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โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1678 วันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม ค.ศ.2022 
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ถ้าท่านไม่กลบัใจเปลี่ยนชีวิต  ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 13:1-9 
 ในเวลานั้น คนบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าถึงเรื่องชาวกาลิลีซึ่งถูกปีลาต
สั่งประหารชีวิตในขณะที่เขากําลังถวายเครื่องบูชา พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า 
“ท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาปมากกวา่ชาวกาลลิทีกุคนหรอื จงึตอ้งถกูฆา่เชน่นีม้ิได้ 
เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน 
แล้วคนสิบแปดคนที่ถูกหอสิโลอัมพังทับเสียชีวิตเล่า ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นมีความผิด
มากกว่าคนอ่ืนทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้า
ท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน” 
 พระเยซเูจา้ตรสัเปน็อุปมาเรือ่งนีว้า่ “ชายผูห้นึง่ปลกูตน้มะเดือ่เทศตน้หนึง่ในสวนองุน่ของตน 
เขามามองหาผลที่ต้นนั้น แต่ไม่พบ จึงพูดแก่คนสวนว่า “ดูซิ สามปีแล้วที่ฉันมองหาผล
จากมะเดื่อเทศต้นนี้แต่ไม่พบ จงโค่นมันเสียเถิด เสียที่เปล่า ๆ” แต่คนสวนตอบว่า 
“นายครับ ปล่อยมันไว้ปีนี้อีกสักปีหนึ่งเถิด ผมจะพรวนดินรอบต้น  ใส่ปุ๋ย ดูซิว่าปีหน้ามัน
จะออกผลหรือไม่ ถ้าไม่ออกผล ท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้”” 

 
 

 
สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 

พ่ีน้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าในอาทิตย์นี้ เรียกให้เราออกจากตัวเอง สํานึก
ในโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้และกลับใจมาหาพระองค์ นี่คือเงื่อนไขสําคัญที่พระเจ้า
ทรงเรียกร้องจากเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเทศกาลมหาพรต 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินชีวิตเสียใหม่ ลด ละ เลิกความโน้มเอียงไม่ดีต่างๆ 
หันกลับมาหาพระเจ้าและเดินในหนทางท่ีถูกต้อง 

พระเจ้าคือผู้ที่ แสวงหา (ออกไปหาผลจากต้นมะเดื่อที่ปลูกไว้) รอคอย (รอคอย
ผลจากต้นมะเดื่อต้นนั้นสามปี) และให้โอกาส (รอคอยผลของต้นมะเดื่ออีกครั้ง) นี่คือ
ธรรมชาติของพระเจ้า เราแต่ละคนพึงแสวงหาพระเจ้าอย่างใกล้ชิด และทําตนให้เกิดผล
ตามพระประสงค์ของพระองค์อยู่เสมอ เพ่ือจะได้ไม่พินาศไป อีกทั้งมีส่วนในความ
ศักดิ์สิทธิ์และร่วมส่วนในความชื่นชมยินดีของพระองค์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 



 

3 

เทศกาลมหาพรต พ่อให้ข้อคิด 5ก = การดําเนินชีวิตในเทศกาลมหาพรตนี้ 
1. กลบัใจ > ยอมรบัวา่เราทําบาปผดิหลาย  ๆอยา่งในชวีติ และจะพยายามแกไ้ขใหด้ขีึน้ 
2. กลับตัว > ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยความรักที่พระมีต่อเราทุกวัน 
3. กจิใชโ้ทษบาป > ยอมรบัความยากลําบาก เพ่ือปฏเิสธบาป และความไมด่ใีนชวีติ 
4. กิจเมตตา > รักและช่วยเหลือผู้อ่ืน / คนในครอบครัว ผู้ที่ขาดแคลน ขัดสน 

ยากลําบากกว่าเรา 
5. กิจศรัทธา > เฝ้าศีล , เดินรูป 14 ภาค , ลด ละ เลิก อด บางอย่างท่ีไม่ดี  
เพ่ือจิตใจเราจะได้เข้มแข็ง มั่นคงในความรักของพระเยซูคริสตเจ้าที่ทรงมีต่อเรา

อย่างมากมาย  
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
     คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่20 มีนาคม 2022 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม (มสิซาฉลองวดันอ้ยแมพ่ระมหาชยั เนนิกลม 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 
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+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+วิญญาณผู้ล่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 20 มีนาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+       
คุณสมเชาว ์  ศริชิล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณนําโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+              
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคุณอุบล-คุณอุไร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมุทร+์ครอบครวัคุณกมลพร  
พรงาม+โมทนาคุณแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์และนกับุญอนัตน+ครอบครวัคุณสุมาล ี  
เทศวลิยั และลกูๆหลานๆ+ครอบครวัวงษ์แกว้ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกูล    
ไหลไผ่ทอง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+              



 

5 

แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+
มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ์+          
เทเรซาลําพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุ่น+เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+         
มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม (ครบ 4 ปี)+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุ่งหมาย 
และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+
มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบูรณ์+อนันาปาน+              
เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  
ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+  
อนันาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+     
ญาตพิีน้่องตระกูลเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คุณพ่อเกโก+     
ฟรงัซสิสมพงษ ์ พรงาม+มารอีาเชื่อม+ยอแซฟอ่อน+ยอแซฟขวญัชยั+                 
มาเซอรย์เูลยีน+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ู         
ยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+               
เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+          
ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์       
ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสุนีย+์         
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+         
ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ดอมนิิกบาง+           
อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สุข+ย่าแดง+ย่ามา+ญาตพิีน้่องตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมุทร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+
เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรจอืเซยี+      
อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+           
เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+    
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+
ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์ยอหน์ชชัวาฬ+ 
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เปโตรศริศิกัดิ+์มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+เปาโลฮวด+           
กาทารนีาเตยีน+นายถาวร  สุขน้อย+ญาตพิีน้่องตระกูลเทศวลิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทุกดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุ๊ย+อนันาพ่วง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิช่วง+        
เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+       
มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+   
มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ+์อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+
มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์         
เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์               
เปาโลอนนัตชยั  วงษแ์กว้+ยากอบละไม+้เยโนเวฟาจว๊น+อนัตนเสนาะ+ฟรงัซสิกมิเปา+     
มารอีาประทปี+ซมีอนสนองชาต+ิมารอีาคมคาย+สนธยา ผวิจนัทร+์วญิญาณผูล้ว่งลบัใน
สสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 20 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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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...นายอาทร พงษใ์หญ+่นายอาทติย ์ พงษใ์หญ+่นายโย  ศรสีะอาด+เซซลีอีาทองสขุ+        
ฟรงัซสิโกเลก็+อันนาสน+ฟิลปิบญุลอ้ม+เทเรซากิง่แกว้+ยอแซฟจาก+ฟรงัซสิมา+โรซาแชม่+         
ยากอบประพรกึ+ฟรงัซสิเสนาะ+ยอแซฟสมโภชน+์เรนาโตประพาฬ+ฟิลปิประกาย+อันนาจิม๋+    
ญาติพ่ีน้องตระกูลรักอารมณ์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยออากิมทศพร+ยอแซฟเกรียงไกร 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...เปาโลชยัอานวย+สเตฟาโนเรยีน+อักแนสบว้นซ+ีญาติพ่ีน้องตระกูลคูนา ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+ยอแซฟเกรียงไกร+ฟรังซิสเซเวียร์สมศักดิ์+อันนาจําลอง+ยอแซฟชื้น 

วันพุธที่ 23 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...โทมสัประชา   หนงูาม +ยอแซฟชาย+มารอีางว้น+เปโตรเสวยีง+ญาติพ่ีน้องตระกูล
กระต่ายทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ฟรังซิสสุทธิ+อันเดรประสิทธิ์+ยอแซฟอาจิณ 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...เทเรซาซาแวน+อันเดรประสทิธิ+์อันนาราณยี+์บรรพบรุษุผูล้ว่งลบั+วิญญาณในไฟ
ชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง+ญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ....เทเรซา ศิริกร   แซ่เซียว+ยอหน์ บปัตสิตา ศรฒุ   วงษแ์สงจนัทร ์
อุทศิแก.่...เปาโลสนุ+อากาทามาก+ยอแซฟชว้น+โรซาบญุชืน่+ยวงปรญิญา+ยอแซฟพุก+                
โรซาสมทรง+อันตนโสภณ+เปาโลอมร+ยวงสมยั+แมบ่ญุธรรม+ยวงบอสโกกระจา่ง+ยอแซฟนพ 

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ฉลองวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง 
เริ่มสวดสวยประคํา เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม   (คํ่า)  เป็นเงิน 2,981 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม (สาย)  เป็นเงิน 2,464 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 1,130 บาท 
  เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 910 บาท 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม  เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 27 มีนาคม สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต  
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่  ครั้งที่ 2/2565 ณ อาคาร

เพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม ดังต่อไปนี้ 
 07.30 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
 09.00 น. กิจกรรมนันทนาการ / ออกกําลังกาย 
 10.00 น. ร่วมพิธีมิสซา 
 11.30 น. กิจกรรม (ต่อ) 
                        ประชาสมัพันธ์จากหน่วยงาน / กิจกรรมวันเกิด 
                         รับประทานอาหารเที่ยง 
3. วันนี้ ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4. วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ตัง้แต่เวลา 08.30 - 15.30 น. คณะครูซ์ลิโลแหง่พระครสิตศ์าสนา    

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

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

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

7. ทางวัดเปิดเรียนคําสอนภาคฤดูร้อนสําหรับเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิท (จบ ป.3) และ
เด็กเตรียมรับศีลกําลัง (จบ ป.6) โดยจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่       
4 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. กรุณามาเขียนใบสมัครที่ธุรการวัด 

8. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต  1 ราย คือ  
 1. เทเรซา สุนันท์   สาระสุข หมายเลขสมาชิก 805 สายคุณบุญมี 


