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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 1723 วันอาทิตย์ท่ี 29 มกราคม ค.ศ.2023 
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ผู้ใดมีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 
  จงช่ืนชมยินดีเถิด เพราะบ าเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์ยิ่งใหญ่นัก”  
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 5:1-12ก 
  เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจ านวนมาก จึงเสด็จขึ้นบน
ภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า 
 “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 
 ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน 
 ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 
 ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอ่ิม 
 ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา 
 ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า 
 ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า 
 ผู้ถูกเบียดเบยีนขม่เหงเพราะความชอบธรรม ยอ่มเปน็สขุ เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ปน็ของเขา 
 ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่นข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา 
จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบ าเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”  

 
 

 
 สวัสดีครับพี่น้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ความสุขในแต่ละวัน
ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจริง ๆ เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ผ่านไป
อย่างเรียบร้อย และเราก าลังจะก้าวเข้าสู่เทศกาลมหาพรตในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า     
ซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญที่เราจะเตรียมชีวิตและจิตใจของเรา ลด ละ เลกิ ในสิง่ทีไ่มด่ทีัง้หลาย 
 พ่ีน้องที่รัก วันนี้บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกเศฟันยาห ์ใหก้ าลงัใจกบัเราทกุคน 
“จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า จงแสวงหาความชอบธรรม จงแสวงหาความถอ่มตน” 
ความชอบธรรมและความถ่อมตนจะน าเราให้อยู่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ 
 บทอ่านที่สอง จากจดหมายของท่านนักบุญเปาโลอัครสาวกถงึชาวโครนิธ ์ฉบบัทีห่นึ่ง 
“พระเจ้าทรงเลือกสรรคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อท าให้ผู้เข้มแข็งต้องอับอาย”     
พระเยซูเจ้าไม่ได้สอนให้เราต้องโอ้อวดตนเองต่อหน้าคนอ่ืน แต่พระองค์ทรงสอนให้เรา
ต้องรู้จักถ่อมตนและรู้จักให้เกียรติคนอ่ืน ไม่ใช่ดูถูกคนอ่ืน 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีน้องที่รัก วันนี้เราได้ฟังมหาบุญลาภ 8 ประการ จากพระวรสารของทา่นนกับญุมทัธวิ  
“ผู้มีใจยากจน ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ผู้มีใจอ่อนโยน ผู้หิวกระหายความชอบธรรม      
ผู้มีใจเมตตา ผู้มีใจบริสุทธิ์ ผู้สร้างสันติ ผู้ถูกเบียดเบียนขม่เหงเพราะความชอบธรรม” 
หากเราสามารถด าเนินชีวิตด้วยการกระท ามากกว่าค าพูด เราทุกคนจะเป็นสุข เพราะ
บ าเหน็จรางวัลของเราในสวรรค์ มันยิ่งใหญ่นัก จงพากเพียรอดทนด้วยคุณธรรมความดี 
ขอพระจ้าอวยพรเราทุกคนเสมอ 
 

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 29 มกราคม 2023 

วนัเสารท์ี ่28 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+       
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+                    
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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 29 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+์ครอบครวัคุณประนอม คเูอนิ+               
ครอบครวัคุณนวลศร ี คเูอนิ+ครอบครวัคุณประเทอืง  ธมิาภรณ์+            
ครอบครวัคุณนิจจา  ฝน่เรอืง+ครอบครวัคุณเกยีรตศิกัดิ ์ ฝน่เรอืง 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั...เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลหวัใจ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+      
ญาตพิีน้่องตระกูลไหลไผ่ทอง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซลีอีาพรพมิล+          
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   
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เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+
เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกูลเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+
คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+ 
เยโนเวฟาละมลู+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+              
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+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+
เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณ+ี
โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอ าพล+                         



 

6 

เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายุพา+เยโนเวฟาลดัดา+
วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิต์สทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+เปาโลเอนิ+        
โรซาสอน+ยวงข า+มารอีาลว้น+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+
ยออากมิทนิพร+ยอหน์ บปัตสิตน์ิทา+มารอีาวรรณาภรณ์+ลซูอีาปราณ+ีศราวด+ี
ญาตพิีน้่องตระกูลคเูอนิ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+มคีาแอลรงัษ+ีมารอีาสงัวาล+     
มารอีานิภาพร+เซซเีลยีถวลิ ค าด+ีเปาโลวีระชยั  ธิมาภรณ์ (ครบ 25 ปี)+        
ญาตพิีน้่องตระกูลนงนุช ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟแซฟ+อกัแนสทองใบ+           
เทเรซาสมจติร+อนัตนประจวบ+ยอหน์ บอสโกกระจา่ง+ยออากมิบรรจบ+           
ยวงมาโนช+คุณพ่อเอวเยนบุญช ู ระงบัพษิ+คุณพ่อยอแซฟวนิ  เจรญิวงศ+์          
คุณพ่อยอแซฟวโิรจน์  สมหมาย+คุณพ่อเปาโลเมธ ี วรรณชยัวงศ+์                   
คุณพ่อปสักลัไบลอนพทิกัษ์  โยธารกัษ์+วณีา  พานิช+สาคร  พงังา+                  
สมฤกษ์  พมิพท์อง+วฒันา  จนัทรท์อง+สุภาพงษ์  แสงแดง+ญาตพิีน้่องทีล่่วงลบัไป
แลว้ทุกดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกูลสุวนิยั ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลฝง่ซนิ+โรซาโถ+เปาโลผล+มารอีาชื่น+อนันาไน้+   
ญาตพิีน้่องตระกูลสมานจติ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ฟรงัซสิสมยศ ขมเลก็+       
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยอแซฟยัง้+โรซายวง+อกัแนสลมเยน็+ฟรงัซสิจีด๊+เทเรซาวราภรณ์+
วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ         
วนัอาทิตยท่ี์ 29 มกราคม (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ...เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+            
อันนาเหรียญ+เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพ่ีน้อง
ตระกูลเรือนงาม  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 21 มกราคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,419 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม (สาย)  เป็นเงิน 8,425 บาท 
                                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,155 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,130 บาท 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
นายประเสริฐ   สระทองป้อม   หมายเลขสมาชิก 1054  สายคุณส าราญ 

ตารางมิสซาประจ าวัน 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 31 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...โทมัสประชา หนูงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 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+ฟิลิปเกสร+
อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ (ครบ 6 ปี)+ลูซีอาสุภา 

วันศกุรท์ี ่3 กมุภาพนัธ ์ตัง้ศลีและเฝา้ศลีมหาสนทิ เวลา 18.30 น. และเริม่มสิซา เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  

มาการีโอประดัง+ญาติพ่ีน้องตระกูลบุญชูสวัสดิ์ และกอบโกย ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+                    
เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+ลอเรนซ์ปรีชา+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน และ    
ขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+  
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+    
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม  
 1.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ เวลา 07.30 - 12.00 น.  

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

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

ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม 
2. วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย  

ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 
3. วันเสาร์ที่  4 กุมภาพันธ์  เชิญชวนพ่ีน้องร่วมฉลองวัดอารักขเทวดา โคกวัด  

เวลา 10.30 น.  
4. วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  เชิญชวนพ่ีน้องร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด        

บางคลา้ เวลา 10.30 น. 
5. วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ หลังมิสซาสาย วัดจะท าพิธโีปรดศลีลา้งบาป ผูป้กครองทา่นใด

ที่ประสงค์จะน าบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งได้ที่ธุรการวัด พร้อมทั้งเอกสาร 
6. วันเสกสุสานวัดหัวไผ่ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  สวด 19.00 น. มิสซา 19.30 น. 
     วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์   สวด 07.00 น. มิสซา 07.30 น. 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง นายชวิน   ทิมฉิม บุตรของ นายจ าเรียง และ นางวิลาวรรณ  ทิมฉิม สมรสกับ     
เอลิซาเบธ ฟ้าใหม่   จันทร์เกตุ บุตรีของ ยากอบ วุฒิพงษ์   จันทร์เกตุ  และ  เทเรซา 
เพ็ญรุ่ง   ปิยารมย์ ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 
10.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้ง
ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ) 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา   
อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 5 เทศกาลธรรมดา  เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 


