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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1672 วันอาทิตย์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022 
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

พระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่า “จงแล่นเรือออกไปที่ลึกและลงวอนจับปลาเถิด”  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 5 : 1-11 
 วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยนเนซาเรท ขณะที่ประชาชน
เบียดเสียดรอบพระองค์เพ่ือฟังพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสอง
ล าจอดอยู่ริมฝั่ง ชาวประมงก าลังซักอวนอยู่นอกเรือ พระองค์จึงเสด็จลงเรือล าหนึ่งซึ่ง
เป็นของซีโมน ทรงขอใหเ้ขาถอยเรอืออกไปจากฝัง่เลก็นอ้ย แลว้ประทบัสัง่สอนประชาชนจากเรอืนัน้ 
 เมื่อตรัสสอนเสร็จแล้ว พระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่า “จงแล่นเรือออกไปที่ลึกและ
หย่อนอวนลงจับปลาเถิด” ซีโมนทูลตอบว่า “พระอาจารย์ พวกเราทํางานหนกัมาทัง้คนืแล้ว 
จับปลาไม่ได้เลย แต่เมื่อพระองค์มีพระดํารัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน” เมื่อท าดังนี้แล้ว 
พวกเขาจับปลาได้จ านวนมากจนอวนเกือบขาด เขาจึงส่งสญัญาณเรยีกเพ่ือนในเรอือีกล าหนึง่
ให้มาช่วย พวกนั้นก็มาและน าปลาใส่เรือเต็มทั้งสองล า จนเรือเกือบจม 
 เมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้  จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้า ทูลว่า 
“โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด พระเจ้าข้า เพราะขา้พเจา้เปน็คนบาป” เพราะเขาและคนอ่ืน  ๆ   
ที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากท่ีจับปลาได้มากเช่นนั้น ยากอบและยอห์น บตุรของเศเบด ี
ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่า 
“อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไป ท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์” เมื่อพวกเขาน าเรือกลับถึงฝั่ง 
แล้วละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์  

 
 

 
สวัสดีครับพ่ีน้องทุกๆ ท่าน พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ พระเยซูเจ้าตรัส

กับซีโมนว่า “จงแล่นเรือออกไปที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิด” 
แรกทีเดียวนักบุญเปโตรคงจะไม่ค่อยเห็นด้วย  คงคิดในใจว่าเป็นค าแนะน าที่ไม่

ชาญฉลาด พวกเขาเป็นชาวประมงมานาน มีประสบการณ์มากกว่าพระเยซูเจ้า  ซึ่งอาชีพ
ของพระองค์เป็นช่างไม้ จึงทูลว่า “พระอาจารย์ พวกเราทํางานหนักมาทั้งคืนแล้ว       
จบัปลาไมไ่ดเ้ลย” แตแ่ลว้กเ็ปลีย่นใจจงึทลูตอ่ไปวา่ “แตเ่มือ่พระองคม์พีระดํารสั ขา้พเจา้กจ็ะลงอวน” 

ปรากฏว่าการลงอวนอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีพระเยซูเจ้าทรงเฝ้าดูอยู่ด้วย ประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างมาก เกินความคาดฝัน เรือล าเดียวไม่เพียงพอจะบรรจุปลา ต้องส่ง
สัญญาณเรียกเรืออีกล าหนึ่งให้มาช่วย 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ มีข้อคิดเตือนใจเราหลายเรื่อง โดยที่เราสามารถน ามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน เราทุกคนมีหน้าที่การงานที่ต้องกระท าอยู่แล้ว ถ้าเรามีความมานะ
พากเพียรพยายาม มีความอดทน เสมอตน้เสมอปลาย แมบ้างครัง้เปน็งานทีเ่ราตอ้งทุม่เทหนัก 
เปรียบคล้ายการแล่นเรือไปในที่ลึก แต่เราก็ท าสม่ าเสมอ ไม่ย่อท้อ หรือหยุดชะงัก หรือ
ระงับมันไปเสียก่อน  บวกกับการสวดภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้า  
เชื่อเถิดครับว่าเราจะพบกับความส าเร็จอย่างสูง เกินความคาดฝันทีเดียว 

 ดังนั้น ความพยายามตามประสามนุษย์ บวกกับความช่วยเหลือจากพระเจ้า  
จะกลายเป็นพลังที่ไม่มีสิ่งใดมาเอาชนะได้  หรือพูดง่ายๆ ถ้าเราเพ่ิมพลังหรืออ านาจของ
การภาวนาเข้าไปในการท าอย่างต่อเนื่อง  และด้วยความเอาใจใส่ก็จะเป็นการผสานพลัง
ที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง  ยากจะมีสิ่งใดมาเอาชนะได้      
  

 
ขอพระเจ้าอวยพร 

     คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่6 กุมภาพันธ์ 2022 

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณขจิตศักด์ิ-คุณโสภิษ     
ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย 
ดีศรี+ครอบครัวบุญชูสวัสด์ิ และครอบครัวกอบโกย+ครอบครวัคุณลําดวน แพงไพรี+
ครอบครัวคุณอุทัย  ผ่องแผ้ว+ครอบครัวรุ่งเรือง+สุขภาพของ มาร์ธา วิเชียร ขมเล็ก+
ครอบครัวป้าทับทิม-ลุงแฟง ลูกๆ หลานๆ+คุณธวัชชัย  เรืองอําพร 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                  
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+ 
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อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                  
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+  
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+    
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้ง
ตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ก๋งซุ่น+
ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+        
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+    
อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ ์
และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+             
อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+         
เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+        
คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+  
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+        
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+          
ยอแซฟชูชาติ+มาทิลดาเต้าเล๊ียบ   บุญชูสวัสด์ิ (ครบ 100 วัน)+มาการีโอประดัง   
กอบโกย (ครบ 100 วัน)+เบเนดิกโตอยู่+อักแนสเป้า+ม.มักดาฯสรัญญา+เปโตรอั๋น+       
ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบิร์ทสนชัย+      
น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมทรง+ฟิลิปเล็ก+ยอแซฟแดง+มารีอาทองคํา+ฟรังซิสวิลัย+     
ยากอบธนพัฒน์+ยอแซฟยิ้ม+ฟิลิปสงวน+เทเรซากิมเสียง+อากาทาจําเนียร+              
ยออากิมทินพร+ยอแซฟสมภพ+สเตฟาโนดําริ+เปโตรหลุยส์+มารีอาเล็ก+เทเรซามารี+  
เทเรซาบุญเทียน+เทเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุ่ม+ยอแซฟเอ็งเตี้ยง+            
มารีอากมิย้ง+คุณพ่อสเตเฟนวินัย+ดอมินิโกหรั่ง+เทเรซาสายหยุด+เปโตรสมภพ+            
ทิโมธีวิชัย+เทเรซาบุญช่วย+ฟรังซิสโกสง่า+มคีาแอลต๋ี+อักแนสถนอม+พ่อมาก-แม่บุญส่ง 
ม่วงขาว+ยอแซฟแอน+ลูซีอาชมุพัก+อาซีเนียว+ซิลเวสแตร์รําพัน+อักแนสสุขุม+     
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
 

วันอาทิตย์ที่ 6 กมุภาพันธ์ (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+       
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คณุสมเชาว ์  ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+              
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุชวลติ          
วทานิยานนท+์ครอบครวัคณุประนอม  คเูอนิ+โทมสัณรงค+์มารอีาประยรู+             
ยอแซฟนิรนัดร+์มารอีานนัทดิา+นายสมชาต ิหนูงาม+ครอบครวัคณุกมลพร  พรงาม+
โมทนาคณุแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์และนกับุญอนัตน 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 

เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+            
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+               
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ์+เทเรซาลาํพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+        
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+                 
องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์
อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+    
เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุ่นประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+
มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+
ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัประชา หนูงาม+
อนันานาตยา+ญาตผิูล้่วงลบั+คณุพอ่เกโก+ฟรงัซสิสมพงษ์ พรงาม+มารอีาเชื่อม+     
ยอแซฟอ่อน+ยอแซฟขวญัชยั+มาเซอรย์เูลยีน+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+            
คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+     
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+         
มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกล่ิน+วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+              
ฟิลิปสัมฤทธ์ิ+ยากอบประดิษฐ+์ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+                       
มารีอาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+                    
เปาโลวรายทุธ+ญาติพี่นอ้งตระกลูดีศรี และหนูงาม ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+               
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ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลี้ยง+ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+        
อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+        
เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+โรซาขวญัใจ+     
มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอําพล+เปโตรฮกลง้+          
ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายุพา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+
ย.บปัตสิต์สทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลุย+
มารอีาพนิ+ยวงขาํ+มารอีาลว้น+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+           
โทมสัสมหมาย+ยอหน์ บปัตสิตนิ์ทา+ยอแซฟชาย+มารอีางว้น+ยวงสวสัดิ+์มารอีาชดิ+
ยอแซฟธงชยั+ยอแซฟเอกราช+เปโตรสวง+ยอหน์บอสโกชาตร+ีเปโตรจอืเซยี+       
อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+              
เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+       
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+
ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+
เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์ยอหน์ชชัวาฬ+เปโตรศริศิกัดิ+์         
มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจาํปา+
นายพรชยั  จาํปีรตัน์+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร เอีย่มสะอาด และลีกุ้ล ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+ยอแซฟเหลีย่น+มารอีาเงก็+มารอีาหล+ีเทเรซายุพนิ+ม.มกัดาฯสม้ลิม้+
ฟิลปิสรุนิทร+์มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+ยอแซฟประเทอืง+เยโรมปลัง่+อนันาไร+
ญาตพิีน้่องตระกลูหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุ๊ย+อนันาพว่ง+
ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิช่วง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+          
ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบ๊วย+               
ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์              
เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+            
มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์ 
เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์        
เปาโลอนนัตชยั  วงษ์แกว้+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+                          
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อากาทาขนุทอง+เบเนดกิต์บรรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ์      
สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+
อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกุล+สเตฟาโนสาํรวย+เปโตรสมชาต+ิ                        
เปโตรสมชาย+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่องตระกลู
ไหลไผท่อง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟรงัซสิหลา+เทเรซาบุญเทยีน+ยอแซฟเลื่อน+   
อนัเดรพนอ+โรซาสมทรง+อนัตนโสภณ+เปาโลวนัชยั+ม.มกัดาฯบุหลัน่+                
เปโตรพทิยา+เปโตรป ัน่+ม.มกัดาฯสละ+ยอแซฟนพรตัน์+เยโนเวฟานยันา+            
เวโรนีกาบุหงา+อนันาราตร+ีวญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 6 กมุภาพันธ์ (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ-์คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 

ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพี่น้องตระกูลเรอืนงาม และทองเหลอืง ท่ี
ลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+
มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมกีวา+ม.มักดาฯ อํานวย+      
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+                 
มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่         
เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง   ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก  บุญเสริม+                 
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+    
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+          
ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+     
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ฟิลิปเล็ก  หนูงาม+เปโตรชม+     
มารีอาปรางค์+ม.มักดาฯแพร+เปาลาประยูร+เปโตรอั๋น+โรเบิร์ตสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+  
เอากุสตินโนประโยชน์+มอริสกิมซัว+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+              
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 13 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา  
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
3. วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น.   

ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์) วาระหนึ่งที่ส าคัญ คือ 
พิจารณาเรื่องพิธีเสกสุสาน (4-5 มี.ค.) พ่ีน้องคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ พูดคยุ
กับสมาชิกสภาฯได้ครับ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 29 มกราคม   เป็นเงิน 1,320 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม  (สาย)  เป็นเงิน 3,600 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 2,103 บาท 
  วันอังคารที่ 1 มกราคม (วันตรุษจีน) เป็นเงิน 6,254 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,920 บาท 


