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พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“พระองค์เสดจ็เขา้ไปจับมอืนาง พยงุใหล้กุขึน้ นางกห็ายไข ้และรบัใชท้กุคน” 
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พระวรสารนักบุญมาระโก มก 1 : 29-39 
 ทันทีท่ีออกจากศาลาธรรม พระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูว์พร้อม
กับยากอบและยอห์น มารดาของภรรยาซีโมนกําลังนอนป่วยเป็นไข้อยู่ เขาจึงทูลพระองค์
ให้ทรงทราบทันที พระองคเ์สดจ็เขา้ไปจบัมอืนาง พยุงให้ลุกขึ้น นางกห็ายไข ้นางจงึรบัใชท้กุคน 
 เย็นวันนั้น   เมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว   มีผู้นําคนป่วยและคนถกูปศีาจสงิมาเฝา้พระองค ์ 
คนทั้งเมืองมารวมกันที่ประตู  พระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่างๆให้หาย       
ทรงขับไล่ปีศาจออกไป แต่ไม่ทรงอนุญาตให้มันพูด เพราะมันรู้จักพระองค์ 
 วันต่อมา พระองค์ทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่  เสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงัดและ    
ทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่น ซีโมนและผู้ที่อยู่กับเขาตามหาพระองค์ เมื่อพบแล้ว จึงทูล
พระองค์ว่า “ทุกคนกําลังแสวงหาพระองค์” พระองค์ตรัสตอบว่า “เราไปที่อ่ืนกันเถิด  
ไปตามตําบลใกล้เคียง เพ่ือจะได้เทศน์สอนที่นั่นด้วย เพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้” 
พระองค์จึงเสด็จไปเทศน์สอนตามศาลาธรรมทั่วแคว้นกาลิลี ทรงขับไล่ปีศาจด้วย 

 

 
พ่ีน้องครับ 
 ปนีีพ้ระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ประกาศใหเ้ปน็ ปแีหง่นกับญุโยเซฟ (8 ธ.ค. 2020 -  8 ธ.ค. 2021) 
โอกาสครบ 150 ป ีแหง่การประกาศให ้“นกับญุโยเซฟเปน็องคอุ์ปถมัภข์องพระศาสนจกัรสากล” 
 เราทราบจากพระคัมภีร์ว่า นักบุญโยเซฟเป็นช่างไม้ เป็นคู่หมั้นของพระนางมารีย์ 
เป็นผู้ชอบธรรม กล้าหาญ ซื่อสัตย์ พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
ที่มอบหมายท่านให้เป็นผู้ปกป้องดูแลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งท่านแม้จะมีความกลัว แต่ได้
นบนอบปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้า ด้วยความเชื่ออย่างเงียบๆ 
 พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ มีความศรทัธาเปน็พเิศษตอ่ทา่นนกับญุโยเซฟ พระองค์ตรัสว่า 
 “ข้าพเจ้าต้องการบอกกับท่านเป็นการส่วนตัวว่า ข้าพเจ้าชอบนักบุญโยเซฟมากๆ 
เพราะท่านเป็นคนที่เข้มแข็งและเงียบ บนโต๊ะทํางานของข้าพเจ้ามีรูปปั้นนักบุญโยเซฟ
บรรทม เมื่อในขณะที่ท่านหลับ ท่านยังได้ช่วยเฝ้าระวังพระศาสนจักร  และเม่ือข้าพเจ้ามี
ปัญหา หรือความยุ่งยาก ข้าพเจ้าจะเขียนสิ่งต่างๆ เหล่านั้นลงบนแผ่นกระดาษเล็กๆ แล้ว
วางไว้ใต้รูปนกับญุโยเซฟ ขา้พเจา้ขอใหท้า่นฝนั และชว่ยสวดภาวนาสําหรบัปญัหาตา่งๆ  เหลา่นัน้” 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021 

วันเสาร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ (มสิซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธ์ิ+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี     
ดีศรี+คุณขจิตศักดิ-์คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิม้ประเสริฐ+           
ครอบครัวคุณสมคิด   เอีย่มสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+  
คุณวันทนา ทองเหลือง+คณุกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวคุณลําดวน  แพงไพรี 
และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มักดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วิมล+ยอแซฟประสิทธ์ิ+เปาโลเชาวลิต+          
ยากอบประพรึก+ฟรังซสิเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+เปโตรไล่ใช้+         
โรซาทองอยู+่เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+           
ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+เซซลีีอากิมเซยีน+               
ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+ฟรงัซิสโกวิชัย+        

 “ข้าแต่ท่านผู้พิทักษ์พระผู้ไถ่ ภัสดาของพระแม่มารีย์พรหมจารี พระเจ้าทรงมอบ
พระบุตรแต่พระองค์เดียวแก่ท่าน พระแม่มารีย์ทรงวางพระทัยในท่าน พระเยซูคริสต์
ทรงรับสภาพมนุษย์พร้อมกับท่าน  
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ โปรดแสดงว่าท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้าด้วย โปรดชี้นํา
พวกเราในหนทางแห่งชีวิต โปรดวิงวอนขอพระหรรษทาน พระเมตตา และความกลา้หาญ
เพ่ือพวกเรา และโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกประการเทอญ อาแมน” 

สมเดพ็ระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 
สมณลขิติ “ดว้ยหวัใจพระบดิา - PATRIS CORDE” 

การประกาศปนีกับญุโยเซฟ 
 

ขอพระอวยพรพ่ีนอ้ง 
คณุพ่อทรงวฒุ ิ  วงษส์ริโิรจน ์
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ออกุสติโนบญุช่วย+ยอแซฟวโิรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+          
มีคาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+       
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรูญ+           
โทมัสประยงค์+มารีอาลาํเจยีก+ฟรังซสิกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+   
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนยี์+         
มารีอาอนงค+์มารีอาจําป+ีเทเรซามาลี+เปโตรจือเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอ้ียวฉนั+
ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเสง่+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+             
ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+เปาโลวิชยั+เซบาสเตียนวิเชียร+               
ฟรังซสิเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+              
มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทัย+ฟลิิปนิรันดร์+
เปาโลเลีย่ม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+         
ฟรังซสิโกผัน+ยอห์น บปัติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+                    
ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาตพิี่น้องตระกูลขมเล็ก ท่ีล่วงลบัไปแล้วทุกดวง+ออกัสตินวิชา+     
อานาสตาเซียประวัต+ิเทเรซาวิไลลักษณ+์ญาตพิี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลับไป
แล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+                  
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+เทเรซาบุปผา   มีศรี (ครบ 100 วัน)+
ฟิลิปเล็ก+เปโตรชม+มารีอาปรางค์+เปโตรอ๋ัน+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+                        
เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+มอริสกิมซัว+โทมัสจรูญ+อลัเบิร์ทสนชยั+      
น.ส.กนกวรรณ+เปโตรอ๋ัน+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน+์        
เปาลาประยูร+อลัเบิร์ทสนชยั+น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมทรง+ฟลิิปเล็ก+          
เปโตรเจยีม+มารีอาห่อ+เปโตรจํานง+อากาทาจ าเนียร   รุ่งเรือง (ครบ 2 ปี)+        
เปโตรหลยุ+มารีอาเล็ก+เทเรซามารี+เทเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุ่ม+     
ยอแซฟเอง็เตี้ยง+มารีอากิมยง้+คุณพ่อสเตเฟนวนิัย+ดอมนิิโกหรั่ง+เทเรซาสายหยดุ+
เปโตรสมภพ+วิญญาณผูล้่วงลับในสสุานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+          
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถงึ 
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วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์   ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครัวคุณสุชิน+ 
คุณสุภาพร+คุณภคพร  ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์ 
และลูกๆหลานๆ+ครอบครัวคุณชลูด   เทศวิลัย+โทมัสณรงค์+มารีอาประยูร+           
ยอแซฟนิรันดร์+มารีอานันทิดา+นายสมชาติ   หนูงาม+โมทนาคุณแม่พระ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+                 
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+            
ยอแซฟวินิจ+เรมียีโอประดิษฐ์+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+
เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพ่ีน้องตระกูล   
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติ
พ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+  
อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+
เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ  ยุ่นประยงค์+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+
คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+      
เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+
วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+    
ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+    
หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และ
หนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรแย้ม+ฟิลิปเยิ้ม+อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+
เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+มารีอาบุญช่วย+ฟรังซิสชื่น+มารีอาทองใบ+มารีอาลัดดา+   
เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+มอนิกาชัญญาพันธ์+เปโตรสุทัศน์+ยวงบุญเรือง+                     
ม.มักดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+ด.ช.สิทธิพงษ์+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+    
อันนายุพิน+ยากอบประพรึก+ยอห์นวิมล+ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซากิ่งแก้ว+ 
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ฟิลิปบุญล้อม+ยอแซฟจาก+ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก 
และคงทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาลัดดา+เปโตรทนงศักดิ์+มีคาแอลตี๋+     
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิตร+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+        
อันเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+ย.บอสโกดุสิต+นิโคลัสยรรยง+        
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+
ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+อิกญาซีโอวัชรินทร์+ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+           
มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+เปโตรหลวงสี+เยโนเวฟาทองดี+มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซี้ยม+
ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+
ฟิลิปเหลือ+เซซีเลียถวิล  คําดี+เปาโลฮวด+กาทารีนาเตียน+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+       
ยอแซฟกิมฟู+มารีอาอํ่า+ฟรังซิสโกโนแรน+อากาทาขุนทอง+เบเนดิกต์บรรจบ+         
ดอมินิกโกสงคราม+ฟรังซิสโกประจักษ์ สมบูรณ์นิตย์+ญาติพ่ีน้องตระกูลสมบูรณ์นิตย์ ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเต็ด+อักแนสจีน+เซซีเลียบรรจง เสริมสกุล+                
ยอแซฟเหลี่ยน+มารีอาเง็ก+มารีอาหลี+เทเรซายุพิน+ม.มักดาฯส้มลิ้ม+ฟิลิปสุรินทร์+    
มารีอากิมเสียง+มารีอาชิน+ยอแซฟประเทือง+เยโรมปลั่ง+อันนาไร+ญาติพ่ีน้องตระกูล
หนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์ เรือนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+   
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+        
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+             
มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่    
เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+              
ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+      
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 



 

7 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัและบรกิารสขุาตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจําเดอืนมกราคม 
อาทติยท์ี ่3 มกราคม  7,450 บาท   อาทติยท์ี ่10 มกราคม   9,760 บาท  
อาทติยท์ี ่17 มกราคม 9,520 บาท   อาทติยท์ี ่24 มกราคม 10,000 บาท  
อาทติยท์ี ่31 มกราคม 10,000 บาท  
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน 46,730 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  1,800 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง  (เขา้วดั 32,711+1,800 บาท  เขา้สภาอภบิาล 14,019 บาท) 
 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(30 มกราคม - 4 กมุภาพนัธ ์2021) 
เสาร์ที่ 30 มกราคม  800 บาท อังคารท่ี 2 กุมภาพันธ์ 1,160 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ์ 980 บาท 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 2,940 บาท ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  522 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,058+522 บาท เขา้สภาอภบิาล  882 บาท) 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 14 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
2. ขอประกาศเปิดให้สัตบุรุษเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 
เป็นต้นไป โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
และสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3 วนัอาทติยท์ี ่7 กมุภาพันธ ์หลงัมสิซาสาย ขอเชญิผูน้ําและผู้ประสานงานวิถีชุมชนคริสตชน
ของแต่ละเนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4. ในปีนี้ทางวัดของดมิสซา ในโอกาสวันตรุษจีน 
5 เชิญชวนพี่น้องนําใบลานเก่ามาให้ทางวัด เพ่ือเตรียมทําเถ้าสําหรับวันพุธรับเถ้า  
6. ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นวันพุธรับเถ้า มีมิสซาที่สุสาน เริ่มสวดเวลา 19.00 น. 
7. ขอเลื่อนการเสกสุสานประจําปี 2021 ในปีนี้ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย และจะมีการประชาสัมพันธ์ วันและเวลาของ
การเสกสุสานให้ทุกท่านทราบภายหลัง 
ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคุณพ่ีน้องที่ทําบุญบูรณะวัดหลังปัจจุบัน 
 1. คุณพรพิมล   แซ่ปึง     3,000 บาท 
 2. ครอบครัวคุณวินัย - คุณเอ้ือมพร   ตรงกับใจ  1,200 บาท 
 3. ครอบครัวคุณณรงค์ - คุณประยูร   หนูงาม  1,000 บาท 
 4. คุณพรพิไร   กู้ชาติ     5,000 บาท 
 5. ครอบครัวคุณวรพงษ์ - คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 1,000 บาท 
 6. คุณบุญไทย   แซ่พู     200 บาท 
 7. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4 ราย รวม   15,200 บาท 
 8. คุณสําราญ  กู้ชาติ     5,000 บาท 


