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พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“ถา้ผู้ใดอยากตดิตามเรา กจ็งเลกินกึถงึตนเอง จงแบกไมก้างเขนของตนและตดิตามเรา”  
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 16 : 21-27 
 ตัง้แตน่ัน้มาพระเยซเูจา้ทรงเริม่แจง้แก่บรรดาศิษย์ว่า พระองคจ์ะตอ้งเสดจ็ไปกรงุเยรซูาเลม็
เพ่ือรบัการทรมานอยา่งมากจากบรรดาผูอ้าวโุส หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ จะถกูประหารชวีติ  
แตจ่ะทรงกลบัคนืพระชนมชพีในวนัทีส่าม 
 เปโตรนําพระองคแ์ยกออกไป ทลูทดัทานวา่ “ขอเถิด พระเจา้ขา้ เหตกุารณน์ีจ้ะไมเ่กดิขึน้กบั
พระองค์อย่างแน่นอน” แต่พระองค์ทรงหันมาตรัสแก่เปโตรว่า “เจา้ซาตาน ถอยไปขา้งหลงั 
เจา้เปน็เครือ่งกดีขวางเรา เจา้ไมค่ดิอยา่งพระเจา้ แตค่ดิอยา่งมนษุย”์ 
 พระเยซเูจา้ตรสัแกบ่รรดาศษิยว์า่ “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบก
ไมก้างเขนของตนและตดิตามเรา ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร 
แตถ่า้ผูใ้ดเสยีชวีติของตนเพราะเรา กจ็ะพบชวีตินรินัดร มนษุยจ์ะไดป้ระโยชนใ์ดในการทีไ่ดโ้ลกทัง้โลก
เปน็กําไร แตต่อ้งเสยีชวีติ มนษุยจ์ะตอ้งใหส้ิง่ใดเพ่ือแลกกบัชวีติทีส่ญูเสยีไปใหก้ลบัคนืมา 
 บตุรแหง่มนษุยจ์ะเสดจ็กลบัมาในพระสริริุง่โรจนข์องพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ 
เมือ่นัน้พระองคจ์ะประทานรางวลัแกท่กุคนตามความประพฤตขิองเขา” 

 
 

   “หากวันใดที่มนุษย์ปราศจากพระเป็นเจ้า.... 
     มนุษย์ก็ไม่สามารถท าอะไรได้เลย” 
 สวสัดคีรบัพ่ีนอ้งทีร่กั อาทติยน์ีเ้ราอยูส่ปัดาหท์ี ่22 เทศกาลธรรมดา เป็นที่ทราบกันดีว่า 
อีกไมก่ีเ่ดอืนกจ็ะถงึวนัชืน่ชมยนิดขีองสตับรุษุชมุชนวดัหวัไผ ่ที่กําลังจะได้รับพรของพระสงฆ์ใหม่ 
ซึง่จะมพิีธบีวชพระสงฆใ์หมข่อง “สงัฆานกุร อานนท ์  ตนัชยั” วา่ทีค่ณุพ่อปลดัวดัหวัไผ ่
 พ่ีนอ้งทีร่กั กวา่ทีพ่ระศาสนจกัรจะไดผู้ร้บัใช้ของพระเจ้าสักคนหนึ่ง มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 
และกวา่จะไดพ้ระสงฆส์กัหนึง่องค ์กไ็มใ่ชเ่รือ่งงา่ย  ๆเช่นเดียวกัน “จะต้องมีผู้เสียสละ อุทิศตน 
และพรอ้มทีจ่ะรบัใชพ้ระเปน็เจา้และเพือ่นมนษุย ์โดยไม่เหน็แกผ่ลประโยชนส์ว่นตน” 
 พระสงฆ์ท่านหนึ่งเคยกล่าวกับผมว่า “อยากเปน็พระสงฆ ์เปน็งา่ยนะ ถา้อยากจะเปน็...
แตถ่า้จะเปน็พระสงฆท์ีด่ ีกเ็ปน็ยาก แตมั่นกไ็ม่ยากทีเ่ราจะเปน็” เส้นทางของการเป็นพระสงฆ์ 
หากไมร่กั คงทําไมไ่ด ้เพราะตลอดระยะเส้นทางของการเป็นพระสงฆ์ ไมไ่ดโ้รยดว้ยกลบีกหุลาบ
ทีส่วยๆ เลย ไมไ่ดม้พีรมปไูวใ้หเ้ดนิแบบสบายๆ เลย แตม่นัเปน็เสน้ทางทีส่วยงามสําหรบัการเปน็
พระสงฆ ์เพราะมนัทําใหเ้ราเขา้ใจชวีติของการเปน็ผูร้บัใชจ้รงิๆ  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีนอ้งทีร่กั วนันีบ้ทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลเตือนใจเราทุกคนอย่างงดงามจริงๆ 
นกับญุเปาโลปรารถนาอยากจะใหเ้ราดําเนนิชวีติดว้ยความเขม้แขง็ ยึดมั่นในความดีที่เราทําเสมอ 
จงอยา่คลอ้ยตามกระแสของโลก แตจ่งเปน็ผูเ้ขม้แขง็ในความเชื่อที่มีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง 
ในการคดิถงึเพ่ือนพ่ีนอ้งดว้ยความรกัและเมตตาเสมอ 
 วนันีพ้ระเยซเูจา้บอกกบัเราอยา่งหนกัแนน่เลยวา่ “ผูใ้ดอยากตามเรามา กจ็งเลกินกึถงึตนเอง 
จงแบกไม้กางเขนของตนและตดิตามเรา ผูใ้ดใครร่กัษาชวิีตของตนใหร้อดพน้ กจ็ะสญูเสยีชวิีต
นรินัดร แตถ่า้ผูใ้ดเสยีชวิีตของตนเพราะเหน็แกเ่รา กจ็ะพบชวิีตนรินัดรมนษุยจ์ะไดป้ระโยชน์ใด
ในการทีไ่ดโ้ลกทัง้โลกเปน็ก าไร แตต่อ้งเสยีชวิีต”  
 พ่ีนอ้งทีร่กั “ไม่มีการกระท าใดที่จะงดงามไปกว่า การเลิกความเห็นแก่ตัว แลว้ใส่
ความใจกว้างเขา้มาในตวัเอง ไม่มีการกระท าใดที่จะน่าชื่นชมไปกว่า การเปน็คนมีน้ าใจ และ
ไม่มีการกระท าใดทีย่ิง่ใหญไ่ปกว่าการเลกินกึถงึแตต่นเอง แตรู่จ้กัแบง่ปนัความรกัและความเมตตา
ไปสูท่กุคน” ขอพระเจา้อวยพรพ่ีนอ้งทกุ  ๆทา่นเสมอครบั 

คณุพ่อ เปโตร  อิทธพิล   หางสลดั 
ผูช้ว่ยเจา้อาวาสฯ 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020 

วันเสาร์ท่ี 29 สิงหาคม 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธ์ิ+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี      
ดีศรี+คุณขจิตศักดิ-์คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิม้ประเสริฐ+          
ครอบครัวคุณสมคิด   เอีย่มสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปิติพัฒน์-    
คุณรัตตินันท์ บณุยสิทธ์ิวิกุล+ครอบครัววงษ์แก้ว+คุณละม่อม ทองเหลือง+            
คุณวันทนา ทองเหลือง+คณุกัลยา-คณุสมชาย ดศีรี+ครอบครัวคณุอบุล-คณุอไุร  พรมสาร 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มักดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วิมล+ยอแซฟประสิทธ์ิ+เปาโลเชาวลิต+      
เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+            
เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+                   
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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 (ครบ 100 วัน)+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผนั+  
ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบญุช่วย+ญาติพีน่้อง
ตระกูลขมเล็ก ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+สเตฟาโนจินต+์มารีอาหงษ์+ยอแซฟสุขุม+
เปาโลพานทอง+ดอมินิโกสุโข+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+                
เทเรซาวิไลลักษณ+์ญาตพิี่นอ้งตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+       
เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+
เทเรซาวิไลลักษณ+์ญาตพิี่นอ้งตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+          
อันนาหลี+เปโตรจุย๊+อันนาพ่วง+ฟลิิปล้วน+อันนาสมเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+              
เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+        
มารีอาอนงค+์มารีอากิมบ๊วย+ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ+์
เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบญุธรรม+เปโตรสมพล+            
มารีอาประพิษ+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+   
เปาโลอนุสรณ+์เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชุมพร+เปาโลอนสุรณ์+       
ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห+์เปาโลอนนัตชัย  วงษ์แก้ว+           
คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรือตรี ฟรงัซสิ สมเดช+เอากุสตนิโนรอด+โรซาเจียน+
อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+   
โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+                
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มารีอาบรรจง+เปโตรบุญม+ีฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+
ยอแซฟปวณี+เทเรซาวิไลลักษณ์+ดอมินิกบาง+อากาทาสม้เกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+  
ย่ามา+วญิญาณญาตพิี่น้องตระกูลพรมสาร ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+มีคาแอลรังสี+  
มารีอาสงัวาล+มารีอานภิาพร+วิญญาณผู้ล่วงลับในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟ
ชําระ+วิญญาณทีไ่ม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ท่ี 30 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+ครอบครัวคุณสุชิน+คุณสุภาพร+คณุภคพร   ลิ้มประเสริฐ+
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสวุรรณา ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ+            
ครอบครัวคุณวิมล-คุณสง่า   พรมสาร และลูกๆ หลานๆ+ครอบครัวคุณสมมาต-     
คุณสมปอง   ลี้กุล และลูกๆหลานๆ+วนัคล้ายวันเกิด มารีอา สุพรรณี   ลี้กุล 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสตโินสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+       
ม.มักดาฯเง็ก+ฟลิิปกมล+แคทเธอรีนบุญสง่+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+               
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวินจิ+      
เทเรซาลาํพลู+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารสั+ยวงยอด+         
มารีอาจ+ูยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาตพิี่
น้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจเูท้ง+เซซลีีอาไล้+
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซสิไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+
เซซีเลยีถวิล+ญาตพิี่น้องตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกลุ ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+    
อันนาเสมอ+มาร์ตโินประเสรฐิ+ลูโดวีโกหลุย+มารีอาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+
ยอห์น บัปติสตน์ิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+มารีอาล้วน+ยออากิมทินพร+           
เยโนเวฟาสุทธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพีน่้องตระกูลคูเอิน ทีล่่วงลับไป
แล้วทุกดวง+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากสุติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+         
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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+วิคตอเรียประทิน+             
ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซสิทวี+          
มารีอาสภุาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+
ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+วิญญาณญาติพีน่้องตระกูลดีศรี และหนงูาม ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟลิิปเหลือ+มารีอาชื่น+ฟิลิปประกาย+      
อันนาจิ๋ม+โทมัสประจักษ์+อากาทาสมเคียน+ยวงบอสโกอํานาจ+โทมัสเรวัตร+               
ยอแซฟวลัลภ   ดาวทองสมบัติ+เทเรซาลัดดา+เปโตรทนงศักดิ์+มีคาแอลตี+๋       
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสจุิตร+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+     
อันเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรูญ+ย.บอสโกดสุิต+นิโคลัสยรรยง+      
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมก+ีเปโตรเสงีย่ม+มารีอาหวล+
ฟิลิปประทีป+เปโตรเสถียร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+              
ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทือง+มารีอาบญุธรรม+เยโรมปลั่ง+อันนาไร+           
เปโตรหวล+มารีอาชิน+เปาโลฮวด+กาทารีนาเตียน+ดอมนิิกบาง+                      
อากาทาส้มเกลีย้ง+มาร์ธาสัน้+ยอแซฟชาตรี (ครบ 24 ปี)+เอากุสตนิโนวิวัฒน์ 
(ครบ 14 ปี)+วญิญาณผูล้่วงลับในสสุานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณท่ี
ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ท่ี 30 สิงหาคม 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+คุณทัศนีย์   นาควัชระ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปาโลส่วน   ครูเอิญ+วินเซนต์เลาสงวน+เวโรนีกาจํารัส+ฟิลิปกิมซนั+เทเรซามลฤด+ี
ญาตพิี่น้องตระกูลทองมา ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาวัชรี   ประทีปจินดา+
วิญญาณผู้ล่วงลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2020 มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 
2020  

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

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2020  มีตัง้ศลีและเฝา้ศลีมหาสนทิวันศกุรต์น้เดอืน เวลา 18.30 น.  
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 6 กันยายน 2020  สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วนัอาทติยท์ี ่23 สงิหาคม 2020  รวมเปน็เงนิ 10,848 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,270 บาท 
3. ฉลองวัด    วัดมารีสมภพ กบินทร์บุรี 
   วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020  เวลา 10.30 น. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 วันนี้ หลังมิสซาสาย มีพิธีล้างบาปเด็ก จํานวน 4 คน 
4.2 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน นีเ้ป็นวันศุกร์ต้นเดือน มีส่งศีลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแต่ละสาย

ตามปกติ และขอเชิญพ่ีน้องร่วมตั้งศีล-เฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น. 
4.3 เชิญชวนฆราวาสรักกางเขน และผู้สนใจ ไปร่วมฟ้ืนฟูจิตใจที่ จ.ปราจีนบุรี วันศุกร์ที่ 

4 กันยายนนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ซิสเตอร์ทั้ง 3 ท่าน 
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4.4 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 เวลา 10.30 น. ขอเชิญผู้นําวิถีชุมชนคริสตชนและ  
ผู้ประสานงานของแต่ละเนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมเกิดสว่าง 

4.5 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 ช่วงหลังมิสซาสาย ขอเชิญชวนกลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์
ของวัด และผู้ที่สนใจทุกท่าน รว่มพบปะพูดคยุกนั ณ อาคารเพ่ืองานอภบิาลและแพรธ่รรม 
ขา้งบา้นพักพระสงฆ ์

4.6 ขอเชิญคณะกรรมการที่ดินของวัด ประชุมวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน นี้ เวลา 10.30 น. 
ที่บ้านพักพระสงฆ์ 

4.7 เชิญชวนพี่น้องนํากระปุกมหาพรตมาส่งที่ธุรการวัด 
4.8 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสปัดาห ์(22 - 27 สงิหาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,000 บาท 
 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,360 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,360 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,720 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,604 บาท เขา้สภาอภบิาล 1,116 บาท) 
4.9 ประกาศเรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่   มี 4 ราย คือ  
 1. มารีอา สุมาลี   เทศวิลัย    หมายเลขสมาชิก 1835 สายคุณชนินทร์ 
 2. ยอแซฟ สันติ   ดีศรี    หมายเลขสมาชิก 1836 สายคุณชุดาพร 
 3. มารีอา สมจิตต์   รวมทรัพย์   หมายเลขสมาชิก 1837 สายคุณชุดาพร 
 4. เปาลา วันทนา   เอ้าเจริญ   หมายเลขสมาชิก 1838 สายคุณบุญมี 
 ประกาศเรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต   มี 1 ราย คือ  
 1. มารีอา สมจิต   เรือนงาม   หมายเลขสมาชิก 838 สายคุณชนินทร์ 
ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคณุรายนามผูบ้รจิาควนักจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่ ครัง้ที ่6/2563 ดงันี ้
 1.1 คุณบุญไทย   เอี่ยมสะอาด  บริจาคเงิน 3,000 บาท 
 1.2 นายกวิลาศ   สุวินัย  บรจิาคเงิน 3,000 บาท 
 1.3 คุณหนูพิมพ์   ขมเล็ก  บริจาคเงิน 3,000 บาท 
 1.4 คุณวิภา   ผลอุดม  บริจาคเงิน 500 บาท 
 1.5 กลุ่มนวดแผนไทย  410 บาท 


