ นักบุญอันนา
อาทิตย์ ที 17 เทศกาลธรรมดา ฉลองครบรอบ 10 – 20 – 30 – 40 – 50 ปี ของการ
แต่งงาน (ฝ่ ายกระแสเรี ยกและอบรมศึกษา + ฝ่ ายอภิบาล รับผิดชอบ)
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

สิ งหาคม 2013
วันพฤหัสที 1

(ตั9งแต่เทียงวัน วันที 1 ส.ค. จนถึงเทียงคืน วันที 2 ส.ค. สามารถรับพระการุ ญครบ
บริ บูรณ์ แห่ง “Portiuncola”, โดยการ
1. เยีย มวัด 2. สวดบท ข้าแต่พระบิดา – วันทา มารี ย ์ – ข้าพเจ้าเชือถึงพระเป็ นเจ้า
3.แก้บาป และรับศีลมหาสนิท อีกทั9งภาวนาสําหรับ พระประสงค์ของพระ
สันตะปาปา)

วันศุกร์ ที 2
อาทิตย์ที 4

วันศุกร์ ตน้ เดือน
อาทิตย์ ที 18 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้ อย)
วันสื อมวลชนสากล (เก็บทานส่ งเสริ มสื อมวลชน)
วันคล้ายวันอภิเษกมหาวิหารพระนางมารี ยท์ ีกรุ งโรม (กลุ่ม 6 C)
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก
ฉลอง น. ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรฌสักขี
อาทิตย์ ที 19 เทศกาลธรรมดา (ระลึกถึง น. กลารา พรหมจารี -ฉลองภายในของ
อารามกาปูชิน)
วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ
สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติยกขึ9นสวรรค์ (กลุ่ม 7)
(ฉลองวัดนักบุญเวนันซี โอ เพชรบุรี)
วันแม่แห่งชาติ (ฝ่ ายสื อสัมพันธ์รับผิดชอบ)
ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ
ระลึกถึงแม่พระราชินีแห่งสากลโลก (กลุ่ม 8 A)
ฉลองน. บาร์ โธโลมิว อัครสาวก (ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์)
อาทิตย์ ที 21 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดแม่พระราชิ นีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี)
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

วันจันทร์ ที 5
วันอังคารที 6
วันเสาร์ ที 10
วันอาทิตย์ที 11
วันจันทร์ ที 12
วันอาทิตย์ที 18

วันจันทร์ ที 19
วันพฤหัสที 22
วันเสาร์ ที 24
วันอาทิตย์ที 25
วันเสาร์ ที 31
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กันยายน 2013
วันอาทิตย์ที 1
วันศุกร์ ที 6
วันอาทิตย์ที 8
วันเสร์ ที 14

อาทิตย์ ที 22 เทศกาลธรรมดา
วันศุกร์ ตน้ เดือน
อาทิตย์ ที 23 เทศกาลธรรมดา (แม่ พระบังเกิด - กลุ่ม 8 B)
(ฉลองวัดบางนกแขวก)
ฉลองการเทิดทูนไม้กางเขน
ปิ ดกิจกรรมวันเสาร์ สาํ หรับเยาวชนคาทอลิกเทอมที 1

ประช ุมสภาอภิบาลวัด 2
วันอาทิตย์ที 15
วันพฤหัสที 19
วันศุกร์ ที 20
วันเสาร์ ที 21
วันอาทิตย์ที 22
วันอังคารที 24
วันอาทิตท์ ี 29
วันจันทร์ ที 30

อาทิตย์ ที 24 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดท่ าม่ วง)
ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์ (ฉลองแม่พระมหาทุกข์ กลุ่ม 8 C )
ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ
วันเยาวชนแห่งชาติ
ฉลอง น. มัทธิ ว อัครสาวก
อาทิตย์ ที 25 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์
อาทิตย์ ที 26 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดดอนกระเบือ, ง)
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

ตุลาคม 2013
วันอังคารที 1
วันศุกร์ ที 4
ศุกร์ ที 4 บ่าย–อาทิตย์ที 6 เช้า
วันอาทิตย์ที 6
วันจันทร์ ที 7
วันจันทร์ ที 7 – วันอาทิตย์ที 13
วันอาทิตย์ที 13
วันเสาร์ ที 19

เปิ ดเดือนแม่พระแห่งลูกประคํา
ฉลอง น. เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
วันศุกร์ ตน้ เดือน
สั มมนาพีเ ลีย5 ง
อาทิตย์ ที 27 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัด น. เทเรซา ห้ วยกระบอก)
ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคํา (กลุ่ม 9)
ค่ายคําสอนวัดนักบุญโยเซฟ (เยาวชน ป.3 - ม.2)
อาทิตย์ ที 28 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดบางตาล)
ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ประช ุมสภาอภิบาลวัด 3
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วันอาทิตย์ที 20

วันพฤหัสที 24
วันเสาร์ ที 26
วันอาทิตย์ที 27
วันจันทร์ ที 28
วันพฤหัสที 31

อาทิตย์ ที 29 เทศกาลธรรมดา – วันแพร่ ธรรมสากล (ฉลองวัดหลักห้ า)
(เก็บเงินบุญส่ งเสริ มการแพร่ ธรรม)
อบรมเข้าเงียบสําหรับเยาวชนทีจะรับศีลมหาสนิทครั9งแรก - ศีลกําลัง
พร้อมกับพ่อแม่ผปู ้ กครองของเขา
ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์
เวลา 14.00 น. ซ้อมพิธีรับศีลมหาสนิทครั9งแรก และศีลกําลัง
อาทิตย์ ที 30 เทศกาลธรรมดา พิธีรับศีลมหาสนิทครั9งแรก และศีลกําลัง
(ฉลองวัดแม่ พระสายประคํา หลักห้ า)
ฉลอง น. ซี โมน และ ยูดาห์ อัครสาวก
ปิ ดเดือนแม่พระแห่งลูกประคํา
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

พฤศจิกายน 2013
วันศุกร์ ที 1
วันเสาร์ ที 2
วันอาทิตย์ที 3
วันเสาร์ ที 9
วันอาทิตย์ที 10
วันอาทิตย์ที 17
วันอังคารที 19
วันพฤหัสที 21
วันอาทิตย์ ที 24

วันศุกร์ ตน้ เดือน
วันภาวนาอุทิศแด่ผลู ้ ่วงลับ - วันเสกสุ สาน (ทุกฝ่ ายรับผิดชอบ)
สมโภชนักบุญทั5งหลาย (ฉลองวัดหนองนางแพรว)
ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน
เปิ ดกิจกรรมวันเสาร์ เทอม 2 สําหรับเยาวชนคาทอลิก ป.3 – ม.3
อาทิตย์ ที 32 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดลูกแก)
อาทิตย์ ที 33 เทศกาลธรรมดา
(เก็บเงินบุญสําหรับส่ งเสริ มกระแสเรี ยก แทนที1 จะเก็บวันอาทิ ตหน้ า)
ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ
ระลึกถึงแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร (กลุ่ม 10 A)
สมโภชพระเยซู เจ้ ากษัตริย์แห่ งสากลจักรวาล (ฉลองวัดสารสิ ทธิ4 )
ชุ มนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับสั งหมณฑล

ปิ ดปี แห่ งความเชือ
วันพฤหัสที 28
วันศุกร์ ที 29
วันเสาร์ ที 30

ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์
เริ มนพวารเตรี ยมสมโภชพระนางมารี ยผ์ ปู ้ ฏิสนธิ นิรมล
ฉลอง น.อันดรู ว์ อัครสาวก - ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก
ฉลอง น. อันดรู ว์ อัครสาวก

ประช ุมสภาอภิบาลวัด 4
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ธันวาคม 2013
วันอาทิตย์ที 1
วันพฤหัสที 5
วันศุกร์ ที 6
วันอาทิตย์ที 8
วันจันทร์ ที 9
วันอาทิตย์ที 15
วันจันทร์ ที 16
วันพฤหัสที 19
วันอาทิตย์ที 22
วันอังคารที 24 – วันพุธที 25
วันพุธที 25

วันอาทิตย์ที 29
วันอังคารที 31

อาทิตย์ ที 1 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จฯ (ฉลองวัดพุถ่อง)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
วันศุกร์ ตน้ เดือน
อาทิตย์ ที 2 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จฯ (ฉลองวัดบ้ านเณรเล็ก ราชบุรี)
วันพระคัมภีร์ (เก็บทานส่ งเสริ มกิจกรรมด้านพระคัมภีร์)
สมโภชพระนางมารีย์ผ้ ูปฏิสนธินิรมล (กลุ่ม 10 B)
อาทิตย์ ที 3 เตรียมรับเสด็จฯ - เริมนพวารพระคริสตสมภพ (ทุกฝ่ ายรับผิดชอบ)
วันครู คาํ สอนไทย
ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ
อาทิตย์ ที 4 เตรียมรับเสด็จฯ (เก็บทานทุนนํ9าใจคาทอลิก)
วันเตรี ยมสมโภชพระคริ สตสมภพ -การรื นเริ ง–การแสดง-พิธีมิสซาเทียงคืน
(ทุกฝ่ ายรับผิดชอบ)
สมโภชพระคริสตสมภพ พิธีมิสซาเวลา 10.00 น. และ 18.30 น.
หลังมิสซา 18.30 น. มีการสังสรรค์ในบรรยากาศครอบครัวของสัตบุรุษวัด
นักบุญโยเซฟ บ้านโป่ ง (ฝ่ ายสังคมร่ วมกับฝ่ ายอืนรับผิดชอบ)
ฉลองครอบครัวศักดิPสิทธิPของพระเยซู เจ้ า (ฉลองกลุ่ม 10C)
ในมิสซา เวลา 09.00 น. มีการอวยพรเด็กเป็ นพิเศษ (อายุ 1-10 ขวบ)
วันสิ9 นปี (ขอบพระคุณพระเจ้า – มิสซา เวลา 18.00 น.)
ร้องเพลงและส่ งความสุ ขให้แก่พีนอ้ งชาวบ้านโป่ งเวลาเทียงคืน – เยาวชน
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

มกราคม 2014
วันพุธที 1
วันพฤหัสฯ ที 2 – วันศุกร์ ที 3
วันศุกร์ ที 3
วันเสาร์ ที 4
วันอาทิตย์ที 5
วันอาทิตย์ ที 12
วันพฤหัสที 16
วันเสาร์ ที 18-วันเสาร์ ที 25

สมโภชพระนางมารี ยพ์ ระชนนีพระเจ้า (ฉลองกลุ่ม1) - วันขึ9นปี ใหม่
เตรี ยมฉลองวัดราชินีแห่งสันติภาพ เขาพระ (ตอนเย็น)
วันศุกร์ ตน้ เดือน

ฉลองวัดราชินีแห่ งสั นติภาพ เขาพระ
สมโภชพระคริสตเจ้ าแสดงองค์ (เก็บทานยุวธรรมทูต)
(ฉลองแม่ พระอุปถัมภ์ วัดใน)
ฉลองพระเยซู เจ้ าทรงรับพิธีล้าง (ฉลองวัดห้ วยลึก)
วันครู
อัฐมวารเพือการภาวนาขอความเป็ นหนึงเดียวของบรรดาคริ สตชน
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วันเสาร์ ที 18

ฟื9 นฟูจิตใจสําหรับผูร้ ับศีลมหาสนิทอย่างสง่า และซ้อมพิธี (ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.3)
ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ วันเด็กแห่งชาติ

ประช ุมสภาอภิบาลวัด 5
วันอาทิตย์ที 19
วันศุกร์ ที 24
วันเสาร์ ที 25
วันอาทิตย์ที 26
วันศุกร์ ที 31

อาทิตย์ ที 2 เทศกาลธรรมดา พิธีรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า ((ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.3)
(ฉลองวัดชัฏป่ าหวาย)
ฉลอง น. ฟรังซิ ส เดิอซาล - ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์
ฉลองการกลับใจของ น. เปาโล อัครสาวก
อาทิตย์ ที 3 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดราชบุรี)
สมโภชนักบุญยอห์นบอสโก
- วันตรุ ษจีน -

กุมภาพันธ์ 2014
วันอาทิตย์ที 2

วันจันทร์ ที 3
วันศุกร์ ที 7
วันอาทิตย์ที 9
วันอังคารที 11
วันเสาร์ ที 15
วันอาทิตย์ที 16
วันพุธที 19
วันอาทิตย์ที 23
วันศุกร์ ที 28

ฉลองการถวายพระเยซู เจ้ าในพระวิหาร- (เสกเทียนเวลา 06.00 น. ทีอารามกาปูชิน)
ระลึกถึงการกลับใจของนักบุญคามิลโล (ฉลองวัดน้อย รพ.ซานคามิลโล)
(ฉลองวัด น.ฟรั งซิ สอัสซี ซี หาดแตง)
หลังมิสซามีการเสกคอ
วันศุกร์ ตน้ เดือน
อาทิตย์ ที 5 เทศกาลธรรมดา - (ฉลองวัดแม่ พระเมืองลูร์ด ท่ าเรื อ)
วันผู้ป่วยสากล (ฝ่ ายสังคมรับผิดชอบ)
ระลึกถึงแม่พระแห่งเมืองลูร์ด (ฉลองกลุ่ม 2)
ปิ ดกิจกรรมวันเสาร์ สาํ หรับเยาวชนคาทอลิกเทอมที 2
อาทิตย์ ที 6 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัด น.อังเยลา ซอนต้ า)
ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ
อาทิตย์ ที 7 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดแพรกหนามแดง)
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

มีนาคม 2014
วันอาทิตย์ที 2
วันพุธที 5
วันศุกร์ ที 7
วันอาทิตย์ที 9
วันพุธที 12

อาทิตย์ ที 8 เทศกาลธรรมดา (ฉลองวัดโพธาราม)
วันพุธรับเถ้ า เริมเทศกาลมหาพรต
วันศุกร์ ตน้ เดือน
อาทิตย์ ที 1 เทศกาลมหาพรต
ตรี วารวันที 1 เตรี ยมฉลองวัด
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วันพฤหัสที 13
วันศุกร์ ที 14

ตรี วารวันที 2 เตรี ยมฉลองวัด
ตรี วารวันที 3 เตรี ยมฉลองวัด แห่โคมแม่พระ

วันเสาร์ ที 15

ฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้ านโป่ ง (ทุกฝ่ ายรับผิดชอบ)

วันอาทิตย์ที 16
วันอาทิตย์ที 23
วันอังคารที 25
วันอาทิตย์ที 30
วันจันทร์ ที 31

อาทิตย์ ที 2 เทศกาลมหาพรต
อาทิตย์ ที 3 เทศกาลมหาพรต
สมโภชการแจ้ งสารเรืองพระวจนาตถ์ ทรงรับสภาพมนุษย์ (กลุ่ม 3A)
อาทิตย์ ที 4 เทศกาลมหาพรต
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

เมษายน 2014
วันศุกร์ ที 4
วันอาทิตย์ที 6
ศุกร์ ที 11 บ่าย–อาทิตย์ที 13 เช้า
วันอาทิตย์ที 13
วันจันทร์ ที 14-วันอาทิตย์ที 20
วันพฤหัสที 17
วันศุกร์ ที 18
วันเสาร์ ที 19

วันศุกร์ ตน้ เดือน
อาทิตย์ ที 5 เทศกาลมหาพรต
สัมมนาพีเลียงเตรี ยมค่ายคําสอน
อาทิตย์ ใบลาน (พิธีเสกใบลาน ทีร.ร.นารี วฒ
ุ ิ)
ค่ายคําสอนวัดนักบุญโยเซฟ (เยาวชน ป.3 - ม.2)
วันพฤหัสศักดิPสิทธิP
วันศุกร์ ศักดิPสิทธิP
วันเสาร์ ศักดิPสิทธิP

วันอาทิตย์ ที 20

สมโภชปัสกา

วันพฤหัสที 24
วันศุกร์ ที 25
วันเสาร์ ที 26
วันอาทิตย์ที 27
วันพุธที 30

ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์
ฉลอง น. มาระโก ผูน้ ิพนธ์พระวรสาร

ประช ุมสภาอภิบาล 6
อาทิตย์ ที 2 เทศกาลปัสกา (อาทิตย์ พระเมตตา)
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

พฤษภาคม 2014
วันศุกร์ ที 2
วันเสาร์ ที 3
วันอาทิตย์ที 4
วันอังคารที 6
วันอาทิตย์ที 11

วันศุกร์ ตน้ เดือน
ฉลอง น. ฟิ ลิป และ ยากอบ อัครสาวก
อาทิตย์ ที 3 เทศกาลปัสกา
ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
อาทิตย์ ที 4 เทศกาลปัสกา อาทิตย์นายชุมพาบาลทีดี
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วันอังคารที 13
วันพุธที 14
วันอาทิตย์ที 18
วันพฤหัสที 22
วันเสาร์ ที 24
วันอาทิตย์ที 25
วันเสาร์ ที 31

วันภาวนาสําหรับกระแสเรี ยกสากล (เก็บเงินบุญ PASTOR BONUS)
ฉลองนักบุญมารี อามัสซาแรลโล FMA
ระลึกถึงแม่พระแห่งฟาติมา (ฉลองกลุ่ม 3B)
ฉลอง น. มัทธี อสั อัครสาวก
อาทิตย์ ที 5 เทศกาลปัสกา
ฉลองบุญราศีมารี อา โดเมนิกา บรุ น บาร์ บนั ตินี (ซิ สเตอร์ คามิลเลียน)
สมโภชแม่ พระองค์ อุปถัมภ์ (ฉลองกลุ่ม 4A)
หลังพิธีมิสซามีการแห่รูป แม่พระไปถึงร.ร. นารี วุฒิ
อาทิตย์ ที 6 เทศกาลปัสกา สมโภชพระตรี เอกภาพ
ฉลองพระนางพรมจารี มารี ยเ์ สด็จเยีย ม
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก
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รายชือองค์ อุปถัมภ์ กลุ่มต่ างๆ ของวัดนักบุญโยเซฟ บ้ านโป่ ง
กลุ่ม
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3 A
กลุ่ม 3 B
กลุ่ม 4 A
กลุ่ม 4 B
กลุ่ม 5
กลุ่ม 6 A
กลุ่ม 6 B
กลุ่ม 6 C
กลุ่ม 7
กลุ่ม 8 A
กลุ่ม 8 B
กลุ่ม 8 C
กลุ่ม 9
กลุ่ม 10 A
กลุ่ม 10 B
กลุ่ม 10 C

ชือกลุ่ม

วันฉลอง

แม่พระมารดาพระเจ้า
วันที 1 มกราคม
แม่พระแห่งเมืองลูร์ด
วันที 11 กุมภาพันธ์
แม่พระรับสาร
วันที 25 มีนาคม
แม่พระฟาติมา
วันที 13 พฤษภาคม
แม่พระองค์อุปภัมภ์
วันที 24 พฤษภาคม
แม่พระเยีย มนางเอลีซาเบธ
วันที 31 พฤษภาคม
ดวงหทัยนิรมลของพระมารดา
วันศุกร์หลังสมโภชพระหฤทัย
แม่พระนิจจานุเคราะห์
วันที 27 มิถุนายน
แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
วันที 16 กรกฎาคม
แม่พระแห่งหิมะ (อาสนวิหารแม่พระทีกรุ งโรม) วันที 5 สิ งหาคม
แม่พระรับเกรี ยติยกขึ9นสวรรค์
วันที 15 สิ งหาคม
แม่พระราชินีแห่งสากลโลก
วันที 22 สิ งหาคม
แม่พระบังเกิด
วันที 8 กันยายน
แม่พระมหาทุกข์
วันที 15 กันยายน
แม่พระลูกประคํา
วันที 7 ตุลาคม
แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
วันที 21 พฤศจิกายน
แม่พระนฤมลทิน
วันที 8 ธันวาคม
ครอบครัวศักดิMสิทธิM
อาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาคม
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