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“เราเป็นผู้มีเมตตากรุณา” (อพยพ 22 : 26) 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 22 : 34-40 
 เมือ่ชาวฟารสิไีดย้นิวา่พระเยซเูจา้ทรงทําใหช้าวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนมุพร้อมกัน 
มคีนหนึง่เปน็บณัฑิตทางกฎหมายไดท้ลูถามเพ่ือจะจบัผดิพระองคว์า่ “พระอาจารย ์ บทบญัญตัิ
ขอ้ใดเปน็เอกในธรรมบญัญตั”ิ พระเยซเูจา้ตรสัตอบวา่ “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เปน็เจ้า 
พระเจา้ของทา่นสดุจติใจ สุดวิญญาณ สดุสติปัญญาของทา่น นีค่ือบทบัญญตัิเอกและ
เปน็บทบญัญตัแิรก บทบัญญัตปิระการที่สองก็เชน่เดียวกนั คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์
เหมอืนรกัตนเอง ธรรมบญัญตัิและคําสอนของบรรดาประกาศกก็ขึน้อยู่กบับทบญัญตัิ
สองประการนี”้ 



 

3 

 
 

 
พ่ีน้องที่รัก 
 เชิญชวนเราขอบคุณพระเปน็เจ้า ดว้ยความภาคภูมิใจ ที่พระองค์ประทาน
คุณพ่อ ฟรังซิส เซเวียร ์อานนท์   ตันชัย สงฆ์ใหม ่ให้เปน็ “ของขวัญ” สาํหรบั
ชุมชนของเรา 
 ความจริงแล้ว โดยทางศีลล้างบาป พวกเราทุกคนเปน็สงฆ์ในพระคริสตเจา้ 
แต่พระเยซคูริสตเจ้า ทรงคดัเลือกศิษย์บางคน ใหป้ฏิบตัิหน้าที่สงฆ์เป็นทางการ
ในพระศาสนจักร สําหรับมนุษย์ทุกคนในพระนามของพระองค์ และเพ่ือรับใช้
ประชากรของพระเจ้า 
 พ่อชอบคําตักเตือนของพระสังฆราชในพิธีบวชพระสงฆต์อนนี้ 
 “ตลอดทั้งวัน จงถวายค าสรรเสริญขอบพระคุณ และสวดภาวนา มิใช่เพื่อ
ประชากรของพระเทา่นั้น แต่ส าหรับชนทั่วโลกด้วย เมื่อกระท าสิ่งต่างๆ
เหล่าน้ี ให้ลูกระลกึว่าตนได้รับเลือกเฟ้นจากหมู่มนุษย์ กเ็พ่ือรับใช้เพ่ือนมนุษย ์
น าเขาไปหาพระเป็นเจา้” 
 เมื่อพระสงฆ์มีหน้าที่สวดให้พ่ีน้อง รับใช้พ่ีน้อง พ่ีน้องก็ต้องสวดให้
พระสงฆ์ด้วย เพ่ือเราพระสงฆ์จะได้ “หมั่นมองดู และเลยีนแบบพระครสิตเจา้  
ผูเ้ปน็สงฆส์งูสดุนิรนัดร และพระผูอ้ภบิาลทีด่”ี แต่ทีส่ าคัญ คือ พ่ีน้องต้องร่วมมือกับ
พระสงฆ์ด้วยนะครับ 

 
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง 

คุณพ่อ เปาโล ทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม (มิสซาเดอืนแม่พระสายประค า เวลา 09.00 น.) 
วัดนอ้ยแม่พระมหาชยั เนนิกลม  
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี  ดีศรี+              
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด   
เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณอุบล-คุณอุไร   พรมสาร+คุณละม่อม 
ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+        
ยากอบประพรึก+เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+           
เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+        
เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+     
ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+    
ยวงพิชัย+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+             
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+      
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+            
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+    
ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+        
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ดอมนิกิบาง+อากาทาส้มเกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+ย่ามา+วิญญาณ
ญาติพ่ีน้องตระกูลพรมสาร ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+     

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 
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เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+       
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+      
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+เปาโลดํา+          
อากาทาก+ีเปโตรยู+้โรซาเปีย่ม+มารอีาเสยีง+เปโตรเสนาะ+เทเรซาวไิลลกัษณ+์วิญญาณญาติ      
พ่ีน้องตระกูลหัวใจ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+  
สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+          
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์    ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครัวคุณสุชิน+
คุณสุภาพร+คุณภคพร   ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา ยุ่นประยงค์ 
และลูกๆหลานๆ+คุณสายบัว  ทรัพย์มนูทวี และลูกๆหลานๆ+โมทนาคุณแม่พระ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก (ครบ 11 ปี)+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+                    
เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+           
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+
เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพ่ีน้องตระกูล    
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติ
พ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+
ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+     
เซซีเลียถวิล+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+
มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ   ยุ่นประยงค์+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+                                  
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+          
มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+        
ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+ 
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มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+              
เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
เทเรซาลัดดา+เปโตรทนงศักดิ์+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิตร+
เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+    
ย.บอสโกดุสิต+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+
เปโตรแย้ม+ฟิลิปเยิ้ม+อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+            
มารีอาบุญช่วย+ฟรังซิสชื่น+มารีอาทองใบ+มารีอาลัดดา+เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+          
มอนิกาชัญญาพันธ์+ยอแซฟจรัญ+มารีอาทองอยู่+ซีมอนมนู+ฟิลิปชมพู+                
เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+            
ฟรังซิสเสนาะ+ด.ช.สิทธิพงษ์+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+อันนายุพิน+           
ยากอบประพรึก+ยอห์นวิมล+ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซากิ่งแก้ว+ฟิลิปบุญล้อม+
ยอแซฟจาก+ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และคงทอง ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเสงีย่ม+มารีอาหวล+ฟิลิปประทีป+เปโตรเสถียร+     
เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทือง+     
มารีอาบุญธรรม+เยโรมปลั่ง+อันนาไร+เปโตรหวล+มารีอาชิน+เทเรซาบญุเทียน+  
ฟรังซสิหลา+อันเดรพนอ+วญิญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์+         
ครอบครัว เทเรซา เกื้อกมล  ทองเจริญ+เทเรซา สุภัทรีย์  นวลงาม+                     
ยอแซฟณัฐตรอง  ทองเจริญ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+
ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+                
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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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 ่3) 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ท่ี 26 ตุลาคม  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันอังคารท่ี 27 ตุลาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ตุลาคม มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิรพิัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+              
มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม มิสซาเดือนแม่พระสายประค า  เวลา 19.00 น.  
วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม 

รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจ าสัปดาห์ (17 - 22 ตุลาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม   ไม่ได้เก็บ (ฝนตกหนัก)   
 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม   1,000 บาท 
       วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม   920 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 1,920 บาท 
หมายเหต ุ : หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั 1,344 บาท เขา้สภาอภบิาล 576 บาท) 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 1 พฤศจิกายน  สมโภชนักบุญทั้งหลาย 
 เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน   วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม มอบให้คณะธรรมทูตไทย 12,000 บาท 
      ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 2,300 บาท 
3. ฉลองวัด    วัดพระคริสตราชา ปะตง 
   วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ที่วัดของเรา วันอาทิตย์ที่ 25 ตลุาคมนี ้

เวลา 16.00 น. หลังพิธีเชิญรว่มงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ 
4.2 วันนี้ หลังมิสซาสาย มีพิธีล้างบาปเด็ก จํานวน 1 คน 
4.3 วนัจนัทรท์ี ่26 ตลุาคม เวลา 18.30 น. ขอเชญิผูน้ําและผู้ประสานงานวถิชีุมชนคริสตชน

ของแต่ละเนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4.4 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคมนี้ กรรมการวัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม  เชิญชวน

พ่ีนอ้งร่วมมิสซาเดือนแม่พระสายประคํา เวลา 19.00 น. (งดมิสซาที่วัด) 
4.5 ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาล ประชุม วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.      

ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์ (ฝั่งอนุบาล) 
4.6 ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น.      

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4.7 ธุรการของวัดจะเปิดบริการพี่น้องสัตบุรุษในวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไป 
4.8 วันเสาร์ตลอดเดือนพฤศจิกายน มีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา 19.00 น. 

(งดมิสซาที่วัด) 


