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โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1603 วันอาทิตย์ท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“ขา้พเจา้ท าทกุสิง่ไดใ้นพระองค ์ผูท้รงประทานพละก าลงัแกข่า้พเจา้” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 22 : 1-14 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า 
 “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้
พระโอรส ทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาห์ แต่พวกเขาไม่ต้องการมา
พระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อ่ืนไปอีก รับสั่งว่า ‘จงไปบอกผูร้บัเชญิวา่ บดันีเ้ราไดเ้ตรยีมการเลีย้ง
ไว้พร้อมแล้ว  ได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้ว ทุกสิ่งพร้อมสรรพ เชิญมาในงานวิวาห์เถิด’ 
แต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจ คนหนึ่งไปที่ทุ่งนา อีกคนหนึ่งไปทําธุรกิจ คนที่เหลือได้จับผู้รับใช้
ของกษัตริย์ ทําร้ายและฆ่าเสีย กษัตริย์กริ้ว จึงทรงส่งกองทหารไปทําลายฆาตกรเหล่านั้น
และเผาเมืองของเขาด้วย แล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่า ‘งานวิวาห์พร้อมแล้ว แตผู่ร้บัเชญิ
ไม่เหมาะสมกับงานนี้ จงไปตามทางแยก พบผู้ ใดก็ตาม จงเชิญมาในงานวิวาห์เถิด’ 
บรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนน เชิญทุกคนที่พบมารวมกัน ทัง้คนเลวและคนด ีแขกรบัเชญิ
จึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรส กษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญ ทรงเหน็คนหนึง่
ไม่สวมเสื้อสําหรับงานวิวาห์ จึงตรัสแก่เขาว่า ‘เพ่ือนเอ๋ย ท่านไมไ่ดส้วมเสือ้สําหรบังานววิาห ์
แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร’ คนนั้นก็นิ่ง กษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่า ‘จงมัดมือมัดเทา้ของเขา 
เอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิด ที่นั่น จะมีแต่การร่ําไห้คร่ําครวญ และขบฟันดว้ยความขุน่เคอืง 
เพราะผู้รับเชิญมีมาก แต่ผู้รับเลือกมีน้อย’”  
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 “ความย่ิงใหญ่บนแผ่นดินนี้...คือการคิดถึงผู้ยากจน 

  ความย่ิงใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์...คือการให้อภัย” 
  
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 28 ในเทศกาลธรรมดา อีกไม่เพียง
สัปดาห์ เราทุกคนต่างรอคอยด้วยความชื่นชมยินดีกับการบวชเป็นพระสงฆ์ของ 
“คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์  อานนท์  ตันชัย” เป็นของขวัญอันงดงามสําหรับสังฆมณฑล
จันทบุรี และสําหรับชุมชนวัดหัวไผ่ 
 พ่ีน้องที่รัก บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ บอกกับเราว่า ความเชื่อ
และความศรัทธาที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะคอยรักษาเราให้พ้นจากความรอดพ้น
แห่งบาป พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องเรา 
 บทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโล ให้กําลังใจกับเราอย่างงดงาม เราทุกคน
ดําเนินชีวิตด้วยความอุดมสมบูรณ์ ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก เราเผชิญกับทุกสิ่งได้ เพราะ
พระเยซูเจ้าประทานพละกําลังแก่เรา ไม่ว่าจะทุกข์ยากลําบากเพียงใด พระองค์ไมเ่คยเลย
ที่จะทอดทิ้งเรา 
 จากพระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงให้กําลังใจกบัเราในการทําดตีอ่ทกุคนทีเ่ราพบ 
จงเชิญทุกคนมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกับเรา ไม่ว่าคนที่เราพบ เขาจะดีหรือจะร้าย
กับเราก็ตาม เราอย่าสูญเสียความเป็นคนดีของเราไป “หัวใจแห่งการท าดี...มักงดงาม
ทุกการกระท าเสมอ” 
 อาณาจักรของพระเจ้าเป็นของมนุษย์ทุกคน ไม่ใช่มีไว้สําหรับใครคนใดคนหนึ่ง 
เพราะฉะนัน้ “จงให้โอกาสตนเองในการท าดตีอ่ทกุคนเสมอ” ขอพระเจา้อวยพรเราทกุ  ๆคนครบั 
 

คุณพ่อ เปโตร อิทธิพล  หางสลัด 
ผู้ช่วยฯ  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสารท์ี ่10 ตลุาคม (มิสซาเดอืนแม่พระสายประค า เวลา 19.00 น.) 
วัดนอ้ยแม่พระนจิจานเุคราะห ์เนนิคู-้กระพงับอน 
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+ีคณุสมเชาว ์  ศริชิล+คณุพรพรรณ  ดศีร+ี              
ครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพีุ อยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน ์ดศีร ีและพ่ีนอ้ง ลกูๆ หลานๆ  ทกุคน 
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+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+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+       
โรซาเจยีน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+            

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020 
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โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ี
คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพ่อสนทิ+คณุพ่อบญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+       
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจํานงค+์เปโตรจรณิท+์                    
เปโตรหอม (ครบ 6 ป)ี+มารอีาเฉลยีว (ครบ 4 ป)ี+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+            
เปโตรบญุเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจําลอง+            
มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+วญิญาณ
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูดศีร ีและหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่11 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+ีคณุสายบวั  ทรพัยม์นทูว ีและลกูๆหลาน  ๆ
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+       
ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพิมล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+
มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮียะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิจิ+เทเรซาลําพูล+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+
อันนาหรุน่+เปโตรดํารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+อังเยลาสมปอง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลู    
มุง่หมาย และเสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลู
ขมเลก็ และจหูง ี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+เปาโลจําลอง+มารอีาสายสนุยี+์             
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลู 
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ดศีร ีและหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+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+โรซาประภา+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อันนาหลาบ+มารอีาเจยีม+   
เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+มารอีาบญุชว่ย+ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มารอีาลดัดา+เปโตรยู+้          
โรซาเปีย่ม+มอนกิาชญัญาพันธ+์ยอแซฟจรญั+มารอีาทองอยู+่เปโตรจรนิทร+์ยอแซฟวฑิรูย+์          
ซมีอนมน+ูฟิลปิชมพู+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่11 ตลุาคม  (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.)  
สขุส าราญ  
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั 
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั  
เปาโลสว่น  ครเูอิญ+เทเรซาลดัดา   ลิม้ประเสรฐิ (ครบ 100 วัน)+เทเรซามลฤด ี เจยีมฮวดหล+ี  
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูทองมา ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟ
ชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ท่ี 12 ตุลาคม  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันอังคารท่ี 13 ตุลาคม มิสซาเดือนแม่พระสายประค า  เวลา 19.00 น.  
วัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ตุลาคม 
 

มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิรพิัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารอีามะลสิา+         
ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 18 ตุลาคม  สัปดาห์ท่ี 29 เทศกาลธรรมดา 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม  รวมเป็นเงิน 6,557 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 2,355 บาท 
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
3.1 พ่ีน้องที่แจ้งชื่อไปร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ สงัฆานกุรฟรงัซสิ เซเวียร ์ อานนท์  ตันชัย     

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ กบัรถบสัของวดั รถออกเวลา 03.00 น. ทีห่นา้บา้นพักพระสงฆ ์
รบกวนทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยด้วย 

3.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ที่วัดของเรา วันอาทิตย์ที่ 25 ตลุาคมนี ้
เวลา 16.00 น. หลังพิธีเชิญรว่มงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ 

3.3 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ช่วงหลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มคูร์ซิลโลประชุม
พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

3.4 วันอังคารที่ 13 ตุลาคมนี้ กรรมการวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนนิชวดลา่ง เชญิชวนพ่ีนอ้ง
ร่วมมิสซาเดือนแม่พระสายประคํา เวลา 19.00 น. (งดมิสซาที่วัด) 

3.5 ขอเชิญร่วมมิสซาวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00 น.    
โดยคุณพ่ออาเดรียอาโน อธิการคณะธรรมทูตไทย เป็นประธาน และเชิญชวน
ทําบุญใส่เงินถุงทาน เพ่ือสนับสนุนงานแพร่ธรรม 

3.6 ฝ่ายอภิบาลคริสตชน จะออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย อ่านพระวาจา และ
สวดสายประคํา ในวนัอาทติยท์ี ่18 ตลุาคมนี ้เวลา 10.30 น. เชิญชวนพ่ีน้องมสีว่นรว่มใน
การออกเยีย่มครัง้นี ้โดยนําของแหง้มาเปน็ของถวายในมสิซา มีบ้านที่ออกเยี่ยมดังนี้ 

 1. เนินท่าข้าม ที่บ้านคุณทํานอง - คุณประนอม   เรือนงาม 
 2. เนินวัด ที่บ้านคุณดําริ   จันทร์เกตุ 

วันศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 



 

8 

 3. เนินคู้-กระพังบอน ที่บ้านคุณประจิตร  ปลั่งกลาง - คุณสุราวรรณ์  กระต่ายทอง 
         ลูกที่ป่วยติดเตียง ชื่อเด็กหญิงกนกพิชย์  ปลั่งกลาง 
 4. เนินกลม ที่บ้านคุณประมวล   ทองเหลือง 
 5. เนินชวดล่าง ที่บ้านคุณสําเนียง   รัตนไสววงศ์ 
3.7 เรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ เสียชีวิต   มี 2 ราย คือ  
     1. เซซีลีอา แสวง   เกิดสว่าง หมายเลขสมาชิก 331 สายคุณชุดาพร 
     2. โรซา เฮียะ   นภากุลทอง หมายเลขสมาชิก -  สายคุณชุดาพร 
3.8 ผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์จะนําบุตร-หลานมาล้างบาป โปรดแจ้งชื่อได้ที่ธุรการวัด 

พร้อมทั้งเอกสาร กําหนดล้างบาป คือ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม (ช่วงหลังมิสซาสาย) 
3.9 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (3 - 8 ตุลาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม    410 บาท   
 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม   480 บาท 
       วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม   340 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 1,230 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั 861 บาท เขา้สภาอภบิาล 369 บาท) 
 

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 3) 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 
 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ  
ระหวา่ง เทเรซา วินติยต์า  กลุธนพงศ ์บตุรขีอง นายอภชิาต ิ กลุธนพงศ ์และ เทเรซา นพพร  กูช้าต ิ
สมรสกบั นายธวัชชยั  หนสูนิ บตุรของ นายยวน  หนสูนิ และนางพรทพิย ์ สถาวร ทัง้สองประสงค์
จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ณ วัดพระนามเยซู ชลบุรี          
(ประกาศครัง้ที ่1) 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


