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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 25 : 1-13 
  เวลานัน้ พระเยซเูจา้ทรงเลา่เรือ่งอปุมาใหบ้รรดาอคัรสาวกฟังวา่ดงันี ้
 อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบไดก้บัหญงิสาวสบิคนถอืตะเกยีงออกไปรอรบัเจา้บา่ว หา้คนเปน็คนโง ่
อีกหา้คนเปน็คนฉลาด หญงิโงน่ําตะเกยีงไปแตม่ไิดน้ําน้ํามนัไปดว้ย สว่นหญงิฉลาดนําน้ํามนัใสข่วดไป
พรอ้มกบัตะเกยีง ทกุคนตา่งงว่งและหลบัไปเพราะเจา้บา่วมาชา้ ครั้นเวลาเที่ยงคืน มีเสียงตะโกน
บอกวา่ ‘เจา้บา่วมาแลว้ จงออกไปรบักนัเถดิ’ หญงิสาวทกุคนจงึตืน่ขึน้แตง่ตะเกยีง หญิงโง่พูดกับ
หญงิฉลาดวา่ ‘ขอน้ํามนัใหเ้ราบา้ง เพราะตะเกยีงของเราจวนจะดบัแลว้’ หญิงฉลาดจึงตอบว่า 
‘ไม่ได้ เพราะน้ํามันอาจไม่พอสําหรับเราและสําหรบัพวกเธอดว้ย จงไปหาคนขายแลว้ซือ้เอาเอง
ดกีวา่’ ขณะทีห่ญงิเหลา่นัน้กําลงัไปซือ้น้ํามนั เจา้บา่วกม็าถงึ หญงิสาวทีเ่ตรยีมพรอ้มจงึเขา้ไปในหอ้ง
งานแตง่งานพรอ้มกบัเจา้บา่ว แลว้ประตูก็ปิด ในที่สุด พวกหญิงโง่ก็มาถึงพูดว่า ‘นายเจา้ขา 
นายเจ้าขา  เปิดรับพวกเราด้วย’ แต่เขาตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า   
เราไมรู่จ้กัทา่น’  เพราะฉะนัน้จงตืน่เฝา้ระวงัไวเ้ถดิ เพราะทา่นไมรู่ว้นัและเวลา  
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สวัสดคีรบัพีน่อ้งสตับรุษุทกุทา่น  

ในชว่งนีช้มุชนวดัหวัไผข่องเรา มบีคุคลผูท้ีเ่ปน็ญาตพ่ีินอ้ง ผูม้พีระคณุ เพ่ือน หรอืบคุคลที่
เรารูจ้กั เสยีชวีติหลายทา่น และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดอืนพฤศจกิายนนี ้พระศาสนจักรได้มีการ
เชือ้เชญิเราเปน็พิเศษ ใหร้ว่มจติ รว่มใจสวดภาวนาระลกึผูท้ีล่ว่งลบัเปน็พิเศษ อาจจะเป็นการที่เรา
แตล่ะคนตัง้ใจไปรว่มมสิซา หรอื การไปสวดภาวนาทีส่สุาน พวกทา่นเหลา่นัน้ต้องการคําภาวนา
จากเราดว้ยเชน่เดยีวกนั   

บทอ่านแรก เตอืนใจเราใหแ้สวงหาปรชีาญาณ ปรีชาญาณถูกเปรียบเทียบว่าเป็นดัง
หญงิสาวทีถ่กูมองเหน็ไดโ้ดยงา่ยจากผูท้ีร่กัเธอ และถกูพบไดโ้ดยผูท้ีแ่สวงหาเธอ ไมเ่พียงแต่คนฉลาด
ที่จะแสวงหาปรชีาญาณเทา่นัน้ แตป่รชีาญาณเองกเ็ดนิตามหาผูท้ีคู่ค่วรกบัเธอ  

 บทอ่านทีส่อง บรรจไุวด้ว้ยภาษาทีมุ่ง่ไปสูส่ิง่สดุทา้ย ในบรบิทของวนันี ้นกับญุเปาโลเอง   
คดิวา่การเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิตอ์ยูใ่กลม้าก  ๆแลว้ จงึใหเ้หน็ภาพพจนข์องเสียงแตรของ
พระเจา้ในเวลาสดุทา้ยของโลก มเีสยีงของหวัหนา้ทตูสวรรค ์ภาพของการเปดิหลมุฝงัศพของบรรดา
ผูท้ีต่ายไปแลว้  

 พระวรสารของวันนี ้เลา่เรือ่งหญงิสาว 10 คน ซึง่ทําใหเ้ราอาจตคีวามไปไดใ้นหลายมมุมอง 
หญิงสาว 5 คนที่เป็นคนโงน่ั้นขาดการเตรียมตัวให้พรอ้ม และในภาพทีต่ัดกัน พวกท่ีฉลาด
เตรยีมพรอ้มแมใ้นภาวะเรง่ดว่น พวกเธอกม็แีสงตะเกยีงทีจ่ดุสวา่งได ้จงึเปีย่มไปด้วยความยินดียิ่งที่
จะตอ้นรบัเจา้บา่วทีม่าในทนัททีนัใด ลองคดิดถูา้เปน็ตวัเราวา่ องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้จะทรงพบวา่เราได้
เตรยีมตวัพรอ้มและกําลงัรอชว่งเวลาสดุทา้ยซึง่จะเกดิขึน้โดยฉบัพลนัทนัทหีรอืไม ่บางทอีาจจะเปน็
เหตกุารณท์ีไ่มค่าดคดิเกดิขึน้กบัเรากไ็ด ้

พระวาจาอาทติยน์ีน้ําเราไปสูห่ว้งอารมณท์ีเ่กีย่วกบัสิง่สดุทา้ย หรอืชว่งเวลาทา้ย  ๆของโลก
จกัรวาล (eschatological) วา่เปน็ลกัษณะประมาณไหน ตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไร อันทีจ่รงินีเ่ปน็
สญัญาณเตอืนเราวา่การนบัปทีางพิธกีรรมใกลจ้ะจบลง และเราจะเริม่นบัใหมก่บัเทศกาลเตรยีมรบั
เสดจ็พระครสิตเจา้ ดงันัน้เนือ้หาทีโ่ลดแลน่ตลอดบทอ่านของวนันีค้อื "จงเปน็คนฉลาด จงเตรยีมตวั
ใหพ้รอ้ม" ("Be wise! Be prepared!")  

ขอพระเจา้อวยพร 
      คณุพอ่ฟรงัซสิ เซเวียร ์อานนท ์ ตนัชยั 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสารท์ี ่7 พฤศจกิายน (มิสซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน เวลา 09.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัดลิกวฒุสิทิธิ+์ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ี ดศีร+ี              
คณุขจติศกัดิ-์คณุโสภษิ  ดศีร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุสมคดิ   เอ่ียมสําอาง+
ครอบครวัเอ้าเจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร+ี
ครอบครวัจหูง+ีครอบครวัขนัอาสา+ครอบครวัหนงูาม+เทเรซา อัญชล ี  เวฟฟาคา+              
ครอบครวัแพงไพร ีลกูๆหลาน  ๆ
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+
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+
คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจยีน+อันตนไฉน+   
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ี   
เทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ีเปาโลดํา+อากาทาก+ี          
เปโตรยู+้โรซาเปีย่ม+มารอีาเสยีง+เปโตรเสนาะ+เทเรซาวไิลลกัษณ+์วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูหวัใจ  

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 



 

5 

ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟิลปิเกสร+อักแนสกมิซอย+ยาโกเบสทุธ+ิสตเีฟนวฒันา+ยอแซฟปวณี+  
เทเรซาวไิลลกัษณ+์ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+       
กง๋ซุน่+ยา่สดุ+เปโตรยิว้+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+    
วนิเซนตป์ระสาท+ยอหน์วมิล+ยอแซฟแดง+เทเรซากมิเสยีง+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+                  
อูบลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทกุดวง+นโิคลสัยรรยงค+์   
โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+มารอีาเหลีย่ม+วญิญาณในไฟชําระ+      
เปาโลเจรญิ+มารอีาลําใย  ไทยงาม+อากาทาจําเนยีร+ยออากมิทนิพร  รุง่เรอืง+                         
ยอแซฟสมภพ  รุง่เรอืง+เปโตรหลยุส+์มารอีาเลก็+เทเรซามาร+ีเทเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+          
ยาโกเบชอุ่ม+ยอแซฟเอ็งเตีย้ง+มารอีากมิยง้+คณุพ่อสเตเฟนวนิยั+ดอมนิโิกหรัง่+เทเรซาสายหยดุ+ 
เปโตรสมภพ+ปูเ่ขยีน  วงษแ์กว้+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+       
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทติยท์ี ่8 พฤศจกิายน  (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+มารอีา นจิจา  ฝน่เรอืง+         
อันนา จตันาวด ี  ฝน่เรอืง 
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+์     
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เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+          
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจําลอง+มารอีาสายสนุยี+์             
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลู
ดศีร ีและหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อันนาหลาบ+มารอีาเจยีม+      
เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+มารอีาบญุชว่ย+ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มารอีาลดัดา+เปโตรยู+้          
โรซาเปีย่ม+มอนกิาชญัญาพันธ+์ยอแซฟจรญั+มารอีาทองอยู+่ซมีอนมน+ูฟิลปิชมพู+                   
เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ฟรงัซสิเสนาะ+         
ด.ช.สทิธพิงษ+์ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+อันนายพิุน+ยากอบประพรกึ+ยอหน์วมิล+         
ฟรงัซสิโกเลก็+อันนาสน+เทเรซากิง่แกว้+ฟิลปิบญุลอ้ม+ยอแซฟจาก+ฟรงัซสิมา+โรซาแชม่+
วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ และคงทอง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาลดัดา+                   
เปโตรทนงศกัดิ+์มคีาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติร+เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+  
เปาโลสชุาต+ิอันเดรสมชยั+ลซูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+ย.บอสโกดสุติ+นโิคลสัยรรยง+         
ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟแซฟ+
อักแนสทองใบ+เทเรซาสมจติร+อันตนประจวบ+ยอหน์ บอสโกกระจา่ง+ยออากมิบรรจบ+          
วณีา  พานชิ+ครูซ์ลิโลทีล่ว่งลบั+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟัก+มารอีาสมใจ  รุง่เรอืง+ยอแซฟถนอม+    
เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+เทเรซาบญุเทยีน+นายสวุฒัน ์ ศรคีํามว่ม+ยอแซฟแสวง+            
มารอีาละมอ่ม+อิกญาซโีอวชัรนิทร+์ฟิลปิพิทยา+โรซาธญัสฎิฐ+์มารอีาเพ็ญศร ียงคก์มล+เปโตรหลวงส+ี   
เยโนเวฟาทองด+ีมารต์นิสงา่+เซซลีอีาเซีย้ม+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูยุน่ประยงค ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่8 พฤศจกิายน  (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.)  
สขุส าราญ  
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา   ยุน่ประยงค+์คณุลํายอง  ผวิจนัทร+์
ครอบครวัคณุสว่น-คณุสายบา  หวัใจ+โรซาสภุาพ  ยุน่ประยงค ์
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั  
นโิคลสัยรรยง+ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+
ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+เปโตรหมงั+สเตฟาโนพชร+ยวงบปัตสิตถ์วลิ+  
โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีโรซาบญุชืน่+มารอีากมิลี+้มารอีาววิรรณ+โทมสัประสาน+ฟิลปิวชิยั+
เบเนดกิตใ์จ+ยอแซฟวฑิรูย+์วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ี
ใครคดิถงึ 
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ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 
โอกาสเปิดเสกวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู 

โดยพระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม  
เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจําประเทศไทย 

และพระคุณเจ้า สิริพงษ์   จรัสศรี ประธานในพิธี 
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 15 พฤศจิกายน  สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ท่ี 9 พฤศจิกายน  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันอังคารท่ี 10 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า *สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า *สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า *สัมมนาพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี 

วันศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกายน มีตัง้ศลีและเฝา้ศลีมหาสนทิวันศกุรต์น้เดอืน เวลา 18.30 น.  
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 
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2. เงินถุงทาน    วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน  เป็นเงิน 6,831 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 990 บาท 
3. ฉลองวัด    วดัพระครสิตราชา ปะตง  วนัเสารท์ี ่14 พฤศจกิายน  เวลา 10.30 น. 
   วดัอัสสมัชญั พัทยา  วนัอาทติยท์ี ่15 พฤศจกิายน  เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมทําบุญปรับปรุงวัดให้ดียิ่งขึ้น 
4.2 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ชว่งหลงัมสิซาสาย ขอเชญิสมาชกิกลุม่ครูซ์ลิโลประชมุพรอ้มกัน 

ณ วัดหัวไผ่ 
4.3 วนัอังคารที ่10 - พฤหสับดทีี ่12 พฤศจกิายน งดมิสซาค่ า เนื่องจากมีสัมมนาพระสงฆ์

สังฆมณฑลจันทบุรี 
4.4 วันเสารท์ี ่14 พฤศจกิายน  เชิญชวนพ่ีนอ้งรว่มมสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน เวลา 19.00 น.     

(งดมสิซาทีว่ดั) 
4.5 ฝ่ายอภิบาลคริสตชน จะออกเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย อ่านพระวาจา และ

สวดสายประคํา ในวนัอาทติยท์ี ่15 พฤศจกิายนนี ้เวลา 10.30 น. เชญิชวนพ่ีนอ้งมสีว่นรว่มใน
การออกเยีย่มครัง้นี ้โดยนําของแหง้มาเปน็ของถวายในมสิซา มีบ้านที่ออกเยี่ยมดังนี้ 

 1. เนินวัด ที่บ้านคุณมณฑา-คุณประสิทธิ์  ไชยยานนท์ 
 2. เนินกลม ที่บ้านคุณประยูร   ยุ่นประยงค์ 
 3. เนินคู้-กระพังบอน ที่บ้านคุณประทน-คุณไฉน   ผิวจันทร์ 
 4. เนินท่าข้าม ที่บ้านคุณโกมล-คุณสัมฤทธิ์   พลายงาม 
 5. เนินชวดล่าง ที่บ้านคุณอําพัน  ดอกบัว 
4.6 เรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่   มี 3 ราย คือ  
     1. เทเรซา รสสคุนธ ์  โสสงูเนนิ            หมายเลขสมาชิก 1840 สายคุณชุดาพร 
     2. เอากุสตินโน เกียรติศักดิ์  ฝ่นเรือง หมายเลขสมาชิก 1841 สายคุณสําราญ 
     3. นางนัทธมน  ฝ่นเรือง (พุทธ) หมายเลขสมาชิก 1842 สายคุณสําราญ 
     เรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต   มี 3 ราย คือ  
     1. ยอแซฟ ประทวน   เอ่ียมสะอาด หมายเลขสมาชิก 1521 สายคุณชุดาพร 
     2. ยากอบ รุง่ศกัดิ ์  วงษแ์กว้   หมายเลขสมาชิก -  สายคุณชุดาพร 
     3. เซซลีอีา ลาวลัย ์  คคูรีเีขต  หมายเลขสมาชิก 1134 สายคุณชุดาพร 
**(บปุผา+ประทวน+รุง่ศกัดิ/์ ครบ 3 รายแลว้ ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครบั)** 


