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พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“ดีมาก ผู้รับใช้ที่ดี และซือ่สัตย์ ......... จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 25 : 14-30 
  เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาอคัรสาวกเปน็เรือ่งอปุมาวา่ดงันี ้
 “อาณาจักรสวรรค์ยังจะเปรียบได้กับบุรุษผู้หนึ่งกําลังจะเดินทางไกล เรียกผู้รับใช้
มามอบทรัพย์สินให้ ให้คนที่หนึ่งห้าตะลันต์ ให้คนที่สองสองตะลันต์ ใหค้นทีส่ามหนึง่ตะลนัต ์
ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วจึงออกเดินทางไป 
 “คนที่รับห้าตะลันต์รีบนําเงินนั้นไปลงทุน ไดก้ําไรมาอีกหา้ตะลนัต ์ คนทีร่บัสองตะลนัต์
ก็ได้กําไรมาอีกสองตะลันต์เช่นเดียวกัน แตค่นทีร่บัหนึง่ตะลนัตไ์ปขดุหลมุซอ่นเงนิของนายไว ้   
 “หลังจากนั้นอีกนาน นายของผู้รับใช้พวกนี้ก็กลับมาและตรวจบัญชีของพวกเขา 
คนที่รับห้าตะลันต์เข้ามา นํากําไรอีกห้าตะลันต์มาด้วย กล่าวว่า ‘นายขอรับ ท่านให้
ข้าพเจ้าห้าตะลันต์ นี่คือเงินอีกห้าตะลันต์ที่ข้าพเจ้าทํากําไรได้’ นายพูดว่า ‘ดีมาก ผู้รับใช้
ที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ จงมาร่วม
ยินดีกับนายของเจ้าเถิด’ คนที่รับสองตะลันต์เข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับ ท่านให้
ข้าพเจ้าสองตะลันต์ นี่คือเงินอีกสองตะลนัตท์ีข่า้พเจา้ทํากําไรได’้ นายพูดวา่ ‘ดมีาก ผูร้บัใชท้ีด่ี
และซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ จงมาร่วมยินดี
กับนายของเจ้าเถิด’    
 “คนที่รับหนึ่งตะลันต์เข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับ ขา้พเจา้รูว้า่ทา่นเปน็คนเข้มงวด 
เก็บเก่ียวในที่ที่ท่านไม่ได้หว่าน เก็บรวบรวมในท่ีที่ท่านไม่ได้โปรย ข้าพเจ้ามีความกลัว 
จึงนําเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้ นีค่อืเงนิของทา่น’ นายจงึตอบวา่ ‘ผูร้บัใชเ้ลวและเกยีจคร้าน 
เจ้ารู้ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้ามิได้หว่าน เก็บรวบรวมในท่ีที่ข้ามิได้โปรย เจ้าก็ควรนําเงิน
ของข้าไปฝากธนาคารไว้ เมื่อข้ากลับมาจะได้ถอนเงินของข้าพร้อมกับดอกเบี้ย จงนําเงิน
หนึ่งตะลันต์จากเขาไปให้แก่ผู้ที่มีสิบตะลันต์ เพราะผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น และเขาจะ
มีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกริบไปด้วย ส่วนผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ 
จงนําไปทิ้งในที่มืดข้างนอก ที่นั่นจะมีแต่การร่ําไห้คร่ําครวญ และขบฟันดว้ยความขุน่เคอืง’  
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พ่ีน้องที่รัก 
พ่อประทับใจ พระคาร์ดินัล มีชัย   กิจบุญชู แม้อายุ 91 ปี แล้ว แต่ท่านยินดี

มาแบ่งปันข้อคิดใหก้บัพระสงฆส์งัฆมณฑลจนัทบรุ ี เมือ่วนัอังคารทีผ่า่นมา ตอนหนึง่ พระคารด์นิลั 
บอกว่า “วันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ละคน มี 2 วัน คือ วนัทีเ่ราเกดิมา กบัวนัทีเ่รารูว้า่ 
เราเกิดมาทําไม (เกิดมาเพ่ืออะไร)” 

พ่อประทับใจ ฆราวาสที่มาแบ่งปันเกีย่วกบั แรงบนัดาลใจในชวีติครสิตชน ทีไ่ดม้าจาก
งานอภิบาลของพระสงฆ์ โดยเฉพาะอาจารย์หนุ่ม 2 คน ที่ในวัยเด็ก แม้ครอบครัวจะมี
ความยากลําบากมากมาย แต่ก็ขยันมาช่วยมิสซา มีความสุขท่ีมาอยู่ใกล้ๆพระแท่น รับใช้
พระเจ้า ฟังข้อคิดจากบทเทศน์ สิ่งเหล่านี้ติดตัวเขาท้ังสองไปในชีวิต จนเติบโตเป็น
นักเรียน นักศึกษา เป็นพนักงานบริษัท ทําใหช้วีติของเขาแตกตา่งจากคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
การพูดจา แนวคิด ความเมตตาต่อคนอ่ืน ปัจจุบัน ทั้งสองสละเวลาจากภารกิจการงาน 
มาช่วยเหลืองานต่างๆของวัด ของบ้านเณร ด้วยความยินดีเต็มใจ 

ในพระวรสารวันนี้ นายจ้างเรียกผู้รับใช้มา และชื่นชมผู้รับใช้ที่นําเงินที่ เขาให้
ไปใช้จนเกิดเกิดประโยชน์อีกเท่าตัวว่า 

“ดีมาก ผู้รับใช้ท่ีดี และซ่ือสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้า
จัดการในเรื่องใหญ่ๆ จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” 

พ่ีน้องครับ พระเป็นเจ้าทรงสร้างเรามาทุกคนด้วยความรัก ประทานพระพร
มากมายให้กับเราแต่ละคน แม้จะไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน เราแต่ละคนจึงเหมอืนกบัผูร้บัใช้
แต่ละคนในพระวรสารวันนี้ 

ดังนั้นถ้าเราแต่ละคน นําพระพรเหล่านี้มารับใช้พระองค์ รับใช้เพ่ือนพ่ีน้อง
ด้วยความเสียสละ ใจกว้าง และสม่ําเสมอ เราจะพบความหมายทีแ่ท้จริง ที่พระเจ้าทรง
สร้างเรามา เราจะพบสันติสุขในชีวิตแต่ละวันอย่างแน่นอน 

 
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง 

คุณพ่อ เปาโล ทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสารท์ี ่14 พฤศจกิายน (มิสซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน เวลา 19.00 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+ครอบครวัวงษแ์กว้ 
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 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟิลปิเกสร+อักแนสกมิซอย+ยาโกเบสทุธ+ิสตเีฟนวฒันา+ยอแซฟปวณี+   

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020 
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เทเรซาวไิลลกัษณ+์ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สดุ+                
เ ปโตรยิว้+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วนิเซนตป์ระสาท+ยอหน์วมิล+     
ยอแซฟแดง+เทเรซากมิเสยีง+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อูบลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์
และนกับวช ทกุดวง+อันนาหล+ีเปโตรจุย๊+อันนาพ่วง+ฟิลปิลว้น+อันนาสมเกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+     
เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+ยอแซฟธงชยั+              
ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ+์อันนานอ้ย+เทเรซาบวัพัน+เทเรซาบญุธรรม+ เปโตรสมพล+ 
มารอีาประพิษ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนสุรณ+์     
เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนสุรณ+์ ม.มกัดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์     
เปาโลอนนัตชยั  วงษแ์กว้+ยอแซฟวัลลภ  ดาวทองสมบตั ิ(ครบ 100 วัน)+ ยอแซฟสเุชาว์   ทองเหลอืง  (ครบ 2 ป)ี+
ยากอบโสภา+เทเรซาพเยาว+์ม.มกัดาฯชไมพร+เปาโลอนสุรณ+์ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั+อันนาหล+ี              
อันนาพ่วง+เทเรซาทองปลวิ+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+เทเรซาบวัพัน+เทเรซาบญุธรรม+มารอีาประพิษ+          
เทเรซาพเยาว+์ม.มกัดาฯชไมพร+อันนานาตยา+เปโตรจุย๊+ฟิลปิลว้น+ฟิลปิชว่ง+ยอแซฟสงวน+ยอแซฟธงชยั+           
เปโตรสมพงษ+์อันนานอ้ย+เปโตรประชมุพล+เปโตรชมุพร+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่15 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 ลกูๆ หลานๆ  
ทกุคน+ครอบครวัคณุสชุนิ+คณุสภุาพร+คณุภคพร   ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัดิ-์คณุสวุรรณา ยุน่ประยงค ์
และลกูๆ หลานๆ  
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+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ 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+              
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ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจํานงค+์เปโตรจรณิท+์ เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+   
ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์     
ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+
ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+วญิญาณญาตพ่ีินอ้งตระกลูดศีร ีและหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อันนาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+มารอีาบญุชว่ย+       
ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มารอีาลดัดา+เปโตรยู+้โรซาเปีย่ม+มอนกิาชญัญาพันธ+์ปโตรทองหลอ่+
เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ฟรงัซสิเสนาะ+ด.ช.สทิธพิงษ+์             
ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+อันนายพิุน+ยากอบประพรกึ+ยอหน์วมิล+ฟรงัซสิโกเลก็+           
อันนาสน+เทเรซากิง่แกว้+ฟิลปิบญุลอ้ม+ยอแซฟจาก+ฟรงัซสิมา+โรซาแชม่+วญิญาณญาตพ่ีินอ้ง
ตระกลูขมเลก็ 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+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟัก+                       
มารอีาสมใจ  รุง่เรอืง+ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+เทเรซาบญุเทยีน+           
นายสวุฒัน ์ ศรคีํามว่ม+ยอแซฟแสวง+มารอีาละมอ่ม+อิกญาซโีอวชัรนิทร+์ฟิลปิพิทยา+               
โรซาธญัสฎิฐ+์มารอีาเพ็ญศร ียงคก์มล+เปโตรหลวงส+ีเยโนเวฟาทองด+ีมารต์นิสงา่+เซซลีอีาเซีย้ม+
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูยุน่ประยงค ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+มอนกิานวลจนัทร ์(ครบ 25 ป)ี+นายไสฮู้้+         
มารอีาบญุมา+เลโอไซง้ิม้+เยโนเวฟาเงก็ไน+้นางกมิเลีย้ง+นายสม+ญาตพ่ีินอ้งทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เปาโลวนัชยั+ม.มกัดาฯบหุลัน่+เปโตรพิทยา+เปโตรปัน่+ม.มกัดาฯสละ+ยอแซฟนพรตัน+์       
เยโนเวฟานยันา+เวโรนกีาบหุงา+อันนาราตร+ียอแซฟชาย+มารอีางว้น+เปโตรเสวยีง+ญาตพ่ีินอ้ง
ตระกลูกระตา่ยทอง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟ
ชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทติยท์ี ่15 พฤศจกิายน  (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.)  
สขุส าราญ  
เพ่ือพ่ีนอ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา   ยุน่ประยงค ์
อุทศิใหผู้ล้ว่งลบั  
นโิคลสัยรรยง+ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+
ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+
มารอีาคลา้ย+ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+ 
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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. 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ท่ี 16 พฤศจิกายน  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันอังคารท่ี 17 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤศจิกายน มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ริพิฒัน ์
อทุศิให.้..เทเรซาชชูพี+มทัธวิเฮยีง+อนันาบญุชบุ+มารอีามะลสิา+                
ยอแซฟสบุนิ+โรซาซาเวยีร+์มารอีาณชัชานนัท์+ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม 

วันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

เปาโลสเุทพ+เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟิลปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+    
พ่อบา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็     
บญุเสรมิ+ญาตพ่ีินอ้งผูล้ว่งลบั+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่ม่
มใีครคดิถงึ 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 22 พฤศจิกายน  สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล 
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 

2. เงินถุงทาน    วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน  เป็นเงิน 8,617 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,483 บาท 
3. ฉลองวัด    เปิดเสกวดัแมพ่ระถวายองคใ์นพระวหิาร มซู ู
   วนัเสารท์ี ่21 พฤศจกิายน  เวลา 10.00 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมทําบุญปรับปรุงวัดให้ดียิ่งขึ้น 
4.2 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 
4.3 วันเสารท์ี ่21 พฤศจกิายน  เชิญชวนพ่ีนอ้งรว่มมสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน เวลา 19.00 น.     

(งดมสิซาทีว่ดั) 
4.4 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่  

ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม  
4.6 เรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่   มี 2 ราย คือ  
     1. มารอีา จรีนนัท ์  ยุน่ประยงค ์           หมายเลขสมาชิก 1843 สายคุณชุดาพร 
     2. มารีอา มาลินี   ทับทิมทอง  หมายเลขสมาชิก 1844 สายคุณชุดาพร 
ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคุณคุณวันดี  ขมเล็ก บริจาคเงินให้ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ 400 บาท 


