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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 4:5-15,19ข-26,39ก,40-42 
 เวลานัน้ พระเยซเูจา้เสด็จมาถึงเมอืงหนึง่ในแควน้สะมาเรยีชือ่สคิาร ์ใกลท้ีดิ่นทีย่าโคบยกให้โยเซฟ
บุตรชาย ทีน่ัน่มบ่ีอน้้าของยาโคบ พระเยซเูจา้ทรงเหนด็เหนือ่ยจากการเดินทาง จงึประทบัทีข่อบบ่อ 
ขณะนัน้เป็นเวลาประมาณเทีย่งวนั หญิงชาวสะมาเรยีคนหนึง่มาตักน้้า พระเยซเูจา้ตรสัแกน่างวา่ “ขอน ำ้ด่ืม
สกัหนอ่ยเถิด” บรรดาศษิย์ของพระองคไ์ปซือ้อาหารในเมอืง หญิงชาวสะมาเรยีทลูพระองคว์า่ “ทำ่นเป็นชำวยิว 
ท้ำไมจงึขอน ้ำด่ืมจำกดิฉันซึง่เป็นชำวสะมำเรยี” เพราะชาวยิวไมติ่ดต่อกบัชาวสะมาเรยีเลย 
  พระเยซเูจา้ตรสัตอบนางวา่ “หากทา่นรูจ้กัของประทานของพระเจา้ และรูจ้กัผูท้ีบ่อกทา่นวา่ 
“ขอน ้ำด่ืมสกัหนอ่ยเถิด” ทา่นคงกลบัเป็นผูข้อ และผูน้ัน้จะให้ “น ้ำทีใ่ห้ชวีติ” แกท่า่น 
 นางจงึทลูวา่ “นำยเจำ้ข้ำ ทำ่นไมม่ถัีงตักน ้ำ และบ่อกล็กึมำก ทำ่นจะเอำน ้ำทีใ่ห้ชวีติ มำจำกไหน 
ทำ่นย่ิงใหญ่กวำ่ยำโคบ บรรพบุรษุของเรำหรอื ยำโคบให้บ่อน ้ำนี แกเ่รำ ยำโคบลกูหลำนและฝงูสตัวก์ไ็ด้ด่ืมน ้ำ
จำกบ่อนี ” 
 พระเยซเูจา้ตรสัตอบวา่ “ทกุคนทีด่ื่มน ้ำนี จะกระหำยอกี แต่ผูท้ีด่ื่มน ้ำซึง่เรำจะให้นั น จะไมก่ระหำย
อกีเลย น ้ำทีเ่รำจะให้เขำจะกลำยเป็นธำรน ้ำในตัวเขำ ไหลรนิเพือ่ชวีตินรินัดร” 
 หญิงนัน้จงึทลูวา่ “นำยเจำ้ขำ โปรดให้น ้ำนั นแกดิ่ฉันบ้ำง เพือ่ดิฉันจะไมต้่องกระหำยหรอืต้องมำ
ตักน ้ำทีน่ีอ่กี ดิฉันเห็นแลว้วำ่ทำ่นเป็นประกำศก บรรพบุรษุของเรำเคยนมสักำรพระเจำ้บนภเูขำนี แต่ทำ่น
พดูวำ่ สถำนทีส่้ำหรบันมสักำรพระเจำ้คอืกรงุเยรซูำเลม็”  
  พระเยซเูจา้ตรสัแกน่างวา่ “นำงเอย๋ เชือ่เรำเถิด ถึงเวลำแลว้ทีท่ำ่นทั งหลำยจะนมสักำรพระบิดำเจำ้
ไมใ่ชเ่ฉพำะบนภเูขำนี  หรอืทีก่รงุเยรซูำเลม็ ทำ่นนมสักำรพระเจำ้ทีท่ำ่นไมรู่้จัก แต่เรำนมสักำรพระเจ้ำ
ทีเ่รำรูจ้กั เพรำะควำมรอดพน้มำจำกชำวยิว แต่จะถึงเวลำ คอืเวลำนี  เมือ่ผูน้มสักำรแทจ้รงิจะนมัสกำร
พระบิดำเจำ้เดชะพระจติเจำ้ และตำมควำมจรงิ เพรำะพระบิดำทรงแสวงหำผูน้มสักำรพระองคเ์ชน่นี   
พระเจำ้ทรงเป็นจติ ผูท้ีน่มสักำรพระองค ์จะต้องนมสักำรเดชะพระจติเจำ้ และตำมควำมจรงิ” 
 หญิงผูน้ัน้จงึทลูวา่ “ดิฉันรูว้ำ่พระเมสสยิำห์คอืพระครสิต์ก้ำลงัจะเสด็จมำ และเมือ่เสด็จมำ 
พระองคจ์ะทรงแจง้ทกุเรือ่งให้เรำรู”้ พระเยซเูจา้ตรสัวา่ “เรำเป็นผูน้ั น เรำทีก่้ำลงัพดูอยู่กบัเธอ”  
 ชาวสะมาเรยีหลายคนจากเมอืงนัน้มคีวามเชือ่ในพระองค ์ เมือ่ชาวสะมาเรยีมาเฝา้พระองค์แล้ว 
กว็อนขอให้ประทบัอยู่กบัเขา พระองคป์ระทบัอยู่ทีน่ัน่สองวนั คนที่มีความเชื่อเพราะพระวาจาของพระองค์
มจี้านวนมากข้ึน เขากลา่วแกห่ญิงผูน้ัน้วา่ “เรำมคีวำมเชือ่ไมใ่ชเ่พรำะค้ำพดูของทำ่นอกีแลว้ เรำเองได้ยิน
และรูว้ำ่ พระองคเ์ป็นพระผูไ้ถ่ของโลกโดยแทจ้รงิ”  
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สวัสดีครับทุกๆ ท่าน เรามาถึงสปัดาห์ที ่3 ในเทศกาลมหาพรต พระวาจาของพระเจา้วันนี้

ได้น้าเสนอพระเยซูเจ้าผู้เป็น “น  าทรงชีวิต” ซึ่งสามารถดับความกระหายและน้าความสุข
มาสู่ผู้ก้าลังกระหาย เราแต่ละคนเป็นเหมือนหญิงชาวสะมาเรียในพระวรสารทีต้่องการสิง่ซึง่น้า
ความสุขแท้ในชีวิต เราจึงมาที่นี่ทุกสัปดาห์เพื่อพบพระเยซูเจ้า ผู้ เป็นแหล่งน้้าทรงชีวิต
ที่สามารถเติมเต็มสิ่งที่เราขาดให้เป่ียมล้น 

บทอ่านที่หนึ่ง  ความไม่พอใจของประชากรอิ ส ร า เ อลที่ ต้ อ งม าล้ า บาก
ในถ่ินทุรกันดาร ขาดน้้า ขาดอาหาร ท้าให้พวกเขาสงสัยว่าพระเจ้ายังทรงประทับอยู่กับ
พวกเขาหรือเปล่า พระเจ้าได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่พวกเขา โดยจดัหาน้้า
ส้าหรับพวกเขา น้้าจากหินแสดงถึงน้้าแห่งศีลล้างบาป และพระเจ้าทรงเป็นแหลง่น้้าทรงชวีติ 

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้แสดงให้ชาวโรมเห็นว่าพระเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
ความรักย่ิงใหญ่ต่อมนุษยชาติ ด้วยความจริงที่ว่าพระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพื่อเราขณะที่เราเป็นคนบาป แสดงถึงความเอาพระทัยใส่ของพระเจ้าต่อเรา ความซื่อสัตย์
ของพระองค์ได้แสดงให้เราเห็นในงานไถ่กู้มนุษย์ ความรักของพระองค์ไม่มีวันจบสิ้นและ
จางหาย 

หญิงชาวสะมาเรียในพระวรสารเป็นตัวแทนของเราแต่ละคน ที่ต้องการความรัก
และการให้อภัย มีเพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้นที่สามารถดับความกระหายในใจเราได้ สามารถ
เติมเต็มความต้องการในชีวิตของเรา ด้วยความรักย่ิงใหญ่และการให้อภัยไม่สิ้นสุดของ
พระองค์ เรามาวัดร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์เพราะเราหิวกระหายองค์พระเจ้า 
ในพระวาจาทรงชีวิต  ที่ตรัสกับเรา ในศีลมหาสนิทที่ประทานพระกายเป็นอาหารเลี้ยง
วิญญาณของเรา หากเราไม่ได้ฟังและน้าพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติ และรับพระองค์
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเรา 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท ์ ตันชัย 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023 

วันเสาร์ที ่11 มีนาคม (มิสซาค่้า เวลา 19.00 น.) 
สขุส้าราญ...เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ี ดีศร+ีคณุชยัณรงค+์             
คณุขจติศกัด์ิ+คณุภรูณัิฐ  ดีศร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิ มประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัด์ิ-คณุสวุรรณำ 
ยุ่นประยงค+์ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มส้ำอำง+ครอบครวัเอำ้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนำ 
ทองเหลอืง+คณุกลัยำ-คณุสมชำย  ดีศร ี
อทุศิใหผู้้ลว่งลบั...ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดำฯบุญชว่ย+ยอห์นวมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปำโลเชำวลติ+      
ยำกอบประพรกึ+ฟรงัซสิเสนำะ+เปำโลเทยีนฮก+ม.มกัดำฯบุญมำ+มคีำแอลต๋ี+อกัแนสถนอม+         
โทมสัวมิล+มำรอีำสจุติ+เทเรซำวริชั+ยวงโสภณ+เทเรซำลดัดำ+เปำโลสชุำติ+อนัเดรสมชยั+                 
ลชูอีำจริำภรณ์+ย.บอสโกจรญู+โทมสัประยงค+์มำรอีำล้ำเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มำรอีำเลก็+เปโตรฮวง+    
อนันำเกยีว+ย.บัปติสต์นยิม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มำรอีำประยงค+์เทเรซำสนุย์ี+                 
มำรอีำอนงค+์มำรอีำจ้ำปี+เทเรซำมำล+ีมำรอีำวภิำพร+เปโตรฟำย+มำรอีำพริ ง+เปโตรชุน้+                
มำรอีำทองสขุ+เปำโลมำ้น+กำทำรนีำชั น+ยวงประสงค+์มคีำแอลฤทยั+ฟลิปินรินัดร+์เปำโลเลีย่ม+       
เซซลีอีำสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปำโลวำสนำ+ยำโกเบสมบูรณ์+ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซำบัญญัติ+         
ยอห์น บัปติสต์กำลนำน+กำทำรนีำโสมนสั+รอ็คธนัวำ+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆรำชแจง+                    
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอำกสุตินโนรอด+โรซำเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟำโนพชร+ยอแซฟโหงว+ 
โรซำเฉย+ย.บัปติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+คำธำรนีำไฉน+โทมสัประสำน+ยำโกเบหล+ีเทเรซำเงก็+              
ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดิษฐ+์มำรอีำบรรจง+เปโตรบุญม+ียอแซฟชชูำติ+ยวงเทยีนสือ่+มำรอีำเอีย่ม+   
ยำโกเบสทุธ+ิสตีเฟนวฒันำ+ยอแซฟปวณี+ลซูอีำสภุำ+ญำติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้
ทกุดวง+เปโตรเณร  ผลอดุม+วญิญำณผูล้ว่งลบัในสสุำนทกุดวง+วญิญำณในไฟช้ำระ+                
วญิญำณทีไ่มม่ใีครคดิถึง 
วนัอาทติยท์ี ่12 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+ 
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ครอบครวัคณุสงำ่   พรมสำร+เอลซิำเบธ วนัน ี  ศิรพิฒันไพบลูย ์

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+ 

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+์ญำตพิีน่อ้งตระกลูยุน่ประยงค ์ที ่
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ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เบเนดกิตศิ์ลำชยั  ผลอดุม+เทเรซำล  ำพนู+ยอแซฟฮวด+อำกำทำฟกั+                 

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

ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์ยำกอบประพรกึ+ฟรงัซสิเสนำะ+เปำโลฉอย+อนันำเหรยีญ+ยวงสนัน่+            

มำรอีำอบุล+มำรอีำกอแรต็ตสุีทพิย+์ยอแซฟแซฟ+อกัแนสทองใบ+เทเรซำสมจติร+อนัตนประจวบ+        

ยอหน์ บอสโกกระจ่ำง+ยออำกมิบรรจบ+ยวงมำโนช+คณุพ่อเอวเยนบญุช ู ระงบัพษิ+คณุพ่อยอแซฟวนิ  

เจรญิวงศ+์คณุพ่อยอแซฟวโิรจน ์ สมหมำย+คณุพ่อเปำโลเมธ ี วรรณชยัวงศ+์คณุพ่อปสักลัไบลอนพทิกัษ ์ 

โยธำรกัษ+์วณีำ พำนชิ+สำคร พงังำ+สมฤกษ ์พมิพท์อง+วฒันำ จนัทรท์อง+สุภำพงษ ์ แสงแดง+ญำตพิีน่อ้งที่

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

มำรอีำดวงใจ+เปำโลอคัรเดช+อำกำทำจ ำเนยีร+ยออำกมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+ฟรงัซสิโกจีด๊+             

อกัแนสลมเยน็+เทเรซำสมใจ+ยอแซฟสุชำต+ิฟิลปิธรียทุธ+ยอแซฟวนิยั+ฟิลปิประดษิฐ+์ฟรงัซสิอนนัต+์     

มำรอีำวนัทำ+มำรอีำวรำภรณ+์ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยอแซฟมนูญ+เปำโลสำล+ีอนันำแสง+วเิชยีร+ฟรงัซสิวชิำญ+   

ตำเมอืง+ยำยอยู่+เปโตรทองหลอ่+เทเรซำบญุช+ูฟิลปิเหลอื+อำกำทำจ ำเนยีร+ยออำกมิทนิพร+เปำโลเอนิ+     

โรซำสอน+ย.บปัตสิตน์ทิำ+เปโตรกอง+ยออนันำแสวง+ดอมนิกิบำง+อำกำทำสม้เกลีย้ง+มำรธ์ำส ัน้+           

ยอแซฟชำตร+ีเอำกสุตนิโนววิฒัน+์ยอแซฟวมิล+วญิญำณผูล้ว่งลบัในสุสำนทกุดวง+วญิญำณในไฟช ำระ+

วญิญำณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วนัอาทิตยท่ี์ 12 มีนาคม (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สขุส้าราญ...เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันำ   ยุ่นประยงค+์ครอบครวัครเูอญิ                          
อทุศิใหผู้้ลว่งลบั...ฟลิปิปกรณ์รตัน ์ เรอืนงำม+เซซลีอีำสม้ลิ ม+มำรอีำตำบ+เปำโลฉอย+อนันำเหรยีญ+
เปำโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีำนอ้ย+มำรอีำสมจติ+มำรอีำประเทอืง+ญำติพีน่อ้งตระกลูเรอืนงำม  และ
ทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟงด+เซรำฟอีำชะออ้น+ดอมนิกิปุ่น+อำกำทำกมิ+               
ยอแซฟนอ้ย+มำรอีำคลำ้ย+ซำบีนำสนทิ+อำกำทำสนอง+ยวงถวลิ+กำรซ์มีกีวำ+ม.มกัดำฯ อ้ำนวย+     
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปำโลสเุทพ+เปำโลประทปี+มำรอีำนศุรนิทร+์มำรอีำประภำ+             
ฟลิปิบุญเรอืน+ยอแซฟประทวน+พอ่บำ+แมใ่บ+มำรอีำหญิงใหญ่  เอีย่มสะอำด+ยวงชำยกลำง      
ปรชัญำเดชำกลุ+มำรอีำหญิงเลก็  บุญเสรมิ+ญำติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+นโิคลสัยรรยง+เยโนเวฟำประยูร+
ออกสัตินกมิงว้น+เทเรซำจบี+โฟกำชำญ+ม.มกัดำฯกมิก+ีมำรอีำเหลีย่ม+ยอแซฟชั น+ซรีลิสมำน+      
ฟรงัซสิเสนาะ  ขมเลก็ (ครบ 4 ป)ี+เทเรซาก่ิงแก้ว   คงทอง (ครบ 24 ป)ี+ฟลิปิบญุลอ้ม  คงทอง 
(ครบ 13 ป)ี+ฟรงัซสิโกเลก็+อนันำสน+ยอแซฟสมโภชน+์มารต์นิบรรลอื   รุง่เรอืง (ครบ 7 วนั)+         
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ตารางมิสซาประจ าวัน 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม งดมิสซาค่ า *เข้าเงียบพระสงฆ์แขวงหวัไผ่ 

วันอังคารที ่14 มนีาคม งดมิสซาค่ า *เข้าเงียบพระสงฆ์แขวงหัวไผ่ 

วันพุธที ่15 มนีาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ......บาโทโลมวิสพุจน+์ยอแซฟเฉลมิพล+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+นริธุ+นายเจีย๊+    
ยอแซฟแซฟ+อักแนสทองใบ+เทเรซาสมจิตร+อันตนประจวบ+ยอห์น บอสโกกระจ่าง+    
ยออากิมบรรจบ+ฟรงัซิสโกชื้น+ยอแซฟเม่งกัง+มารอีาซิ่วอิม 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ......ยากอบก้าพล+เทเรซากมลวัลย์+ญาติพี่น้องตระกลูมานะสรุางกูล  ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ญาติพีน่้องตระกลูบัวสมบูรณ์+ยอแซฟสมชาติ+บอนฟีาสประทมุ+ยวงส้าราญ 

วันศุกร์ที ่17 มนีาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ......ยวงบัปติสตาชิน้+มารอีากมิลี+้ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+มารอีาปิยนชุ+                   
มารอีาส้าเนยีง+เบเนดิกต์ละออง+เซซลีีอาเหรียญ+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ฟลิิปประสาน 

วันเสารท์ี่ 18 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

อำกำทำนำร+ีเปโตรเวโร+ยำกอบวเิชยีร+ฟรงัซสิวชิำญ+เทเรซำบรรทม+มทัธอีสับุญช+ูอนันำซำรนิทร+์
เปโตรประเสรฐิ+เปำโลสว่น+ยำกอบพำท+ีวญิญำณผูล้ว่งลบัในสสุำนทกุดวง+วญิญำณในไฟช้ำระ+
วญิญำณทีไ่มม่ใีครคดิถึง 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที ่4 มีนาคม     (ค่้า) เป็นเงิน 1,107 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 5 มนีาคม (สาย) เป็นเงิน 3,006 บาท 
                                             (เย็น) เป็นเงิน 1,960 บาท 
  เงินท้าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห ์  เป็นเงิน 740 บาท 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ์ เสียชีวิต 1 ราย คือ 
มาร์ติน บรรลือ   รุ่งเรือง  หมายเลขสมาชิก - สายคุณบุญม ี
(ประเสริฐ+เณร+บรรลอื ครบ 3 รายแล้ว ขอเชิญสมาชิกช าระเงนิตามหวัหน้าสายครับ) 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วนัจันทรท์ี่ 13 - องัคารที่ 14 มนีาคม งดมิสซาค้่า เนื่องจากพระสงฆ์แขวงหัวไผเ่ข้าเงยีบ 
2. วนัพฤหสับดทีี ่ 16 มนีาคม เวลา 09.00 - 12.00 น. อบต.โคกข้ีหนอน รว่มกบัส้านกังานปศสุตัว ์      

อ.พานทอง มาบรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า ท้าหมนัสนุขัและแมว ณ อาคาร 72 ปี ฯ 
3. วนัเสาร์ที ่18 มนีาคม  เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดันกับุญยอแซฟ พนสันคิม  เวลา 10.30 น. 
4. วนัอาทิตย์ท่ี 19 มนีาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ 

เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม 
5. วนัเสาร์ที ่25 มนีาคม  เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดัแมพ่ระรบัสาร ตราด  เวลา 10.30 น. 
6. เชิญชวนพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนขนมปัง วันพฤหัสฯศักด์ิสทิธิ์ น้้าเสก ไข่ปัสกา 

โดยสามารถให้เป็นไข่ไกส่ด หรือสมทบเป็นเงิน ทางวัดก็ยินดีครับ 
7. ทางวัดเปิดเรียนคา้สอนภาคฤดูร้อนส้าหรับเด็กเตรียมรับศีลมหาสนทิ (จบ ป.3) และ   

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

8. เชญิชวนพีน่อ้งท้าบุญซือ้เกา้อี ้1,000 ตัว เพือ่ใชใ้นงานต่างๆ ของวดั ราคาตัวละ 250 บาท ท้าบุญได้ที่
พระสงฆ ์หรอืทีก่รรมการเนนิ 

เวรผู้ถวายเครือ่งบูชามิสซา   
อาทิตย์นี ้คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนประชาสงเคราะห ์เป็นเจ้าภาพ 
อาทติย์หนา้  สปัดาหท์ี ่4 เทศกาลมหาพรต เนนิวดั เป็นเจา้ภาพ 

รายนามผูบ้ริจาคขา้วสารส าหรับผูส้งูอายทุีต้่องการความชว่ยเหลอืประจ าเดือนมีนาคม 
     1. ผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม  400 บาท 2. คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  300 บาท 
     3. ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถุง  4. ครอบครัวคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 
     5. คุณชารี   สมานจิต 1 ถุง  6. ปั๊มน้้ามนัหัวไผ ่300 บาท   
     7. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง 8. ครอบครวัคณุส้าเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     9. ผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท 10. คุณวนัทนา   เอา้เจริญ 500 บาท 
     11. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนูทว ี2 ถุง    12. คุณวนัลภ   วงษ์แก้ว 1,000 บาท 
     13. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท 14. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     15. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท 16. คุณสมหมาย   ทรพัย์มนทูวี 2 ถุง 
     17. คุณสทุร   พยนต์เลิศ   1 ถุง 18. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท 


