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2 

พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 2 : 1-12 
 สามวันต่อมา มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดาของพระเยซเูจา้
ทรงอยู่ในงานนั้น พระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้น
ด้วย เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้า
องุ่นแล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แม่ครับ แมต่อ้งการอะไรจากลกู เวลาของลกู ยงัมาไมถ่งึ”    
พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแกบ่รรดาคนรบัใชว้า่  “เขาบอกใหท้า่นทําอะไร กจ็งทําเถดิ” 
ที่นั่นมีโอ่งหินตั้งอยู่หกใบเพ่ือใช้ช้าระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบจุน้้าได้ประมาณ
หนึ่งร้อยลิตร พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาคนรับใช้ว่า “จงตักน้ําใส่โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตักน้้า
ใส่จนเต็มถึงขอบ แล้วพระองค์ทรงสั่งเขาอีกว่า “จงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิด” เขาก็ตัก
ไปให้  ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้้าที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหน แต่คน
รับใช้ที่ตักน้้ารู้ดี ผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าบ่าวมา  พูดว่า “ใครๆ เขานําเหล้าองุ่นอย่างดี
มาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงนําเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้า
อย่างดีไว้จนถึงบัดนี้” 
 พระเยซูเจ้าทรงกระท้าเครื่องหมายอัศจรรย์  ครัง้แรกนีท้ีห่มูบ่า้นคานา แควน้กาลลิ ี
พระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์  หลงัจากนี้ 
พระเยซูเจ้าเสด็จไปเมืองคาเปอรนาอุม พร้อมกับพระมารดาญาติพ่ีน้องและบรรดาศิษย์ 
ทุกคนพ้านักอยู่ที่นั่นเพียงสองสามวัน 

 

 
 สิง่ทีต่อ้งเพิม่ขึน้คอื “วุฒภิาวะ”        ทีต่อ้งลดลงคอื “อารมณ์” 
 สิง่ทีต่อ้งคดิใหม้ากขึ้นคอื “ส่วนรวม”   ทีต่อ้งคดิใหน้้อยลงคอื “ส่วนตวั” 
 สิง่ทีต่อ้งพดูใหม้ากขึ้นคอื “ไมเ่ป็นไร”  ทีต่อ้งพดูใหน้้อยลงคอื “จะเอาอยา่งไง” 
 สิง่ทีต่อ้งท าใหม้ากขึ้นคอื “การให”้       และทีต่อ้งท าใหน้้อยลงคอื “การรบั” 
 

 สวสัดคีรบัพีน้่องทุกๆ ท่าน ในบทอ่านทีส่อง พระจติเจา้มสี่วนส าคญัในชวีติ 
ครสิตชนของเราแต่ละคน ดงัทีเ่ขยีนในพระวาจาทีว่่า “พระพรพิเศษมีหลาย
ประการ   มีหน้าทีห่ลายอย่างต่างกนั    กิจการมีหลายอย่าง    แต่มีพระเจ้า 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่16 มกราคม 2022 

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส ำรำญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ      
ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-           
คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัววงษ์แก้ว 

พระองคเ์ดียวผูท้รงกระท าทุกอย่างในทุกคน พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองคใ์น
แต่ละคนเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม” 
 ในพระวรสารวนัน้ี เรื่องอัศจรรย์ที่หมู่บ้านคานาเปิดเผยให้เราทราบถึง      
พระสริริุง่โรจน์ของพระเยซเูจา้ ผูท้รงรบัเอาบทบาทของเจา้บา่วในการประทานเหลา้องุน่
เลีย้งแขกในงานสมรส และเชือ้เชญิเราใหเ้ชญิพระเยซูเจา้และพระนางมารยีเ์ขา้มา
ในชวีติ เลียนแบบอย่างพระเยซูเจ้าในความรกัเป่ียมล้นและพร้อมช่วยเหลือ 
เลยีนแบบอย่างพระนางมารยีใ์นการไวต่อความเดอืดรอ้น และความตอ้งการของผูอ้ื่น 
คดิถงึผูอ้ื่นก่อนและเชื่อในพระเยซเูจา้อยา่งเตม็เป่ียม 
 ทุกวนัอาทติยพ์ระเยซเูจา้ทรงเปลีย่นปงัและเหลา้องุน่ ใหก้ลายเป็นพระกาย
และพระโลหิตของพระองค์เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเรา เราต้องท าให้ทุกวันอาทิตย์
กลายเป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์ มารว่มแบ่งปนัชวีติของตนกบัเพื่อนพีน้่องรอบพระแท่น 
เพื่อใหพ้ระเยซเูจา้ทรงเปลีย่นจติใจเรา ให้กลายเป็นเหล้าองุ่นใหม่แห่งความรกั 
ความเมตตากรณุา ความใส่ใจและความเห็นอกเห็นใจส าหรบัคนอื่นในส่วนรวม
มากกว่าส่วนตวั 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คณุพ่อฟรงัซิส เซเวียร ์อานนท ์ ตนัชยั 
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                   
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+           
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลชูีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                  
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+  
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+    
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์        
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+          
อันนาเกยีว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                    
ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+          
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+เทเรซาประไพ+
มาการีโอประดัง+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+     
มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+                 
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+         
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+             
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+      
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
ยวงบอสโกพยงค์+เยโนเวฟากิมฮง+ยอแซฟชุ้น+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+     
วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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วนัอาทติย์ที ่16 มกราคม  (มสิซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ   
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+ 
คุณสมเชาว ์  ศริชิล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคณุอุบล-คณุอุไร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมุทร+์ครอบครวัคุณชวลติ         
วทานิยานนท+์ครอบครวัคุณประนอม  คเูอนิ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง 
ทีล่่วงลบั ไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญส่ง+
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+     
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+       
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู           
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+           
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์              
ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+ญาตพิีน้่องตระกูลเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+อนันานาตยา+        
ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+            
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+     
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+     
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+                  
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มารอีาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+         
เปาโลวรายทุธ+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ย่าสุข+ย่าแดง+ย่ามา+วญิญาณญาตพิีน้่อง
ตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ  สดีาสมทุร+์           
เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+      
ยอแซฟมนู+โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+          
โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+        
เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+
เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงข า+มารอีาลว้น+ยวงสมคดิ+
ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+ยอหน์ บปัตสิตน์ิทา+เปโตรเฉียบ+   
มารอีาไฉน+อากาทาจ าเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+ยอแซฟชาย+        
มารอีางว้น+ยวงสวสัดิ+์มารอีาชดิ+ยอแซฟธงชยั+ยอแซฟเอกราช+เปโตรสวง+   
ยอหน์บอสโกชาตร+ีเปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์ 
เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ี
เทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+
วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ  
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส ำรำญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพ่ีน้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+              
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+            
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+               
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+           
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มารีอาหญิงใหญ่ เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็  บญุเสรมิ+  
ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+          
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+      
ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูล     
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+          
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 18 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 19 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 8 มกราคม   เป็นเงิน 1,716 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม  (สาย)  เป็นเงิน 3,392 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 1,113 บาท 
  เงินท้าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 650 บาท 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 23 มกราคม สัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลธรรมดา  
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ทางวัดจะเริ่มทบทวนค้าสอน (ทุกๆวันอาทิตย์) เพ่ือเตรียมรับศีลก้าลังแขวงหัวไผ่ 
ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ 
3. ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ของดการจัดกิจกรรมประจ้าเดือนนี้ 
 
 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง เปาโล ศุภฤกษ์  นงนุช บุตรของ อันตน สักรินทร์ และ เซซีลีอา พจนา  นงนุช 
สมรสกับ นางสาวพีรยา   ระยะ บุตรีของ นายสมชัย และ นางหนูเพียน   ระยะ       
ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม เวลา 10.00 น.                  
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


