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“ท ำใจใหด้ ี เรำเอง.....อยำ่กลวัเลย” 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 14 : 22-33 
 ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้า
พระองค์ไป ในขณะที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกลับ เมื่อทรงลาประชาชนแล้ว 
พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพ่ือทรงอธิษฐานภาวนาตามลําพัง ครั้นเวลาค่ํา พระองค์
ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียว ส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตร กําลังแล่นโต้คลื่น
อยา่งหนกัเพราะทวนลม เมือ่ถงึยามทีส่ีพ่ระองคท์รงดําเนนิบนทะเลไปหาบรรดาศษิย ์ เมือ่บรรดาศษิย์
เหน็พระองค์ทรงดําเนินอยู่บนทะเลดังนั้น ต่างตกใจมากกล่าวว่า “ผีมา” และส่งเสียง
อ้ืออึงด้วยความกลัว 
 ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า “ทําใจใหด้ ีเราเอง อยา่กลวัเลย” เปโตรทูลตอบว่า 
“พระเจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ําไปหาพระองค์เถิด” 
 พระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” เปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน้ําไปหาพระเยซูเจ้า แต่เมื่อ
เห็นว่าลมแรง เขาก็กลัวและเริ่มจมลง แล้วร้องว่า “พระเจ้าข้า ช่วยข้าพเจ้าด้วย” 
 ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขา ตรัสว่า “ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง 
สงสัยทําไมเล่า” เมือ่พระองคเ์สดจ็ขึน้มาประทบัในเรอืพรอ้มกบัเปโตรแลว้ ลมกส็งบ   คนที่อยู่
ในเรอืจงึเขา้มากราบนมสัการพระองค ์ทลูวา่ “พระองคเ์ปน็พระบตุรของพระเจา้อยา่งแทจ้รงิ” 

 
 

 
“ความกลัวทีเ่กิดจากแรงกดดนัภายนอก....มกัท าใหเ้ราหมดก าลังใจตลอดเวลา 

แตค่วามกลัวทีเ่กิดจากความหวงั...มกัท าใหเ้รามพีลังทีย่ิง่ใหญเ่สมอ 
และเราจะสู้ ฝันฝ่า โดยไมรู้่สึกกลัวอกีตอ่ไป เพราะความหวงัคอืพลังทีง่ดงามจริงๆ” 

 

 สวสัดีครบัพีน่อ้งท่ีรกั สปัดาหน์ีเ้ปน็สปัดาหท่ี์ 19 เทศกาลธรรมดา ในชว่งเวลานี ้พ่อเชื่อแน่ว่า 
พีน่อ้งในชมุชนวดัหวัไผจ่ํานวนไมน่อ้ย ต่างมคีวามรูส้กึปลืม้ปติิยนิดีและดีใจท่ีวดัหวัไผข่องเรา กําลงัจะมี
การติดต้ังระฆงัใบใหมท้ั่ง 3 ใบ ทีม่าจากน้ําพกัน้ําแรงของพีน่อ้งในชมุชนหวัไผจ่รงิๆ  เป็นความใจดีของ
พีน่อ้งในชมุชน ท่ีรว่มแรงกายแรงใจ รว่มใจกนัสละปจัจยัทรพัยส์ว่นตัว เพือ่บรจิาคสมทบทุนในการจดัซือ้
ระฆังในครั้งนี้ พ่อเห็นถึงความรักและความเป็นหน่ึงเดียวกันของพี่น้องชุมชนวัดหัวไผ่จริงๆ 
สุดท่ีจะบรรยายในความประทับใจนีม้ากเหลอืเกนิ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พีน่อ้งท่ีรกั วนันี ้บทอา่นท่ีหนึง่ท่ีจากหนงัสอืพงกษตัรยิ ์ฉบบัท่ีหนึง่ พระเจา้ทรงทดลองความเชือ่
ของเอลยีาหท่ี์มต่ีอองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ ด้วยเหตุการณต่์างๆ  ท่ีเกดิขึน้ในถ้ํา  มลีมพดัแรง มหีนิแตกออกเปน็ 
เสีย่งๆ  เกดิแผน่ดินไหว เกดิไฟลกุ เมือ่เอลยีาหไ์ด้ยนิเสยีงเหลา่นัน้จึงเกิดความหวาดกลัว แต่เอลียาห์
ก็ไมล่มืวา่ “องคพ์ระผู้เป็นเจา้...ทรงประทบัอยูกั่บเขาเสมอ” 
 จากบทอา่นท่ีสอง จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม เราได้เหน็แบบอยา่งชวีติของเปาโล 
ผู้อุทิศชีวิตเพื่อการประกาศข่าวดี “หากเปาโลสูญเสียพระเยซคูริสตเจา้ ทา่นจะเกิดความโศกเศร้า
และมคีวามทกุขใ์จ แต่เมื่อรู้สึกและรับรู้ไดว้า่ พระเยซเูจา้ทรงประทบัอยูกั่บทา่น ทา่นจงึไมก่ลัวส่ิงใด 
แม้ความตาย ทุกคร้ังที่นักบุญเปาโลสวดอธิษฐานภาวนา พระจิตของพระเจ้าจะประทาน
ความกล้าหาญแก่ทา่นนกับุญเปาโลเสมอ” 
 จากพระวรสารของท่านนกับญุมทัธวิในวนันี ้ เราได้เห็นถึงความกลัวและความอ่อนแอของ
นกับญุเปโตรท่ีมต่ีอพระเยซเูจา้ แต่พระองคม์ไิด้ทรงตําหนนิกับญุเปโตร แต่กลบัมองดูนกับญุเปโตรด้วย
ความรกัและเอน็ดู แลว้ตรสัวา่ “ท าใจใหด้ ีเราเอง...อยา่กลัวเลย” ทุกครัง้ท่ีได้ฟังและได้ยิน มันทําให้
เรามคีวามรูส้กึได้วา่ “อุ่นใจเสมอ...ถ้ามีพระองค์อยู่เคียงข้าง สุขใจทุกคร้ัง เมื่อได้เห็นรอยยิม้
ของพระองค์ และมีพลังทุกคร้ัง เมื่อได้คิดถึงพระองค”์ จงอยา่ปลอ่ยใหส้ิง่ใดมาทําใหจ้ติใจของ
เราโศกเศรา้ แต่จงปลอ่ยพระองคท์รงบรรเทาใจเราเสมอ ขอพระเจา้อวยพรพีน่อ้งทุก ๆ  ท่านครบั 
 

คณุพอ่ เปโตร อทิธพิล  หำงสลัด 
ผู้ชว่ยเจำ้อำวำสฯ  

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี  ดีศรี+
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด   
เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปิติพัฒน์-คุณรัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล+
ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัววงษ์แก้ว+คุณละม่อม ทองเหลือง+      
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ 
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วันคล้ายวันเกิด เปโตร ฝึกหัด  ขมสนิท+วันคล้ายวันเกิด กิมเอ็ง ขมสนิท+       
ครอบครัวคุณวงษ์ รุ่งเรือง+ครอบครัวแปร์เปตูอา ล าดวน แพงไพรี ลูกๆหลานๆทุกคน+
ครอบครัวคุณประยูร  ยุ่นประยงค์ ลูกๆ หลานๆ ทุกคน+ครอบครัวรัตนไสววงศ์        
ลูกๆ หลานๆ ทุกคน+ครอบครัวไหลไผ่ทอง+ครอบครัวย่าเฮียะ ลูกๆหลานๆ  
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+      
เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+
ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+
เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+      
ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+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+
เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+                
เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+
เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+           
เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+    
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+                 
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+
ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+สเตฟาโนจินต์+  
มารีอาหงษ์+ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+ดอมินิโกสุโข+ออกัสตินวิชา+                
อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+ยาโกเบสุทธิ+        
ยออากิมประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+    
เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+                  
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+ 
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อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+       
อันนาหลี+เปโตรจุ๊ย+อันนาพ่วง+ฟิลิปล้วน+อันนาสมเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+                
เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+         
มารีอาอนงค์+มารีอากิมบ๊วย+ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+  
เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+              
มารีอาประพิษ+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+         
เปาโลอนุสรณ์+ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+                          
เปาโลอนันตชัย  วงษ์แก้ว+เทเรซาบุญธรรม   แพงไพรี+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+           
เยโนเวฟากิมฮง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+                 
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+   
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย (ครบ 21 ปี)+
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+เทเรซาบุญเทียน  สุกไส+ 
เปโตรหลุยส์+มารีอาเล็ก+เทเรซามารี+เมเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุ่ม+      
ยอแซฟเอ็งเตี้ยง+มารีอากิมย้ง+คุณพ่อสเตฟาโนวินัย+ดอมินิกโกหรั่ง+เทเรซาสายหยุด+ 
เปโตรสมภพ+ยอแซฟเว้า+เปาโลไล้ ศิริรัตน์+เซซีรีอาเหรียญ+เทเรซาโสภา หนูงาม+ 
วิญญาณในสุสานทุกดวง+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก รุ่งเรือง+เปาโลเจริญ+มารีอาล าไย  
ไทยงาม+โทมัสถนอม+อันนาซารา+ยอแซฟธ ารง เรือนงาม+วิญญาณในสุสานทุกดวง+
เปโตรสุข+อันนาจี๊ด+เปาโลเชื่อม+อันนาทองอยู่+มารีอาจ าปี จูหงี+เอากุสตินสวาท  
พรหมสาร+นิโคลัสยรรยง+โฟกาชาญ+มารีอามักดาเลนากิมกี+ออกุสตินกิมง้วน+   
เทเรซาจีบ+มารีอาเหลี่ยม+มารีอากิมลี้+ดวงวิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมสนิทและ
แพทยากุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+อันตนเฮง+อันนาเม้า+ยอห์น บอสโกวีระ+            
เปโตรวุฒิชัย+ปรีดา จิตหฤทธิ์+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟช าระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์   ปรัชญกุล+            
ครอบครัวคุณสุมาลี   คูเอิน+ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน+               
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ครอบครัวคุณประนอม   คูเอิน+ครอบครัวคุณสมเชาว์-คุณพรพรรณ ศิริชล+     
ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์    ดีศรี และพ่ีน้อง 
ลูกๆหลานๆ  ทุกคน 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+               

ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+                         
ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพูล+          
เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+                       
ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูล
ขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+   
มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+เซซีเลียถวิล+
ญาติพ่ีน้องตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+อันนาเสมอ+        
มาร์ติโนประเสริฐ+ลูโดวีโกหลยุ+มารีอาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+                  
ยอห์น บัปติสต์นิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+มารีอาล้วน+ยออากิมทินพร+              
เยโนเวฟาสุทธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพ่ีน้องตระกูลคูเอิน ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+               
เซซีลีอาอัญชัญ   ยุ่นประยงค์+ยอห์น บัปติสต์วิชัย+เซซีลีอาพยุง+เปโตรอิ้วฮก+          
มารีอาเซียน+เปโตรเคี้ยม+อากาทาสายหยุด+ยอแซฟประดิษฐ์+ฟรังซิสโกมนู+      
วิคตอรีอาธานี+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลมุ่งหมาย ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+           
คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+       
มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+         
เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+   
เปโตรบญุเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจําลอง+             
มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+วญิญาณญาตพ่ีินอ้ง
ตระกลู ดศีร ีและหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+         
มารอีาชืน่+ฟิลปิประกาย+อันนาจิม๋+โทมสัประจกัษ+์อากาทาสมเคยีน (ครบป)ี+                      
ยวงบอสโกอํานาจ+โทมสัเรวตัร+เปาโลพรม  วริพงษ+์เปาโลไพวลัย ์ วริพงษ+์                               
ม.มกัดาฯกองม ีขาวดเีดช+ม.มกัดาฯพาด ี  ขาวดเีดช+ยากอบละมา้ย+เยโนเวฟาจว๊น+ยอแซฟกนุ+ 
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มารอีาเผือ่น+ยอแซฟหวล+เซซเีลยีถวลิ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+  
ดวงวญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+คุณเต้าเลี๊ยบ บุญชูสวัสดิ์+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   
ยุ่นประยงค์+ครอบครัวปรัชญาเดชากุล+ครอบครัวคุณอนันต์-คุณแสนสุข  เกิดปราง 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ญาติพ่ีน้องตระกูลบุญชูสวัสดิ์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+ 
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+                     
เทเรซานิตยา   ปรัชญาเดชากุล (ครบ 2 ปี)+อันนาสอย+โรซาแช่ม+อันตนสากล+   
คาแมลประดิษฐ์+ยอแซฟสาคร+มารีอากุหลาบ+ยอแซฟสนิท+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+
เปโตรหมัง+สเตฟาโนพชร+ยวง บัปติสต์ถวิล+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+               
มารีอาวิวรรณ+มารีอากิมลี้+โรซาบุญชื่น+โทมัสประสาน+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปวิชัย   มินอ่อน 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 
2020  

มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+      
มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+             
มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 16 สิงหาคม 2020  สมโภชพระนางมารีย์รบัเกยีรตเิขา้สูส่วรรค ์ 
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020  รวมเป็นเงิน 8,018 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,150 บาท 
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
3.1 เชิญชวนพี่น้องนํากระปุกมหาพรตมาส่งที่ธุรการวัด 
3.2 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020  เป็นวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ 

เชญิรว่มฉลองศาสนนาม ซสิเตอรม์ารอีา ดาวเรอืง  มาตรง และ ซสิเตอรม์ารอีา นภิา รกัผกาวงศ ์
และช่วงหลังมิสซาสาย เชญิชวนพ่ีนอ้งสตับรุษุทกุทา่นรว่มพิธเีสก และย่ําระฆังใบใหม่
ของวัดหัวไผ่ โดยคุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล เป็นประธาน (หลังพิธีการเสกระฆัง    
มีการเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน) 

3.3 ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนําบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งได้ที่ธุรการวัด 
พรอ้มทัง้เอกสาร กําหนดลา้งบาป คอื วนัอาทติยท์ี ่30 สงิหาคม 2020  (ชว่งหลงัมสิซาสาย) 

3.4 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (1 - 6 สิงหาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,040 บาท 
 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,170 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,220 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,430 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอยา่งต่อเน่ือง (เข้าวัด 2,401 บาท เข้าสภาอภิบาล 1,029 บาท) 
3.5 ประกาศเรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่   มี 1 ราย คือ  
1. เทเรซา ชุมพร   จันทร์แจ่มหล้า   หมายเลขสมาชิก 1832  สายคุณชนินทร์ 
ธารน้ าใจ 
1.ขอขอบคุณ คุณพรพิมล   แซ่ปึง ทําบุญดอกไม้ 500 บาท 


