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พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“จงท าลายพระวิหารน้ี แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวัน” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 2 : 13-25 
 เทศกาลปสักาของชาวยวิใกลจ้ะมาถงึ พระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้ไปยงักรงุเยรซูาเลม็   ในบรเิวณ  
พระวหิาร พระองคท์รงพบพ่อคา้ขายโค พ่อคา้ขายแกะ พ่อคา้ขายนกพิราบ และคนแลกเงนินัง่อยูท่ีโ่ตะ๊ พระองค์
ทรงใชเ้ชอืกเปน็แส ้ทรงขบัไลท่กุคนรวมทัง้แกะและโคออกจากพระวหิาร ทรงปดัเงนิกระจายเกลือ่นกลาด 
และทรงคว่ําโตะ๊ของผูแ้ลกเงนิ แลว้ตรสัแกค่นขายนกพิราบวา่ “จงนําของเหลา่นีอ้อกไป อยา่ทําบา้น
ของพระบดิาของเราใหเ้ปน็ตลาด” บรรดาศษิยจ์งึระลกึไดถ้งึคําทีเ่ขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ “ความรกัที่
ขา้พเจา้มตีอ่บา้นของพระองคเ์ปน็เสมอืนไฟทีเ่ผาผลาญขา้พเจา้” ชาวยวิจงึเขา้มาทลูถามพระองคว์า่ 
“ทา่นมเีครือ่งหมายอะไรแสดงใหเ้รารูว้า่ทา่นมอํีานาจทําดงันี”้ พระเยซเูจา้ตรสัตอบวา่ “จงทําลาย
พระวหิารนี ้ แลว้เราจะสรา้งขึน้ใหมภ่ายในสามวนั” ชาวยวิพูดวา่ “วหิารหลงันีต้อ้งใชเ้วลาสรา้งถงึสีส่บิหกป ี
แลว้ทา่นจะสรา้งขึน้ใหมใ่นสามวนัหรอื” แตพ่ระองคก์ําลงัตรสัถงึพระวหิารซึง่หมายถงึพระกายของ
พระองค ์ ดงันัน้เมือ่พระองคท์รงกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้ายแลว้ บรรดาศษิยจ์งึระลกึไดว้า่
พระองคต์รสัไวด้งันี ้เขาจงึเชือ่ทัง้พระคมัภรีแ์ละพระวาจาทีพ่ระองคต์รสัไว ้
 ขณะทีพ่ระองคป์ระทบัอยูท่ีก่รงุเยรซูาเลม็ในเทศกาลปสักา คนจํานวนมากเชือ่ใน   พระนาม
ของพระองคเ์พราะไดเ้หน็เครือ่งหมายอัศจรรยต์า่งๆ  ทีท่รงกระทํา แตพ่ระเยซเูจา้ไมว่างพระทยัในคน
เหลา่นัน้ ทรงรูจ้กัทกุคน พระองคไ์มท่รงปรารถนาใหผู้ใ้ดเปน็พยานในเรือ่งมนษุย ์เพราะทรงทราบดวีา่
มสีิง่ใดอยูใ่นใจมนษุย ์ 

 
 

 
  เม่ืออ่านสาสน์มหาพรต เราจะมี “ความรู”้ 
          เม่ือปฏบิตัติามสาสน์มหาพรต เราจะมี “ความสขุ” 
 เม่ืออ่านและปฏบิตัติามสาสน์มหาพรต เราจะมี “ความภาคภมิูใจ”   

 สวสัดคีรบัพ่ีนอ้งทีเ่คารพรกัทกุทา่น เราเดนิทางมาถงึสปัดาหท์ี ่3  เทศกาลมหาพรต เทศกาล
มหาพรต เปน็ชว่งเวลา 40 วนั แหง่การปฏบิตักิารควบคมุกาย วาจา และใจ ในการปฏบิตัติาม       
พระบญัญตัขิองพระเจา้และทําหนา้ทีข่องเรา ทําใหเ้ราระลกึถงึประวตัศิาสตรแ์หง่ความรอด เชน่       
การเดนิทางของชาวอิสราเอล 40 ป ีในถิน่ทรุกนัดารกอ่นเขา้แผน่ดนิแหง่พระสญัญา 
 ทกุวนันีม้นษุยต์กเปน็ทาสของระบบกลไกตา่งๆ  ของสงัคม พระเจา้จงึเชญิชวนเราดว้ยความรกั 
ใหเ้ดนิทางตามเสน้ทางสูว่นัปสักา ระหวา่ง 40 วนั ดว้ยการหนักลบัมาหาพระองค ์(การกลบัใจ)  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีนอ้งทีร่กั จากสาสน์ของพระสนัตะปาปา ไดช้ีใ้หเ้ราเหน็ถงึพระธรรมล้ําลกึแหง่พันธกจิของ
พระเยซเูจา้ การรบัทรมาน การสิน้พระชนม ์ และการเสดจ็กลบัคนืพระชนมชพี ซึง่พระเยซเูจา้ทรง
ปฏบิตัติามพระประสงคข์องพระบดิาดว้ยความถอ่มตน นบนอบ จนกระทัง่สิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน 
(ฟป 2:8) และไดเ้รยีกใหบ้รรดาศษิยเ์ขา้มามสีว่นรว่มในพระทรมานของพระองค ์การรือ้ฟ้ืนความเชือ่
ของครสิตน ดว้ยการแสวงหา “น้ าทรงชวิีต” แหง่ความหวงัและนอ้มรบัดว้ยหวัใจเปดิกวา้ง           
ซึง่พระเปน็เจา้เปน็ผูท้ําใหเ้ราเปน็พ่ีนอ้งกนั การจําศลี การสวดภาวนา และการทําบญุใหท้าน (มธ 6:18) 
จะชว่ยและแสดงใหเ้หน็ถงึการกลบัใจของเรา 
 พ่ีนอ้งทีร่กั เทศกาลมหาพรตเปน็ชว่งเวลาทีเ่ราจะไดก้ลบัมาไตรต่รองมองยอ้นดชูวีติของตวัเรา
เอง ในทกุ  ๆวนั หลายครัง้เราอาจจะดําเนนิชวีติดว้ยการมคีวามสขุอยูก่บัตนเอง จนลมืไปวา่ ยงัมอีีก
หลายชวีติทีร่อคอยเราใหไ้ปเตมิเตม็ความสขุใหก้บัพวกเขา หลายครัง้เราทานจนอ่ิมหนําสําราญ      
จนเราอาจจะลมืไปวา่ ยงัมหีลายชวีติทีก่ําลงัรออาหารจากเรา หลายตอ่หลายครัง้เราพยายามทําให้
ชวีติของเราอยูส่งู ดดูแีละมเีกยีรตมิากกวา่คนอ่ืน จนลมืไปวา่ หลายคนเขาแคต่อ้งการการเคารพและ
ใหเ้กยีรตเิทา่นัน้เอง 
 พ่ีนอ้งทีร่กั เทศกาลมหาพรตไมไ่ดต้อ้งการเรยีกรอ้งอะไรจากเรามากมายนกั เพียงแคต่อ้งการ
ใหเ้รารูจ้กัทีจ่ะคดิถงึคนอ่ืนใหม้ากขึน้ แบง่ปนั เสยีสละ และสวดภาวนาใหค้นอ่ืนมากขึน้ เพ่ือทําให้
ชวีติของเรามคีณุคา่จรงิๆ  ในสายพระเนตรของพระเจา้ การแบง่ปนัอาจไมไ่ดท้ําใหเ้ราร่ํารวย          
การชว่ยเหลอืคนยากไรอ้าจไมไ่ดท้ําใหเ้ราไดร้บัเกยีรตยิิง่ใหญ ่ แตก่ารแบง่ปนัและชว่ยเหลอืคนอ่ืนนัน้ 
มนัคอื ความรกัและความเมตตาทีอ่อกมาจากชวีติของเรา ซึง่มนัคอืของขวญัทีง่ดงามทีส่ดุ ขอพระเจา้
อวยพรพ่ีนอ้งทกุ  ๆทา่นครบั 

รกัในพระครสิตเจา้ 
คณุพอ่อิทธพิล   หางสลดั 

ผูช้ว่ยเจา้อาวาสฯ 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021 

วันเสารท์ี ่6 มีนาคม (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัดลิกวฒุสิทิธิ+์ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ี  ดศีร+ี           
คณุขจติศกัดิ-์คณุโสภษิ  ดศีร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุสมคดิ เอ่ียมสําอาง+ 
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ครอบครวัเอ้าเจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร+ี
ครอบครวัคณุอุบล-คณุอุไร   พรมสาร+โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัจหูง+ีครอบครวัขนัอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครวัรตันไสววงศ+์ครอบครวัคณุลําดวน แพงไพร+ีครอบครวัคณุวงษ ์รุง่เรอืง+คณุไพทรูย+์
ครอบครวัคณุสําเนา ยุน่ประยงค+์ครอบครวัคณุประชา+ครอบครวัพรงาม+คณุอุทยั-วภิา           
เรอืงอําพร+ครบรอบ 56 ป ีของการแตง่งาน คณุฝกึหดั-กมิเอ็ง ขมสนทิ 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+  
ฟรงัซสิเสนาะ+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่เปาโลยูก่+ีอันนายิม้+     
อันนางอ้+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสือ่+มารอีาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเงก็เฮียง+             
เซซลีอีากมิเซยีน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวชิติ+เปาโลวเิชยีร+ยวงบปัตสิตามนตร+ีฟรงัซสิโกวชิยั+    
ออกสุตโินบญุชว่ย+ยอแซฟวโิรจน+์ยอแซฟวหิาร+เทเรซาละเมยีด+ยวงพิชยั+มคีาแอลตี+๋          
อักแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติ+เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาต+ิ          
อันเดรสมชยั+ลชูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+โทมสัประยงค+์มารอีาลําเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+              
มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+ย.บปัตสิตน์ยิม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารอีา
ประยงค+์เทเรซาสนุยี+์มารอีาอนงค+์มารอีาจําป+ีเทเรซามาล+ีเปโตรจอืเซยี+อันนาเซยีน+       
เปโตรเอ้ียวฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบญุลอ้ม+เปโตรอนรุกัษ+์อันนาเพ้ียน+             
ยอแซฟนอ้ม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ํานง+          
ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+        
ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทยั+ฟิลปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+            
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+เปาโลเชาวลติ+                
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ออกสัตนิวชิา+
อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจยีน+อันตนไฉน+  
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ี  
เทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ีเบเนดกิตศ์ลิาชยั+ 
เทเรซาลําพูน+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลู 
พรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอหน์ บปัตสิตว์ชิยั+เซซลีอีาพยงุ+เปโตรอ้ิวฮก+ฟิลปิเลก็+     
เปโตรชม+มารอีาปรางค+์เปโตรอ๋ัน+ม.มกัดาฯแพร+ยอแซฟยอ้ย+เอากสุตนิโนประโยชน+์           
เปาลาประยรู+มอรสิกมิซวั+โทมสัจรญู+อัลเบริท์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+เปโตรอ๋ัน+ม.มกัดาฯแพร+ 
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ยอแซฟยอ้ย+เอากสุตนิโนประโยชน+์เปาลาประยรู+อัลเบริท์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+มารอีาสมทรง+
ฟิลปิเลก็+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+         
อันนาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สดุ+เปโตรยิว้+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์       
มารอีาประไพ+วนิเซนตป์ระสาท+ยอหน์วมิล+ยอแซฟแดง+เทเรซากมิเสยีง+เปโตรเยีย่ม+             
มารอีาเสยีง+อูบลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทกุดวง+       
ฟรงัซสิโกสงา่ พรงาม+นโิคลสัยรรยง+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯ กมิก+ีออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+       
มารอีาเหลีย่ม+มารอีากมิลี+้เปโตรหลยุส+์มารอีาเลก็+เทเรเซามาร+ีเทเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+   
ยาโกเบชอุ่ม+ยอแซฟเอ็งเตีย้ง+มารอีากมิยง้+คณุพ่อสเตฟาโนวนิยั+ดอมนิโิกหรัง่+เทเรซาสายหยดุ+ 
เปโตรสมภพ+ฟรงัซสิโกจีด๊+อักแนสลมเยน็+เทเรซาสมใจ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่7 มีนาคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สขุส าราญ   
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+คณุสมเชาว ์    
ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพีุ อยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน ์ดศีร ี
และพ่ีนอ้ง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+คณุยายเตา้เลีย๊บ  บญุชสูวสัดิ+์คณุสมพงษ-์คณุภานงค ์ บญุชสูวสัดิ+์
โทมสัณรงค+์มารอีาประยรู+ยอแซฟนรินัดร+์มารอีานนัทดิา+นายสมชาต ิ  หนงูาม 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+       
ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพิมล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+
มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮียะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลําพูล+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรดํารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+            
อังเยลาสมปอง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเฉยีบ+    
มารอีาไฉน+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ และจหูง ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+
เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อ่ี อ่องสมบรูณ+์อันนาปาน+    
อันนาเสมอ+มารต์โินประเสรฐิ+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากสุตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+     
เซซลีอีาอัญชญั  ยุน่ประยงค+์คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพ่อสนทิ+คณุพ่อบญุช+ูยอแซฟยัง้+
โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจํานงค+์              
เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+           
เปโตรบญุเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจําลอง+                
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มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+    
วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูดศีร ีและหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบญุเรอืง+                      
ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ฟรงัซสิเสนาะ+ด.ช.สทิธพิงษ+์ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+อันนายพิุน+     
ยากอบประพรกึ+ยอหน์วมิล+ฟรงัซสิโกเลก็+อันนาสน+เทเรซากิง่แกว้+ฟิลปิบญุลอ้ม+ยอแซฟจาก+ 
ฟรงัซสิมา+โรซาแชม่+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ และคงทอง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+      
ฟิลปิปกรณร์ตัน ์  เรอืนงาม+ยอแซฟแสวง+มารอีาละมอ่ม+อิกญาซโีอวชัรนิทร+์ฟิลปิพิทยา+          
โรซาธญัสฎิฐ+์มารอีาเพ็ญศร ียงคก์มล+เปโตรหลวงส+ีเยโนเวฟาทองด+ีมารต์นิสงา่+เซซลีอีาเซีย้ม+
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูยุน่ประยงค ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+
เทเรซาบวัพัน+ญาตผิูล้ว่งลบั+ฟิลปิชว่ง+อันนาปลวิ+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวงิ+ยอแซฟบญุชอบ+   
ม.มกัดาฯซอ่นกลิน่+มารอีาชนิ+ฟรงัซสิโกสงา่+ม.มกัดาฯสนุทร+อันนามาลา+โรซาประภา+        
ฟิลปิเยิม้+มารอีาบญุชว่ย+เปโตรสทุศัน+์ฟิลปิลออ+เปโตรอ้ิวฮก+เซซลีอีาพยงุ+วญิญาณลกูหลาน 
และพ่ีนอ้งทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+  
เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิกิโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ ์สมบรูณน์ติย+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลูสมบรูณน์ติย ์
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อักแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+ยอแซฟเหลีย่น+            
มารอีาเงก็+มารอีาหล+ีเทเรซายพิุน+ม.มกัดาฯสม้ลิม้+ฟิลปิสรุนิทร+์มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+     
ยอแซฟประเทอืง+เยโรมปลัง่+อันนาไร+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+          
ยวงวเิชยีร  ปรชัญกลุ+ฟิลปิลฟิ+โรซาทวาย+สเตฟาโนสเุทพ+คามลิโลชรญัธร+อักแนสจนัทรฉ์าย+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่7 มีนาคม  (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สขุส าราญ   
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา   ยุน่ประยงค ์
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+
มารอีาคลา้ย+ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ม.มกัดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+
เปโตรสมโภช+เปาโลสเุทพ+เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟิลปิบญุเรอืน+          
ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรชัญาเดชากลุ+  
มารอีาหญงิเลก็  บญุเสรมิ+ญาตพ่ีินอ้งผูล้ว่งลบั+นโิคลสัยรรยงค+์ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+          
โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณ
ในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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* เงินถุงทาน  วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์  เป็นเงิน 9,245 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 671 บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัและบรกิารสขุาตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจําเดอืนกมุภาพันธ ์
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน 43,380 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  1,680 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง  (เขา้วดั 30,366+1,680 บาท  เขา้สภาอภบิาล 13,014 บาท) 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(27 กมุภาพนัธ ์- 4 มีนาคม 2021) 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 2,860 บาท ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  337 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,002+337 บาท เขา้สภาอภบิาล  858 บาท) 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 9 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 10 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม  ฉลองวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด เริม่สวด เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ ชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 14 มีนาคม สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
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2. ฉลองวดันกับญุยอแซฟ พนสันคิม   วนัเสาร์ที ่20 มนีาคม  เวลา 10.30 น. 
3. วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม เชญิสมาชกิสภาอภบิาล ประชมุเวลา 10.30 น.  ณ อาคารอนบุาล 
4. วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม กรรมการวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด เชิญชวนพ่ีน้องร่วม
มิสซาฉลองเนิน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 
5. วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม เวลา 09.00-15.30 น. มีประชุมผู้นําวิถีชุมชนวัดแขวงหัวไผ่ 
ที่วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม 
6. ในปีนี้ ทางวัดมีการจัดการเรียนคําสอนภาคฤดูร้อนขึ้นในวันที่ 19 เมษายน -           
7 พฤษภาคม จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้ส่งลูก - หลาน มาเรียนคําสอน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความเชื่อ และเตรียมตัวรับศีลมหาสนิท และศีลกําลัง ติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ธุรการ
ของวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
7. วันอังคารที่ 16 มีนาคม เวลา 09.00-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขี้หนอน
ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอพานทอง จะมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขับา้, 
การทําหมันสุนัข และแมวจรจัด ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
 
ธารน้ าใจ 
รายนามผู้บริจาคข้าวสารสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความชว่ยเหลอืประจําเดอืนมนีาคม 
     1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  400 บาท  2. คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  2 ถุง 
     3. คุณรัตตินันท์  บุญยสิทธิ์วิกุล 1 ถุง    4. ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถงุ  
     5. ครอบครัวคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 6. คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ 1 ถุง  
     7. คุณชาร ี  สมานจิต 1 ถงุ   8. ปั๊มน้ํามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุสําเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12. คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท 
     13. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง     14. คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 500 บาท  
     15. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครัวคุณเมธ-ีคุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18. ดร.ปรีชา   ดิลกวุฒิสิทธ์ิ 2 ถุง 
     19. คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง   20. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     21. คุณพรสวรรค ์  ทรัพย์มนูทวี  2 ถุง 22. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง 
     23. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท 


