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โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1675 วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022 
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“คนดีย่อมน าสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตน” (ลก 6:45)  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 6:39-45 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า “คนตาบอดจะนําทาง
คนตาบอดได้หรือ ทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือ ศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์ แต่ทุกคน
ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตน ทําไมท่านจึงมองดูเศษฟาง
ในดวงตาของพ่ีน้อง แต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลย ท่านจะกล่าวแก่พ่ีน้อง
ได้อย่างไรว่า “พี่น้อง ปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิด” ขณะที่
ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเอง ท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย จงเอาท่อนซุงออกจาก
ดวงตาของท่านก่อนเถิด ท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยiเศษฟางออกจากดวงตาของพ่ีนอ้ง 
 ต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดี หรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกัน 
เรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้น เราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนาม 
หรือเก็บผลองุ่นจากกอหนาม คนดีย่อมนําสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตน 
ส่วนคนเลวย่อมนําสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตน เพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่
อัดอ้ันอยู่ในใจออกมา” 

 
 

 
สวัสดีครับพ่ีน้องทุกๆ ท่าน ก าลังจะจบเทศกาลธรรมดาในช่วงแรก เข้าสู่

เทศกาลมหาพรต ช่วงเวลาเพ่ือเตรียมตัวและเตรียมจิตใจของเราอีกครั้งหนึ่ง 
บทอ่านแรกมาจากหนังสือบุตรสิรา (Book of Sirach = Ecclesiasticus)  

เตือนเราให้ระวังในการใช้ค าพูด หนังสือของท่านถือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนนิชวีติ
ที่มีคุณธรรม  มนุษย์เป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าสัตว์มาก  เพราะพรสวรรค์ที่พระเจ้าทรงมอบให้
ในการใช้ค าพูด  ซึ่งช่วยให้เราแสดงตัวตนของเราออกมาอย่างมีคุณค่าความหมาย  
ถึงอย่างนั้นก็ตาม  พรสวรรค์ประการนี้บอ่ยๆถกูใชใ้นทางทีผ่ดิเพราะขาดการยบัยัง้ชัง่ใจของเรา  
ข้อค าสอนต่างๆ ของท่าน เช่น "การสนทนาย่อมพิสูจน์นิสัยของมนุษย์"  "เม่ือคนหนึ่ง
พูดความบกพร่องของเขาก็ย่อมปรากฏออกมา"  และ "อย่าชมผู้ใดก่อนที่เขาจะพูด
เพราะการพูดส่อนิสัยของมนุษย์"  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 

http://www.thaicatholicbible.com/main/index.php/new-luke/7145-new-luke-06#_ftn9
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บทอ่านที่สองมาจากจดหมายฉบับแรกของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์  ซึ่งถือว่า
เป็นการกระตุ้นเตือนใจชั้นยอด  "จงออกแรกทํางานขององค์พระผูเ้ปน็เจา้ใหม้ากยิง่ขึน้เสมอ 
ท่านรู้อยู่แล้วว่างานหนักของท่านไม่สูญเปล่า"   

พระวรสารโดยนักบุญลูกาตอน "บทเทศน์บนทุ่งราบ" ของพระเยซูเจ้า เป็นตอน
ต่อจากก่อนหน้านี้ที่พระองค์ทรงเตือนบรรดาศิษย์ว่า "คนตาบอดจะนําทางคนตาบอดไดห้รือ  
ทั้งคู่จะตกลงไปในคูไม่ใช่หรือ"  ค าเตือนนี้มุ่งไปยังบรรดาผู้น ากลุ่มคนโดยตรง  ผู้ซึ่งคอย
แต่จะหาความผิดของผู้อ่ืนแทนที่จะตระหนักถึงความผิดและความล้มเหลวของตนเอง  
เราอาจสรุปว่าพระวรสารวันนี้เน้นเป็นพิเศษถึงบรรดาผู้น าคริสตชนใหเ้ฝา้ระมดัระวงัค าพูด  
เพ่ือว่าพวกเขาจะได้ก้าวเดินพร้อมกับค าพูดที่มีประสิทธิผล 

 
ขอพระเจ้าอวยพร 

คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่27 กมุภาพันธ์ 2022 

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+             
คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+                 
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+
ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+                
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+                  
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+ 
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลชูีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                   
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มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+  
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+              
มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+         
เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+           
ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+
ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+     
มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+           
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+  
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+       
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+        
ยอแซฟชูชาติ+มารีอาประพิษ+เปโตรประชุมพล+เปโตรชุมพร+วิญญาณผู้ล่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+       
คุณสมเชาว ์  ศริชิล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+              
ครอบครวัคุณวนิยั-คุณสุรตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+              
โมทนาคุณแมพ่ระ+ครอบครวัคุณอุบล-คุณอุไร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมุทร+์
ครอบครวัคุณประนอม คเูอนิ+ครอบครวัคุณกมลพร  พรงาม+                   
โมทนาคุณแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์และนกับุญอนัตน 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกูลไหล
ไผ่ทอง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+ 
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เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+    
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ์+เทเรซาล าพลู+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุ่น+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู            
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+           
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์             
ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกูล
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คุณพ่อเกโก+ฟรงัซสิสมพงษ์          
พรงาม+มารอีาเชื่อม+ยอแซฟอ่อน+ยอแซฟขวญัชยั+มาเซอรย์เูลยีน+คุณพ่อเกโก+
พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+         
เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+    
เปาโลจ าลอง+มารอีาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+            
ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทุกดวง+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สุข+ย่าแดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมุทร+์เปโตรแสวง+                 
โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทุกดวง+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงข า+มารอีาลว้น+          
ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+ยอหน์ บปัตสิตน์ิทา+         
เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+                 
เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ี         
เทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+
เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์ 



 

6 

ยอหน์ชชัวาฬ+เปโตรศริศิกัดิ+์มารอีากมิเชง็+เบเนดกิต์สวาท+เซซเีลยีถวลิ+      
มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจ าปา+นายพรชยั  จ าปีรตัน์+ญาตพิีน้่องตระกูล
พรมสาร  เอีย่มสะอาด และลีกุ้ล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟไพโรจน์+         
เยโนเวฟาสม้เชา้+ญาตผิูล้่วงลบั+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+       
ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกูลรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+   
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เทเรซาล าพนู+เปโตรเสงีย่ม+มารอีาหวล+ฟิลปิประทปี+       
เปโตรเสถยีร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+       
ยอแซฟประเทอืง+มารอีาบุญธรรม+เยโรมปลัง่+อนันาไร+เปโตรหวล+มารอีาชนิ+
อากาทาจ าเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+มคีาแอลรงัษ+ีมารอีาสงัวาล+     
มารอีานิภาพร+เทเรซาสุชาดา (มธุรา)   ดศีร+ีเอลซีาเบธวลิยั+เปโตรเฉลมิ+         
โรซาแคลว้+ยวงบปัตสิตเ์ปล่ง+มารอีาจนี+โทมสัโชต+ิวญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุก
ดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 
 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และ
ลูกๆหลานๆ+คุณชมภักดิ์   ฐิตธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเรอืนงาม 
และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+    
อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+      
การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+           
เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+     
พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+          
มารีอาหญิงเล็ก  บุญเสริม+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+         
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+   



 

7 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 1 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 2 มีนาคม (พุธรับเถ้า) มิสซาที่สุสาน เวลา 19.00 น. 
อุทิศแก่....โทมัสประชา   หนูงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม มิสซาที่สุสาน เวลา 19.00 น. 
อุทิศแก่....เทเรซาบัวพัน+อันนาทองปลิว+ฟิลิปช่วง 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม มิสซาที่สุสาน (จุดเทียน) เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม มิสซาเสกสุสาน เวลา 07.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์   เป็นเงิน 1,711 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ (สาย)  เป็นเงิน 3,782 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 2,776 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,380 บาท 

ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+                   
เยโนเวฟาประยรู (ครบ 100 วัน)+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+                   
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณ
ในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 6 มีนาคม สปัดาหท์ี ่1 เทศกาลมหาพรต มีพธิตีอ้นรบัผูส้มัคร เปน็ครสิตชน 
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
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2. วนันี ้มีพธิโีปรดศลีก าลงัแขวงหวัไผ ่
   เวลา 09.00 น.   พบปะพระคณุเจา้ 
   เวลา 10.00 น.   พิธบีชูาขอบพระคณุ / พิธโีปรดศลีก าลงั 
      โดยพระสงัฆราช ซลิวโีอ สริพิงษ ์  จรสัศร ีเปน็ประธานในพิธ ี
3. เชิญชวนพี่น้องน าใบลานเก่ามาใหท้างวดั เพ่ือจัดเตรียมท าเถ้าส าหรับใช้ในวันพุธรับเถ้า 
4. ในวันพุธที่ 2 มีนาคม เป็นวันพุธรับเถ้า มีมิสซาที่สุสาน เริ่มสวดเวลา 19.00 น. 
    วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม มีมิสซาที่สุสาน เริ่มสวดเวลา 19.00 น. 
5. วนัศกุรท์ี ่4 มนีาคม พระสงฆไ์ปส่งศลีมหาสนทิ แก่ผู้อาวโุสและผู้ป่วย ในวนัศกุรต้์นเดือนตามปกติ 
6. มิสซาระลึกถึงบรรพบุรุษโอกาสเสกสุสาน วัดหัวไผ่ ประจ าปี 2022 
    วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม (จุดเทียน)  - เริ่มสวด  เวลา 19.00 น. 
 - มิสซา เวลา 19.30 น. โดย บร.อ านวย   ยุ่นประยงค์ 
    วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม (เสกสุสาน) - เริ่มสวด เวลา 07.00 น. 
  - มิสซา เวลา 07.30 น. โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี 
จุดคัดกรองมี 2 จุด คือ ประตูด้านหน้า และประตูด้านข้าง (ตรงตลาดนัดสุสาน) 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มาร่วมงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 
   1. กรุณาเตรียมข้อมูลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มของท่านมาแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ อสม. ที่จุดคัดกรอง 
   2. ท่านใดท่ีไม่สะดวกเรื่องการฉีดวัคซีน กรุณาไปตรวจ ATK ทีส่าธารณสขุ

ตําบลใกลบ้า้นทา่นก่อน 1 วัน พร้อมทั้งนําเอกสารมายื่นในวันงาน 
   3. กรณีท่ีซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเอง กรุณาเขียนชื่อ และวันที่ตรวจ 

กํากบัทีแ่ผน่ตรวจ ATK และถ่ายรูปมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ อสม. ที่จุดคัดกรอง 
7. ผู้ที่ท าเรื่องโอนสิทธิการเช่าที่ดินของวัด แลว้ขาดการเซน็ชือ่ของญาตพ่ีินอ้งทีอ่ยูต่า่งจงัหวดั 

ใหม้าเซน็ชือ่ไดใ้นวนัเสกสสุาน (5 มนีาคม) ตัง้แตเ่วลา 07.00-12.00 น. ณ สสุานวดัหวัไผ ่
ประกาศแต่งงาน (คร้ังสุดท้าย) 

ระหว่าง เปาโล ชาคริต  นงนุช บุตรของ อันตน สักรินทร์ และ เซซีลีอา พจนา  นงนุช 
สมรสกับ มารีอา อนุธิดา   ศักดิ์โสภณ บุตรีของ เปโตร อนุรักษ์ และ มารีอา จรรยา   
ศักดิ์โสภณ ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่ พิธีศีลสมรส ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม               
ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


