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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 9:28ข-36 
 เวลานั้น พระเยซเูจา้ทรงพาเปโตร ยอหน์ และยากอบ ขึน้ไปบนภเูขาเพ่ืออธษิฐานภาวนา 
ขณะทีท่รงอธษิฐานภาวนาอยูน่ัน้ ลกัษณะของพระพักตรเ์ปลีย่นไปและฉลองพระองคม์สีขีาวเจดิจา้ 
 ทันใดนั้น  บุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียาห์มาสนทนากับพระองค์ 
ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุ่งโรจน์ กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่ก าลังจะส าเร็จใน
กรุงเยรูซาเล็ม เปโตรและเพ่ือนที่อยู่ด้วยต่างก็ง่วงนอนมาก เมือ่ตืน่ขึน้ กเ็หน็พระสริริุง่โรจน์
ของพระองค์ และเห็นบุรุษท้ังสองคนยืนอยู่กับพระองค์ ขณะทีบ่รุษุทัง้สองคนก าลังจะจาก
พระเยซูเจ้าไป เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ 
เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสําหรับพระองค์ หลังหนึ่งสําหรบัโมเสส อีกหลงัหนึง่
สําหรับประกาศกเอลียาห์” เขาไม่รู้ว่าก าลังพูดอะไร 
 ขณะที่เขาก าลังพูดอยู่นั้น เมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ เมื่ออยู่ในเมฆ 
เขากลัวมาก เสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา ผู้ที่เราได้เลือกสรร 
จงฟังท่านเถิด” เมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้ว ศิษย์ทั้งสามก็เห็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียว 
เขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลยในเวลานั้น  

 
 

 
“ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา ผู้ที่เราได้เลือกสรร จงฟังท่านเถิด” 

 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลา
แห่งการจ าศีลอดอาหาร การให้เวลากับการสวดภาวนา การรู้จักลด ละ เลิก ในสิ่งที่ไม่ดี
ทั้งหลาย แล้วให้หัวใจของเราวิ่งเข้าหาพระในทุก ๆ วัน 
 “อย่าท้อแท้ในการท าความดี เพราะเราไม่หยุดท าความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยว
เมื่อถึงเวลา ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส จงท าความดีแก่ทุกคน”  
 เทศกาลมหาพรตเป็นเวลาที่เ อ้ือต่อการฟ้ืนฟูทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตชุมชน 
เนื่องจากมันน าเราไปสู่พระธรรมล้ าลึกปัสกาแห่งการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จกลับเป็น
ขึ้นมาของพระเยซูคริสตเจ้า ส าหรับการเดินทางของเราในเทศกาลมหาพรตนี้ เราต้อง
ร าพึงไตรต่รองถงึค าตกัเตอืนของนกับญุเปาโลทีม่ถีงึชาวกาลาเทยี “อยา่ทอ้แทใ้นการท าความด”ี 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 เทศกาลมหาพรตจะมีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตของเรา ก็ต่อเมื่อเรารู้จัก
ส านึกผิดในความผิดพลาดของตนเอง แล้วเปลี่ยนจากความผิดพลาดให้เป็นความดีที่เรา
จะต้องท าเพ่ือทุกคน โดยปราศจากความเห็นแก่ตัว ความเอาแต่ได้ และพยายามคิดถึง
ตนเองให้น้อยลง แต่รู้จักแบ่งปันต่อคนรอบข้างมากข้ึน 
 วนันีน้กับญุเปาโลใหก้ าลงัใจกบัเราในการท าความด ีคอื “จงยดึม่ันในองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้เสมอ” 
หากเราจะท าสิ่งใดก็ตาม ถ้าเรามีพระเยซูคริสตเจ้าสถิตอยู่กับเรา จงมั่นใจเสมอว่า เราจะ
ไม่มัวโดดเดี่ยวและเดียวดาย แต่พระองค์จะทรงเสริมก าลังให้กับเราในยามที่เราอ่อนแอ 
และพระองค์จะทรงผลักดันเราให้เป็นแสงสว่างที่จะน าความดีไปสู่ทุก ๆ คน ขอพระเจ้า
อวยพรพ่ีน้องทุก ๆ คนเสมอ 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ  

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่13 มีนาคม 2022 

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม (มสิซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+             
คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+                 
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+
ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+             
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+   
ครอบครัวคุณชําเรือง   วิเศษเธียรกุล 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+           
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+          
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+      
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลชูีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+               
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+                 
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ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+              
มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+         
เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+            
ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+
ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+     
มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+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+มารีอาประพิษ+เปโตรประชุมพล+เปโตรชุมพร+ยวงบอสโกพยงค์+      
ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+เปาโลวิเชียร (ครบ 47 ปี)+ยอแซฟสมชาต ิ(ครบ 2 ปี)+
แบร์นาร์ดวิชาญ+มารีอาสมศรี+เปาโลพิชัย+ญาติพี่น้องตระกูลนงนุช และวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 13 มีนาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+       
คุณสมเชาว ์  ศริชิล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+              
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคุณอุบล-คุณอุไร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมุทร+์ครอบครวัคุณประนอม   
คเูอนิ+ครอบครวัคุณกมลพร  พรงาม+โมทนาคุณแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์และ   
นกับุญอนัตน+ครอบครวัคุณสุมาล ี  เทศวลิยั และลกูๆหลานๆ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ          
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ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกูล    
ไหลไผ่ทอง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+              
แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+
มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ์+          
เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุ่น+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+         
มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกุล 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+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+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกูล
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คุณพ่อเกโก+ฟรงัซสิสมพงษ ์ พรงาม+
มารอีาเชื่อม+ยอแซฟอ่อน+ยอแซฟขวญัชยั+มาเซอรย์เูลยีน+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+มารอีาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+            
ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทุกดวง+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สุข+ย่าแดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมุทร+์เปโตรแสวง+
โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทุกดวง+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงข า+มารอีาลว้น+    
ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+ยอหน์ บปัตสิตน์ิทา+      
เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+           
เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ี         
เทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+    
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เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์
ยอหน์ชชัวาฬ+เปโตรศริศิกัดิ+์มารอีากมิเชง็+เบเนดกิต์สวาท+เซซเีลยีถวลิ+        
ยอแซฟไพโรจน์+เยโนเวฟาสม้เชา้+ญาตผิูล้่วงลบั+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ู
ฟิลปิเหลอื+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกูลรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทุกดวง+เทเรซาสุชาดา (มธุรา)   ดศีร+ีเอลซีาเบธวลิยั+เปโตรเฉลมิ+โรซาแคลว้+          
ยวงบปัตสิตเ์ปล่ง+มารอีาจนี+โทมสัโชต+ิเปาโลฮวด+กาทารนีาเตยีน+             
นายถาวร  สุขน้อย+ญาตพิีน้่องตระกูลเทศวลิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+               
อากาทาจ าเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุก
ดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และ
ลูกๆหลานๆ+คุณชมภักดิ์   ฐิตธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเรอืนงาม 
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+มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+         
มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+           
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+                
เยโนเวฟาประยรู+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+                
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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* รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดตลาดนัดวัดหัวไผ่ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน  36,860 บาท  
 ยอดบริการสุขาประจ าเดือน  1,300  บาท 
* รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 6,380 บาท 
 ยอดบริการสุขาประจ าเดือน 290 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลส าหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอย่างต่อเนื่อง (เข้าวัด 25,802+1,300+4,466+290 บาท 
เข้าสภาอภิบาล  11,058+1,914 บาท) 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 15 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 16 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...โทมสัประชา   หนงูาม  

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศแก่....เทเรซาบัวพัน+อันนาทองปลิว+ฟิลิปช่วง 

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม ฉลองวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม 
เริ่มสวดสวยประค า เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม (สาย)  เป็นเงิน 4,060 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 1,915 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 680 บาท 



 

8 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง  เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 20 มีนาคม สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต  
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2. วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม กรรมการวัดน้อยแม่พระมหาชัย เนินกลม เชิญชวนพี่น้องร่วม

มิสซาฉลองเนิน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 
3. วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่  ครั้งที่ 

2/2565 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม ดังต่อไปนี้ 
 07.30 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
 09.00 น. กิจกรรมนันทนาการ / ออกก าลังกาย 
 10.00 น. ร่วมพิธีมิสซา 
 11.30 น. กิจกรรม (ต่อ) 
                        ประชาสมัพันธ์จากหน่วยงาน / กิจกรรมวันเกิด 
                         รับประทานอาหารเที่ยง 
4. วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น.      

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
5. วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ตัง้แต่เวลา 08.30 - 15.30 น. คณะครูซ์ลิโลแหง่พระครสิตศ์าสนา    

สังฆมณฑลจันทบุรี ได้ก าหนดให้มีการอุลเตรยาของสมาชิกคณะคูร์ซิลโล           
สังฆมณฑลจันทบุรี หัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือ กระแสเรียก และวิถีทาง  
สู๋ความศักดิ์สิทธิ์” ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม 

6. วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม กรรมการวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง เชิญชวนพี่น้อง
ร่วมมิสซาฉลองเนิน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 

7. วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม เชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น.       
ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์)  

8. ทางวัดเปิดเรียนค าสอนภาคฤดูร้อนส าหรับเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิท (จบ ป.3) และ
เด็กเตรียมรับศีลก าลัง (จบ ป.6) โดยจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่       
4 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. กรุณามาเขียนใบสมัครที่ธุรการวัด 


