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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 3 : 15-16,21-22 
 ขณะนั้น ประชาชนก าลังรอคอย ทุกคนต่างคิดในใจว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์หรือ 
ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า “ข้าพเจ้าใช้น้ําทําพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย  แต่ผู้ที่ทรง
อํานาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขา
จะทําพิธีล้างให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ” 
 ขณะนั้นประชาชนทั้งหมดก าลังรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วย และ
ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ท้องฟ้าก็เปิดออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือ
พระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบ แล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของ
เรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” 

 
 

 
“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” 

 

 สวัสดีครับพี่น้องที่รัก ช่วงเวลาที่ผ่านมา ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการชืน่ชมยนิดีอยา่งยิ่ง 
ท่ีชุมชนวัดหัวไผ่ของเรา ได้ฉลองสมโภชพระคริสตสมภพอย่างพร้อมเพรียงกัน มีสัตบุรุษ
มาร่วมมิสซาฉลองการบังเกิดมาของพระกมุารเจา้เยอะมาก  ๆบรรยากาศของพธิมีสิซาฉลองสมโภช
เป็นได้อย่างสมเกียรติ ขอให้การบังเกิดมาของพระกุมารเจ้านี้เป็นของขวัญท่ีสวยงามส าหรับ
ชีวิตคริสตชนของเราอย่างแท้จริง 
 พี่น้องท่ีรัก วนันีพ้ระศาสนจกัรใหเ้ราท าการฉลองพระเยซเูจา้ทรงรบัพธิลีา้ง ณ แมน่้ าจอร์แดน 
การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าได้ให้บทเรียนส าคัญส าหรับเราหลายประการ ในการน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
  ประการแรก เราต้องตระหนักในความเป็นคริสตชน โดยศีลล้างบาปเราได้กลายบุตร
ของพระเจ้า เป็นพี่น้องกัน เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เป็นทายาทแห่งสวรรค์และ
กลายเป็นวิหารของพระจิตเจ้า ดังนั้น ศีลล้างบาปจึงเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตคริสตชนและเป็น
ประตูเปิดไปสู่ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ซึ่งเราต้องด าเนินชีวิตเย่ียงบุตรของพระเจ้าและพี่น้องกัน 
  ประการท่ีสอง เราต้องตระหนักในความเป็นบุตรของพระเจ้า  โดยศีลล้างบาปเรา
ได้รับการยกฐานะให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า ร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์ และการ
กลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า ท าให้เราเป็นส่วนหนึ่งแห่งอวัยวะในพระกายทิพย์ของ
พระองค์ ที่เราต้องด าเนินชีวิตให้สมกับการเป็นบุตรของพระเจ้า 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่9 มกราคม 2022 

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม (มสิซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณขจิตศักด์ิ-คุณโสภิษ      
ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-           
คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวกอบโกย+ครอบครัวจูหงี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                   
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+           
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                  
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+  

 ประการท่ีสาม เราต้องสานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าในโลก  โดยศีลล้างบาปเรา
ได้รับมอบหน้าท่ีให้สานต่อพันธกิจแห่งรักและรับใช้ซึ่งกันและกันเยี่ยงพระองค์ ชวีติครสิตชน
ของเราต้องกลายเป็นแสงสว่างท่ีเติบโตในปรีชาญาณ และพระหรรษทานของพระเจา้ตลอดชวีติ
ในความรัก ความเมตตากรุณา การรับใช้ และการให้อภัยกัน  
 พี่น้องท่ีรัก ผ่านทางศีลล้างบาป คริสตชนได้กลายเป็นผู้ท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรรให้มา
เป็นบุตรของพระองค์ ได้รับเจิมด้วยน้ํามันศักด์ิสิทธิ์ให้กลายเป็นท่ีประทับของพระเยซูเจ้า  
ผู้เสด็จไปท่ีใดก็ทําแต่ความดี “ศิษย์พระคริสต์ต้องตระหนักในความเป็นบุตรของพระเจ้า
และพี่น้องกัน สานต่อพันธกิจของพระองค์ในชีวิตประจ าวัน ในความรัก การรับใช้ การ
ให้อภัย และการแบ่งปันส่ิงที่มีกับผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน” ขอพระพรของพระเป็นเจ้าได้
โปรดเติมเต็มใจของพี่น้องทุกท่าน ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเข้าใจและการให้อภัย
ต่อเพื่อนพี่น้องในทุกๆ วันเสมอ  

รักในพระคริสตเจ้า  
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ  



 

4 

ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+    
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักด์ิ+                       
เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+      
เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+       
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไป
แลว้ทุกดวง+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+          
เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วินเซนต์ประสาท+
ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+       
ซิกส์โตชนะ+เทเรซาประไพ+มาการีโอประดัง+วิญญาณพระสงัฆราช พระสงฆ์ และนักบวช 
ทุกดวง+เปโตรฟาย+มารีอาพริง้+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเล่ียม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+คณุพอ่เกโก+  
พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+        
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+   
ยวงบอสโกพยงค์+เยโนเวฟากิมฮง+ยอแซฟชุ้น+เบเนดิกโตอยู่ กอบโกย+วิญญาณผู้ล่วงลับ
ในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 

วนัอาทติย์ที ่9 มกราคม  (มสิซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ   
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+ 
คณุสมเชาว ์  ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยู่บาง+
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุชวลติ         
วทานิยานนท+์ครอบครวัคณุประนอม  คเูอนิ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบั 
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญสง่+เปาโลแกว้+      
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ 
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ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+         
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+                
องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์
อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+   
เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุ่นประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+
มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+
ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัประชา  
หนูงาม+อนันานาตยา+ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+คณุพอ่เกโก+
พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+     
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+            
เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+        
เปาโลจ าลอง+มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+               
ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายุทธ+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+
วญิญาณญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบุญลาภ          
สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลู     
แสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+          
เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+                
ย.บปัตสิต์ปีเธอ+โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+            
เยโนเวฟายุพา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+
เปาโลธวชัชยั+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงข า+มารอีาลว้น+
ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+ยอหน์ บปัตสิตนิ์ทา+   
เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+มารอีาเชื่อม+ยอแซฟสวง+เยโรมปลัง่+อนันาไล+วญิญาณผู้
ล่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  
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วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง 
ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+              
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+            
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+               
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+          
มารีอาหญิงใหญ่ เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็  บญุเสรมิ+  
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+          
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+  
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 11 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 12 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจ าเดอืนธนัวาคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน  37,190 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  1,510  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าเดอืนธนัวาคม 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 10,130 บาท  ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 300 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลส าหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วัด 26,033+1,510+7,091+300 บาท เขา้สภาอภบิาล  
11,157+3,039 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 16 มกราคม สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลธรรมดา  
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุมเวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุเกดิสวา่ง 
3. มสิซงัโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ (ภาคจนัทบรุ)ี จะจดัสง่เจา้หนา้ทีม่าเพ่ือท าสญัญาสทิธกิารเชา่ และ

สญัญาเชา่ เขตวดันกับญุฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่ตัง้แตว่นัพฤหสับดทีี ่ 13 ถงึ วนัอาทติยท์ี ่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 72 ป ี ประชาสงเคราะหร์ว่มใจ             
ผูเ้ชา่ตอ้งนําบตัรประชาชน มาประกอบการทําสญัญา และลงนามดว้ยตนเอง   

 โดยช าระคา่เชา่ทีด่นิ 700 บาท / ไร ่ซึง่มรีายละเอียด ดงันี ้
 วนัพฤหสับดทีี ่13 มกราคม รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่1 
 วนัศกุรท์ี ่14 มกราคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่2 และหมู ่3 

เงินถุงทาน วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม   เป็นเงิน 1,401 บาท 
  วันเสาร์ที่ 1 มกราคม   เป็นเงิน 9,381 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม  (สาย)  เป็นเงิน 5,217 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 3,208 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,350 บาท 
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 วนัเสารท์ี ่15 มกราคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลทา่ขา้ม 
 วนัอาทติยท์ี ่16 มกราคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกเพลาะ ต าบลหนองตนีนก  
      ต าบลสบิเอ็ดศอก ต าบลสระสีเ่หลีย่ม และเขตทีด่นิอ่ืน  ๆ
ขอให้ท่านมาตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้เช่า หากปรากฏว่า ชื่อ-นามสกุล และจํานวนเนื้อท่ี
ของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ท่านติดต่อขอแก้ไข   โดยทําเป็นคําร้องตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนดยื่นต่อเจ้าอาวาสของวัด เพื่อตรวจสอบหลักฐาน 
4. ทางวัดจะเริ่มทบทวนค าสอน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม เพ่ือเตรียมรับศีลก าลัง
แขวงหัวไผ่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ 

ประกาศแต่งงาน (ครั้งที่ 3) 
ระหว่าง เปโตร มานะ  ยุ่นประยงค์ บุตรของ เปโตร จ านงค์   ยุ่นประยงค์ และ มอนิกา 
ทองเจือ   อ่วมเกษม สมรสกับ มารีอา ธัญชนก  สวัสดี บุตรีของ อันตน จรูญ และ  
เทเรซา อารมณ์   สวัสดี ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีศีลสมรส ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 
เวลา 16.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

ธารน้ าใจ 
1. รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนมกราคม 
     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. ปั๊มน้ ามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุส าเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12. คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท 
     13. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง     14. คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 1,000 บาท 
     15. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครัวคุณเมธ-ีคุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18. ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ 2 ถุง 
     19. คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง   20. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     21. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง  22. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท  
     23. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท 24. คุณจิณน์ณิตา งามไมตรีประเสริฐ 500 บาท 


