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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“พระเจ้าของข้าพเจ้า ทรงเป็นพลก าลังของข้าพเจ้า” (อสย. 49 : 5) 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 1:29-34 
 วันรุ่งขึ้น ยอห์นเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า 
ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่า “บุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า 
แต่นําหน้าข้าพเจ้า  เพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้า” ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ขา้พเจา้ถกูสง่มา
ให้ท าพิธีล้าง เพ่ือท าให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล” ยอห์นยังยืนยันอีกว่า “ข้าพเจ้า
เห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์ ข้าพเจ้า
ไม่รู้จักพระองค์ แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ าท าพิธลีา้ง ตรสัแกข่า้พเจา้วา่ “เจา้เหน็พระจติเจา้
เสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ที่ทําพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า” ข้าพเจ้าเห็น และ
เป็นพยานยืนยันว่า ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”  

 
 

 
พ่ีน้องที่รัก 
 วันนี้ เป็นวันที่น่าจดจ าอีกวันหนึ่งส าหรับชุมชนของเรา พวกเราร่วมด้วยช่วยกัน 
จัดงาน Run for the New Church 2023 
 วันนี้ เราเห็นภาพ “ก้าวไปด้วยกัน” ของทุกฝ่ายทุกระดับชัดเจนมากข้ึน ผ่านทาง
พระสังฆราชสิริพงษ์  Msgr.Daniel เลขานุการสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน
ประจ าประเทศไทย คุณพ่อปิยะชาติ อุปสังฆราช และคุณพ่อวิชชุกรณ์ เจ้าอาวาส      
วัดเซนต์ร็อค จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ คุณพ่อลือชัย และคุณพ่ออีกหลายท่าน    
ในสังฆมณฑลของเรา ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี และน้องๆสามเณรพระหฤทัย
ศรีราชา เราได้รับเกียรติจากคุณปรัตรวีร์  วิจบ  นายอ าเภอพานทอง มาเปน็ประธานเปดิงาน  
คุณสืบพงศ์   โอภาสพงพันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชน
ระหว่างประเทศ ผู้ใหญ่บ้านเมืองในท้องถิ่นของเราหลายท่าน ตลอดจนผู้มีเกียรติ         
พ่ีน้องคริสตชนจากวัดต่างๆ พ่ีน้องต่างความเชื่อจ านวนมาก ทั้งนักวิ่ง ผู้ติดตาม และ
ผู้สนับสนุนด้านต่างๆมากมาย 
 ในนามของคณะสงฆ์ ซิสเตอร์ และสภาอภิบาล พ่อขอขอบคุณทุกท่าน ที่ใจกว้าง 
เสียสละช่วยเหลืองานนี้ ตามพระพร ความสามารถของแต่ละคน 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีน้องที่รัก ชื่องานบ่งบอกชัดเจนว่าเราท าเพ่ือวัดใหม่ของเรา  
 เราร่วมใจกันภาวนามากๆนะครับ เพื่อให้วัดใหม่นี้ ท าให้พระนามของพระเจ้า
เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน (เทียบพระวรสารวันนี้) ที่ส าคัญ เชิญชวนพวกเราด าเนินชีวิตเป็น
แสงสว่างส่องทุกคน โดยเฉพาะคนรอบขา้ง เพ่ือพระเจา้จะแสดงพระสริริุง่โรจนผ์า่นทางพวกเรา 
ภาพ “การก้าวไปด้วยกัน” จะเด่นชัดมากข้ึนหลังงานวิ่งนี้ พวกเราจะมุ่งมั่นท า เพราะ
พระเจ้าเป็นพละก าลังของพวกเรา (เทียบบทอ่านที่หนึ่งวันนี้) 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 15 มกราคม 2023 

วนัเสารท์ี ่14 มกราคม (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ...เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี  ดีศรี+           
คุณชัยณรงค์+คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+
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+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+             
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+      
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+                 
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+        
เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+กาทารีนาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+    
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+                  
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+                 
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กาทารีนาโสมนัส+ร็อคธันวา+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+   
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+          
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสาน
ทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
  

วนัอาทิตยท่ี์ 15 มกราคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สุขส าราญ...เพ่ือพ่ีน้องสัตบุรุษวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ทุกครอบครัว 
 

วนัอาทิตยท่ี์ 15 มกราคม (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ...เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+
อันนาเหรียญ+เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพ่ีน้อง
ตระกูลเรือนงาม  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+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ+มาการีโอประดัง+     
ญาติพ่ีน้องตระกูลบุญชูสวัสดิ์ และกอบโกย ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟเว้า+       
เซซีลีอาเหรียญ+เปโตรกิมไล้+ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+
เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟพุก+เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+          
ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอัมพร+อุดม ศิริรัตน์+เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+            
ลอเรนซ์ปรีชา+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน และขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+       
ยอแซฟจรัล+มารีอาทองอยู่+ซีริลธีระ+อรนุช+ญาติพี่น้องตระกูลไหลไผ่ทอง ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+            
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+เทเรซาบรรทม      
ปัญจะมา+ม.มักดาฯฉลวย สุขวิวัฒน์+อันนาสนิท+บรูโน่จารอน หนูงาม (ครบ 1 ปี)+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง   
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ตารางมิสซาประจ าวัน 

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูล
หัวใจ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ญาติพี่น้องตระกูล  
ไหลไผ่ทอง  ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+                     
ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+อันนาประไพ+             
ยอแซฟวินิจ+เรมียีโอประดิษฐ์+เทเรซาล าพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+
เปโตรด ารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพ่ีน้องตระกูล    
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+       
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+   
เทเรซาอภิวันท์  เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ     
ยุ่นประยงค์+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+      
อันนาเหรียญ+เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+           
ญาติพ่ีน้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันอังคารที่ 17 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...เทเรซา ศุภลักษณ์  ฝ่นเรือง+มารีอา มรีณา  พงศ์ศิริพัฒน์+                
ครอบครัวฝ่นเรือง+ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณน าโชค-
คุณสุพี อยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์  ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+
ครอบครัวสีดาสมุทร์  
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ยอแซฟแซฟ+อักแนสทองใบ+อันตนประจวบ+เทเรซาสมจิตร+      
ยอห์น บอสโกกระจ่าง+ยออากิมบรรจบ+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวิง+เทเรซาล าพูน+               
คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+             
มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจ านงค์+              
เปโตรจรินทร์+มารีอาสอน+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+                   
ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+              
มารีอาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+
ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายุทธ+ญาติพี่น้องตระกูลดีศรี และหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+                  
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อากาธาบุญลาภ สีดาสมุทร์+เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อันนาลัดดา+เปาโลบู๊+             
ญาติพ่ีน้องตระกูลแสงสว่าง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันพุธที่ 18 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...โมทนาคุณแม่พระ+ครอบครัวคุณส าราญ-คุณเฉลียว  หัวใจ+          
ครอบครัวคุณอุไร  พรมสาร และลูกหลาน  
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...โทมัสประชา หนูงาม+โรซาขวัญใจ  วทานิยานนท์ (ครบ 10 ปี)+   
เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+
เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+             
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จ านง+ยอแซฟวีรภัทร+อากาทาล้วน+เปโตรเฉียบ+    
มารีอาไฉน+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก  และจูหงี  ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรยู้+       
โรซาเปี่ยม+เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+อากุสติโนอุบล  พรมสาร+   
ดอมินิกบาง+อากาทาส้มเกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+ย่ามา+ญาติพ่ีน้องตระกูลพรมสาร ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรแย้ม+ฟิลิปเยิ้ม+อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+เปโตรเยี่ยม+  
มารีอาเสียง+อันนาม้วน+มารีอาบุญช่วย+มารีอาช าเรือง+ยวงเตี้ยม+มาทิลดาประเดิม+
เปโตรสุทัศน์+ฟรังซิสชื่น+มารีอาทองใบ+มอนิกาชัญญาพันธ์+ซีมอนมนู+โรซาสายบัว+        
ฟิลิปชมพู+ปู่-ย่า-ตา-ยาย+ญาติพ่ีน้องตระกูลทรัพย์มนูทวี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง  

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...มารีอา สุภรณ์  จันทร์เกตุ+เทเรซา วารินทร์  วงษ์วิไลวารินทร์  
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปาโลฮุ้นเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+ฟรังซิสโกกริ่ง+มารีอาเล็ก+เปาโลสนิท+      
เซซีลีอาบุญรอด+สเตฟาโนด าริ+เปโตรสมาน+มาร์โกสุชิน+ฟิลิปองอาจ+มอนิกาวิไล      
อินลี+นายสมศรี+มารีอาประพันธ์+ยอแซฟขวัญ+มารีอาลุ้ย+ยอแซฟเทียน+เปาโลวิชิต+
เทเรซากมลวัลย์+ฟรังซิสโกอุดม+ยวงกิมเต็ง+อันนาจู+เปโตรประวิทย์+ยากอบก าพล+
เปาโลช้อย  จดแตง+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวิง+ยอแซฟบุญชอบ+ม.มักดาฯซ่อนกลิ่น+
มารีอาชิน+ฟรังซิสโกสง่า+ม.มักดาฯสุนทร+อันนามาลา+โรซาประภา+บอนีฟาสประทุม+
ญาติพ่ีน้องตระกูลเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+มารีอาบุญหลง+เซซีลีอาช้วน+      
มารีอากิมเหลี่ยน+ยออันนาชั้ว+เทเรซาส้มเช้า+ยอแซฟณรงค์+ยอแซฟหวล+          
เปโตรบุญเทียน+เปาโลอ านาจ+มารีอานารีรัตน์+มารีอาสิริพร+สุมาลี+ญาติพ่ีน้องตระกูล
ดีศรี  หนูงาม และรวมทรัพย์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 
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เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 7 มกราคม (ค่ า)   เป็นเงิน 3,698 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม (สาย)  เป็นเงิน 4,113 บาท 
                                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,186 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 600 บาท 

รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนมกราคม 
     1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  400 บาท  2. คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  2 ถุง 
     3. คุณรัตตินันท์  บุญยสิทธิ์วิกุล 1 ถุง    4. ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถงุ  
     5. ครอบครัวคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 6. คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ 1 ถุง  
     7. คุณชาร ี  สมานจิต 1 ถงุ   8. ปั๊มน้ ามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุส าเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12. คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท 
     13. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง     14. คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 1,000 บาท 
     15. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครัวคุณเมธ-ีคุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18. คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง 
     19. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท  20. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     21. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง  22. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...โมทนาคุณแม่พระ+ครอบครัว ยอแซฟ ประทีป  หนูงาม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+คุณพ่อเปโตรบุญยงค์      
วรศิลป์+ซิสเตอร์ปีอาแฉล้ม  สิงหา+เปาโลเวโร+เยโนเวฟาส าเนียง+มารีอาหลวน+     
ยากอบสัมฤทธิ์+เซฟีรีนุสส าราญ+นายส ารวย+ญาติพ่ีน้องตระกูลฝ่นเรือง ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+เปโตรหมัง+ยวงบัปติสต์ถวิล+สเตฟาโนพชร+           
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+โรซาบุญชื่น+มารีอากิมลี้+มารีอาวิวรรณ+โทมัสประสาน+
เบเนดิกต์ใจ+ยอแซฟจี๊ด+อันนาเหียน+ญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง 

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. ทางวัดขออนุญาตเลื่อนมสิซาประกาศทีพ่ี่นอ้งขอเอาไว้ในมิสซาสาย ไปเป็น มิสซาค่ า 

วันจันทร์ที่ 16 ถงึศกุรท์ี่ 20 มกราคม รบกวนพ่ีน้องที่ขอมิสซาไว้ ตดิตามไดใ้นสารวดั 
2. วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาโอกาสวันตรุษจีน เวลา 10.00 น. 

หลังมิสซาสาย มีค านับและมอบอ่ังเปาให้พระสงฆ์-ซิสเตอร์ (ส าหรับมิสซาเย็น 
เวลา 16.00 น. มีตามปกติ) 

3. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม  
 3.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ เวลา 07.30 - 12.30 น.  

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 3.2 เนินท่าข้าม ขอเชิญพ่ีน้องที่สนใจทุกท่าน ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 18.30 น. 

ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม 
4. พ่ีน้องท่านใด ประสงค์จะจัดชีวิตคู่ ให้ถูกต้อง กรณุารบีมาตดิตอ่ทีค่ณุพ่อเจา้อาวาส 

หรือห้องธุรการ วดัจะจัด วิวาห์วาเลนไทน์  วันอังคารที่  14 กุมภาพันธ์  
มิสซา เวลา 10.00 น. 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง นายพีรวัส  พูนบ านาญ บุตรของ นายตัน และ นางบุญสม  แซ่เล้า สมรสกบั     
มารีอา ยุวดี  แพงไพรี บุตรีของ เปโตร ผล  และ  เทเรซา บุญธรรม  แพงไพรี ทั้งสอง
ประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิป
และยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 3 เทศกาลธรรมดา  เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
คาธารีนา ไฉน   สีสม   หมายเลขสมาชิก -  สายคุณบุญมี 


