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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 4:12-23 
 เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่ายอห์นถูกจองจ า จึงเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงออก
จากเมืองนาซาเร็ธ มาประทับอยู่ที่เมืองคาเปอรนาอุม บนฝั่งทะเลสาบ ในดนิแดนเผา่เศบลูนุ
และนัฟทาลี ทั้งนี้ เพื่อให้พระด ารัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกอิสยาห์ เป็นความจริงว่า 
 ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี เส้นทางไปสู่ทะเล ฟากโน้นของแม่น้ําจอร์แดน  
แคว้นกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ ประชาชนที่จมอยู่ในความมืด ไดเ้หน็ความสวา่งยิง่ใหญ ่ 
ผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนและในเงาแห่งความตาย แสงได้ส่องขึ้นมาเหนือพวกเขาแล้ว 
 นับแต่นั้นมา พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะ
อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” 
 ขณะที่ทรงด าเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลลิ ี พระองคท์อดพระเนตรเหน็พ่ีนอ้งสองคน
คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูว์น้องชายก าลังทอดแห เขาเป็นชาวประมง พระองค์
ตรัสสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทําให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” เขาทั้งสองคนก็
ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทันที 
 เมื่อทรงด าเนินไปจากท่ีนั่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพ่ีน้องอีกสองคนคือ 
ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์นน้องชายก าลังซ่อมแหอยู่ ในเรือกับเศเบดีผู้บิดา  
พระองค์ทรงเรียกเขา ทันใดนั้น เขาท้ังสองคนก็ทิ้งเรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป 
พระองค์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระ
อาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน  

 
 

 
 “จงกลับใจเถิด....เพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” 

“จงตามเรามาเถิด....เราจะท าให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” 
  

 สวัสดีครับพี่น้องที่รัก เราอยู่ ในสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์นี้เป็น
อาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า และยังเป็นวันตรุษจีนที่มีความพิเศษส าหรบัพ่ีนอ้งเชือ้สายจนี
อย่างมาก ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ วันของพระเจา้ทีเ่ราทกุคนตอ้งมาขอพรจากพระเปน็เจา้ของเรา 
เป็นวันที่เราต้องมาขอบคุณส าหรับกิจการงานต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงอวยพรแก่เรา  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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เป็นวันที่เราต้องส านึกและขอโทษต่อพระองค์ส าหรับความบกพร่องของเราที่อาจจะท า
สิ่งที่ไม่น่ารักในหลาย ๆ อย่างลงไป ที่ส าคัญที่สุดคือ “พระเจ้าทรงรักเราเสมอ รักเรา
อย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เพราะเราทุกคนคือลูกของพระองค์” 
 อาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า มีความหมายต่อชีวิตคริสตชนอย่างมากมาย 
คริสตชนด าเนินชีวิตโดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์และพระวาจา เพ่ือหล่อเลี้ยงเราทุกคน 
ให้เติบโตและด ารงอยู่ด้วยความเชื่อ ที่มีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างชีวิตให้แกเ่รา “รกั รบัใช้ 
ให้อภัย อุทิศตนและเสียเสียสละแก่เพื่อนพี่น้องเสมอ เราอย่ารักเฉพาะผู้ที่รักเรา
เท่านั้น แต่จงกล้ารักทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไข” 
 วันนี้พระเยซูเจ้าเราร้องให้เราทุกคน “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักสวรรค์
อยู่ใกล้เราแล้ว” สิ่งที่เราผิดพลาดไป เราสามารถแก้ไข ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้
มันดีได้เสมอ เพ่ือเราจะได้กล้าหาญมากพอที่จะเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ในทุก ๆ อย่าง
เข้มแข็ง ขอพระเจ้าทรงอวยพรพ่ีน้องทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขกับชีวิตมาก ๆ ท าสิ่งใด
ขอให้สมความปรารถนา กิจการงานต่าง ๆ เจริญรุ่งเรืองในพระพรของพระเสมอครับ 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 22 มกราคม 2023 

วนัเสารท์ี ่21 มกราคม (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ...เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี  ดีศรี+           
คุณชัยณรงค์+คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-       
คุณสมชาย  ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+    
เปาโลเชาวลิต+ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+        
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มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+            
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+             
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+      
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+                 
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+        
เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+กาทารีนาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+    
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+                  
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+                 
กาทารีนาโสมนัส+ร็อคธันวา+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+   
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+คาธารีนาไฉน+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+  
ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+เปาโลโห+   
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+           
ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+
ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซกิสโ์ตชนะ+        
มาการโีอประดงั+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

วนัอาทิตยท่ี์ 22 มกราคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ...เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ 
ปรชัญกุล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+      
ครอบครวัคุณวนิยั-คุณสุรตัน์  ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+        
ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคุณแมพ่ระ+ครอบครวัคุณส าราญ-คุณเฉลยีว  หวัใจ+          
ครอบครวัคุณอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+เทเรซา วารนิทร ์ วงษ์วไิลวารนิทร+์
ครอบครวัคณุชวลติ  วทานยิานนท+์โมทนาคุณแมพ่ระ+ครอบครวัคุณประนอม คเูอนิ+
ครอบครวัคุณนวลศร ี คเูอนิ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั...เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลหวัใจ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+      
ญาตพิีน้่องตระกูลไหลไผ่ทอง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ 
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ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+    
อนันาประไพ+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+  
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+             
องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุง่หมาย 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 และ
ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+
คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เย
โนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรนิทร+์มารอีาสอน+เปโตรหอม+               
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+    
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+           
มารอีาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+         
เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+               
อากาธาบุญลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+             
ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+        
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+                      
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+อากาทาลว้น+        
เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็  และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไล่ใช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+          
อากุสตโินอุบล  พรมสาร+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สุข+ยา่แดง+ยา่มา+
ญาตพิีน้่องตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+          
อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อนันามว้น+มารอีาบุญช่วย+
มารอีาช าเรอืง+ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสุทศัน์+ฟรงัซสิชื่น+               
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มารอีาทองใบ+มอนิกาชญัญาพนัธ+์ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-ตา-ยาย+
ญาตพิีน้่องตระกูลทรพัยม์นูทว ีทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+มอนิกาวไิล  อนิล+ี       
นายสมศร+ีมารอีาประพนัธ+์ยอแซฟขวญั+มารอีาลุย้+ยอแซฟเทยีน+เปาโลวชิติ+
เทเรซากมลวลัย+์ฟรงัซสิโกอุดม+ยวงกมิเตง็+อนันาจ+ูเปโตรประวทิย+์             
ยากอบก าพล+เปาโลชอ้ย  จดแตง+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวงิ+ยอแซฟบุญชอบ+
ม.มกัดาฯซ่อนกลิน่+มารอีาชนิ+ฟรงัซสิโกสงา่+ม.มกัดาฯสุนทร+อนันามาลา+         
โรซาประภา+บอนีฟาสประทุม+ญาตพิีน้่องตระกูลเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+           
ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณ+ีโรซาขวญัใจ+                  
มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+           
ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+
ย.บปัตสิตส์ทิธนิันท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงข า+      
มารอีาลว้น+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+
ยอหน์ บปัตสิตน์ิทา+มารอีาวรรณาภรณ์+ลซูอีาปราณ+ีศราวด+ีญาตพิีน้่องตระกูล   
คเูอนิ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เบเนดกิตน์ิพนธ+์มารอีาละเมยีด+เอากุสตนิโนมนตร+ี
ยอแซฟวลัลภ+เปโตรไพฑรูย+์วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+              
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ         
วนัอาทิตยท่ี์ 22 มกราคม (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ...เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+
อันนาเหรียญ+เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+         
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+มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง   
ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก  บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ+  
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เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,225 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม (สาย)  เป็นเงิน 5,650 บาท 
                                              (เย็น)  เป็นเงิน 1,413 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 670 บาท 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
นายกิตติธัช   นาคู   หมายเลขสมาชิก 1607  สายคุณส าราญ 
**(ละเมียด+ไฉน+กิตติธชั ครบ 3 รายแล้ว ขอเชิญสมาชิกช าระเงินตามหวัหน้าสายครบั)** 

ตารางมิสซาประจ าวัน 

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 24 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 25 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...โทมัสประชา หนูงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...มารีอา สุภรณ์  จันทร์เกตุ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปาโลฮุ้นเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+ฟรังซิสโกกริ่ง+มารีอาเล็ก+เปาโลสนิท+      
เซซีลีอาบุญรอด+สเตฟาโนด าริ+เปโตรสมาน+มาร์โกสุชิน+ฟิลิปองอาจ+ยากอบก าพล+
เทเรซากมลวัลย์+ญาติพ่ีน้องตระกูลมานะสุรางกูล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  

มาการีโอประดัง+ญาติพ่ีน้องตระกูลบุญชูสวัสดิ์ และกอบโกย ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ 
เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+ลอเรนซ์ปรีชา+ญาติพี่น้องตระกลูหนา่ยคอน และขมเล็ก 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+            
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+วิญญาณผู้ล่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่สนับสนุน และช่วยเหลืองาน Run for the New 

Church 2023 
2. วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาโอกาสวันตรุษจีน เวลา 10.00 น. 

หลังมิสซาสาย มีค านับและมอบอ่ังเปาให้พระสงฆ์-ซิสเตอร์ (ส าหรับมิสซาเย็น 
เวลา 16.00 น. มีตามปกติ) 

3. วันเสาร์ที่ 28 มกราคม  เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดนักบุญเปาโลกลบัใจ ปากน้ า ระยอง  
เวลา 10.30 น. 

4. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม  
 4.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ เวลา 07.30 - 12.00 น.  

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 4.2 ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 13.00 น. (เวลา 12.00 น. 

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน)  ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 4.3 เนินท่าข้าม ขอเชิญพ่ีน้องที่สนใจทุกท่าน ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 18.30 น. 

ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม 
5. พ่ีน้องท่านใด ประสงค์จะจัดชีวิตคู่ ให้ถูกต้อง กรณุารบีมาตดิตอ่ทีค่ณุพ่อเจา้อาวาส 

หรือห้องธุรการ วดัจะจัด วิวาห์วาเลนไทน์  วันอังคารที่  14 กุมภาพันธ์  
มิสซา เวลา 10.00 น. 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 2) 
ระหว่าง นายพีรวัส  พูนบ านาญ บุตรของ นายตัน และ นางบุญสม  แซ่เล้า สมรสกบั     
มารีอา ยุวดี  แพงไพรี บุตรีของ เปโตร ผล  และ  เทเรซา บุญธรรม  แพงไพรี ทั้งสอง
ประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิป
และยากอบ หัวไผ่ (ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งที่คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ) 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 4 เทศกาลธรรมดา  
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 


