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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1598 วันอาทิตย์ท่ี 6 กันยายน ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”  
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 18 : 15-20 
 เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสัแกบ่รรดาอคัรสาวกวา่ 
 “ถา้พ่ีนอ้งของทา่นทําผดิ จงไปตกัเตอืนเขาตามลําพัง ถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้พ่ีน้อง
กลบัคนืมา ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงพาอกีคนหนึง่หรอืสองคนไปดว้ย คําพูดของพยานสองคนหรอื
สามคนจะไดจ้ดัเรือ่งราวใหเ้รยีบรอ้ย ถ้าเขาไม่ยอมฟังพยาน จงแจง้ใหห้มูค่ณะทราบ ถา้เขา
ไมย่อมฟังหมูค่ณะอกี จงปฏบิตัติอ่เขาเหมอืนเขาเปน็คนตา่งศาสนา หรอืคนเกบ็ภาษเีถดิ”  
 “เราบอกความจรงิแกท่า่นทัง้หลายวา่ ทกุสิง่ทีท่า่นจะผกูบนแผ่นดนิ จะผกูไวใ้นสวรรค ์
และทกุสิง่ทีท่า่นจะแกบ้นแผน่ดนิ กจ็ะแกใ้นสวรรคด์ว้ย” 
 “เราบอกความจริงแก่ทา่นอกีว่า ถา้ทา่นสองคนบนแผน่ดนิพรอ้มใจกนัออ้นวอนขอ
สิง่หนึง่สิง่ใด พระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรค์จะประทานให้ เพราะวา่ ทีใ่ดมสีองหรอืสามคน
ชมุนมุกนัในนามของเรา เราอยูท่ีน่ัน่ในหมูพ่วกเขา” 

 
 

 สวสัดคีรบัพ่ีนอ้งทกุ  ๆทา่น ในฐานะครสิตชนเราไมไ่ดอ้ยูล่ําพังคนเดยีว และหลาย  ๆครัง้เรากม็ี
ความผดิพลาดตามภาษามนษุย ์มองตวัเองไดไ้มค่รบทกุดา้น บางครัง้จําเป็นต้องมีกระจกสะท้อน
ใหเ้หน็ดา้นอ่ืน  ๆทีเ่ราขาดตกบกพรอ่งไป พระวาจาของพระเจา้วันนีบ้อกใหเ้ราทราบถงึการกลา่ว
ตกัเตอืนกนัดว้ยความรกั และความเอาใจใสซ่ึง่กนัและกนั 
 พระวรสารวนันีพ้ระเยซเูจา้ไดใ้หแ้นวทาง 3 ขัน้ตอน ในการตกัเตอืนซึ่งกันและกัน ด้วยการ
ไปเตอืนเปน็การสว่นตวั หากไมไ่ดผ้ลใหพ้าคนหนึง่หรอืสองคนไปเปน็พยาน และหากยังไม่ได้ผลอีก
ใหแ้จง้หมูค่ณะทราบ ทัง้นีเ้พ่ือรกัษาความสมัพันธร์ะหวา่งสมาชกิในหมู่คณะให้คงอยู่ ให้เราได้
กราบขอสมาโทษพระเจา้หากเราไดล้ะเลยหนา้ทีน่ี ้บางครั้งเรากลายเป็นผู้สร้างปัญหาทําให้
ความร้าวฉานขยายออกไปมากยิ่งขึ้น ขอพระเจา้ไดอ้ภยับาปและชว่ยเราใหต้ระหนกัในหนา้ทีน่ี ้
 บทอ่านที ่1 จากประกาศกเอเสเคยีล พระเจา้ไดเ้ลอืกประกาศกใหเ้ปน็เหมอืนยามเฝา้ระวงั
ประชากรของพระองค ์โดยมหีนา้ทีด่แูลและตกัเตอืนพวกเขาถงึอันตรายทีก่ําลงัมาถงึ หากประกาศก
ไมท่ําหนา้ทีน่ีต้อ้งรบัผดิชอบตอ่ความตายของพวกเขา ดังนั้น เรามีหน้าที่ในการตักเตือนคนที่
กระทําผิดให้ละทิ้งความประพฤติไม่ดีของตน 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 บทอ่านที ่2 จดหมายนกับญุเปาโลถงึชาวโรม นกับญุเปาโลไดเ้ตอืนเราใหป้ฏบิตัติามคําสอน
ของพระเยซเูจา้ในการรกัซึง่กนัและกนั ไมเ่ปน็หนีใ้คร นอกจากเปน็หนีค้วามรกั เราแตล่ะคนเปน็สว่น
หนึง่ของการรบัทรมานและสิน้พระชนมเ์พ่ือเรา ผา่นทางศลีลา้งบาปเราไดต้ายตอ่ตนเองและเกดิใหม่
ในพระองค ์ไม่มีสิง่ไหนสามารถพรากเราจากความรกัของพระองคไ์ด ้
 พ่ีนอ้งทกุ  ๆทา่นครบั “เพราะรกัและใสใ่จเราถงึบอก” เราครสิตชนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบทีต่อ้ง
ตักเตือนกันและกัน ด้วยความรกัและความใส่ใจแบบพี่นอ้ง ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญ             
ความอดทน ความสภุาพอ่อนโยน ความจรงิใจและความปรชีาฉลาด ทัง้นีเ้พ่ือรกัษาชือ่เสยีงและ
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัใหก้ระทําสิ่งถูกต้อง และที่ส าคัญคือ การภาวนาให้แก่กันและกัน
ด้วยความรกั ความเอาใจใส ่เพือ่เปน็ความเปน็พี ่เปน็นอ้งของกนัและกนั 

ขอพระเจา้อวยพร 
สงัฆานกุร อานนท ์  ตนัชยั 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 

วันเสารท์ี ่5 กนัยายน 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัดลิกวฒุสิทิธิ+์ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ี  ดศีร+ี            
คณุขจติศกัดิ-์คณุโสภษิ  ดศีร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุสมคดิ   เอ่ียมสําอาง+
ครอบครวัเอ้าเจรญิ+ครอบครวัคณุปติพัิฒน-์คณุรตัตนินัท ์บณุยสทิธิว์กิลุ+ครอบครวัวงษแ์กว้+      
คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร+ีครอบครวัคณุอุบล-   
คณุอุไร  พรมสาร 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+เปโตรไลใ่ช+้            
โรซาทองอยู+่เปาโลยูก่+ีอันนายิม้+อันนางอ้+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสือ่+มารอีาเอ่ียม+
เปาโลล้ํา+โรซาเงก็เฮียง+เซซลีอีากมิเซยีน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวชิติ+เปาโลวเิชยีร+                
ยวงบปัตสิตามนตร+ีฟรงัซสิโกวชิยั+ออกสุตโินบญุชว่ย+ยอแซฟวโิรจน+์ยอแซฟวหิาร+                
เทเรซาละเมยีด+ยวงพิชยั+มคีาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติ+เทเรซาวริชั+           
ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาต+ิอันเดรสมชยั+ลชูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+               
โทมสัประยงค+์มารอีาลําเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+ย.บปัตสิตน์ยิม+ 
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ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารอีาประยงค+์เทเรซาสนุยี+์มารอีาอนงค+์มารอีาจําป+ี             
เทเรซามาล+ีเปโตรจอืเซยี+อันนาเซยีน+เปโตรเอ้ียวฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบญุลอ้ม+
เปโตรอนรุกัษ+์อันนาเพ้ียน+ยอแซฟนอ้ม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+                     
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ํานง+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสกุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+
ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทยั+ฟิลปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+
ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+เปาโลเชาวลติ+ยวงบญุเรอืง+                   
ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+สเตฟาโนจนิต+์มารอีาหงษ+์     
ยอแซฟสขุมุ+เปาโลพานทอง+ดอมนิโิกสโุข+ออกสัตนิวชิา+อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลล้ํา+โรซาเงก็เฮียง+ยวงเทยีนสือ่+      
มารอีาเอ่ียม+ยาโกเบสทุธ+ิยออากมิประคณุ+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อันนาหล+ีเปโตรจุย๊+อันนาพ่วง+ฟิลปิลว้น+อันนาสมเกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+              
เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเตี๋ยวสมัย+         
มารีอาอนงค์+มารีอากิมบ๊วย+ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+    
เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+              
มารีอาประพิษ+เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+      
เปาโลอนุสรณ์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+          
ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนันตชัย  วงษ์แก้ว+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+   
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+    
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+  
ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+                
เทเรซาวิไลลักษณ์+ดอมินิกบาง+อากาทาส้มเกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+ย่ามา+วิญญาณ
ญาติพ่ีน้องตระกูลพรมสาร ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ฟิลิปเล็ก+เปโตรชม+มารีอาปรางค์+
เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+          
มอริสกิมซัว+โทมัสจรูญ+อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+    
ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+  
มารีอาสมทรง+ฟิลิปเล็ก+ยอแซฟเลื่อน+ฟรังซิสหลา+เทเรซาบุญเทียน+                  
ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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วันอาทติยท์ี ่6 กนัยายน 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สขุส าราญ   
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+          
ครอบครวัคณุสมุาล ี  คเูอิน+ครอบครวัคณุวน-คณุนวลศร ี  คเูอิน+ครอบครวัคณุประนอม   คเูอิน+
ครอบครวัคณุสมเชาว-์คณุพรพรรณ ศริชิล+ครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพีุ อยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-
คณุสรุตัน ์ดศีร ีและพ่ีนอ้ง ลกูๆหลาน  ๆ ทกุคน+ครอบครวัคณุสชุนิ+คณุสภุาพร+คณุภคพร          
ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัดิ-์คณุสวุรรณา ยุน่ประยงค ์และลกูๆหลานๆ+              
ครอบครวัคณุประยรู ยุน่ประยงค ์ลกู  ๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัรตันไสววงศ ์ลกู  ๆหลาน  ๆทกุคน 
+โมทนาคณุแมพ่ระ 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+      
ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพิมล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+
มทัธวิทองสขุ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิจิ+เทเรซาลําพูล+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อันนาหรุน่+
เปโตรดํารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+อังเยลาสมปอง+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+  
วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ และจหูง ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้          
ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อ่ี อ่องสมบรูณ+์อันนาปาน+เซซเีลยีถวลิ+
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อันนาเสมอ+มารต์โินประเสรฐิ+   
ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพิน+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยอหน์ บปัตสิตน์ทิา+โทมสัสมหมาย+ยวงขํา+     
มารอีาลว้น+ยออากมิทนิพร+เยโนเวฟาสทุธ+ิมารอีาเสาวรส+เทเรซาศราวด+ีญาตพ่ีินอ้งตระกลูคเูอิน 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากสุตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+              
เซซลีอีาอัญชญั   ยุน่ประยงค+์ยอหน์ บปัตสิตว์ชิยั+เซซลีอีาพยงุ+เปโตรอ้ิวฮก+มารอีาเซยีน+      
เปโตรเคีย้ม+อากาทาสายหยดุ+ยอแซฟประดษิฐ+์ฟรงัซสิโกมน+ูวคิตอรอีาธาน+ีวญิญาณญาตพ่ีินอ้ง
ตระกลูมุง่หมาย ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพ่อสนทิ+คณุพ่อบญุช+ู
ยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+              
เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+               
ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+       
เปาโลจําลอง+มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+วญิญาณ
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูดศีร ีและหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+มารอีาชืน่+ฟิลปิประกาย+อันนาจิม๋+
โทมสัประจกัษ+์อากาทาสมเคยีน+ยวงบอสโกอํานาจ+โทมสัเรวตัร+ยอแซฟวลัลภ   ดาวทองสมบตั+ิ 
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เทเรซาลดัดา+เปโตรทนงศกัดิ+์มคีาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติร+เทเรซาวริชั+  
ยวงโสภณ+เปาโลสชุาต+ิอันเดรสมชยั+ลซูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+ย.บอสโกดสุติ+                 
นโิคลสัยรรยง+ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีเปาโลฮวด+                   
กาทารนีาเตยีน+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+    
ดอมนิกิโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ ์สมบรูณน์ติย+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลูสมบรูณน์ติย ์ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อักแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็ รุง่เรอืง+  
เปาโลเจรญิ+มารอีาล าไย  ไทยงาม+อากาทาจ าเนยีร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+โทมสัถนอม+
อันนาซารา+ยอแซฟธ ารง เรอืนงาม+วญิญาณในสสุานทกุดวง+เปโตรสขุ+อันนาจีด๊+เปาโลเชือ่ม+ 
อันนาทองอยู+่มารอีาจ าป ีจหูง+ีเทเรซามาร ี ทองเหลอืง+วญิญาณตระกลูสวุนิยัทกุดวง+             
เอากสุตนิสวาท  พรมสาร+นโิคลสัยรรยง+โฟกาชาญ+มารอีามกัดาเลนากมิก+ีออกสุตนิกมิงว้น+  
เทเรซาจบี+ดวงวญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูยุน่ประยงค ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัใน
สสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่6 กนัยายน 2020  (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.)  
สขุส าราญ  
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+คณุทศันยี ์  นาควชัระ 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั  
เปาโลสว่น   ครเูอิญ+วนิเซนตเ์ลาสงวน+เวโรนกีาจํารสั+ฟิลปิกมิซนั+เทเรซามลฤด+ีญาตพ่ีินอ้ง
ตระกลูทองมา ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาวชัร ี  ประทปีจนิดา+เปโตรจิน๊หยง่+มารอีาทองด+ี    
ม.มกัดาฯฉลวย+ยอแซฟสเุมธ+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูสขุววิฒัน ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+                
เปโตรบญุเทยีน+เปาโลอ านาจ+มารอีานารรีตัน+์มารอีาสริพิร+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูดศีร ี หนงูาม และ
รวมทรพัย ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+         
ดวงวญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

ตารางมิสซาประจ าวัน 
วนัจนัทรท่ี์ 7 กนัยายน 2020  มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วนัองัคารท่ี 8 กนัยายน 2020 งดมสิซาค่ า เนือ่งจากพระสงฆ์เขา้เงยีบ 

วนัพธุท่ี 9 กนัยายน 2020  งดมสิซาค่ า เนือ่งจากพระสงฆ์เขา้เงยีบ 
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วนัพฤหสับดีท่ี 10 กนัยายน 2020  มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ริพิฒัน ์
อทุศิให.้..เทเรซาชชูพี+มทัธวิเฮยีง+อนันาบญุชบุ+มารอีามะลสิา+
ยอแซฟสบุนิ+โรซาซาเวยีร+์มารอีาณชัชานนัท์ 

วนัศกุรท่ี์ 11 กนัยายน 2020  มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผูอ่้านและถวายเครือ่งบชูามิสซา  
 อาทติยน์ี ้คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนประชาสงเคราะห ์เปน็เจา้ภาพ 
 อาทติยห์นา้ 13 กนัยายน 2020  สปัดาหท์ี ่24 เทศกาลธรรมดา 
 เนนิวัด เปน็เจา้ภาพ 
2. เงนิถงุทาน  วนัอาทติยท์ี ่30 สงิหาคม 2020  รวมเปน็เงนิ 10,340 บาท 
   ทําบญุแมพ่ระนจิจานเุคราะห ์ เปน็เงนิ 1,630 บาท 
3. ฉลองวัด    วดัมารสีมภพ กบนิทรบ์รุ ี
   วนัเสารท์ี ่12 กนัยายน 2020  เวลา 10.30 น. 
4. ขา่วประชาสมัพนัธข์องวัด 
4.1 เชิญชวนพี่น้องไปร่วมพิธีบวชของ สังฆานุกรฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020 ที่วัดแม่พระรับสาร ตราด ท่านใดประสงค์จะไปกับ
รถบัสของวัด กรุณาไปแจ้งชื่อที่บ้านพักพระสงฆ์ 

4.2 วนัอาทติยท์ี ่6 กนัยายน 2020 เวลา 10.30 น. ขอเชญิผูน้ําวถิชีมุชนครสิตชนและผูป้ระสานงาน
ของแตล่ะเนนิทกุทา่น ประชมุพรอ้มกนัทีห่อ้งประชมุเกดิสวา่ง 

4.3 วนัอาทติยท์ี ่6 กนัยายน 2020 ชว่งหลงัมสิซาสาย ขอเชญิชวนกลุม่ผูอ่้านพระคมัภรีข์องวดั และ 
ผูท่ี้สนใจทุกท่านรว่มพบปะพดูคยุกนั ณ อาคารเพือ่งานอภบิาลและแพรธ่รรม ขา้งบา้นพกัพระสงฆ ์

4.4 วนัอังคารที ่8 - พุธที ่9 กนัยายน 2020 งดมิสซาค่ า เนือ่งจากพระสงฆเ์ขา้เงยีบ 
4.5  ขอเชิญคณะกรรมการที่ดินของวัด ประชุมวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน นี้ เวลา 10.30 น. 

ที่บ้านพักพระสงฆ์ 
4.6 รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัและบรกิารสขุาตลาดนดัวดัหวัไผ ่ประจําเดอืนสงิหาคม 2020 
 อาทติยท์ี ่2 สงิหาคม 2020    ยอดคงเหลอื 9,640 บาท  
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  อาทติยท์ี ่9 สงิหาคม 2020    ยอดคงเหลอื 9,880 บาท 
 อาทติยท์ี ่16 สงิหาคม 2020    ยอดคงเหลอื 9,220 บาท  
 อาทติยท์ี ่23 สงิหาคม 2020    ยอดคงเหลอื 9,100 บาท  
  อาทติยท์ี ่30 สงิหาคม 2020    ยอดคงเหลอื 9,160 บาท  
 รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน   47,000 บาท   
 ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน    1,490 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง  (เขา้วดั 32,900+1,490 บาท  เขา้สภาอภบิาล 14,100 บาท) 
4.7 รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจําสปัดาห ์(29 สงิหาคม - 3 กนัยายน2020) 
 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,040 บาท 
 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,240 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2020   ยอดคงเหลือ  880 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,160 บาท 
 ยอดบริการสุขาประจ าเดือน   440 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,212+440 บาท เขา้สภาอภบิาล 948 บาท) 
ธารน้ าใจ 
1. รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารสําหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจําเดอืนกนัยายน 2020 
1. ผูไ้มป่ระสงคอ์อกนาม  400 บาท  2. คณุเบญจรกัษ ์  อ้าวเจรญิ  2 ถงุ 
3. คณุรตัตนินัท ์ บญุยสทิธิว์กิลุ 1 ถงุ     4. ครอบครวัปา้ขวญั 2 ถงุ  
5. ครอบครวัคณุบญุไทย   เอ่ียมสะอาด  2 ถงุ 6. คณุเอ้ือมพร   ตรงกบัใจ 1 ถงุ  
7. คณุชาร ี  สมานจติ 1 ถงุ   8. ปัม๊น้ํามนัหวัไผ ่2 ถงุ   
9. ครอบครวัคณุเจรญิ ไทยงาม 2 ถงุ  10. ครอบครวัคณุสําเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถงุ   
11. ผูไ้มป่ระสงคอ์อกนาม 1,500 บาท  12. คณุวนัทนา   เอ้าเจรญิ 500 บาท  
13. คณุเสาวณ ี ทรพัยม์นทูว ี2 ถงุ     14. คณุวนัลภ   วงษแ์กว้ 500 บาท  
15. คณุนจิจา   ฝน่เรอืง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอ่ียมสะอาด 500 บาท  
17. ครอบครวัคณุเมธ-ีคณุนวรตัน ์หวัใจ 500 บาท  18. ดร.ปรชีา   ดลิกวฒุสิทิธิ ์2 ถงุ  
19. คณุวภิา   ผลอุดม 2 ถงุ   20. คณุสมหมาย   ทรพัยม์นทูว ี2 ถงุ 
21. คณุพรสวรรค ์  ทรพัยม์นทูว ี 2 ถงุ  22. คณุสทุร   พยนตเ์ลศิ   1 ถงุ 


