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สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 1725 วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2023 
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

 “ถ้าความชอบธรรมของท่าน  
  ไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้ว  

 ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย”  
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 5:20-22ก,27-28,33-34ก,37 
  เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบัสานศุษิยว์า่ “เราบอกท่านท้ังหลายวา่ ถา้ความชอบธรรมของท่านไมดี่
ไปกวา่ความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารยแ์ละชาวฟารสิแีลว้ ท่านจะเขา้อาณาจกัรสวรรคไ์มไ่ด้เลย 
 ท่านได้ยนิค ากลา่วjแกค่นโบราณวา่ อยา่ฆา่คน ผูใ้ดฆา่คนจะต้องขึน้ศาล แต่เรากลา่วแกท่่านวา่ 
ทุกคนท่ีโกรธเคอืงพีน่อ้ง จะต้องขึน้ศาล  
 ท่านได้ยนิค ากลา่วท่ีวา่ อยา่ลว่งประเวณ ีแต่เรากลา่วแกท่่านท้ังหลายวา่ ผูใ้ดมองหญงิด้วยความใคร ่
กไ็ด้ลว่งประเวณกีบันางในใจแลว้  
 ท่านยังได้ยินค ากล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าผิดคําสาบาน แต่จงท าตามท่ีได้สาบานไว้
ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เราบอกท่านท้ังหลายวา่ อยา่สาบานเลย ท่านจงพดูเพยีงวา่ ‘ใช’่ หรอื ‘ไมใ่ช’่ 
ค าพดูท่ีมากไปกวา่นัน้มาจากมารรา้ย” 

 
 

 
 “ถ้าความชอบธรรมของท่าน  

ไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้ว  
  ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย” 
 

 สวัสดีครับพี่น้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ความรักและพระเมตตา
แห่งความใจดีของพระเจ้ายังคงหลั่งมาสู่เราทุกคนตลอดเวลา เราจึงสามารถยืนหยัดมั่นคง
ในความรักของพระเจ้าเสมอ 
 พระเป็นเจ้าทรงรักเราอย่างมากมายจริง ๆ บทอ่านท่ีหนึ่งจากหนังสือบุตรสิรา 
พระปรีชาญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงสรรพานุภาพและทรงเห็นทุกสิ่ง 
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นผู้ย าเกรงพระองค์ ทรงรู้กิจการทุกอย่างของมนุษย์ พระองค์
ไม่ทรงบัญชาผู้ใดให้เป็นคนอธรรม พระองค์ไม่อนุญาตให้ผู้ใดท าบาป ความอ่อนแอเกิดขึ้นได้
กบัมนษุยทุ์กคน แต่เราสามารถเอาชนะความออ่นแอตามประสามนษุยไ์ด้โดยอาศยัพระพรจากพระเจา้ 
 บทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถงึชาวโครนิธ ์ฉบบัท่ีหนึง่ นกับญุเปาโล
ยังยืนยันถึงความรักของพระคริสตเจ้าที่ทรงมีต่อเรา “จติใจของมนษุยค์ดิไมถึ่ง คอืส่ิงทีพ่ระเจา้
ทรงเตรียมไว้ส าหรับผู้ที่รักพระองค์” หากจติใจของเรายงัคงรกัพระครสิตเจา้อยู ่จงอยา่กลวัสิง่ใด 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 

http://www.thaicatholicbible.com/main/index.php/new-matthew/6629-new-mathew-05#_ftn10
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ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2023 

วนัเสารท์ี ่11 กมุภาพนัธ ์(มสิซาค่ 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 
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+ 

 วันนี้พระเยซูเจ้าทรงย้ าเตือนกับเราอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่า “ถ้าความชอบธรรม
ของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้ว ท่านจะ
เข้าอาณาจักรสวรรคไ์มไ่ด”้ พีน่อ้งท่ีรกั สิง่ท่ีนา่กลวัส าหรบัเรากค็อื อยา่เอาความเกง่ไปโออ้วดคนอื่น 
และอย่าเอาความอ่อนแอของผู้อื่น ไปพูดในทางท่ีไม่ดี แต่จงรู้จักเตือนตนเองอยู่เสมอว่า 
“เราต้องรู้จักเคารพและให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอ” จงอย่าโอ้อวดตนเองอยู่บ่อย ๆ แต่ต้อง
เรยีนรูท่ี้จะถอ่มตนด้วยความสภุาพอยูต่ลอดเวลา ขอพระเจา้ทรงอวยพรมายงัพีน่อ้งทุก ๆ  คนเสมอ 

 
รักในพระคริสตเจ้า 

คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 
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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 
พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+             
ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+                  
ยอแซฟฮวด (ครบ 29 ปี)+อากาทาฟัก (ครบ 12 ปี)+ญาติพี่น้องตระกูลรุ่งเรือง  ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+       
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 12 กมุภาพนัธ ์(มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ...เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์    
ปรชัญกุล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยู่บาง+            
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์  ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+             
ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุส าราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+
ครอบครวัคณุอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+เทเรซา วารนิทร ์ วงษ์วไิลวารนิทร+์
ครอบครวัคณุชวลติ  วทานิยานนท+์ครอบครวัคณุประนอม คเูอนิ+              
ครอบครวัคณุนวลศร ี คเูอนิ+ครอบครวัคณุนิจจา  ฝน่เรอืง+ครอบครวัคณุเกยีรตศิกัดิ ์ 
ฝน่เรอืง 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั...เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลู
หวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+   
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+อนันาประไพ+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+   
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+     
องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+        
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์                 
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อี ่ออ่งสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+
เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+         
เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+     
ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+   
พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+                 
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรนิทร+์มารอีาสอน+
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+        
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจ าลอง+มารอีาสายสนีุย+์      
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลู    
ดศีร ีและหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบญุลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+              
โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+       
เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+        
เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+                     
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+อากาทาลว้น+เปโตรเฉยีบ+            
มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็  และจหูง ี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+
เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+อากสุตโินอบุล  พรมสาร+ดอมนิิกบาง+          
อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อนันามว้น+        
มารอีาบญุชว่ย+มารอีาช าเรอืง+ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสทุศัน์+ฟรงัซสิชืน่+        
มารอีาทองใบ+มอนิกาชญัญาพนัธ+์ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-ตา-ยาย+      
ญาตพิีน้่องตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+มอนิกาวไิล  อนิล+ีนายสมศร+ี          
มารอีาประพนัธ+์ยอแซฟขวญั+มารอีาลุย้+ยอแซฟเทยีน+เปาโลวชิติ+เทเรซากมลวลัย+์      
ฟรงัซสิโกอดุม+ยวงกมิเตง็+อนันาจ+ูเปโตรประวทิย+์ยากอบก าพล+เปาโลชอ้ย  จดแตง+  
เปโตรไลเ่อง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณ+ี                 
โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+    
ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+               
ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงข า+มารอีาลว้น+      
ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+ยอหน์ บปัตสิตนิ์ทา+ 
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มารอีาวรรณาภรณ์+ลซูอีาปราณ+ีศราวด+ีญาตพิีน้่องตระกลูคเูอนิ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+    
ยอแซฟแซฟ+อกัแนสทองใบ+เทเรซาสมจติร+อนัตนประจวบ+ยอหน์ บอสโกกระจา่ง+                
ยออากมิบรรจบ+ยวงมาโนช+คณุพอ่เอวเยนบญุช ู ระงบัพษิ+คณุพอ่ยอแซฟวนิ  เจรญิวงศ+์
คณุพอ่ยอแซฟวโิรจน์  สมหมาย+คณุพอ่เปาโลเมธ ี วรรณชยัวงศ+์คณุพอ่ปสักลัไบลอนพทิกัษ์  
โยธารกัษ์+วณีา พานิช+สาคร พงังา+สมฤกษ์ พมิพท์อง+วฒันา จนัทรท์อง+สภุาพงษ์  แสงแดง+
ญาตพิีน้่องทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+                
ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟเจรญิ+โรซาสภุาพ+เซซลีอีาอญัชญั+             
เทเรซาอภวินัท+์ญาตพิีน้่องตระกลูยุน่ประยงค ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เบเนดิกตศิ์ลาชยั     
ผลอดุม (ครบ 12 ปี)+เทเรซาล าพนู+โทมสัสยาม (ครบ 31 ปี)+โรซาลออง+ยอแซฟธชัพงศ+์
เปาโลสมเดช+ญาตพิีน้่องตระกลูขมสนิท และหน่ายคร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+                   
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 12 กมุภาพนัธ ์(มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ...เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ...ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+  อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทือง+ญาติพีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม  และ
ทองเหลอืง ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+              
ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ม.มกัดาฯ อํานวย+     
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสเุทพ+เปาโลประทีป+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+             
ฟลิปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+พอ่บา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอีย่มสะอาด+ยวงชายกลาง     
ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็  บญุเสรมิ+ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+เซบาสเตียนวเิชยีร+อนันาสมบญุ+    
ลอเรนซป์รชีา+ญาติพีน่อ้งตระกลูหนา่ยคอน และขมเลก็ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมสัสยาม  ขมสนทิ+
ยอแซฟธชัพงศ ์ ทองเจรญิ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+                  
วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...โทมสัประชา หนงูาม 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...มารีอา สุภรณ์  จันทร์เกตุ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...เปาโลฮุ้นเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+ฟรังซิสโกกริ่ง+มารีอาเล็ก+เปาโลสนิท+      
เซซีลีอาบุญรอด+สเตฟาโนด าริ+เปโตรสมาน+มาร์โกสุชิน+ฟิลิปองอาจ+ยากอบก าพล+ 
เทเรซากมลวัลย์+ญาติพี่น้องตระกูลมานะสุรางกูล ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง 

วนัศกุร์ที ่17 กุมภาพนัธ ์มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ (ค่ า)  เป็นเงิน 2,725 บาท 
  วันอาทิตย์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ (สาย) เป็นเงิน 2,695 บาท 
                                                 (เย็น) เป็นเงิน 2,414 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 2,190 บาท 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา   
อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 7 เทศกาลธรรมดา  เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 

* รายไดจ้ากการจดัเก็บตลาดนดัตลาดนดัวดัหวัไผ่ ประจ าเดือนมกราคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลือประจ าเดอืน  37,050 บาท   ยอดบริการสุขาประจ าเดอืน  1,100  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเก็บตลาดนดัวดัหวัไผ่ 2 ประจ าเดือนมกราคม 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 3,930 บาท  ยอดบริการสุขาประจ าเดอืน 269 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายได้ตลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลส าหรบังานกจิกรรม และโครงการของ
สภาฯ  (เขา้วดั 25,935+1,100+2,751+269  บาท    เขา้สภาอภบิาล 11,115+1,179 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ เชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีสมรส “ววิาหว์าเลนไทน”์ เวลา 10.00 น. 
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2. วนัเสาร์ที ่18 กุมภาพนัธ ์  
 2.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดธรรมมาสน์ นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ เวลา 10.30 น. 
 2.2 ขอเชิญคณะกรรมการท่ีดิน ประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
3. วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์  
 3.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ เวลา 07.30 - 12.00 น.  

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 3.2 หลงัมสิซาสาย เชิญชวนพี่น้องร่วมยินดีกับซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต วีณา   เฉลิมธุวานนท์  

โอกาสฉลองศาสนนาม 
4. เชิญชวนพี่น้องน าใบลานเก่ามาให้ทางวัด เพื่อจัดเตรียมท าเถ้าส าหรับใช้ในวันพุธรับเถ้า 
5. วันพุธที่ 22 (พุธรับเถ้า) - พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ มีมิสซาท่ีสุสาน เวลา 19.00 น. 
6. 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 
 

ประกาศแต่งงานวิวาห์วาเลนไทน์ (ครั้งที่ 2) 
คู่ที่ 1 ระหว่าง เปโตร สันทัด  สมศิริ บุตร นายสมหมาย และ มารีอา ส าราญ  สมศริ ิ
สมรสกับ นางสาวอารมณ์   ชื่นชูผล บุตรี นายประเสริฐ และ นางส าลี  ชื่นชูผล 
คู่ที่ 2 ระหว่าง เอากุสตินโน เกียรติศักดิ์ ฝ่นเรือง บุตร ยออากิม บรรจบ และ มารีอา 
ลภัสรดา  ฝ่นเรือง สมรสกับ นางนัทธมน ฝ่นเรือง บตุร ีนายอดุร และ นางแหล ่ แตะอนิรมั 
คู่ที่ 3 ระหว่าง ดอมินิก อายุวัฒน์  โสนน้อย บุตร ยอแซฟ โสภณ และ โรซา สมทรง    
โสนน้อย สมรสกับ อกัแนส นฐัฐยา  ธติเิมธศีกัดิ ์บตุร ียอแซฟ จรีาวฒัน ์และ เทเรซา  พฒันน์ร ี ธติิเมธศีกัด์ิ 
คู่ที่ 4 ระหว่าง เปาโล ณัฐพล  แช่มวิไล บุตร นายพงศ์ศักดิ์  แช่มวิไล และ มารีอา       
มนทกานต์  หนา่ยคอน สมรสกบั นางสาวสุภาวด ี จนัทร์ทอง บตุร ีนายสเุทพ จนัทรท์อง และ นางร าพงึ  พพิรพงษ ์
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  บัวสวัสด์ิ บุตรี นายบ าเพ็ญ และ นางสมคิด บวัสวสัด์ิ 
ทั้ง 6 คู่ ประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันอังคารท่ี 14 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.             
ณ วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ ่(ทา่นใดเหน็วา่มขีอ้ขดัขวาง กรุณาแจง้ทีค่ณุพอ่เจา้อาวาสทราบ) 


