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“จงรักศัตรู จงอธษิฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 5:38-48 
  เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบัสานศุษิยว์า่ “ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟนั’ 
แตเ่รากล่าวแก่ท่านท้ังหลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้าย
ใหเ้ขาด้วย ผู้ใดอยากฟ้องท่านท่ีศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่าน ก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วย 
ผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขาสองหลักเถิด ผู้ใดขออะไรจากท่าน 
ก็จงให้ อย่าหันหลังใหผู้ท่ี้มาขอยืมสิ่งใดจากท่าน 
 ท่านท้ังหลายได้ยินค ากล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า 
จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาใหผู้ท่ี้เบยีดเบยีนท่าน เพือ่ท่านจะได้เปน็บตุรของพระบดิาเจา้สวรรค ์
พระองคโ์ปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองคข์ึ้นเหนอืคนดีและคนชัว่ โปรดใหฝ้นตกเหนอืคนชอบธรรม
และคนอธรรม ถ้าท่านรักแตค่นท่ีรักท่าน ท่านจะได้บ าเหน็จรางวัลอะไรเลา่ บรรดาคนเกบ็ภาษ ี
มิได้ท าเช่นนี้ดอกหรือ ถ้าท่านทักทายแต่พีน่้องของท่านเท่านั้น ท่านท าอะไรพิเศษเล่า 
คนต่างศาสนามิได้ท าเช่นนี้ดอกหรือ ฉะนั้น ท่านจงเปน็คนดีอยา่งสมบรูณ ์ดังท่ีพระบดิาเจา้สวรรค์
ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” 

 
 

 
พ่ีน้องที่รัก พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงวางกรอบส าหรับผู้อยากเป็นศิษย์

ของพระองค์ เพ่ือการด าเนินชีวิตในความรักครบครัน โดยเฉพาะความรักต่อเพ่ือนพ่ีน้อง 
ซึ่งสามารถเข้าใจได้ใน 2 ลักษณะคือ การท าดีต่อทุกคนและตอ้นรบัทกุคนโดยไมแ่บง่แยก 
แต่ความรักยิ่งใหญ่กว่าคือ การรักศัตรูและอธิษฐานภาวนาให้ผู้ท าไม่ดีกับเรา ซึ่งเห็นได้
อย่างเด่นชัดในชีวิตของพระเยซูเจ้า ในแบบอย่างความรักของพระองค์บนไม้กางเขน 

บทอ่านที่หนึ่ง โมเสสได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าให้บอกประชากรอิสราเอลว่า
พวกเขาต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  นั่นหมายความว่า
พวกเขาต้องไม่โกรธ ไม่เกลียดชังกัน ไม่แก้แค้น ไม่พิพากษาโดยเบาความ ไม่อิจฉาริษยา 
แต่ต้องรักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง หนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์คือ การรักตนเอง รักผู้อ่ืน และ
รักพระเจ้า 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2023 

วนัเสารท์ี ่18 กมุภาพนัธ ์(มสิซาค่ 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+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
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+             

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้เตือนชาวโครินทร์ว่าพวกเขาได้รับพระจติเจา้แลว้ 
เมื่อมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ พวกเขาเปน็วหิารของพระจติเจา้ ดงันัน้ พวกเขาตอ้งเปน็คนศกัดิส์ทิธิ ์
และให้ความเคารพต่อร่างกายของตนเองและผู้อ่ืน เปาโลได้ให้ความมั่นใจแก่ชาวโครนิธว์า่
พวกเขาเป็นของพระคริสตเจ้าในพระคริสตเจ้าทุกคนเป็นหนึ่งเดียว 

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงปฏิวัติค าสอนส าคัญที่สุดในประวัติศาสตรม์นษุยช์าติ 
เรื่อง “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” หรือ “บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องช าระ” ที่ถือว่าศัตรู
คือผู้ที่เราต้องท าลายล้างให้สิ้นไป แตพ่ระเยซเูจา้ทรงสอนวา่เราตอ้งรกัศตัรแูละอธษิฐานภาวนา
ให้ผู้ที่เบียดเบียนเรา การน าความรักและการให้อภัยไปสู่ทุกคนเช่นเดียวกับนักบุญ 
ฟรังซิส อัสซีซี “ที่ใดมีความเกลียดชัง  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น าความรกั ทีใ่ดมีความเจ บแค้น 
ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้น าการอภัย” 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย  
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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+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+    
มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+
ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา (ครบ 9 ปี)+ยอแซฟปวีณ+    
ลูซีอาสุภา+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+มารีอาเอ็นดู  ค าโม    
(ครบ 1 ปี)+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+              
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 19 กมุภาพนัธ ์(มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ...เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์    
ปรชัญกุล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณนําโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+            
ครอบครวัคุณวนิยั-คุณสุรตัน์  ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+             
ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคุณแมพ่ระ+ครอบครวัคุณสาํราญ-คุณเฉลยีว  หวัใจ+
ครอบครวัคุณอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+เทเรซา วารนิทร ์ วงษ์วไิลวารนิทร+์
ครอบครวัคุณชวลติ  วทานิยานนท+์ครอบครวัคุณประนอม คเูอนิ+           
ครอบครวัคุณนวลศร ี คเูอนิ+ครอบครวัคุณนิจจา  ฝน่เรอืง+                  
ครอบครวัคุณเกยีรตศิกัดิ ์ ฝน่เรอืง 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั...เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลหวัใจ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+         
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ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+     
ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+อนันาประไพ+ยอแซฟวนิจิ+
เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลาํพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดํารสั+    
ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และ        
เสรมิสกุล ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+         
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์    
เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+             
เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนทิ+คณุพอ่บญุช+ู            
ยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+
เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรนิทร+์มารอีาสอน+เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+     
วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์          
ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+
ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้
ทกุดวง+อากาธาบญุลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ 
ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+           
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ+์อนันาเพีย้น+ 
ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+
ยอแซฟวรีภทัร+อากาทาลว้น+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็  และจหูง ี 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+
อากุสตโินอุบล  พรมสาร+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-ตา-ยาย+      
ญาตพิีน้่องตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+มอนกิาวไิล  อนิล+ีนายสมศร+ี          
มารอีาประพนัธ+์ยอแซฟขวญั+มารอีาลุย้+ยอแซฟเทยีน+เปาโลวชิติ+เทเรซากมลวลัย+์      
ฟรงัซสิโกอุดม+ยวงกมิเตง็+อนันาจ+ูเปโตรประวทิย+์ยากอบกําพล+เปาโลชอ้ย  จดแตง+  
เปโตรไลเ่อง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณ+ี                  
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โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอําพล+         
เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายุพา+เยโนเวฟาลดัดา+
วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิต์สทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+เปาโลเอนิ+          
โรซาสอน+ยวงขาํ+มารอีาลว้น+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+
ยออากมิทนิพร+ยอหน์ บปัตสิตน์ิทา+มารอีาวรรณาภรณ์+ลซูอีาปราณ+ีศราวด+ี
ญาตพิีน้่องตระกูลคเูอนิ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟแซฟ+อกัแนสทองใบ+  
เทเรซาสมจติร+อนัตนประจวบ+ยอหน์ บอสโกกระจา่ง+ยออากมิบรรจบ+             
ยวงมาโนช+คุณพ่อเอวเยนบุญช ู ระงบัพษิ+คุณพ่อยอแซฟวนิ  เจรญิวงศ+์         
คุณพ่อยอแซฟวโิรจน์  สมหมาย+คุณพ่อเปาโลเมธ ี วรรณชยัวงศ+์                   
คุณพ่อปสักลัไบลอนพทิกัษ์  โยธารกัษ์+วณีา พานิช+สาคร พงังา+                    
สมฤกษ์ พมิพท์อง+วฒันา จนัทรท์อง+สุภาพงษ์  แสงแดง+ญาตพิีน้่องทีล่่วงลบัไป
แลว้ทุกดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาสาํรวย+ญาตพิีน้่องตระกูลสุวนิยั ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟเจรญิ+โรซาสุภาพ+เซซลีอีาอญัชญั+                  
เทเรซาอภวินัท+์ญาตพิีน้่องตระกูลยุน่ประยงค ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั  ผลอุดม+เทเรซาลาํพนู+โทมสัสยาม (ครบ 31 ปี)+โรซาลออง+
ยอแซฟธชัพงศ+์เปาโลสมเดช+ญาตพิีน้่องตระกูลขมสนิท และหน่ายคร ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทุกดวง+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกูลรุง่เรอืง  ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทุกดวง+ยวงขาํ+มารอีาลว้น+เปโตรปาน+ฟลอรา่จิว๋+อกัแนสเนือง+ยอแซฟสรอ้ย+
เปาโลเตีย๊ม+มารอีาชําเรอืง+เปโตรสุทศัน์+สเตฟาโนแป้ง+เทเรซาศราวด+ี             
ลซูอีาปราณ+ีวญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+              
วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 19 กมุภาพนัธ ์(มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ...เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+เปโตร ทัศนา   เอี่ยมสะอาด 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+  
อันนาเหรียญ+เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+         
ญาติพ่ีน้องตระกูลเรือนงาม  และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+  
เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+   
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ตารางมิสซาประจ าวัน 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ (พุธรับเถ้า) มิสซาที่สุสาน เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ มิสซาที่สุสาน เวลา 19.00 น. 

วันศกุรท์ี ่24 กมุภาพนัธ ์มิสซาที่สุสาน เวลา 19.30 น. 

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ มิสซาเสกสุสาน เวลา 07.30 น.  

รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์
     1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  400 บาท 2. คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  300 บาท 
     3. ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถุง  4. ครอบครัวคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 
     5. คุณชาร ี  สมานจิต 1 ถงุ  6. ปั๊มน้ ามันหัวไผ่ 300 บาท   
     7. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง 8. ครอบครวัคณุส าเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     9. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท 10. คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท 
     11. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง    12. คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 1,000 บาท 
     13. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท 14. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     15. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท 16. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     17. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง 18. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท 

อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+
เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+           
ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง     
ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก  บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+เซบาสเตียนวิเชียร+
อันนาสมบุญ+ลอเรนซ์ปรีชา+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน และขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์  
 1.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ เวลา 07.30 - 12.00 น.  

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 1.2 หลงัมสิซาสาย เชิญชวนพีน่้องร่วมยินดีกับซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต วณีา เฉลมิธวุานนท์  

โอกาสฉลองศาสนนาม  
2. วันพุธที่ 22 (พุธรับเถ้า) - พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ มีมิสซาที่สุสาน เวลา 19.00 น. 
3. วันเสกสุสานวัดหัวไผ่ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  สวด 19.00 น. มิสซา 19.30 น. 
     คุณพ่อ เปโตร อนุสรณ์  พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานในพิธี 
     วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์   สวด 07.00 น. มิสซา 07.30 น. 
     พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี ประธานในพิธี 
หมายเหตุ : จุดคัดกรองมี 2 จุด คอื ประตดูา้นหนา้ และประตดูา้นขา้ง (ตรงตลาดนดัสสุาน) 
ข้อปฏิบัติสําหรับผู้มาร่วมงาน คือ กรุณาผ่านจุดคัดกรองเพ่ือสเปรย์แอลกอฮอล์ และ
กรุณาสวมหน้ากากอนามัย 
4. ในช่วงเทศกาลมหาพรต ทั้งวันเสาร์ มิสซาค่ า วันอาทิตย์มิสซาสาย และมสิซาเย็น    

จะมีเดินรูป 14 ภาค ก่อนเริ่มมิสซา (ไม่มีการสวดสายประค า) 
5. วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ เนินกลม ขอเชิญพ่ีน้องที่สนใจทกุทา่น รว่มแบง่ปนัพระวาจา 

เวลา 18.30 น. ที่อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
6. วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม  เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดนักบุญอันตน พนมสารคาม 

เวลา 10.30 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ (ค่ า) เป็นเงิน 1,554 บาท 
  วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ (สาย) เป็นเงิน 3,392 บาท 
                                                 (เย็น) เป็นเงิน 2,075 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,314 บาท 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา   
อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 1 เทศกาลมหาพรต  เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 


