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สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1602 วันอาทิตย์ท่ี 4 ตุลาคม ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“มีอะไรอีกท่ีฉันจะท าได้ เพ่ือสวนองุ่นของฉัน แต่ยงัไม่ได้ท า” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 21 : 33-43 
 เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาหวัหนา้สมณะและผูอ้าวโุสของประชาชนวา่ 
 “ท่านทั้งหลาย จงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิด คหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่ง 
ทํารั้วล้อม ขุดบ่อย่ําองุ่น สร้างหอเฝ้า ให้ชาวสวนเช่า แล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมือง 
เมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผล เจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพ่ือรับส่วนแบ่ง
จากผลผลิต แต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ ทุบตีคนหนึ่ง ฆ่าอีกคนหนึ่ง เอาหินทุ่มอีกคนหนึ่ง 
เจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จํานวนมากกว่าพวกแรกไปอีก คนเชา่สวนกท็ํากบัพวกนีเ้ชน่เดยีวกนั 
ในทีส่ดุเจา้ของสวนไดส้ง่บตุรชายของตนไปพบคนเชา่สวน คดิวา่ ‘คนเชา่สวนคงจะเกรงใจลกูของเราบา้ง’ 
แต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมา ก็พูดกันว่า ‘คนนี้เป็นทายาท เราจงฆา่เขาเสยีเถดิ 
เราจะได้มรดกของเขา’ 
 “เขาจึงจับบุตรเจ้าของสวน นําตวัออกไปนอกสวนแลว้ฆา่เสยี ดงันี ้ เมื่อเจ้าของสวนมา 
เขาจะทําอยา่งไรกบัคนเชา่สวนพวกนัน้” บรรดาผูฟั้งตอบวา่ “เจ้าของสวนจะกําจดัพวกใจอํามหตินี้
อยา่งโหดเหีย้ม และจะยกสวนให้คนอ่ืนเช่า ซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกําหนดเวลา” 
พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “ท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่า 
 ‘หินที่ช่างก่อสร้างทิง้เสยีนัน้ไดก้ลายเปน็ศลิาหวัมมุ องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ไดท้รงกระทําเช่นนั้น 
เป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนัก’ 
 “ดังนั้น เราบอกท่านว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลาย 
ไปมอบให้แก่ชนชาติอ่ืนที่จะทําให้บังเกิดผล” 

 
 

พ่ีน้องที่รัก 
 พ่อเชื่อว่า หลายคนชอบเพลง “ใครรกัเราเทา่แม่” โดยเฉพาะท่อนนี ้
 “แม่รกัลกูยิ่งสิ่งใด ลูกวอนขออะไร แม่ให้ดังปรารถนา ชวีติแมพ่ลไีดท้กุเวลา 
ใครเลา่หนารกัเรา เทา่แม่รกัเอย” 
 มีคนบอกพ่อวา่ ชอบเพลงนีม้าก เพราะเพลงนี้บง่บอกถงึความรกัยิง่ใหญท่ีแ่มพ่ระ
มีต่อพวกเราลกูๆได้อยา่งชดัเจน ร้องเพลงนี ้ ฟังเพลงนีแ้ล้ว รู้สกึอบอุน่ สัมผัสไดถ้งึ
ความรัก ความอ่อนโยน ความหว่งใย ทีแ่ม่พระมีต่อตนเอง 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีน้องครบั เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแม่พระลูกประคํา เชิญชวนพ่ีน้องแสดง
ความรกัต่อแม่พระ ด้วยการสวดสายประค า 
 มีคนหนึ่ง เพิ่งเริม่สวดสายประคาํ และพยายามชกัชวนคนในครอบครวัสวดดว้ย 
แบง่ปนัวา่ 
 การสวดสายประค า เหมือนเป็นการได้พูดคุยกับแม่พระ  เวลาทีท่กุขใ์จ     
แมพ่ระก็ปลอบใจ เวลาที่สุขใจ แม่พระก็รว่มยินดี ขณะสวดสายประคํา จึงรู้สึก
เหมือนได้กอดแม่พระ อยู่ในอ้อมกอดของแม่พระ 
 เชญิชวนพ่ีนอ้งมารว่มฉลองแมพ่ระตามเนินต่างๆ และสวดสายประคํา ถวายตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนของเราแดแ่ม่พระ 
 เชิญชวนภาวนาเป็นพิเศษ เพ่ือ สังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์  ตันชยั   
ซึ่งจะรับศีลบวชเปน็พระสงฆ์ ในวันเสาร์ที ่ 17 ตุลาคม และมิสซาแรกที่วดัของเรา 
ในวันอาทิตย์ที ่ 25 ตุลาคม เวลา 16:00 น ขอแม่พระ มารดาของพระสงฆ์ 
ช่วยเหลอืมาสเตอรม์ี่ ตลอดไปในชวีิตสงฆ์ 

ขอพระเจา้อวยพรพีน่อ้งทกุทา่น 
คณุพอ่เปาโล ทรงวุฒ ิ  วงษส์ริโิรจน ์

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020 

วันเสารท์ี ่3 ตลุาคม (มิสซาเดอืนแม่พระสายประค า เวลา 19.00 น.) 
วัดนอ้ยแม่พระเมืองลรูด์ เนนิวัด (ถ้ าแม่พระ) 
สขุส าราญ 
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัดลิกวฒุสิทิธิ+์ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ี ดศีร+ี              
คณุขจติศกัดิ-์คณุโสภษิ  ดศีร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุสมคดิ   เอ่ียมสําอาง+
ครอบครวัเอ้าเจรญิ+ครอบครวัคณุอุบล-คณุอุไร   พรมสาร+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา 
ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร+ีครอบครวัคณุวงษ ์   รุง่เรอืง+ครอบครวัแปรต์อูา ลําดวน    แพงไพร ี
ลกูๆ หลานๆ ทกุคน+ครอบครวัคณุประยรู  ยุน่ประยงค ์ ลกูๆ หลานๆ ทกุคน+ครอบครวัรตันไสววงศ ์ ลกูๆ หลานๆ ทกุคน 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+เปโตรไลใ่ช+้              
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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+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+ออกสัตนิวชิา+                     
อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+  
ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลู พรมสาร ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+ฟิลปิเลก็+เปโตรชม+           
มารอีาปรางค+์เปโตรอ๋ัน+ม.มกัดาฯแพร+ยอแซฟยอ้ย+เอากสุตนิโนประโยชน+์เปาลาประยรู+       
มอรสิกมิซวั+โทมสัจรญู+อัลเบริท์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+เปโตรอ๋ัน+ ม.มกัดาฯแพร+ยอแซฟยอ้ย+ 
เอากสุตนิโนประโยชน+์เปาลาประยรู+อัลเบริท์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+มารอีาสมทรง+ฟิลปิเลก็+  
คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจยีน+อันตนไฉน+  
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ี   
เทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ียอแซฟวลัลภ  ดาวทองสมบตั+ิ
เทเรซาบญุเทยีน  สกุไส+เปโตรหลยุส+์มารอีาเลก็+เทเรซามาร+ีเมเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+          
ยาโกเบชอุ่ม+ยอแซฟเอ็งเตีย้ง+มารอีากมิยง้+คณุพ่อสเตฟาโนวนิยั+ดอมนิกิโกหรัง่+เทเรซาสายหยดุ+
เปโตรสมภพ+ยอแซฟเวา้+เปาโลไลศ้ริริตัน+์เซซลีอีาเหรยีญ+เทเรซาโสภา หนงูาม+วญิญาณในสสุาน
ทกุดวง+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็ รุง่เรอืง+เปาโลเจรญิ+มารอีาลําไย  ไทยงาม+โทมสัถนอม+            
อันนาซารา+ยอแซฟธํารง เรอืนงาม+วญิญาณในสสุานทกุดวง+อากาทาจําเนยีร+ยออากมิทนิพร+    
ยอแซฟสมภพ รุง่เรอืง+ทโิมธวีชิยั เรอืงอําพร+เทเรซาบญุชว่ย เรอืงอําพร+นโิคลสัยรรยง+โฟกาชาญ+ 
มารอีามกัดาเลนากมิก+ีออกสุตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+ดวงวญิญาณญาตพ่ีินอ้งทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ 



 

5 

วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่4 ตลุาคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สขุส าราญ   
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+คณุสมเชาว ์    
ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพีุ อยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน ์ดศีร ี
และพ่ีนอ้ง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัคณุสชุนิ+คณุสภุาพร+คณุภคพร   ลิม้ประเสรฐิ+
ครอบครวัคณุทนงศกัดิ-์คณุสวุรรณา ยุน่ประยงค ์และลกูๆหลานๆ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+         
คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร ี
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+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูมุง่หมาย และ
เสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ และ
จหูง ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+
ฟรงัซสิไพฑรูย+์อ่ี อ่องสมบรูณ+์อันนาปาน+เซซเีลยีถวลิ+อันนาเสมอ+มารต์โินประเสรฐิ+          
เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากสุตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอัญชญั   ยุน่ประยงค+์    
คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพ่อสนทิ+คณุพ่อบญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+       
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจํานงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+         
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์         
ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+     
หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูดศีร ีและหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เทเรซาลดัดา+เปโตรทนงศกัดิ+์มคีาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติร+          
เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เปาโลสชุาต+ิอันเดรสมชยั+ลซูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+ย.บอสโกดสุติ+  
นโิคลสัยรรยง+ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ียอแซฟไพโรจน+์              
เยโนเวฟาสม้เชา้+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจยีน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+          
ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ียอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวงิ+                
ยอแซฟบญุชอบ+ม.มกัดาฯซอ่นกลิน่+มารอีาชนิ+ฟรงัซสิโกสงา่+ม.มกัดาฯสนุทร+อันนามาลา+                 
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โรซาประภา+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+        
ดอมนิกิโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ ์สมบรูณน์ติย+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลูสมบรูณน์ติย ์ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อักแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+ยอแซฟคมี+โรซาแปลก+มารอีามุย้+
โรซาเงก็+โรซาอังซมิ+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อันนาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+  
มารอีาบญุชว่ย+ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มารอีาลดัดา+เปโตรยู+้โรซาเปีย่ม+มอนกิาชญัญาพันธ+์
ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+เทเรซาบญุเทยีน+ยอแซฟกมิเฮง+ยอแซฟพุก+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่4 ตลุาคม  (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.)  
สขุส าราญ  
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุสนัต ิ ดศีร+ีคณุไสว  ดศีร ี
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั  
เปาโลสว่น  ครเูอิญ+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+เปโตรหมงั+สเตฟาโนพชร+โฟกาชาญ+                     
ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาววิรรณ+มารอีากมิลี+้โรซาบญุชืน่+โทมสัประสาน+ยวงบปัตสิตถ์วลิ+  
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วนัจนัทรท่ี์ 5 ตุลาคม  มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วนัองัคารท่ี 6 ตุลาคม มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วนัพธุท่ี 7 ตุลาคม มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วนัพฤหสับดีท่ี 8 ตุลาคม 
 

มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ริพิฒัน ์
อทุศิให.้..เทเรซาชชูพี+มทัธวิเฮยีง+อนันาบญุชบุ+มารอีามะลสิา+         
ยอแซฟสบุนิ+โรซาซาเวยีร+์มารอีาณชัชานนัท์ 

วนัศกุรท่ี์ 9 ตุลาคม  มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วนัเสารท่ี์ 10 ตุลาคม มิสซาเดอืนแม่พระสายประค า  เวลา 19.00 น.  
วัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนนิคู-้กระพงับอน  
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 11 ตุลาคม  สัปดาห์ท่ี 28 เทศกาลธรรมดา 
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน  รวมเป็นเงิน 9,652 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,290 บาท 
3. ขา่วประชาสมัพนัธข์องวัด 
3.1 เชิญชวนพี่น้องไปร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ สงัฆานกุรฟรงัซสิ เซเวยีร ์ อานนท ์  ตนัชยั     

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ ที่วัดแม่พระรับสาร ตราด ท่านใดประสงค์จะไปกับรถบสั
ของวัด กรุณารีบไปแจ้งชื่อ รถออกเวลา 03.00 น. ที่หน้าบ้านพักพระสงฆ์ 

3.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ที่วัดของเรา วันอาทิตย์ที่ 25 
ตุลาคมนี้ เวลา 16.00 น. หลังพิธีเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยนิดกีบัพระสงฆใ์หม ่

3.3 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 08.00 - 16.00 น. ขอเชิญพ่ีน้องสัตบุรุษเข้าร่วม 
“ฟื้นฟูจิตใจในพระเมตตา ประจ าปี 2020” Lectio Divina “ขอสรร เสริญ
องค์พระผู้เป็นเจ้า” ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา 

3.4 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ กรรมการวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนนิคู-้กระพังบอน 
เชิญชวนพี่น้องร่วมมสิซาเดอืนแมพ่ระสายประคํา เวลา 19.00 น. (งดมิสซาทีวั่ด) 

3.5 วันอาทิตย์ที่ 11 ตลุาคม ช่วงหลังมิสซาสาย ขอเชญิสมาชกิกลุม่ครูซ์ลิโลประชมุพรอ้มกนั 
ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

3.6 รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัและบรกิารสขุาตลาดนดัวดัหวัไผ ่ประจําเดอืนกนัยายน 
 อังคารที ่1 กนัยายน (วนัจา่ย) 3,620 บาท  อาทติยท์ี ่6 กนัยายน   9,220 บาท  
  อาทติยท์ี ่13 กนัยายน   9,640 บาท อาทติยท์ี ่20 กนัยายน  8,140 บาท  
 อาทติยท์ี ่27 กนัยายน  9,490 บาท  
 รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน 40,110 บาท 
 ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน   840 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง  (เขา้วดั 28,077+840 บาท  เขา้สภาอภบิาล 12,033 บาท) 
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3.7 รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจําสปัดาห ์(26, 29 กนัยายน - 1 ตลุาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 920 บาท วันอังคารที่ 29 กันยายน 1,150 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 1,060 บาท 
 รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าสปัดาห ์ 3,130 บาท 
 ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน    300 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,191+300 บาท เขา้สภาอภบิาล 939 บาท) 
3.8 เรือ่งสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห ์ฯ เสยีชวีติ   ม ี1 ราย คอื  
     1. นายยศทะเสาร ์ แสนสขุ  (พุทธ)  หมายเลขสมาชกิ 1008  สายแปดริว้ 
**(สมบตั+ิสมจติ+ยศทะเสาร/์ ครบ 3 รายแลว้ ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครบั)** 
ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ  
ระหว่าง อันนา มณีรัตน์ บุญจันทร์ บุตรีของ นายประมวล และมารีอา วีณา บุญจันทร์ 
สมรสกับ นายอนันต์ ฟักมาก บุตรของ นายพิทักษ์ ฟักมาก และนางบัว คําต่าย         
ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่ พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  เวลา 16.00 น.                
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่  (ประกาศครั้งที่ 2) 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 
 

ธารน้ าใจ 
1. รายนามผูบ้ริจาคขา้วสารสําหรับผูส้งูอายทุีต่อ้งการความช่วยเหลอืประจําเดอืนตลุาคม 
     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 300 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 


