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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์”  
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 5:13-16 
  เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับสานุศิษย์ว่า “ท่านท้ังหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน 
ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาท าให้เค็มอีกเล่า  เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร 
นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย  า 
 ท่านท้ังหลายเป็นแสงสวา่งสอ่งโลก เมอืงที ต้ังอยูบ่นภเูขาจะไมถ่กูปดิบงั  ไม่มีใครจุดตะเกียง
แล้วเอามาวางไว้ใต้ถังแต่ย่อมต้ังไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน 
ในท านองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื อคนท้ังหลายจะได้เห็น
กิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” 

 
 

 
พี นอ้งที รกั 
 เมื อวนัที  5 ธนัวาคม ที ผา่นมา ผอ.วันลภ  วงษ์แก้ว เป็นผู้แทนพวกเราไปรับแผนอภิบาล
สังฆมณฑลจนัทบุรี คริสตศกัราช 2021-2030 จากพระสงัฆราช ซลิวโีอ สริพิงษ ์  จรสัศร ีที ศรรีาชา 
 เมื อป ีค.ศ.2021 พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ประกาศใหม้กีารสมชัชาบชิอปสากล ครัง้ที  16 หวัขอ้ 
“เพือ่พระศาสนจกัรทีก้่าวเดนิไปดว้ยกันในความเป็นหนึง่เดยีวกัน การมส่ีวนร่วม และพนัธกิจ”     
โดยแบง่ออกเปน็ 3 ระดับ คอื ระดับสงัฆมณฑล ระดับทวปี และระดับโลก 
 สงัฆมณฑลจนัทบรุไีด้ด าเนนิการตามพระด ารพิระสนัตะปาปา ผา่นการท างานของคณะสงฆ ์
ผูแ้ทนนกับวชชายหญงิ  และฆราวาส ท าใหก้ารท าสมชัชาในระดับสงัฆมณฑลส าเรจ็บรบิรูณจ์นได้ 
“แถลงการณส์มชัชาสงัฆมณฑลจนัทบรุ ีค.ศ.2021” 
 จากแถลงการณส์มชัชาฯนี ้ถกูน ามาเปน็พืน้ฐานในการท าแผนอภบิาลสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี     
ค.ศ. 2021-2030 
 ส าหรบัวดัของเรา โอกาสประชมุสภาอภบิาล เมื อวนัที  29 มกราคม ที ผา่นมา หวัหนา้เนนิ 
หวัหนา้ฝา่ย และหวัหนา้องคก์รคาทอลกิ เปน็ผูแ้ทนของเรา มารบัแผนอภบิาลฯ นีไ้ป 
 เชญิชวนพวกเรา ชว่ยกนัสง่เสรมิ สนบัสนนุ ประสานงาน เพื อใหแ้ผนอภบิาลฯ นี ้ถกูน าไปใช ้   
ใหบ้งัเกดิผล เพื อความดีของชมุชน ครอบครวั และพวกเราแต่ละคน 
 

ขอพระเจา้อวยพรพีน่อ้ง 
คณุพอ่ทรงวฒุ ิ  วงษ์สิริโรจน ์

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2023 

วนัเสารท์ี ่4 กมุภาพนัธ ์(มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ...เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี  ดีศรี+               
คุณชัยณรงค์+คุณขจิตศักด์ิ+คุณภูริณัฐ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+      
ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-คุณสุวรรณา ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย  
ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครวัขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัววงษ์แก้ว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+        
เปาโลเชาวลิต+ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+          
มีคาแอลต๋ี+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+           
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+        
เปาโลม้าน+กาทารีนาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+         
เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+              
เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+กาทารีนาโสมนัส+ร็อคธันวา+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+      
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+คาธารีนาไฉน+    
โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+
เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+
เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+          
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+     
อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ ์
และนักบวช ทุกดวง+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+             
ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+อันนาหลี+เปโตรจุ๊ย+อันนาพ่วง+ฟิลิปล้วน+อันนาส้มเกลี้ยง+
ฟิลิปช่วง+เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเต๋ียวสมัย+
มารีอาอนงค์+มารีอากมิบ๊วย+ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+ 
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มีคาแอลโพธิ์+เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+
มารีอาประพษิ+ยากอบรุ่งศักด์ิ+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+       
เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+              
เปาโลอนันตชัย  วงษ์แก้ว+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+          
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 5 กมุภาพนัธ ์(มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ...เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์    
ปรชัญกุล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยู่บาง+            
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์  ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+             
ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุสาํราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+
ครอบครวัคณุอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+เทเรซา วารนิทร ์ วงษ์วไิลวารนิทร+์
ครอบครวัคณุชวลติ  วทานิยานนท+์ครอบครวัคณุประนอม คเูอนิ+              
ครอบครวัคณุนวลศร ี คเูอนิ+ครอบครวัคณุนิจจา  ฝน่เรอืง+ครอบครวัคณุเกยีรตศิกัดิ ์ 
ฝน่เรอืง+วนัคล้ายวนัเกิดคณุประชา  เรืองอ าพร+คณุอุทยั  ผอ่งแผว้+             
คณุธวชัชยั  เรอืงอาํพร 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั...เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+          
ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+อนันาประไพ+           
ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลาํพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+           
อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+      
ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+                 
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+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และ 
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ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+    
คณุพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+ 
เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรนิทร+์มารอีาสอน+เปโตรหอม+               
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+        
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+               
มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+           
เปาโลวรายุทธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+          
อากาธาบุญลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+     
ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+          
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+อากาทาลว้น+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+       
ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็  และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+
เปโตรไล่ใช+้โรซาทองอยู่+ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+อากุสตโินอุบล  พรมสาร+              
ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลี้ยง+ย่าสขุ+ย่าแดง+ย่ามา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+
มารอีาเสยีง+อนันามว้น+มารอีาบุญช่วย+มารอีาชาํเรอืง+ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+
เปโตรสทุศัน์+ฟรงัซสิชื่น+มารอีาทองใบ+มอนิกาชญัญาพนัธ+์ซมีอนมนู+                
โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู่-ย่า-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกูลทรพัยม์นูทว ีทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+มอนิกาวไิล  อนิล+ีนายสมศร+ีมารอีาประพนัธ+์ยอแซฟขวญั+มารอีาลุย้+
ยอแซฟเทยีน+เปาโลวชิติ+เทเรซากมลวลัย+์ฟรงัซสิโกอุดม+ยวงกมิเตง็+อนันาจ+ู
เปโตรประวทิย+์ยากอบกาํพล+เปาโลชอ้ย  จดแตง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ู
ฟิลปิเหลอื+เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+      
เทเรซาปราณี+โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+            
โยซาฟดัอาํพล+เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายุพา+             
เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+  
เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงขาํ+มารอีาลว้น+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+     
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ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+ยอหน์ บปัตสิตนิ์ทา+มารอีาวรรณาภรณ์+ลซูอีาปราณี+
ศราวด+ีญาตพิีน้่องตระกลูคเูอนิ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟแซฟ+          
อกัแนสทองใบ+เทเรซาสมจติร+อนัตนประจวบ+ยอหน์ บอสโกกระจ่าง+                
ยออากมิบรรจบ+ยวงมาโนช+คณุพอ่เอวเยนบุญช ู ระงบัพษิ+คณุพอ่ยอแซฟวนิ  
เจรญิวงศ+์คณุพอ่ยอแซฟวโิรจน์  สมหมาย+คณุพอ่เปาโลเมธ ี วรรณชยัวงศ+์          
คณุพอ่ปสักลัไบลอนพทิกัษ์  โยธารกัษ์+วณีา พานิช+สาคร พงังา+สมฤกษ์ พมิพท์อง+
วฒันา  จนัทรท์อง+สภุาพงษ์  แสงแดง+ญาตพิีน้่องทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+         
เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู่+เทเรซาสาํรวย+ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทกุดวง+สเตฟาโนสาํรวย+เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+เอากุสตโินสรุนิทร+์           
เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผ่ทอง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เปโตรประสงค ์ ตณัยะกุล+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+์เปาโลอนันตชยั  วงษ์แกว้+            
ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+        
ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ์  สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบรูณ์นิตย ์
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง  เสรมิสกุล+             
ยาโกเบชอุ่ม+อากาทาไน่จี+้ยอแซฟเจรญิ+โรซาสภุาพ+เซซลีอีาอญัชญั+              
เทเรซาอภวินัท+์ญาตพิีน้่องตระกลูยุ่นประยงค ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+                
ยอแซฟวิฑูรย ์ ดีศรี (ครบ 3 ปี)+ทโิมธวีชิยั+เทเรซาบุญช่วย+ยาโกเบหล+ี           
เทเรซาเงก็+เปโตรกอง+ยออนันาแสวง+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+              
ฟรงัซสิโกไสว+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกวรีะชยั+อากาทาวภิาดา+                 
เอมมานูแอลรกัษ์+อากาทาเจีย๋น+อนัเดรสาํรวม+เปาโลโห+อนันาหรุน่+อากาทาจาํเนียร+        
ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+มารอีาละเมียด ดาวทองสมบติั (ครบ 1 เดือน)+       
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ         
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ตารางมสิซาประจ าวนั 

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...มารีอา สุภรณ์  จันทร์เกตุ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปาโลฮุ้นเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+ฟรังซิสโกกริ ง+มารีอาเล็ก+เปาโลสนิท+      
เซซีลีอาบุญรอด+สเตฟาโนด าริ+เปโตรสมาน+มาร์โกสุชิน+ฟิลิปองอาจ+ยากอบก าพล+ 
เทเรซากมลวัลย์+ญาติพี น้องตระกูลมานะสุรางกูล ที ลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมสัประชา หนงูาม 

วนัอาทิตยท่ี์ 5 กมุภาพนัธ ์(มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ...เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิม้+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+  
อันนาเหรียญ+เปาโลฮุนเจ๊ียว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้อง
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  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก  
บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+มาทิลดาเต้าเลี๊ยบ+มาการีโอประดัง+ญาติพี่น้องตระกูล   
บุญชูสวัสด์ิ และกอบโกย ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+       
ลอเรนซ์ปรีชา+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน และขมเล็ก ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+            
นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมก+ี
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีรลิสมาน+ยอแซฟจรัญ+มารีอาทองอยู่+เอากุสติโนสุรินทร์+  
เยโนเวฟาเย่ียม+ซีริลธีระ+ศิรนิุช+เปโตรสามารถ+สเตฟาโนสํารวย+ญาติพี่น้องตระกูล   
ไหลไผ่ทอง ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+                 
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันอังคารที่ 7 - พุธที่ 8  กุมภาพันธ์  งดมิสซาค่ า เนื องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
2. วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  เชิญชวนพี น้องร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที ลูร์ด  บางคล้า 

เวลา 10.30 น. 
3. วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  
 3.1 เชิญชวนพี น้องร่วมฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน เวลา 10.30 น. 
 3.2 หลังมิสซาสาย วัดจะท าพิธีโปรดศีลล้างบาป ผู้ปกครองท่านใดที ประสงค์จะน า

บุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งได้ที ธุรการวัด พร้อมท้ังเอกสาร 
4. เชิญชวนพี น้องน าใบลานเก่ามาให้ทางวัด เพื อจัดเตรียมท าเถ้าส าหรับใช้ในวันพุธรับเถ้า 
5. วันเสกสุสานวัดหัวไผ่ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  สวด 19.00 น. มิสซา 19.30 น. 
     คุณพ่อ เปโตร อนุสรณ์  พงศ์ศริิพัฒน์ ประธานในพิธี 
     วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์   สวด 07.00 น. มิสซา 07.30 น. 
     พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี ประธานในพิธี 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที  28 มกราคม (ค  า)  เป็นเงิน 1,320 บาท 
  วันอาทิตย์ที  29 มกราคม (สาย) เป็นเงิน 3,340 บาท 
                                              (เย็น) เป็นเงิน 2,124 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,210 บาท 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา   
อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 6 เทศกาลธรรมดา  เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 

วนัศกุร์ที ่10 กุมภาพนัธ ์มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  
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ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 2) 
ระหว่าง นายชวิน   ทิมฉิม บุตรของ นายจ าเรียง และ นางวิลาวรรณ  ทิมฉิม สมรสกับ     
เอลิซาเบธ ฟ้าใหม่   จันทร์เกตุ บุตรีของ ยากอบ วุฒิพงษ์   จันทร์เกตุ  และ  เทเรซา 
เพ็ญรุ่ง   ปิยารมย์ ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่ พิธีสมรส ในวันเสาร์ที  11 กุมภาพันธ์ 
เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง 
กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ) 
 

ประกาศแต่งงานวิวาห์วาเลนไทน์ (ครั้งที่ 1) 
คู่ที่ 1 ระหว่าง เปโตร สันทัด  สมศิริ บุตร นายสมหมาย และ มารีอา ส าราญ  สมศิริ
สมรสกับ นางสาวอารมณ์   ชื่นชูผล บุตรี นายประเสริฐ และ นางส าลี  ชื นชูผล 
คู่ที่ 2 ระหว่าง เอากุสตินโน เกียรติศักดิ์ ฝ่นเรือง บุตร ยออากิม บรรจบ และ มารีอา 
ลภัสรดา  ฝ่นเรือง สมรสกับ นางนัทธมน ฝ่นเรือง บตุร ีนายอุดร และ นางแหล ่ แตะอินรมั 
คู่ที่ 3 ระหว่าง ดอมินิก อายุวัฒน์  โสนน้อย บุตร ยอแซฟ โสภณ และ โรซา สมทรง  
โสนน้อย สมรสกับ อักแนส นัฐฐยา  ธิติเมธีศักดิ์ บุตรี ยอแซฟ วชิา และ เทเรซา นภาพรรณ  
ธิติเมธีศักดิ์ 
คู่ที่ 4 ระหว่าง เปาโล ณัฐพล  แช่มวิไล บุตร นายพงศ์ศักดิ์  แช่มวิไล และ มารีอา     
มนทกานต์  หน่ายคอน สมรสกับ นางสาวสุภาวดี  จันทร์ทอง บุตรี นายสเุทพ จนัทรท์อง 
และ นางร าพึง  พิพรพงษ์ 
คู่ที่ 5 ระหว่าง ยอแซฟ สหรัฐ  ศรีม่วง บุตร นายบัญชา และ โรซา นันทิยา  ศรีม่วง 
สมรสกับ นางสาวพิไลพร  สายด า บุตรี นายพรพงษ์  สายด า และ นางธารารตัน ์ วริณุราช 
คู่ที่ 6 ระหว่าง ยากอบ อภิชาติ  ขันแก้ว บุตร นายพิเชตุ  ขันแก้ว และ อันนา ประนอม  
สุวินัย สมรสกับ นางสาวภัทราพร  บัวสวัสดิ์ บุตรี นายบ าเพ็ญ และ นางสมคิด บวัสวสัดิ ์
ทั้ง 6 คู่ ประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันอังคารที  14 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.             
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อ
เจ้าอาวาสทราบ) 
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รายชื่อผู้สนับสนุน 
โครงการ Run for the New Church 2023 

 
 1. เจ้สุรีย์หมูสวย (คุณสุรีย์ พงษ์สวัสดิ์)    50,000 บาท 
 2. ดร.นพ.สมยศ  ดีรัศมี      50,000 บาท 
 3. ไม่ประสงค์ออกนาม      25,000 บาท  
 4. ดร.อรวรรณ และนายกสุพจน์     20,000 บาท  
 5. A Motors Group      20,000 บาท 
 6. คุณวารุณี  อัจฉริยะวงษ์      20,000 บาท 
 7. ดร.สมยศ พงศ์ศิริพัฒน์ และครอบครัว    20,000 บาท 
 8. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนประชาสงเคราะห์ (ค่า BIB)  10,000 บาท  
 9. อาจารย์เกื้อกมล ทองเจริญ     10,000 บาท  
 10. นายชูชัย  ศรช าน ิ      10,000 บาท  
 11. โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์     10,000 บาท  
 12. โรงเรียนปัจญทรัพย์ ดินแดง     5,000 บาท 
 13. สจ.สมนึก  ทองแก้ว      5,000 บาท  
 14. คุณนุชนาถ  จูหงี      5,000 บาท  
 15. โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี     5,000 บาท 
 16. ตระกูลสอนศิริ       7,510 บาท 
 17. ครอบครัวพึ งหรรษพร      5,000 บาท 
 18. ร้านช าเฮ็ง ค้าวัสดุก่อสร้าง (พนัสนิคม)   3,000 บาท 
 19. ร้านชยาณัฐฎ์ ฟาร์ม      3,000 บาท 
 20. แพปลาภัทรรินทร์      2,000 บาท 
 21. ร้านแชมป์การเกษตร      1,000 บาท  
 22. เอส.เค.อะไหล่ยนต์ (หัวไผ่)     1,000 บาท 
 23. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม     1,000 บาท 
 24. จ.เจริญโรงอิฐ (ท่าข้าม)      1,000 บาท 
 25. ครอบครัวคุณล าไทร ไทยงาม     1,000 บาท 
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 26. คุณพนอ จันทร      1,000 บาท 
 27. คุณเรณู สอนศิริ      1,000 บาท 
 28. คุณผ่องศรี โรจน์รัตนชัย (ราชบุรี)   1,000 บาท 
 29. คุณสุจิต จิตต์รักมั น (ราชบุรี)    1,000 บาท 
 30. ร้านเจ๊นกน้อย      1,000 บาท 
 31. โรงน้ าแข็งเจ๊หนิง     1,000 บาท 
 32. ครอบครัวคุณยุพิน หัวใจ    1,000 บาท 
 33. ครอบครัวคุณธนวัน พรายงาม    1,000 บาท 
 34. ครูแหม่ม (เนินวัด)     1,000 บาท 
 35. แม่ตุ๊พันธุ์ปลา      1,000 บาท 
 36. คุณสมศักดิ์ ขันอาสา     1,000 บาท 
 37. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม     1,000 บาท 
 38. ร้าน 3 สาว      1,000 บาท 
 39. ปั๊มคุณวิไลลักษณ์     500 บาท 
 40. ครอบครัวเจ๊นิด      500 บาท 
 41. ร้านไพศาล พนัสนิคม     500 บาท 
 42. คุณศิริกานดา กู้ชาติ     500 บาท 
 43. คุณศุภาพิชญ์ กู้ชาติ     500 บาท 
 44. ร้านย่ากิมกี (หัวไผ่)     500 บาท 
 45. ครูวิเชียร ขมเล็ก     500 บาท 
 46. คุณสุธีรา ขวัญประชาสี (ราชบุรี)   500 บาท 
 47. คุณทองค า เที ยงคืน     500 บาท 
 48. คุณเกสร ระดมกิจ (ราชบุรี)    500 บาท 
 49. คุณไมตรี มณีล้ า (ราชบุรี)    500 บาท 
 50. คุณบุญยงค์ ขันเจริญ     500 บาท 
 51. ร้านมะพร้าวขูด      500 บาท 
 52. ครอบครัวคุณน าโชค-คุณต้อย คูนา   500 บาท 
 53. ร้านสหชัย พนัสนิคม     500 บาท 
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 54. คุณไพลิน ผิวจันทร์     400 บาท 
 55. คุณสุนีย์ คูนา      300 บาท 
 56. ร้านมิตรอะไหล่ (ฉะเชิงเทรา)    200 บาท 
 57. คุณวรรณี ยุ่นประยงค์     200 บาท 
 58. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม     200 บาท 
 59. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม     200 บาท   
 60. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม     100 บาท 
 61. คุณสุนันท์ เหลืองอ่อน     100 บาท 
 

รายนามผู้บริจาคเงินซื้อกรวยจราจร   
 1. ไม่ประสงค์ออกนาม          5,000 บาท   
 2. คุณสุภาภรณ์   สิริสิงห         300 บาท   
 3. คุณอินทรพิทักษ์  วทานิยานนท์        1,000 บาท 
 4. คุณล ายอง  ทองสนธิ         1,000 บาท   
 5. คุณจันทร์ทิพย์  ข าเหม         500 บาท 
 6. คุณพรพิมล  แซ่ปึง          600 บาท   
 7. คุณเกษม  พรงาม          500 บาท 
 8. คุณบุญไทย  แซ่พู          1,000 บาท   
 9. คุณสมศักดิ์  พงศ์ศิริพัฒน์         1,000 บาท  
 10. คุณนุจรี  พรายงาม         1,000 บาท   
 11. คุณกานดา  หน่ายคอน         300 บาท   
 12. คุณสุภาพ  ราษฎร์เจริญดี         300 บาท  
 13. คุณเปิ้ล (ร้านท าผม)         200 บาท 
 14. คุณธนาพร           300 บาท  
 15. คุณวิหาร  ยุ่นประยงค์         500 บาท   
 16. คุณปกเกศ  ศรีสว่าง         200 บาท   
 17. คุณอนันต์  เกิดปราง         1,000 บาท 


