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สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“จงรักศัตรู จงท าดีต่อผู้ที่เกลียดชังเรา และจงอวยพรแก่ผู้ที่สาบแช่งเรา” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 6:27-38 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนที่มาฟังพระองค์ว่า “แต่เรากล่าวกับท่าน
ทั้งหลายที่กําลังฟ๎งอยู่ว่า จงรักศัตรู จงทําดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรผูท้ีส่าปแชง่ท่าน 
จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทําร้ายท่าน ผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่ง จงหันแก้มอีกข้างหนึ่ง   
ให้เขาตบด้วย ผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไป จงปล่อยให้เขาเอาเสือ้ยาวไปดว้ย จงใหแ้กท่กุคน
ที่ขอท่าน และอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไป ทา่นอยากใหเ้ขาทําตอ่ทา่นอย่างไร 
ก็จงทําต่อเขาอย่างนั้นเถิด ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทยัของพระเจา้
ได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย ถ้าท่านทําดีเฉพาะต่อผู้ที่ทําดีต่อท่าน ท่านจะ
เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังทําเช่นนั้นด้วย 
 ถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร  
คนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจํานวนเท่ากัน แต่ท่านจงรักศัตรู   
จงทําดีต่อเขา จงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบําเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่ง 
ท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุด เพราะพระองค์ทรงพระกรณุาตอ่คนอกตญัํแูละตอ่คนชัว่รา้ย 
 จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด อยา่ตดัสนิเขา
แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน 
จงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน  
ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นจนล้น เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา    
พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย”  

 
 

 
 “จงเป็นผู้เมตตากรุณา... 

  ดังท่ีพระบิดาของท่านทรงพระเมตตาเถิด” 
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา เหลืออีกเพียงไม่กี่
สัปดาห์เท่านั้น เราก็จะเดินทางเข้าสู่เทศกาลมหาพรต เพ่ือเตรียมชีวิตของเราให้อยู่ใน
พระพรและพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้า หากเราไว้ใจในองค์พระผูเ้ปน็เจา้ของเรา 
พระองค์ก็จะทรงอวยพรเราเสมอ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 วันนี้บทอ่านที่ 1 จากหนังสือซามูเอล ฉบับที่ 1 เราได้เห็นความใจดีมีเมตตาของ
ดาวิดที่มีต่อกษัตริย์ซาอูล ไม่ฆ่า ไม่ท าลาย แต่ให้โอกาส เพราะดาวิดท าตามพระประสงค์
ของพระเจ้า มิใช่ท าตามใจของตนเอง พระประสงค์ของพระเจ้าเปี่ยมไปด้วยความชอบ
ธรรม เพ่ือให้เราทุกคนรู้จักเห็นอกเห็นใจ และมีใจเมตตาต่อคนรอบข้างเสมอ 
 บทอ่านที่ 2 จากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 เตือนใจ
เราว่า “เราทุกคนเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า ที่มาจากดิน เป็นดินที่ถูกสร้างอย่างมี
คุณค่าและมีศักดิ์ของการเป็นลูกของพระเป็นเจ้า” เราเป็นมนุษย์ดินของพระเจ้าที่ทรง
หวงแหนและรักมากที่สุด และจากมนุษย์ดินก็กลายเป็นมนุษย์ในอาณาจักรสวรรค์ได้ 
หากเราด าเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่มีความดีอยู่เสมอ อาณาจักรสวรรค์ย่อมเป็นของเรา
ทุกคนอย่างแน่นอน 
 จากพระวรสารของนักบุญลูกา ย้ าเตือนจิตใจเราทุกคนให้มีความหนักแน่นอีกครั้ง
ในเรื่องของการท าดีอยู่เสมอ “จงรักศัตรู จงท าดีต่อผู้ที่เกลียดชังเรา และจงอวยพรแก่
ผู้ที่สาบแช่งเรา” ซึ่งนับว่า มันเป็นการกระท าที่ท าได้ยาก แต่หากเราลองพิจารณาและ
ไตร่ตรอง มันก็คงไม่ยากเกินที่เราจะท าดีต่อทุกคน แม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบเรา เราอาจจะ
รู้สึกไม่ดีต่อคนที่ท าไม่ดีกับเรา แต่พระเจ้าก็ยังหวังอย่างลึก ๆ ว่า เราจะก้าวข้ามผ่าน
ความรู้สึกที่ไม่ดีของเรา ที่มีต่อคนที่ท าไม่ดีต่อเราไปได้ ต้องอาศัยการสวดภาวนาบ่อย ๆ 
เพ่ือให้จิตใจของเราเปิดกว้างมากขึ้น เพ่ือการให้อภัยที่สวยงาม ขอพระเจา้ทรงอวยพรพ่ีนอ้ง
ทุกท่านเสมอ 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่20 กมุภาพันธ์ 2022 

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณไชยณรงค์+             
คุณขจิตศักด์ิ+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ 
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ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+
ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+ครอบครวัเอ้าเจริญ+                   
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                  
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+ 
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+มารีอาประพษิ+เปโตรประชุมพล+เปโตรชุมพร+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสาน
ทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
 
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+       
คณุสมเชาว ์  ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+              
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+ 
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ครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุประนอม คเูอนิ+
ครอบครวัคณุกมลพร  พรงาม+โมทนาคณุแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์และนกับุญอนัตน 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
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+คณุพอ่เกโก+        
ฟรงัซสิสมพงษ์ พรงาม+มารอีาเชื่อม+ยอแซฟอ่อน+ยอแซฟขวญัชยั+มาเซอรย์เูลยีน+
คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญชู+ยอแซฟยัง้+โรซายวง+    
มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์       
เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+               
ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ี           
มารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+
ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายุทธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ดอมินิกบาง+อากาทาส้มเกล้ียง+ยา่สุข+ยา่แดง+ยา่มา+ญาติพี่นอ้งตระกลู
พรมสาร ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สีดาสมุทร์+เปโตรแสวง+                 
โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาติพี่นอ้งตระกลูแสงสว่าง ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เปาโลเอิน+โรซาสอน+ลูโดวีโกหลุย+มารีอาพิน+ยวงข า+มารีอาลว้น+ยวงสมคิด+
ยวงสมควร+ยออากิมทินพร+โทมสัสมหมาย+ยอห์น บปัติสตนิ์ทา+ยอแซฟชาย+            
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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 ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์ยอหน์ชชัวาฬ+
เปโตรศริศิกัดิ+์มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+มารต์โินน้อย+             
ยอแซฟนิด+มารอีาจาํปา+นายพรชยั  จาํปีรตัน์+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร          
เอีย่มสะอาด และลีกุ้ล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟไพโรจน์+เยโนเวฟาสม้เชา้+
ญาตผิูล่้วงลบั+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+
ญาตพิีน้่องตระกลูรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เทเรซาลาํพนู+
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+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุาน
ทกุดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
 

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ (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+       
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ งดมิสซาค่ า *มีพิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศแก่....โทมัสประชา   หนูงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศแก่....เทเรซาบัวพัน+อันนาทองปลิว+ฟิลิปช่วง 

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์   เป็นเงิน 2,032 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ (สาย)  เป็นเงิน 2,783 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 1,420 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 940 บาท 

ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+                
มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่        
เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+ญาติพี่น้อง         
ผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารอีาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+      
ยอแซฟคําผัด+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+     
ลูซีอาสุภา+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+  
นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+                 
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+       
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 27 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา  
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องร่วมยินดีกับซิสเตอร์ แบร์นาแด็ต แสงค า  ปอดอ 

โอกาสฉลองศาสนนาม   
3. เชิญชวนพี่น้องน าใบลานเก่ามาใหท้างวดั เพ่ือจัดเตรียมท าเถ้าส าหรับใช้ในวันพุธรับเถ้า 
4. ผู้เช่าที่ดินรายใดที่ประสงค์จะลดค่าเช่า กรณีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน กรุณามายื่น

ค าร้องที่ฝ่ายงานที่ดินวัดฯ เพ่ือให้ทางวัดพิจารณาต่อไป 
5. วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ มีพิธีโปรดศีลก าลังแขวงหัวไผ่ เวลา 10.00 น. 

โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี เป็นประธานในพิธี 
6. ในวันพุธที่ 2 มีนาคม เป็นวันพุธรับเถ้า มีมิสซาที่สุสาน เริ่มสวดเวลา 19.00 น. 
    วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม มีมิสซาที่สุสาน เริ่มสวดเวลา 19.00 น. 
7. พิธีเสกสุสานประจ าปี 2022 
    วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม (จุดเทียน)  - เริ่มสวด  เวลา 19.00 น. 
      - มิสซา  เวลา 19.30 น. 
    วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม (เสกสุสาน) - เริ่มสวด เวลา 07.00 น. 
       - มิสซา  เวลา 07.30 น. 
จุดคัดกรองมี 2 จุด คือ ประตูด้านหน้า และประตูด้านข้าง (ตรงตลาดนัดสุสาน) 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มาร่วมงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 
1. กรุณาเตรียมข้อมูลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ อสม. 

ที่จุดคัดกรอง 
2. ท่านใดท่ีไม่สะดวกเรื่องการฉีดวัคซีน กรุณาไปตรวจ ATK ทีส่าธารณสขุต าบลใกลบ้า้นทา่น

ก่อน 1 วัน พร้อมทั้งน าเอกสารมายื่นในวันงาน 
3. กรณีท่ีซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเอง กรุณาเขียนชื่อ และวันที่ตรวจ ก ากบัทีแ่ผน่ตรวจ 

ATK และถ่ายรูปมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ อสม. ที่จุดคัดกรอง 


