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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1625 วันอาทิตย์ท่ี 14 มีนาคม ค.ศ.2021 
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงได้ประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียว
ของพระองค์ เพ่ือทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิต
นิรันดร” (ยน 3:16)  
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 3 : 14-21 
 เวลานั้น พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสว่า 
 “โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกข้ึนฉันนั้น
เพ่ือทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร พระเจา้ทรงรกัโลกอยา่งมาก จึงประทาน
พระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ 
แต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก 
แต่เพ่ือโลกจะไดร้บัความรอดพ้นเดชะพระบตุรนัน้ ผูท้ีม่คีวามเชือ่ในพระบตุรจะไมถ่กูตดัสนิลงโทษ 
แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของ
พระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า ประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คือ ความสว่าง
เข้ามาในโลกนี้แล้ว แต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง  เพราะการกระทําของ
เขานั้นชั่วร้าย ทุกคนที่ทําความชั่วย่อมเกลียดความสว่าง และไม่เข้าใกล้ความสว่าง 
เกรงว่าการกระทําของตนจะปรากฏชัดแจ้ง แตผู่ท้ีป่ฏบิตัติามความจรงิ ยอ่มเขา้ใกลค้วามสวา่ง 
เพ่ือให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เขาทําได้ทําโดยพึ่งพระเจ้า”  

 
 

 
สวัสดีครับพ่ีน้องสัตบุรุษทุกท่าน 

เรากําลังก้าวเดินมาถึงสัปดาห์ที่ 4 ในเทศกาลมหาพรต ช่วงเวลา 40 วัน 
แห่งการกลับมาฟังพระวาจาของพระเจ้า มาร่วมบูชาขอบพระคุณ ภาวนา พลีกรรม 
จําศีลอดทาน ให้ทานช่วยเหลือ ประกอบกิจเมตตาแก่ผู้ยากไร้ ผู้ที่มีความ
ยากลําบากในชีวิต กลับใจใช้โทษบาปอย่างแท้จริง  

พ่ีน้องครับ พระวาจาในสัปดาห์นี้ “พระเจ้าทรงรักโลกมากจึงได้ส่ ง
พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ เพื่อพวกเราทุกคน” ยน 3:16  เป็นประโยคที่
จะสื่อความหมายว่า  “ทรงรักเราถึงเพียงน้ี”   (SIC NOS AMANTEM ) 
เพ่ือรวบรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวและมีชีวิตใหม่ในพระองค์ ความรักของพระองค์
เป็นความรักที่ไร้ขีดจํากัด เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่อประชากรของพระองค์ 
ทรงใสใ่จในความเปน็ไปของเราแตล่ะคน และทรงสง่เราใหน้ําความรกัของพระองคไ์ปสูโ่ลก 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ให้เราได้เลียนแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นแสงสว่างของโลกที่ทรงรัก
และยอมตายเพื่อทุกคน ด้วยการนําความรักของพระเจ้าไปสู่ผู้อืน่ ไม่วิพากษ์วิจารณ์
หรือตัดสินใคร แต่รักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก แสงสว่างแห่งความรักและการให้อภัย
ของพระเจ้าต้องฉายแสงในชีวิตเรา เพ่ือช่วยให้ทุกคนได้เดินใน    แสงสว่างแห่ง
ความจริงและความถูกต้อง ให้เราขอโทษพระองค์ หากเราได้ละเลยหน้าที่แห่ง
ความรักนี้ต่อบรรดาเพื่อนพี่น้อง ต่อคนในครอบครัว ต่อบุคคลรอบข้าง 

เพ่ือให้ช่วงเวลามหาพรตที่เราเตรียมตัวไปสู่ปัสกานี้ บังเกิดผล ไม่ ใช่แค่
ในจิตใจแต่จะลงสู่ภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นเสมือนสิ่งที่เราจะมอบถวายให้กับ
พระองค์และทําให้มหาพรตนี้เกิดคุณค่าในตัวเราแต่ละคนมากยิ่งขึ้น 

 
ขอพระเจ้าอวยพร 

คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย  

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021 

วนัเสารท์ี ่13 มนีาคม (ฉลองวดัน้อยแมพ่ระเมอืงลรูด์ เนินวดั เริม่สวด เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัดิลกวฒุิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี 
ดีศรี+คุณขจติศักดิ-์คุณโสภิษ  ดศีรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+        
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสาํอาง+ครอบครัวเอ้าเจรญิ+คุณละม่อม ทองเหลอืง+
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครวัคุณอบุล-คุณอุไร   
พรมสาร+โมทนาคุณแม่พระ+ครอบครวัจูหงี+ครอบครวัขันอาสา+           
ครอบครัวหนงูาม+ครอบครวัวงษแ์กว้ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+         
ยากอบประพรึก+ฟรงัซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+เปโตรไล่ใช้+            
โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อนันายิ้ม+อันนางอ้+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+         
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ยวงเทียนสือ่+มารอีาเอี่ยม+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลีอากมิเซียน+             
ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+ฟรังซิสโกวิชัย+   
ออกุสตโินบุญชว่ย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวหิาร+เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+       
มีคาแอลตี๋+อกัแนสถนอม+โทมัสวมิล+มารอีาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+     
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรญู+      
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจยีก+ฟรังซิสกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อนันาเกียว+
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสนุีย์+     
มารีอาอนงค์+มารอีาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+             
เปโตรเอี้ยวฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบญุล้อม+เปโตรอนุรกัษ์+     
อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+                     
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+     
เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทัย+     
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+                  
ยาโกเบสมบรูณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+         
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแลว้ทุก
ดวง+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวตัิ+เทเรซาวิไลลกัษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูล
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+            
เรือตรี ฟรงัซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+
เทเรซาเงก็+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+           
เบเนดิกต์ศิลาชัย+เทเรซาลาํพูน+ดอมนิิกบาง+อากาทาส้มเกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+
ย่ามา+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูล พรมสาร ที่ลว่งลับไปแล้วทกุดวง+            
ยอห์น บัปติสตว์ิชัย+เซซีลีอาพยุง+เปโตรอิว้ฮก+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+   
เยโนเวฟากิมฮง+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสดุ+   
เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+        
มารอีาเสยีง+อบูลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทกุดวง+ 



 

5 

อันนาหลี+เปโตรจุ๊ย+อันนาพ่วง+ฟิลิปล้วน+อันนาสมเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+                  
เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+          
มารีอาอนงค์+มารีอากิมบ๊วย+ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+  
เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+               
มารีอาประพิษ+ยากอบรุ่งศักดิ์+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+   
เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+        
เปาโลอนุสรณ์+ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนันตชัย       
วงษ์แก้ว+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์   ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+              
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+           
ยอแซฟวินิจ+เรมียีโอประดิษฐ์+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+
เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพ่ีน้องตระกูล  
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติ
พ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+    
อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+
เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ  ยุ่นประยงค์+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+
คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+      
เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+
วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+    
ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+    
หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และ 
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หนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+      
ด.ช.สิทธิพงษ์+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+อันนายุพิน+ยากอบประพรึก+      
ยอห์นวิมล+ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซาก่ิงแก้ว+ฟิลิปบุญล้อม+ยอแซฟจาก+    
ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และคงทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุก
ดวง+ฟิลิปปกรณ์รัตน์   เรือนงาม+ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+อิกญาซีโอวัชรินทร์+
ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+เปโตรหลวงสี+เยโนเวฟาทองดี+
มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซี้ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+     
เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+เทเรซาบัวพัน+ญาติผู้ล่วงลับ+ฟิลิปช่วง+   
อันนาปลิว+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวิง+ยอแซฟบุญชอบ+ม.มักดาฯซ่อนกลิ่น+          
มารีอาชิน+ฟรังซิสโกสง่า+ม.มักดาฯสุนทร+อันนามาลา+โรซาประภา+ฟิลิปเยิ้ม+       
มารีอาบุญช่วย+เปโตรสุทัศน์+ฟิลิปลออ+ยวงวิเชียร  ปรัชญกุล+ฟิลิปฉ่อง+โทมัสฟุ้ง+
อันนาเจิม+ลูกาอาวุธ+มารีอาละเอียด+นายสุริยา+นายสิทธิโชค+สเตฟาโนสุเทพ+       
โรซาสายบัว+ญาติพี่น้องตระกูลซิมหลี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+  
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+         
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+            
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+       
มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก        
บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+นิโคลัสยรรยงค์+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+          
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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* เงินถุงทาน  วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม   เป็นเงิน 13,490 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 870 บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(6 - 11 มีนาคม 2021) 
เสาร์ที่ 6 มีนาคม  1,.00 บาท อังคารท่ี 9 มีนาคม 1,000 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 11 มีนาคม 1,100 บาท  
รวมยอดรายได้คงเหลือ 3,100 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,170 บาท เขา้สภาอภบิาล  930 บาท) 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 17 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม  ฉลองวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม เริม่สวด เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 21 มีนาคม สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
2. ฉลองวดันกับญุยอแซฟ พนสันคิม   วนัเสาร์ที ่20 มนีาคม  เวลา 10.30 น. 
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3. วันอังคารที่ 16 มีนาคม เวลา 09.00-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขี้หนอน
ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอพานทอง จะมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขับา้, 
การทําหมันสุนัข และแมวจรจัด ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
4. เชญิชวนพ่ีนอ้งทกุทา่น และโดยเฉพาะผูท้ีม่นีามนกับญุยอแซฟ มารว่มมสิซาสมโภชนกับญุยอแซฟ 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม เวลา 19.00 น. 
5. วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม กรรมการวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม เชิญชวนพ่ีน้องร่วม
มิสซาฉลองเนิน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 
6. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่  ครัง้ที ่
3/2564 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม มีกิจกรรมโครงการพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ” 
7. วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม เวลา 17.30 น. เชิญชวนพี่น้องมาร่วมแบ่งปันวิถีชุมชน  
คริสตชน ที่บ้านคุณวินัย-คุณเอ้ือมพร   ตรงกับใจ 
8. เชิญชวนพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนขนมปัง วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์  น้ําเสก ไขป่สักา 
โดยสามารถให้เป็นไข่ไก่สด หรือสมทบเป็นเงิน ทางวัดก็ยินดีครับ 
9. ขอเชิญพ่ีน้องร่วมพิธีเสกสุสาน วันศุกร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน เริ่มสวด เวลา 
07.00 น. รบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ญาติๆ ที่อยู่นอกชุมชนด้วย 
10. ในปีนี้ ทางวัดมีการจัดการเรียนค าสอนภาคฤดูร้อนขึ้นในวันที่ 19 เมษายน -           
7 พฤษภาคม จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้ส่งลูก - หลาน มาเรียนคําสอน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความเชื่อ และเตรียมตัวรับศีลมหาสนิท และศีลกําลัง ติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ธุรการ
ของวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง เปโตร อรรถพล ธูปเทียน บุตรของ ยวง บัปติสตา สถิตพงษ์   ธูปเทียน และ 
มารีอา อรพิน ธูปเทียน สมรสกับ นางสาวสุภาวดี เดชธนาธิษณ์ บุตรีของ นายประมวล   
หมื่นราม และ นางกิ่งแก้ว ทิพพิบูล ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 27 
มีนาคม เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่  

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


