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สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ 

ทั้งกายและวิญญาณ 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า  

จติใจข้าพเจ้าช่ืนชมยนิดีในพระเจ้า”  
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 1 : 39-56 
 หลังจากนั้นไมน่าน พระนางมารยีท์รงรบีออกเดนิทางไปยงัเมอืงหนึง่ในแถบภเูขาแควน้ยเูดยี 
พระนางเสดจ็เขา้ไปในบา้นของเศคารยิาหแ์ละทรงทกัทายนางเอลซีาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธไดย้นิ
คําทกัทายของพระนางมารยี ์บตุรในครรภก์ด็ิน้ นางเอลซีาเบธไดร้บัพระจติเจา้เตม็เปีย่ม รอ้งเสยีงดงัวา่ 
“เธอไดร้บัพระพรยิง่กวา่หญงิใด  ๆ และลกูของเธอกไ็ด้รับพระพรด้วย ทําไมหนอพระมารดาของ
องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมือ่ฉนัไดย้นิคําทกัทายของเธอ ลกูในครรภข์องฉนักด็ิน้
ดว้ยความยนิด ีเธอเปน็สขุทีเ่ชือ่วา่ พระวาจาทีพ่ระเจา้ตรสัแกเ่ธอไวจ้ะเปน็จรงิ” 
 พระนางมารยีต์รสัวา่ วญิญาณขา้พเจา้ประกาศความยิง่ใหญข่องพระเจา้ จิตใจของข้าพเจ้า
ชืน่ชมยนิดใีนพระเจา้ พระผูก้อบกูข้้าพเจ้า เพราะพระองคท์อดพระเนตรผูร้บัใชต้่ําตอ้ยของพระองค ์
ตัง้แตน่ีไ้ป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าขา้พเจา้เปน็สขุ พระผูท้รงสรรพานภุาพทรงกระทํากจิการยิง่ใหญ่
สําหรบัขา้พเจา้ พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรณุาตอ่ผูย้ําเกรงพระองคแ์ผไ่ปตลอดทกุยคุ
ทกุสมยั พระองคท์รงยกพระกรแสดงพระอานภุาพ ทรงขบัไลผู่ม้ใีจมกัใหญใ่ฝส่งูใหก้ระจดักระจายไป 
ทรงคว่ําผูท้รงอํานาจจากบลัลงัก ์และทรงยกยอ่งผูต้่ําตอ้ยใหส้งูขึน้ พระองค์ประทานสิ่งดีทัง้หลาย
แกผู่อ้ดอยาก ทรงสง่เศรษฐใีหก้ลบัไปมอืเปลา่ พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์ 
โดยทรงระลกึถงึพระกรณุา ดงัทีท่รงสญัญาไวแ้กบ่รรพบรุษุของเรา แกอั่บราฮัมและบตุรหลานตลอดไป 
 พระนางมารยีป์ระทบัอยูก่บันางเอลซีาเบธประมาณสามเดอืนจงึเสดจ็กลบั  

 
 

 

 สวัสดีครับ พ่ีน้องทุกๆ ท่าน ในวันสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ (The Assumption of the Blessed Virgin Mary) แม่พระนั้นมี
บทบาทสําคัญต่อพระศาสนจักรคาทอลิกและต่อผู้มีความเชื่อ ความศรัทธาต่อแม่พระ 
ผู้เป็นมารดาที่ช่วยเสนอคําวิงวอนผ่านทางพระแม่เพ่ือเราแต่ละคน  
 การฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ฯ เกี่ยวเนื่องกับการฉลองการบังเกิดของ
พระเยซูเจ้า เนื่องจากวันฉลองดังกล่าวเป็นการฉลองวันที่แม่พระเกิดใหม่ในสวรรค์ 
ต่อมาภายหลังพิธีกรรมของพระศาสนจักรได้พัฒนาไปเป็นวันฉลองการนอนหลับ 
(Dormitio) ซึ่งเชื่อกันว่าแม่พระไม่ได้ตาย เพียงแต่นอนหลับสนิท และได้รับการยกขึ้น
สวรรค์สู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าในสภาพดังกล่าว 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 ที่สุดพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ไดป้ระกาศขอ้ความเชือ่วา่ “พระนางมารยี ์มารดาพระเจา้
ผู้ปฏิสนธินิรมลและเป็นพรหมจารีเสมอ ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 
หลังจากบรรลุถึงความสมบูรณ์ของชีวิตในโลกนี้” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 
ซึ่งเป็นความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดในพระศาสนจักรประการหนึ่งที่บรรดาครสิตชนที่ต่อแม่พระ
มาเป็นเวลากว่าพันปี เช่นเดียวกับอีกข้อความเชื่ออีก 3 ประการที่พระศาสนจักร
เคยประกาศเป็นข้อความเชื่อแล้วก่อนหน้านี้ว่า “พระนางมารยีเ์ปน็มารดาของพระเจา้” 
“พระนางมารีย์ปฎิสนธินริมล” และ “พระนางมารีย์ทรงเป็นพรหมจารีย์เสมอ” 
 ดังนั้น การรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณของแม่พระ จึงเป็น
การมีส่วนในผลแรกแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าในฐานะที่แม่พระเป็นมารดาของ
พระเจ้า (Theotokos) และมีส่วนในงานไถ่กู้ของพระผู้ไถ่ตั้งแต่เริ่มแรก ในบทบาทของ
คนกลางผู้แจกจ่ายพระหรรษทานของพระเจ้าและความหวังของมนุษยชาติ  
 ด้วยเหตุนี้ การสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 
จงึเตอืนใจเราครสิตชนทกุคนวา่ เปา้หมายแทจ้รงิในชวีติของเราคอื สวรรคแ์ละการเปน็หนึง่เดยีวกบั
พระเจ้าในชีวิตหลังความตาย ดังนั้นการดําเนินชีวิตของเราในโลกนีจ้งึไมค่วรปลอ่ยตวัปลอ่ยใจ 
และหลงระเริงกับกระแสหรือค่านิยมทางโลก แต่เราคริสตชนต้องดําเนนิชวีติตามแบบอยา่ง
ของพระแม่ ผู้ดําเนินชีวิตด้วยความงดงามแห่งความเชื่อ ความไว้วางใจ และเลือกท่ีจะทํา
ทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า บนเส้นทางของ “ผู้รับใช้ที่ต่ําต้อยของพระเจ้า” 
ที่เป็นแบบอย่างสําหรับเรามนุษย์ทุกยุคสมัย 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
สังฆานุกร อานนท์   ตันชัย 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020 

วันเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธ์ิ+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี       
ดีศรี+คุณขจิตศักดิ-์คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิม้ประเสริฐ+           
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ครอบครัวคุณสมคิด   เอีย่มสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปิติพัฒน-์   
คุณรัตตินันท์ บณุยสิทธ์ิวิกุล+ครอบครัววงษ์แก้ว+คุณละม่อม ทองเหลือง+           
คุณวันทนา ทองเหลือง+คณุกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มักดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วิมล+ยอแซฟประสิทธ์ิ+เปาโลเชาวลิต+      
เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+            
เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+                     
เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปตสิตามนตรี+  
ฟรังซสิโกวิชัย+ออกุสติโนบญุช่วย+ยอแซฟวโิรจน+์ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+
ยวงพิชยั+มีคาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+          
ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+                 
ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+
อันนาเกียว+ย.บัปตสิต์นยิม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค+์       
เทเรซาสุนยี์+มารีอาอนงค+์มารีอาจาํปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+
เปโตรเอ้ียวฉัน+ยอแซฟสุรศกัดิ์+เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรักษ์+          
อันนาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตยีนวิเชียร+
ฟรังซสิเซเวียร์จํานง+เปโตรฟาย+มารีอาพร้ิง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลมา้น+
อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทัย+ฟลิิปนิรันดร์+เปาโลเลีย่ม+เซซีลีอาสมนึก+
เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซสิโกผัน+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+
เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบญุช่วย+ญาติพีน่อ้งตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+สเตฟาโนจินต+์มารีอาหงษ์+ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+              
ดอมินิโกสโุข+ออกัสตนิวิชา+อานาสตาเซียประวัต+ิเทเรซาวิไลลักษณ+์ญาตพิี่น้อง
ตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลบัไปแล้วทุกดวง+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทยีนสื่อ+
มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพี่น้องตระกูล
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแลว้ทุกดวง+อันนาหลี+เปโตรจุย๊+อันนาพ่วง+ฟิลปิล้วน+ 
อันนาสมเกลี้ยง+ฟลิิปช่วง+เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+    
กิ๋มแสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารีอาอนงค+์มารีอากิมบ๊วย+ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+
มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบัวพัน+                 
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เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารีอาประพิษ+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+   
ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+เปาโลอนสุรณ์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์  
เปโตรชุมพร+เปาโลอนสุรณ+์ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห+์       
เปาโลอนันตชัย  วงษ์แก้ว+เทเรซาบุญธรรม   แพงไพรี+ยวงบอสโกพยงค+์           
ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซสิ สมเดช+                 
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+   
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+ฟลิิปเกสร+อักแนสกิมซอย+              
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวณี+เทเรซาวิไลลักษณ์+วิญญาณผูล้่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วิญญาณทีไ่ม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ ์ ปรัชญกลุ+            
ครอบครัวคุณสุมาล ี  คูเอิน+ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน+               
ครอบครัวคุณประนอม   คูเอิน+ครอบครัวคุณสมเชาว-์คุณพรพรรณ ศิริชล+     
ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพ ีอยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์    ดีศรี และพี่น้อง 
ลูกๆหลานๆ  ทุกคน+โมทนาคุณแม่พระ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาสาํราญ หัวใจ+เอากสุติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+               
ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบญุสง่+เปาโลแก้ว+เซซลีีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+                         
ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพลู+          
เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดาํรัส+ยวงยอด+มารีอาจู+                       
ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาตพิี่น้อง
ตระกูลขมเล็ก และจูหง ีที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปตสิตาจูเท้ง+เซซลีีอาไล+้   
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซสิไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+
เซซีเลยีถวิล+ญาตพิี่น้องตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกลุ ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+    
อันนาเสมอ+มาร์ตโินประเสรฐิ+ลูโดวีโกหลุย+มารีอาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+                  
ยอห์น บัปติสตน์ิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+มารีอาล้วน+ยออากิมทินพร+                   
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เยโนเวฟาสุทธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพีน่้องตระกูลคูเอิน ทีล่่วงลับไป
แล้วทุกดวง+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากสุติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+       
เซซีลีอาอัญชัญ   ยุ่นประยงค์+ยอห์น บัปตสิต์วิชัย+เซซลีีอาพยุง+เปโตรอ้ิวฮก+       
มารีอาเซียน+เปโตรเคี้ยม+อากาทาสายหยุด+ยอแซฟประดิษฐ์+ฟรังซสิโกมน+ู      
วิคตอรีอาธานี+วญิญาณญาติพี่น้องตระกูลมุ่งหมาย ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+           
คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+       
มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค+์         
เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลยีว+ฟิลปิกลิ่น+วคิตอเรียประทนิ+ฟลิปิประทวน+   
เปโตรบญุเทยีน+ฟลิปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรังซสิทว+ีมารีอาสภุาพ+เปาโลจําลอง+             
มารีอาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+วญิญาณญาตพิีน่อ้ง
ตระกลูดศีรี และหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุชู+ฟลิปิเหลอื+         
มารีอาช่ืน+ฟลิปิประกาย+อนันาจิม๋+โทมสัประจกัษ์+อากาทาสมเคยีน+ยวงบอสโกอํานาจ+   
โทมสัเรวตัร+เปาโลพรม  วริพงษ์+เปาโลไพวลัย ์ วริพงษ์+ม.มกัดาฯกองม ีขาวดเีดช+                     
ม.มกัดาฯพาด ี  ขาวดเีดช+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณที่
ไมม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+คุณเต้าเลี๊ยบ บุญชสูวัสดิ+์ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   
ยุ่นประยงค+์ครอบครัวคุณอนันต-์คุณแสนสุข  เกิดปราง+                       
ครอบครัวคุณสําเนา   ยุ่นประยงค์ และลูกๆ หลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ญาตพิี่น้องตระกูลบญุชูสวสัดิ ์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+             
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมก+ีมารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+
อันนาสอย+โรซาแช่ม+อันตนสากล+คาแมลประดิษฐ์+ยอแซฟสาคร+มารีอากุหลาบ+
ยอแซฟสนิท+อนัตนสมศักดิ ์  ยุ่นประยงค์ (ครบ 1 ปี)+เปาโลส่วน   ครูเอิญ+
วิญญาณผู้ล่วงลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 17 สงิหาคม 2020  งดมิสซาค่ า เนื่องจากมพีิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารท่ี 18 สงิหาคม 2020 มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันพุธท่ี 19 สงิหาคม 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันพฤหสับดีที่ 20 สิงหาคม 
2020  

มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศศ์ริิพฒัน+์คณุบปุผา   มศีรี 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบญุชุบ+      
มารีอามะลสิา+ยอแซฟสบุิน+โรซาซาเวยีร์+             
มารีอาณัชชานันท+์โทมัสจอน+มารีอาเพียร+          
ฟิลิปสงวน+อังเยลากุหลาบ+ฟิลิปปรีชา+                 
อังเยลาสุรางค+์ยอหน์ บอสโกสําเนยีง+                   
วาเลเลียนกิมเสยีง+เปโตรสุวรรณ+ยอแซฟพีระเดช+    
ยอแซฟสุชน+เปโตรป๊อ+เปโตรหลา+เทเรซาสมรวย+
ฟิลิปชาล+ีวิญญาณผูล้่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 

วันศุกร์ที่ 21 สงิหาคม 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 23 สิงหาคม 2020  สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา 
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020  รวมเป็นเงิน 8,420 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,780 บาท 
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3. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
3.1 เนื่องจากสังฆมณฑลจันทบุรีได้มอบหมายให้ คุณพ่ออิทธพิล หางสลดั เปน็ผูจ้ดัการ

โรงเรียนประชาสงเคราะห์ เพ่ือเป็นการพัฒนาการศึกษาของสังฆมณฑล จึงได้ส่ง
คุณพ่อให้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉะเชิงเทรา ในช่วงวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์ 
จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

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 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020 ขอเชญิชวนพ่ีนอ้งมารว่มกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่          
ครัง้ที ่6/2563 ณ อาคารเพ่ืองานอภบิาลและแพรธ่รรม ดงักําหนดการตอ่ไปนี ้

  08.00 น. ลงทะเบยีน / ตรวจสขุภาพ 
  09.00 น. พิธมีสิซา 
  10.30 น. โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุประจําปงีบประมาณ 2563 
    หลกัสตูร “การทําสบูเ่หลวสมนุไพร”  
    หลกัสตูร “การทําลกูกลิง้พิมเสนน้ํา”  
    โดยสํานกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลโคกขีห้นอน 
  11.30 น. ประชาสมัพันธจ์ากหนว่ยงาน / กจิกรรมวนัเกดิ 
  12.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง 
3.4 ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนําบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งได้ที่ธุรการวัด 

พรอ้มทัง้เอกสาร กําหนดลา้งบาป คอื วนัอาทติยท์ี ่30 สงิหาคม 2020  (ชว่งหลงัมสิซาสาย) 
3.5 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (8 - 13 สิงหาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,160 บาท 
 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,240 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,200 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,600 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอยา่งต่อเน่ือง (เข้าวัด 2,520 บาท เข้าสภาอภิบาล 1,080 บาท) 


