
 

1  

สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟิลปิและยากอบ หวัไผ ่

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

โทรศพัทม์อืถอื 099-0165040  
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สัปดาห์ท่ี 2 เทศกาลมหาพรต 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
“ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 17:1-9 
 ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจา้ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์น น้องชายไปบนภเูขาสงู
ที่ปราศจากผูค้น แล้วพระวรกายของพระองค์กเ็ปลีย่นไปต่อหน้าเขา พระพกัตร์เปล่งรศัมีดุจ
ดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุจแสงสวา่ง โมเสสและประกาศกเอลียาห์ส าแดงตน
สนทนาอยู่กับพระองค์ เปโตรจึงทลูพระเยซูเจ้าวา่ “พระเจ้าข้า ที่นีส่บายนา่อยู่จรงิๆ        
ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ ข้าพเจา้จะสรา้งเพิงข้ึนสามหลัง หลังหนึ่งส าหรับพระองค ์หลงัหนึง่
ส าหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งส าหรับเอลียาห์” ขณะทีเ่ปโตรก าลังพดูอยู่นัน้ มเีมฆสวา่งจา้กอ้นหนึง่
ปกคลุมพวกเขาไว้ เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นวา่ “ทา่นผู้นีเ้ป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจ
ย่ิงนัก จงฟังท่านเถิด”เมื่อได้ยินดังนั้น ศิษย์ทั้งสามคนซบหนา้ลงกับพื้นดิน มคีวามกลวัอย่างย่ิง 
พระเยซูเจา้เสด็จเข้ามาใกล้ ทรงสัมผสัเขา ตรสัว่า “จงลุกข้ึนเถิด อย่ากลัวเลย” เมื่อเงยหนา้
ข้ึน เขาไม่เห็นผู้ใด นอกจากพระเยซูเจา้เทา่นัน้ 
 ขณะที่ก าลังลงจากภูเขา พระเยซูเจา้ทรงก าชบัศษิย์ทัง้สามคนวา่ “อย่าเลา่นมิติทีไ่ด้เห็นนี้
ให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย”  

 
 

 
  “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสดุที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด” 
  สวสัดีครบัพีน่อ้งทีร่กั เราอยู่ในสปัดาห์ที ่2 เทศกาลมหาพรต เป็นเทศกาลทีช่วนให้เราหันกลบัมา
ให้ความส าคญักบัการไตรต่รองชวีติของเรามากข้ึน ถึงความออ่นแอตามประสามนษุย์ทีเ่ราแต่ละคน
อาจจะเผลอท าไป อาจจะต้ังใจ หรอืไมไ่ด้ต้ังใจท าบ้าง แต่สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุทีเ่ราแต่ละคนจะต้องม ีนัน่คอื 
“พยายามส านกึในความออ่นแอของตนเองอยูเ่สมอ อยา่ใหค้วามออ่นแอเอาชนะความดขีองเราไปได”้  
  เทศกาลมหาพรต ซึง่เป็นชว่งเวลาทีพ่ระศาสนจกัรก าหนดเพือ่เตรยีมสมโภชปัสกา ซึง่เป็นวนัฉลอง  
ทีย่ิ่งใหญ่และส าคญัทีส่ดุในรอบปีของพระศาสนจกัร เพราะสมโภชปัสกาเป็นการเฉลมิฉลองการทีพ่ระเยซเูจา้
ทรงรบัทรมาน สิน้พระชนมแ์ละทรงกลบัคนืพระชนมชพี เพือ่กอบกูม้นษุยชาติให้คนืดีกบัพระเจา้ มารบั
ชวีติรว่มกบัพระองค ์ 

พีน่อ้งทีเ่คารพรกั การเตรยีมสมโภชปัสกาในเทศกาลมหาพรต เป็นโอกาสให้ครสิตชนรืน้ฟืน้
คณุคา่และศกัด์ิศรขีองศลีลา้งบาปทีเ่ราแต่ละคนได้รบั และครสิตชนยังเตรยีมสมโภชปัสกา ด้วยการฟงั
พระวาจาของพระเจา้ กลบัใจ ใชโ้ทษบาป สวดภาวนา และบ าเพญ็กจิเมตตาปราน ี นอกจากนี ้เทศกาลมหาพรต 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2023 

วันเสาร์ที ่4 มีนาคม (มิสซาค่่า เวลา 19.00 น.) 
สขุส่าราญ...เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ี ดีศร+ีคณุชยัณรงค+์             
คณุขจติศกัด์ิ+คณุภรูณัิฐ  ดีศร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัด์ิ-คณุสวุรรณา 
ยุ่นประยงค+์ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มส าอาง+ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา 
ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย  ดีศร+ีครอบครวัวงษแ์กว้ 
อทุศิใหผู้้ลว่งลบั...ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญชว่ย+ยอห์นวมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+    
ยากอบประพรกึ+ฟรงัซสิเสนาะ+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบุญมา+มคีาแอลต๋ี+อกัแนสถนอม+      
โทมสัวมิล+มารอีาสจุติ+เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาติ+อนัเดรสมชยั+                 
ลชูอีาจริาภรณ์+ย.บอสโกจรญู+โทมสัประยงค+์มารอีาล าเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+    
อนันาเกยีว+ย.บัปติสต์นยิม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารอีาประยงค+์เทเรซาสนุย์ี+                 
มารอีาอนงค+์มารอีาจ าปี+เทเรซามาล+ีมารอีาวภิาพร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+                
มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+กาทารนีาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทยั+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+       
เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบัญญัติ+         
ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+กาทารนีาโสมนสั+รอ็คธนัวา+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+                    
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+ 

ยังเป็นโอกาสทีจ่ะสอนค าสอนส าหรบัครสิตชนผูใ้หญ่ทีไ่ด้รบัศลีลา้งบาปแลว้ต้ังแต่เป็นเด็ก แต่ยังไมไ่ด้รบั
ศลีอภยับาป ศลีมหาสนทิ และศลีก าลงั เพือ่ให้เขาเติบโตในความเชือ่ และเพือ่เตรยีมพวกเขาให้รบัศลีศกัด์ิสทิธิท์ีก่ลา่วนี ้

พีน่อ้งทีร่กั วนันี ้เราได้ฟงัเรือ่งราวพระเยซเูจา้ทรงแสดงพระองคอ์ย่างรุง่โรจน ์ซึง่เป็นเหตุการณ์
กอ่นการกลบัคนืพระชนมชพี เหตุการณ์นีเ้ป็นการเตรยีมข้ันพระมหาทรมานของพระครสิตเจา้ ให้บรรดาศษิย์
เข้มแข็งทนรบัสิง่ทีจ่ะเกดิข้ึน พระครสิตเจา้ทรงถูกตรงึกางเขน และทรงรบัพระสริริุง่โรจน ์ซึง่เป็นผูม้อบ
พละก าลงัท างานตลอดหนทางแห่งไมก้างเขนของเราแต่ละคน ทีจ่ะจบลงด้วย “พระหรรษทานแหง่การ
กลบัคืนชีพ” ดังนัน้ ให้เราคดิถึงพระหรรษทานแห่งการกลบัคนืชพี วา่เป็นดังพระหรรษทานทีช่ว่ยเราให้
ขจดัความกลวั ขจดัความไมดี่ทัง้หลายออกจากชวีติของเราให้หมดสิน้ แลว้ให้พระเจา้ทรงสถิตอยู่กบัเรา
เสมอไป ขอพระเจา้อวยพรพีน่อ้งทกุ  ๆคนเสมอ 

รกัในพระครสิตเจา้ 
คณุพอ่เปโตร อทิธพิล หางสลดั 

ผูช้ว่ยเจา้อาวาส 
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โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+คาธารนีาไฉน+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+              
ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบุญม+ียอแซฟชชูาติ+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+           
อนันาพว่ง+ฟลิปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟลิปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ า+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+
กิม๋แสงดาว+อาเต๋ียวสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบ๊วย+ยายสาว  เสาวกลุ+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+
มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ+์อนันานอ้ย+เทเรซาบัวพนั+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+ 
มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+         
เปาโลอนสุรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห์+เปาโลอนนัตชยั  วงษแ์กว้+               
ยวงเทยีนสือ่+มารอีาเอีย่ม+ยาโกเบสทุธ ิ(ครบ 28 ป)ี+สตีเฟนวฒันา+ยอแซฟปวณี+ลซูอีาสภุา+       
ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+       
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถึง 
วนัอาทติยท์ี ่5 มนีาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 

สขุส าราญ...เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+คณุพรพรรณ  

ดศีร+ีครอบครวัคณุน ำโชค-คณุสุพ ีอยู่บำง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสุรตัน ์ ดศีร ีและพีน่อ้ง ลูกๆ หลำนๆ  ทกุคน+

โมทนำคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุส ำรำญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอไุร  พรมสำร และลูกหลำน+ 

เทเรซำ วำรนิทร ์ วงษว์ไิลวำรนิทร+์ครอบครวัคณุประนอม คูเอนิ+ครอบครวัคณุนวลศร ี คูเอนิ+      

ครอบครวัเรอืนงำม+มำรอีำ สุนยี ์ วรวทิยำกลุ+เทเรซำ เรณู  เรอืนงำม+ยอแซฟ ธรี ์ เรอืนงำม+องัเดร ด ำรงเทพ  เรอืนงำม+

เทเรซำอญัศุภำ  เรอืนงำม+ลูกและหลำนทกุคน+ครอบครวัคณุนจิจำ  ฝ่นเรอืง+ครอบครวัคณุเกยีรตศิกัดิ ์ ฝ่นเรอืง 

อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั...เปโตรเสนำะ+เทเรซำส ำรำญ+เปโตรยู+้โรซำเป่ียม+ญำตพิีน่อ้งตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้

ทกุดวง+เอำกสุตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟำเยีย่ม+ญำตพิีน่อ้งตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+          

เซซลีอีำพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดำฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+โรซำเฮยีะ+ซูซำนนำสมพร+อนันำประไพ+

ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซำล  ำพลู+เบเนดกิตศิ์ลำชยั+เปำโลโห+อนันำหรุน่+เปโตรด ำรสั+ยวงยอด+

มำรอีำจู+ยอแซฟประชมุ+องัเยลำสมปอง+ญำตพิีน่อ้งตระกลูมุง่หมำย และเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+          

ยวงบปัตสิตำจูเทง้+เซซลีอีำไล+้ยวงวเิชยีร+มำรอีำละมยั+เทเรซำชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ+์        

อนันำปำน+เทเรซำอภวินัท ์ เรอืงฉำย+เอำกสุตโินกมิ+มำรอีำฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซลีอีำอญัชญั  ยุน่ประยงค+์

ฟิลปิปกรณร์ตัน ์   เรอืนงำม+เซซลีอีำสม้ลิม้+มำรอีำตำบ+เปำโลฉอย+อนันำเหรยีญ+เปำโลฮนุเจีย๊ว+           

เซซลีอีำนอ้ย+มำรอีำสมจติ+มำรอีำประเทอืง+ญำตพิีน่อ้งตระกลูเรอืนงำม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ

ดวง+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆรำชแจง+คณุพ่อสนทิ+คณุพ่อบญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซำยวง+มำรอีำมว้น+         

ยอแซฟฉลวย+เปำโลประสพโชค+เยโนเวฟำละมลู+เปโตรจ ำนงค+์เปโตรจรนิทร+์มำรอีำสอน+เปโตรหอม+ 
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มำรอีำเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยำกอบประดษิฐ+์

ฟรงัซสิทว+ีมำรอีำสุภำพ+เปำโลจ ำลอง+มำรอีำสำยสุนยี+์เปโตรยอน+เปำลำจำบ+หนูแดง+ธเนศ+              

ยอแซฟสทิธพิล+เปำโลวรำยทุธ+ญำตพิีน่อ้งตระกลูดศีร ีและหนูงำม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+

อนันำเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+เทเรซำบญุลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ+์อนันำเพีย้น+       

ยอแซฟนอ้ม+ยำโกเบหล+ีเทเรซำเงก็+เปำโลวชิยั+เซบำสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์  ำนง+ยอแซฟวรีภทัร+    

อำกำทำลว้น+เปโตรเฉียบ+มำรอีำไฉน+ญำตพิีน่อ้งตระกลูขมเลก็  และจูหง ี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+          

เปโตรยู+้โรซำเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้โรซำทองอยู่+ญำตพิีน่อ้งผูล้ว่งลบั+อำกสุตโินอบุล  พรมสำร+ดอมนิกิบำง+

อำกำทำสม้เกลีย้ง+ย่ำสุข+ย่ำแดง+ย่ำมำ+ยอแซฟวมิล+ญำตพิีน่อ้งตระกลูพรมสำร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+  

ซมีอนมนู+โรซำสำยบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู่-ย่ำ-ตำ-ยำย+ญำตพิีน่อ้งตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+

มอนกิำวไิล  อนิล+ีนำยสมศร+ีมำรอีำประพนัธ+์ยอแซฟขวญั+มำรอีำลุย้+ยอแซฟเทยีน+เปำโลวชิติ+         

เทเรซำกมลวลัย+์ฟรงัซสิโกอดุม+ยวงกมิเตง็+อนันำจู+เปโตรประวทิย+์ยำกอบก ำพล+เปำโลชอ้ย  จดแตง+      

เปำโลเอนิ+โรซำสอน+ยวงข  ำ+มำรอีำลว้น+ลูโดวโีกหลยุ+มำรอีำพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+                  

ยออำกมิทนิพร+ยอหน์ บปัตสิตน์ทิำ+มำรอีำวรรณำภรณ+์ลูซอีำปรำณี+ศรำวด+ีญำตพิีน่อ้งตระกลูคูเอนิ ที่

ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟเจรญิ+โรซำสุภำพ+เซซลีอีำอญัชญั+เทเรซำอภวินัท+์ญำตพิีน่อ้งตระกลู       

ยุน่ประยงค ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เบเนดกิตศิ์ลำชยั  ผลอดุม+เทเรซำล  ำพนู+ยอแซฟฮวด+อำกำทำฟกั+

ญำตพิีน่อ้งตระกลูรุง่เรอืง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปำโลเชำวลติ  ขมเลก็+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดำฯบญุช่วย+

ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์ยำกอบประพรกึ+ฟรงัซสิเสนำะ+ยำกอบละไม+้เยโนเวฟำจว๊น+ยอแซฟกนุ+    

มำรอีำเผือ่น+ยอแซฟหวล+เซซเีลยีถวลิ+ฟรงัซสิอสัซซีเีฉลมิ+เปโตรประสงค ์ ตณัยะกลุ+อนันำหล+ีเปโตรจุย๊+

อนันำพ่วง+ฟิลปิลว้น+อนันำสม้เกลีย้ง+ฟิลปิช่วง+เทเรซำทองปลวิ+เปำโลฉ ำ่+โรซำจุย้+ยอแซฟสงวน+       

กิม๋แสงดำว+อำเตีย๋วสมยั+มำรอีำอนงค+์มำรอีำกมิบว๊ย+ยำยสำว  เสำวกลุ+ยอแซฟธงชยั+ยำยประทนิ+        

มำรอีำไหว+มคีำแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ+์อนันำนอ้ย+เทเรซำบวัพนั+เทเรซำบญุธรรม+เปโตรสมพล+         

มำรอีำประพษิ+ยำกอบรุ่งศกัดิ+์เทเรซำพเยำว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปำโลอนุสรณ+์                     

ม.มกัดำฯชไมพร+อนันำนำตยำ+ยอแซฟวริฬุห+์เปำโลอนนัตชยั  วงษแ์กว้+ยอแซฟกมิฟู+มำรอีำอ ำ่+         

ฟรงัซสิโกโนแรน+อำกำทำขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิกิโกสงครำม+ฟรงัซสิโกประจกัษ ์ สมบรูณน์ติย+์

ญำตพิีน่อ้งตระกลูสมบรูณน์ติย ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง  เสรมิสกลุ+

ยำโกเบชอุม่+อำกำทำไน่จี+้เปำโลฉอย+อนันำเหรยีญ+ยวงสนัน่+มำรอีำอบุล+มำรอีำกอแรต็ตสุีทพิย+์          

ยอแซฟแซฟ+อกัแนสทองใบ+เทเรซำสมจติร+อนัตนประจวบ+ยอหน์ บอสโกกระจ่ำง+ยออำกมิบรรจบ+    
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ยวงมำโนช+คณุพ่อเอวเยนบญุช ู ระงบัพษิ+คณุพ่อยอแซฟวนิ  เจรญิวงศ+์คณุพ่อยอแซฟวโิรจน ์ สมหมำย+

คณุพ่อเปำโลเมธ ี วรรณชยัวงศ+์คณุพ่อปสักลัไบลอนพทิกัษ ์ โยธำรกัษ+์วณีำ พำนชิ+สำคร พงังำ+          

สมฤกษ ์พมิพท์อง+วฒันำ จนัทรท์อง+สุภำพงษ ์ แสงแดง+ญำตพิีน่อ้งทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+           

สมำชกิคูรซ์ลิโลทีล่ว่งลบั+เปโตรจ ำปี+กำทำรนีำตำด+ฟิลปิประทนิ+เทกลำล  ำจวน+มำรอีำดวงใจ+           

เปำโลอคัรเดช+อำกำทำจ ำเนยีร+ยออำกมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+ญำตพิีน่อ้งผูล้ว่งลบั+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+    

มำรอีำกมิยง้+ฟรงัซสิโกไสว+คณุพ่อสเตเฟนวนิยั+ดอมนิโิกวรีะชยั+อำกำทำวภิำดำ+เอมมำนูแอลรกัษ+์       

อำกำทำเจีย๋น+อนัเดรส ำรวม+เปำโลโห+อนันำหรุน่+เปโตรหลยุ+แปรเ์ปตอูำล  ำดวน+เทเรซำมำร+ี            

เทเรซำมำลำ+เทเรซำเมตตำ+มำรอีำเลก็+ยอแซฟแอน+อกัแนสชบุ+ซลิแวสแตรร์  ำพนั+มำรอีำร ำพวน+         

ยอแซฟฮวด+อำกำทำฟกั+ยำโกเบหล+ีเทเรซำเงก็+ทโิมธวีชิยั+เทเรซำบญุช่วย+มำรอีำเลก็+วญิญำณผูล้ว่งลบั

ในสุสำนทกุดวง+วญิญำณในไฟช ำระ+วญิญำณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วนัอาทิตยท่ี์ 5 มีนาคม (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สขุส่าราญ...เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา   ยุ่นประยงค+์                          
เอลซิาเบธ วนัน ี ศริพิฒันไพบูลย์ และลกูหลานทกุคน 
อทุศิใหผู้้ลว่งลบั...ฟลิปิปกรณ์รตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาติพีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม  และ
ทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิกิปุ่น+อากาทากมิ+               
ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+ซาบีนาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ม.มกัดาฯ อ านวย+     
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสเุทพ+เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+             
ฟลิปิบุญเรอืน+ยอแซฟประทวน+พอ่บา+แมใ่บ+มารอีาหญิงใหญ่  เอีย่มสะอาด+ยวงชายกลาง      
ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญิงเลก็  บุญเสรมิ+ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+ยอแซฟจรญั+มารอีาทองอยู่+         
เอากสุติโนสรุนิทร+์เยโนเวฟาเย่ียม+ซรีลิธรีะ+ศรินิชุ+เปโตรสามารถ+สเตฟาโนส ารวย+                   
ญาติพีน่อ้งตระกลูไหลไผท่อง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลช้อย  จดแตง (ครบ 100 วนั)+              
เปาลาประยูร+นโิคลสัยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกสัตินกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+                  
ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+ซรีลิสมาน+ยอแซฟสดุใจ+มารธ์าเลก็+มอนกิาเฉย+          
ยวงเอีย้งเทง้+พระสงัฆราช ยาโกเบ แจง  เกดิสวา่ง+คณุพอ่ เลโอนารด์ สงิหนาท ผลสวุรรณ+ยากอบย้ี+
เยโนเวฟาสมควร+ยวงส าราญ+สมวงศ+์คุม้+อาร+ีทอง+เปโตรเกง็บุ่น+โรซาประสบ+ฟรงัซสิวรีะชยั+   
มอนกิามณี+ลซูอีาสภุาวดี+เปโตรธรียุทธ+ลกูาอกุฤษฎ+์มารอีาระเบียบ+เปโตรสนุทร+เปโตรณรงค+์  
ฟลิปิบุญเลศิ+โรซาบุญธรรม+เทเรซากาวติา+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+มทัธวิปลืม้+โรซานิม่+ อากาทาหล+ีอนันาพว่ง+       
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ตารางมิสซาประจ าวัน 

วันจันทร์ที่ 6 มนีาคม งดมิสซาค่ า เนือ่งจากมมีิสซาปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารที ่7 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ......ครอบครัว มารีอา นิตยา  จูหง ี
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ......เปาโลพยอม+กาทารนีาวารนินา+ยอแซฟมณู+ยอแซฟสมบูรณ์+ยออากมิมาโนช+
มีคาแอลต๋ี+อักแนสถนอม+เปาโลสชุาติ+ยวงบอสโกจรูญ+ลูซีอาจิราภรณ์+ญาติพีน่อ้งตระกลู
จหูง ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง 

วันพุธที ่8 มนีาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ......ยอแซฟอ่อน+มารีอาเชื่อม+ฟรงัซิสโกสงา่+ยอแซฟหยอง+             
มารีอาฉอ้อน+ญาติพี่น้องตระกลูพรงาม  ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มนีาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ......ยากอบก าพล+เทเรซากมลวัลย์+ญาติพี่น้องตระกลูมานะสรุางกูล  ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟสมาน+เซซีลีอาบุญรอด+เปาโลสนทิ+มาร์โกสชุิน+           
สเตฟาโนด าริ+ฟรังซิสกริ่ง+มารีอาเลก็+เปโตรจุ่น+เปาโลเฮง+ฟลอราเนย 

วันศุกร์ที ่10 มนีาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ......เอากสุตินโนจวน+อากาทาฮวย+ดอมนิกิปุ่น+อากาทากมิ+เปโตรเพยีร+           
ซาบีนาสนทิ+อนันาราตร+ีเทเรซาส ารวย+ฟรงัซสิสพุล+ฟลิปิสพุรรณ+ฟลิปิสพุ+ีมารอีาสภุา+              
มารอีามะลสิา+เอลซิาเบธมกุดา+ญาติพีน่อ้งตระกลูยุ่นประยงค ์และแพงไพร ี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง 

วันเสารท์ี่ 11 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพนัธ์ (สาย) เป็นเงิน 3,798 บาท 
                                                 (เย็น) เป็นเงิน 1,929 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห ์  เป็นเงิน 985 บาท 

อนันาทองปลวิ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถึง 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ์ เสียชีวิต 1 ราย คือ 
เปโตร เณร   ผลอุดม   หมายเลขสมาชิก 715 สายคุณชนนิทร ์
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม  เชิญชวนพีน่้องร่วมฉลองวัดนักบุญวินเซน เดอ ปอล  เขาขาด 

เวลา 10.30 น. 
2. วนัเสาร์ที ่18 มนีาคม  เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดันกับุญยอแซฟ พนสันคิม  เวลา 10.30 น. 
3. เชิญชวนพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนขนมปัง วันพฤหัสฯศักด์ิสทิธิ์ น้ าเสก ไข่ปัสกา 

โดยสามารถให้เป็นไข่ไกส่ด หรือสมทบเป็นเงิน ทางวัดก็ยินดีครับ 
4. ทางวัดเปิดเรียนค าสอนภาคฤดูร้อนส าหรับเด็กเตรียมรับศีลมหาสนทิ (จบ ป.3) และ   

เด็กเตรียมรับศีลก าลัง (จบ ป.6) โดยจะเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่วนัจันทรท์ี่ 27 
มีนาคม ต้ังแต่เวลา 13.00-16.00 น. กรุณามาเขียนใบสมคัรที่ธุรการวัด 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งท่ี 2) 
ระหวา่ง ยอแซฟ พรชัย  จันทรเ์กต ุบุตรของ ยอแซฟ ณรงค ์และ อกัแนส อมัพร จนัทรเ์กตุ สมรสกบั 
นางสาวจิตราพร ชัยรตันรตัตกุิล บุตรขีอง นายวนิยั ชยัรตันรตัติกลุ  และ นางประไพศร ี  แกว้ทาส ี     
ทัง้สองประสงคจ์ะเข้าสูพ่ธิสีมรส ในวนัเสารท์ี ่11  มนีาคม เวลา 10.30 น. ณ วดันกับุญฟลิปิและยากอบ 
หัวไผ ่(ทา่นใดเหน็วา่มข้ีอขัดขวาง กรณุาแจ้งทีคุ่ณพอ่เจ้าอาวาสทราบ) 

เวรผู้ถวายเครือ่งบูชามิสซา   
อาทิตย์นี ้เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
อาทติย์หนา้  สปัดาหท์ี ่3 เทศกาลมหาพรต คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนประชาสงเคราะห ์เป็นเจา้ภาพ 

โรงเรยีนประชาสงเคราะห ์หวัไผ่ ขอขอบพระคุณผู้สนบัสนนุจัดไฟโซลาเซลลบ์รเิวณหนา้โรงเรยีน 
1. คุณวิหาร   ยุ่นประยงค์  5,000 บาท 2. คุณโชดึก เจริญวัฒนวิญญ ู 3,000 บาท 
3. คุณสุชาดา ตรงกับใจ  2,000 บาท 4. คุณพวงสุวรรณ พันธ์มะม่วง  1,000 บาท 
5. คุณเฉลิมชัย  พรประสิทธนิัย  1,000 บาท 6. คุณเอื้อมพร ตรงกับใจ  500 บาท 
7. คุณพรพิมล แซ่ปึง  500 บาท 

รายไดจ้ากการจัดเก็บตลาดนดัวดัหวัไผ่ ประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์
ตลาดนดัวดัหวัไผ่ 1 รวมยอดรายไดค้งเหลอื  37,850 บาท   ยอดบรกิารสขุา  1,400  บาท 
ตลาดนดัวดัหวัไผ่ 2 รวมยอดรายได้คงเหลือ 4,730 บาท  ยอดบรกิารสขุา 188 บาท 
หมายเหต ุ : หัก 30% ของรายได้คงเหลอื เข้าสภาอภบิาลส าหรบังานกจิกรรม และโครงการของสภาฯ  
(เข้าวดั 26,495+1,400+3,311+188  บาท    เข้าสภาอภบิาล 11,355+1,419 บาท) 


