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โทรศพัทม์อืถอื 099-0165040  

ปีที่ 31 ฉบบัที่ 1606 วนัอาทติย์ที่ 1 พฤศจกิายน ค.ศ.2020 
สมโภชนักบญุทั้งหลาย 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
“จงช่ืนชมยินดีเถิด เพราะบ าเหนจ็รางวัลของท่านในสวรรค์นั้น ย่ิงใหญ่นัก” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 5 : 1-12ก 
  เวลานัน้ พระเยซเูจา้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จงึเสด็จขึ้นบนภเูขา 
เมือ่ประทับแลว้ บรรดาศิษยเ์ขา้มาหอ้มลอ้มพระองค์ พระองค์ทรงเร่ิมตรัสสอนวา่ 
 “ผู้มีใจยากจน ยอ่มเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 
 ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน 
 ผู้มีใจออ่นโยน ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 
 ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม 
 ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสขุ เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา 
 ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า 
 ผู้สร้างสันติ ยอ่มเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า 
 ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ยอ่มเป็นสขุ เพราะอาณาจกัรสวรรค์
เป็นของเขา 
 ท่านท้ังหลายยอ่มเป็นสุข เมือ่ถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา 
จงชื่นชมยนิดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” 

 
 

 
“ผูม้ใีจเมตตา  ยอ่มเปน็สขุ  เพราะเขาจะไดร้บัพระเมตตา” 

 สวัสดีครับพีน้่องทีรั่ก เดือนน้ีเปน็เดือนพฤศจิกายน เปน็เดือนทีม่คีวามสําคัญต่อคริสตชน
อย่างมาก เปน็เดือนแหง่การภาวนาและคิดถงึผูล้่วงลบัทีจ่ากไปแลว้ เป็นเดือนที่ เราจะได้รับ
พระคุณการุณย์ด้วยคําภาวนาของเราแด่วิญญาณในไฟชําระ ตลอดจนดวงวิญญาณทีไ่มม่ใีครคิดถงึ 
และภาวนาเปน็พเิศษสําหรับญาติพีน้่องของเราทีจ่ากไปแลว้ 
 เมือ่วันที ่22 ตุลาคม 2020 โอกาสระลึกถึงนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 
สํานักวินิจฉยัคดีฝา่ยจิต ได้ออกกฤษฎกีาเกีย่วกบัพระคุณการุณย์สําหรับผูล้ว่งลับในสถานการณ์
ปจัจุบนั ทียั่งคงมกีารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 เงือ่นไขการขอพระคณุการณุยค์รบบรบิรูณอ์ทุศิแกว่ญิญาณผูล้ว่งลบั 
 1. มเีจตนาทีจ่ะขอรับพระคุณการุณย์อุทศิแกวิ่ญญาณผูล้ว่งลบั 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 2. ปฏิบติัตามกจิกรรม การรับศีลอภยับาป การรับศีลมหาสนิท และการสวดตามพระประสงค์
ของพระสนัตะปาปา ทนัททีีส่ามารถปฏิบติัได้แกผู่ล้ว่งลบั 
 3. ปฏิบติัศาสนกจิดังน้ี คือ การรบัศลีอภยับาป (สามารถรับศีลอภยับาปภายหลงัในช่วงเวลา
ประมาณหน่ึงสปัดาห)์ การรบัศลีมหาสนทิ (สามารถรับศีลมหาสนิทภายหลงัในช่วงเวลาหน่ึงสปัดาห)์ 
 4. สวดเพือ่พระสนัตะปาปาและตามพระประสงค์ของพระสนัตะปาปา 
หมายเหต ุ: คริสตชนสามารถขอรับพระคุณการุณยค์รบบริบรูณ์ไดว้ันละ 1 คร้ัง สามารถรับ
พระคณุการุณยไ์ดต้ลอดท้ังเดอืน 
 พีน้่องทีรั่ก ความเจ็บปวดของมนุษย์บนโลกน้ี นอกจากการเจ็บปว่ยทางด้านร่างกายแล้ว 
ยังเทยีบไมไ่ด้กบัความเจ็บปวดของการสญูเสยีคนทีเ่รารักไป เพราะฉะน้ัน พีน้่องทีรั่ก เดือนน้ีเปน็เดือน
แหง่การคิดถงึบคุคลทีเ่รารักที่จากไป เป็นเดือนที่เราควรให้ความสําคัญกับคนที่เรารักด้วย
การสวดภาวนาอุทศิแกพ่วกเขา 
 การสวดภาวนาจะช่วยใหเ้ราเขม้แขง็ มคีวามอดทน พากเพยีรและพร้อมทีจ่ะเดินอยู่ในทาง
ของหนทางของความเช่ือต่อไป 
 บญุลาภแปดประการจะอยู่ในหัวใจและอยู่ในการดํารงชีวิตของพี่น้องได้ ก็ต่อเมื่อ 
“เราตอ้งเลกิคดิถงึแตต่วัเอง...แตต่อ้งรูจ้กัคดิถงึคนอืน่ใหม้ากๆ โดยเฉพาะคนยากจนทั้งหลาย” 
จงมใีจยากจนเพือ่ทีจ่ะเขา้ใจคนยากจน จงมใีจเมตตา เพือ่ทีเ่ราจะได้แบง่ความเมตตาไปสู่ทุกคน 
ขอพระเจ้าอวยพรพีน้่องทกุ  ๆทา่นครับ 
 

คณุพ่อเปโตร อิทธพิล  หางสลัด 
ผู้ชว่ยเจ้าอาวาสฯ  

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม - วันอาทติย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020 

วนัเสารท์ี ่31 ตลุาคม (มสิซาเดอืนแมพ่ระสายประค า เวลา 09.00 น.) 
วดันอ้ยแมพ่ระองคอ์ปุถมัภ ์เนนิทา่ขา้ม  
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสทิธิ+์ครอบครัวคุณสมพงษ-์คุณสมศรี  ดีศรี+              
คุณขจิตศักด์ิ-คุณโสภษิ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสชิุน ลิม้ประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด   เอ่ียมสําอาง+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละมอ่ม ทองเหลอืง+คุณวันทนา ทองเหลอืง+คุณกลัยา-คุณสมชาย ดีศรี 
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อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ยอหน์วิมล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรึก+
เปโตรไลใ่ช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่ก+ีอันนาย้ิม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสือ่+
มารีอาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลอีากมิเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+
ยวงบปัติสตามนตรี+ฟรังซิสโกวิชัย+ออกสุติโนบญุช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+                
เทเรซาละเมยีด+ยวงพชัิย+มคีาแอลต๋ี+อักแนสถนอม+โทมสัวิมล+มารีอาสจิุต+เทเรซาวิรัช+         
ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาติ+อันเดรสมชัย+ลชีูอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรูญ+โทมสัประยงค์+
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิง่+มารีอาเลก็+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+ย.บปัติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+       
เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสนีุย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําป+ีเทเรซามาล+ีเปโตรจือเซีย+
อันนาเซียน+เปโตรเอ้ียวฉนั+ยอแซฟสรุศักด์ิ+เปโตรเสง่+เทเรซาบญุลอ้ม+เปโตรอนุรักษ+์              
อันนาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+                    
ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+เปโตรฟาย+มารีอาพร้ิง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสกุ+เปาโลมา้น+อากาทาช้ัน+            
ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทยั+ฟลิปินิรันดร์+เปาโลเลีย่ม+เซซีลอีาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+
ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรังซิสโกผนั+ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลติ+ยวงบญุเรือง+                   
ม.มกัดาฯบญุช่วย+ญาติพีน้่องตระกลูขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ออกสัตินวิชา+                     
อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลกัษณ+์ญาติพีน้่องตระกลูวิเศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
คุณพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+   
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวิล+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ี   
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ+์มารีอาบรรจง+เปโตรบญุม+ีเปาโลดํา+อากาทาก+ี           
เปโตรยู้+โรซาเปีย่ม+มารีอาเสยีง+เปโตรเสนาะ+เทเรซาวิไลลกัษณ+์วิญญาณญาติพีน้่องตระกลูหวัใจ 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟลิปิเกสร+อักแนสกมิซอย+ยาโกเบสทุธ+ิสตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+   
เทเรซาวิไลลกัษณ+์ฟลิปิเลก็+เปโตรชม+มารีอาปรางค์+เปโตรอ๋ัน+ม.มกัดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+     
เอากสุตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+มอริสกมิซัว+โทมสัจรูญ+อัลเบร์ิทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+
เปโตรอ๋ัน+ม.มกัดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากสุตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบร์ิทสนชัย+      
น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมทรง+ฟลิปิเลก็+ยอแซฟอนวุฒัน ์(ครบ 3 ป)ี+ยออากมิชํานาญ+           
มารีอาบญุนาค+มารีอาสํารอง+มารีอาเต้าย้ิน+มารีอาสําราญ+มารีอาหงษ+์พอ่ถวิล+แมท่องหอ่+
วิญญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณทีไ่มม่ใีครคิดถงึ 
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วนัอาทติยท์ี ่1 พฤศจกิายน  (มสิซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สขุส าราญ   
เพือ่พีน้่องทกุครอบครัว+ครอบครัวเมทนีิพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักด์ิ  ปรัชญกลุ+คุณสมเชาว์    
ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสพุ ีอยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสรัุตน์ ดีศรี 
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+คุณสายบวั  ทรัพย์มนูทวี และลกูๆหลานๆ+ครอบครัวคุณสชิุน+   
คุณสภุาพร+คุณภคพร   ลิม้ประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-คุณสวุรรณา ยุ่นประยงค์ และลกูๆ หลานๆ  
อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากสุติโนสริุนทร์+เยโนเวฟาเย่ียม+ยวงใช้+ม.มกัดาฯเง็ก+      
ฟลิปิกมล+แคทเธอรีนบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซีลอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรย้อย+
มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพลู+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+
อันนาหรุ่น+เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพีน้่องตระกลู    
มุง่หมาย และเสริมสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเฉยีบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพีน้่องตระกลู
ขมเลก็ และจูหงี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัติสตาจูเทง้+เซซีลอีาไล+้ยวงวิเชียร+มารีอาละมยั+
เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบรูณ+์อันนาปาน+เซซีเลยีถวิล+อันนาเสมอ+                   
มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภวัินท ์เรืองฉาย+เอากสุติโนกมิ+มารีอาฟุง้+เปโตรจรูญ+เซซีลอีาอัญชัญ   
ยุ่นประยงค์+คุณพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพอ่สนิท+คุณพอ่บญุชู+ยอแซฟย้ัง+โรซายวง+      
มารีอามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท+์     
เปโตรหอม+มารีอาเฉลยีว+ฟลิปิกลิน่+วิคตอเรียประทนิ+ฟลิปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+          
ฟลิปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดิษฐ+์ฟรังซิสทวี+มารีอาสภุาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสนีุย์+             
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพีน้่องตระกลู
ดีศรี และหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรแย้ม+ฟลิปิเย้ิม+อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+      
เปโตรเย่ียม+มารีอาเสยีง+มารีอาบญุช่วย+ฟรังซิสช่ืน+มารีอาทองใบ+มารีอาลดัดา+เปโตรยู้+          
โรซาเปีย่ม+มอนิกาชัญญาพนัธ+์ยอแซฟจรัญ+ มารีอาทองอยู่+ซีมอนมนู+ฟลิปิชมพ+ู                  
เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุชู+ฟลิปิเหลอื+ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+         
ด.ช.สทิธพิงษ+์ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+อันนายุพนิ+ยากอบประพรึก+ยอหน์วิมล+          
ฟรังซิสโกเลก็+อันนาสน+เทเรซากิง่แกว้+ฟลิปิบญุลอ้ม+ยอแซฟจาก+ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+
วิญญาณญาติพีน้่องตระกลูขมเลก็ และคงทอง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟกมิฟ+ูมารีอาอํ่า+          
ฟรังซิสโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดิกต์บรรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรังซิสโกประจักษ ์
สมบรูณนิ์ตย์+ญาติพีน้่องตระกลูสมบรูณนิ์ตย์ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเต็ด+อักแนสจีน+ 
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เซซีเลยีบรรจง เสริมสกลุ+เทเรซาลดัดา+เปโตรทนงศักด์ิ+มคีาแอลต๋ี+อักแนสถนอม+โทมสัวิมล+    
มารีอาสจิุตร+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสชุาติ+อันเดรสมชัย+ลซีูอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรูญ+   
ย.บอสโกดุสติ+นิโคลสัยรรยง+ออกสัตินกมิง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ี              
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม (ครบ 7 วนั)+วิญญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณทีไ่มม่ใีครคิดถงึ 
วนัอาทติยท์ี ่1 พฤศจกิายน  (มสิซาเยน็ เวลา 16.00 น.)  
สขุส าราญ  
เพือ่พีน้่องทกุครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ-์คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์+เพือ่สขุภาพของคุณรุ่งศักด์ิ   
วงษแ์กว้ ทีก่ําลงัปว่ยอยู่ในขณะน้ี 
อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั  
นิโคลสัยรรยง+ออกสัตินกมิง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารีอาเหลีย่ม+ยอแซฟช้ัน+
ญาติพีน้่องตระกลูวงษแ์กว้ แพงไพรี และคูเอิน ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม 
(ครบ 7 วนั)+วิญญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+   วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณทีไ่มม่ใีครคิดถงึ 

ตารางมิสซาประจ าวนั 
วันจันทร์ท่ี 2 พฤศจิกายน  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันพฤหสับดีท่ี 5 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+              
มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+                   
มารีอาณัชชานันท์+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 
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รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัและบรกิารสขุาตลาดนดัวดัหวัไผ ่ประจําเดือนตุลาคม 
อาทติย์ที ่4 ตุลาคม  7,900 บาท   อาทติย์ที ่11 ตุลาคม   8,440 บาท  
อาทติย์ที ่18 ตุลาคม 5,980 บาท   อาทติย์ที ่25 ตุลาคม 8,650 บาท  
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน 30,970 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  820 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรับงานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอย่างต่อเน่ือง  (เขา้วัด 21,679+820 บาท  เขา้สภาอภบิาล 9,291 บาท) 
รายไดจ้ากการจดัเก็บตลาดนดัวดัหวัไผ่ 2 ประจ าสัปดาห์ (24 - 29 ตุลาคม 2020) 
เสาร์ที่ 24 ตุลาคม  720 บาท อังคารที่ 27 ตุลาคม 1,160 บาท 
พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 860 บาท 
รวมยอดรายไดค้งเหลือประจ าสัปดาห์ 2,740 บาท  ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  280 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรับงานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอย่างต่อเน่ือง (เขา้วัด 1,918+280 บาท เขา้สภาอภบิาล 822 บาท) 

...ประกาศตา่งๆ จากทางวัด... 
1. เวรผูอ้า่นและถวายเครือ่งบูชามิสซา  
 อาทิตย์น้ี เนินชวดลา่ง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 8 พฤศจิกายน  สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา 
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน    วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม และเงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  
   รวมเป็นเงิน 12,611 บาท 
3. ฉลองวดั   วัดพระคริสตราชา ปะตง  วันเสาร์ที ่14 พฤศจิกายน  เวลา 10.30 น. 
   วัดอัสสมัชัญ พทัยา  วันอาทติย์ที ่15 พฤศจิกายน  เวลา 10.30 น. 

วันศุกร์ท่ี 6 พฤศจิกายน มตีัง้ศลีและเฝา้ศลีมหาสนทิวนัศกุรต์น้เดอืน เวลา 18.30 น.  
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันเสาร์ท่ี 7 พฤศจิกายน มิสซาระลกึถงึผู้ลว่งลบัทีสุ่สาน เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 
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4. ขา่วประชาสัมพนัธ์ของวดั 
4.1 ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเตรียมงานมิสซาแรก คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์    

ตันชัย ตลอดจนช่วยเหลือด้านต่างๆให้งานผ่านไปอย่างดี 
4.2 ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาล ประชุม วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น.      

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

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4.4 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนน้ี เป็นวันศุกร์ต้นเดือน มสีง่ศีลผู้ปว่ยและผูส้งูอายแุตล่ะสาย

ตามปกต ิและขอเชิญพี่น้องร่วมตั้งศลี-เฝ้าศลีมหาสนิท เวลา 18.30 น. 
4.5   วันเสาร์ที ่7 พฤศจิกายน เชิญชวนพีน้่องร่วมมสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน เวลา 19.00 น.  (งดมสิซาทีวั่ด) 
4.6 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ช่วงหลงัมสิซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุม่คูร์ซิลโลประชุมพร้อมกัน 

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4.7 เรื่องสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ เขา้ใหม่   ม ี1 ราย คือ  
     1. ยวงบอสโก เพิม่เกยีรติ  โพธิส์วุรรณ  หมายเลขสมาชิก 1839 สายคุณชุดาพร 
     เรือ่งสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ เสยีชวีติ   ม ี1 ราย คือ  
     1. เทเรซา บุปผา   มีศรี  หมายเลขสมาชิก 432 สายคุณบุญมี 
ธารน้ าใจ 
1. รายนามผูบ้รจิาคข้าวสารสําหรบัผูส้งูอายุทีต่อ้งการความช่วยเหลอืประจาํเดอืนพฤศจกิายน 
     1. ผู้ไม่ประสงคอ์อกนาม  400 บาท  2. คณุเบญจรกัษ ์  อ้าวเจริญ  2 ถุง 
     3. คณุรตัตินนัท์  บุญยสิทธ์ิวิกลุ 1 ถุง    4. ครอบครวัป้าขวัญ 2 ถุง  
     5. ครอบครวัคณุบุญไทย   เอ่ียมสะอาด  2 ถุง 6. คณุเอ้ือมพร   ตรงกบัใจ 1 ถุง  
     7. คณุชารี   สมานจิต 1 ถุง   8. ป๊ัมน้ํามันหวัไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครวัคณุเจริญ ไทยงาม 2 ถุง 10. ครอบครวัคณุสําเนียง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     11. ผู้ไม่ประสงคอ์อกนาม 1,500 บาท 12. คณุวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท  
     13. คณุเสาวณี  ทรพัย์มนทูวี 2 ถุง     14. คณุวันลภ   วงษแ์กว้ 500 บาท  
     15. คณุนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอ่ียมสะอาด 300 บาท  
     17. ครอบครวัคณุเมธี-คณุนวรตัน ์หวัใจ 500 บาท  18. ดร.ปรีชา   ดิลกวุฒิสิทธ์ิ 2 ถุง  
     19. คณุวิภา   ผลอุดม 2 ถุง   20. คณุสมหมาย   ทรพัย์มนทูวี 2 ถุง 
     21. คณุพรสวรรค ์  ทรพัย์มนทูวี  2 ถุง 22. คณุสุทร   พยนตเ์ลิศ   1 ถุง 


