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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“มนุษย์มิได้ด ารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 4:1-13 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ทรงพระด้าเนินจากแม่น้้า
จอร์แดน พระจิตเจ้าทรงน้าพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร ทรงถูกปีศาจผจญเป็นเวลาสีส่บิวนั 
ตลอดเวลานั้นพระองค์มิได้เสวยสิ่งใดเลย ในที่สุดทรงหิว ปีศาจจึงทูลพระองค์ว่า 
“ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งให้หินก้อนนี้กลายเป็นขนมปังเถิด” พระเยซเูจา้ตรสัตอบวา่ 
“มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มิได้ดํารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น”  
 ปีศาจจึงน้าพระองค์ไปยังที่สูงแห่งหนึ่ง แสดงใหพ้ระองคท์อดพระเนตรอาณาจกัรต่างๆ 
ของโลกท้ังหมดในคราวเดียว และทูลพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าจะให้อํานาจและความรุ่งเรือง
ของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแก่ท่าน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ผู้ใด
ก็ได้ตามความปรารถนา ดังนั้น ถ้าท่านกราบนมัสการข้าพเจ้า ทุกสิ่งจะเป็นของท่าน” 
พระเยซูเจ้าตรัสตอบปีศาจว่า “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า 
 ‘จงกราบนมสัการองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ พระเจา้ของทา่น และรบัใชพ้ระองคแ์ตผู่เ้ดยีวเทา่นัน้’” 
 ปีศาจน้าพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหาร แล้วทูลว่า 
“ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า จงกระโจนลงไปเบื้องล่างเถิด เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์
ว่า ‘พระเจ้าจะทรงสั่งทูตสวรรค์ให้พิทักษ์รักษาท่าน’  
 และยังมีเขียนอีกว่า ‘ทูตสวรรค์จะคอยพยุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหิน’” 
 แต่พระเยซูเจ้าตรัสตอบปีศาจว่า มเีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ “อยา่ทดลององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ 
พระเจ้าของท่านเลย” เมื่อปีศาจทดลองพระองค์ทุกวิถีทางแล้ว จึงแยกจากพระองค์ไป 
รอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม  

 
 

 
พ่ีน้องที่รัก 
 วันนี้ เป็นวันอาทิตย์ท่ี 1 เทศกาลมหาพรต ในมสิซาสายหลงัเทศน ์พระสงฆจ์ะท าพธิี
ต้อนรับผู้สมัครเป็นคริสตชน 2 คน 
 ระหว่างพิธี พระสงฆจ์ะท าเครือ่งหมายกางเขนทีห่นา้ผาก และมอบหนงัสอืพระวรสาร  
แกผู่เ้ตรยีมเปน็ครสิตชน เพ่ือพวกเขาเพียรพยายามรูจ้กัความรกัของพระเยซเูจา้ และแบกกางเขน
ตดิตามพระองค ์

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พระศาสนจักรส่งเสริมให้ท้าพิธีนี้ในช่วงเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต เพ่ือเชื้อเชิญเรา
ทุกคนใช้ช่วงเวลามหาพรต เพ่ือกลับใจ มีจิตส้านึกในความเชื่อจากศีลล้างบาปที่เราได้รับ 
ด้วยการด าเนินชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์ คือ ติดตาม และเลียนแบบพระคริสตเจ้า 
เป็นประจักษ์พยานถึงค าสั่งสอนของพระองค์ ตามพระวาจาของพระเจ้า 
 นอกนั้น พิธีนี้ยังสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเดินทางสู่ความเชื่อของผู้ที่มี
ความประสงค์จะติดตามพระเยซูเจ้า และต้อนรับคริสตชนใหม่เข้าสู่ชุมชน ในวนัทีพ่วกเขา
จะได้รับศีลล้างบาป 
 เชิญชวนพวกเรา ช่วยกันท้าให้พิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์เป็นหัวใจของ
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนศิษย์พระคริสต์ของเรา โดยมีพระวาจาของพระเจ้า และ
ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลาง เพ่ือเราทุกคนจะได้เดินบนหนทางของพระเยซูเจ้าด้วยความ
ชื่นชมยินดี 

ขอพระอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่6 มีนาคม 2022 

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ 
เพื่อพี่นอ้งทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศกัด์ิ  ปรัชญกลุ+       
คุณสมเชาว ์  ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณน าโชค-คุณสุพี อยูบ่าง+              
ครอบครัวคุณวินยั-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพี่นอ้ง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+โมทนาคุณแม่พระ+
ครอบครัวคุณอุบล-คุณอุไร  พรมสาร+ครอบครัวสีดาสมุทร์+ครอบครัวคุณประนอม         
คเูอนิ+ครอบครวัคณุกมลพร  พรงาม+โมทนาคณุแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์และ      
นกับุญอนัตน+โทมสัณรงค+์มารอีาประยรู+ยอแซฟนิรนัดร+์มารอีานนัทดิา+          
นายสมชาต ิหนูงาม+ครอบครวัคณุสมุาล ี  เทศวลิยั และลกูๆหลานๆ+         
ครอบครวัคณุลาํดวน   แพงไพร ีและลกูๆหลานๆ 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั 
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ไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง     
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+         
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+         
โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ์+เทเรซาลาํพลู+                
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู                 
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+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+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+มารอีาเชื่อม+ยอแซฟอ่อน+         
ยอแซฟขวญัชยั+มาเซอรย์เูลยีน+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+         
คณุพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+                     
เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+
วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์
ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+    
หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายุทธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+      
ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมทุร+์
เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงขาํ+        
มารอีาลว้น+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+               
ยอหน์ บปัตสิตนิ์ทา+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์    
เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ี         
เทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+   
เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์ยอหน์ชชัวาฬ+            



 

5 

เปโตรศริศิกัดิ+์มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+ยอแซฟไพโรจน์+         
เยโนเวฟาสม้เชา้+ญาตผิูล้่วงลบั+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+           
ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกลูรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+        
เทเรซาสชุาดา (มธุรา)   ดศีร+ีเอลซีาเบธวลิยั+เปโตรเฉลมิ+โรซาแคลว้+          
ยวงบปัตสิตเ์ปล่ง+มารอีาจนี+โทมสัโชต+ิยอแซฟเหลีย่น+มารอีาเงก็+มารอีาหล+ี    
เทเรซายุพนิ+ม.มกัดาฯสม้ลิ้ม+ฟิลปิสรุนิทร+์มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+                
ยอแซฟประเทอืง+เยโรมปลัง่+อนันาไร+ญาตพิีน้่องตระกลูหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุ๊ย+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิช่วง+        
เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+       
มารอีาอนงค+์มารอีากมิบ๊วย+ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+         
มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+                
เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์   
เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+    
อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั  วงษ์แกว้+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+
ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขุนทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+            
ฟรงัซสิโกประจกัษ์  สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบูรณ์นิตย ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกุล+สเตฟาโนสาํรวย+               
เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+
ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลฮวด+กาทารนีาเตยีน+
นายถาวร  สขุน้อย+ญาตพิีน้่องตระกลูเทศวลิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+               
ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+ฟรงัซสิโกไสว+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกวรีะชยั+
เอมมาโนแอนรกัษ์+อากาทาเจีย๋น+อากาทาวภิาดา+อนัเดรสาํรวม+ทโิมทวีชิยั+      
เทเรซาบุญช่วย+อากาทาจาํเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+เปโตรหลุยส+์    
มารอีาเลก็+เทเรซามาร+ีเทเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุ่ม+                    
ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกหรัง่+เทเรซาสายหยุด+
เปโตรสมภพ+เปโตรประสงค ์  ตณัยะกุล+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณ
ในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ-์คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ+
คุณชมภักดิ์   ฐิตธรรมโม+ครอบครัวคุณสมพงษ-์คุณสมศรี ดศีรี+คุณชัยณรงค์+             
คุณขจิตศักด์ิ+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+      
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+      
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม 
และทองเหลือง ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+        
อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+         
การ์ซีมกีวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+         
มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก            
บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+               
ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+    
สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ญาติพี่น้องตระกูล
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยรู+ออกัสตินกิมง้วน+
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ฟิลิปเล็ก  หนูงาม+
เปโตรชม+มารีอาปรางค์+ม.มกัดาฯแพร+เปาลาประยูร+เปโตรอั๋น+โรเบิร์ตสนชัย+       
น.ส.กนกวรรณ+เอากุสตินโนประโยชน์+มอริสกิมซัว+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+
ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+          
เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+  
เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+        
ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+        
อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+             
เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+        
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อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+       
เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+
ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+       
ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช 
ทุกดวง+เปโตรฟาย+มารีอาพริง้+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+           
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเล่ียม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+        
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+       
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+        
ยอแซฟชูชาติ+มารีอาประพษิ+เปโตรประชุมพล+เปโตรชุมพร+เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+
ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+      
มารีอาสมทรง+ฟิลิปเล็ก+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณ
ท่ีไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมสิซาประจ าวนั 

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม มสิซาหนา้ศพ เวลา 19.30 น. ทีอ่าคารเพือ่งานอภบิาลและแพรธ่รรม 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม มสิซาหนา้ศพ เวลา 19.30 น. ทีอ่าคารเพือ่งานอภบิาลและแพรธ่รรม 

วันพุธที่ 9 มีนาคม (งดมสิซาค่ า) มสิซาปลงศพ เวลา 10.00 น. อทุศิแก.่...โทมสัประชา   หนงูาม  

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศแก่....เทเรซาบัวพัน+อันนาทองปลิว+ฟิลปิช่วง 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ ์   เป็นเงิน 2,174 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ (สาย)  เป็นเงิน 5,914 บาท 
                                   (เย็น)  เป็นเงิน 3,696 บาท 
  เงินท้าบุญแม่พระนจิจานุเคราะห์    เป็นเงิน 1,070 บาท 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เชิญชวนพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้า ขอบคุณทุกคน ทุกฝ่าย ท่ีช่วยเหลืองานเสกสุสาน

ประจ้าปีวัดของเรา ให้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย 
2. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 13 มีนาคม สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต  
 เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
3. ในช่วงเทศกาลมหาพรต ท้ังวันเสาร์ มิสซาค่้า  วันอาทิตย์มิสซาสาย และมิสซาเย็น  

จะมีเดินรูป 14 ภาค ก่อนเริ่มมสิซา (ไม่มีการสวดสายประค้า) 
4. กระปกุมหาพรตเพือ่พีน่อ้งอดออมเงนิของตนตลอดเทศกาลมหาพรต  สามารถหยบิได้ท่ีประตูหนา้วดั 
5. วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม กรรมการวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม เชิญชวนพี่น้องร่วม

มิสซาฉลองเนิน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 
6. วนัอาทิตยท่ี์ 20 มนีาคม ขอเชญิคณะกรรมการท่ีดิน ประชมุ เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งประชมุเกดิสวา่ง 
7. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต  1 ราย คือ  
 1. แปร์เปตูอา มาลินี   กี้ประสพสุข หมายเลขสมาชิก 743 สายคุณชุดาพร 
ธารน้ าใจ 
รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนมีนาคม 
     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. ปั๊มน้้ามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุส้าเนยีง  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. คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง 
     19. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท  20. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     21. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง  22. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท 
    23. คุณจิณน์ณิตา งามไมตรีประเสริฐ 1,000 บาท 


