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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 25 : 31-46 
  เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาอคัรสาวกวา่ 
 “เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาทตูสวรรคท์ั้งหลาย 
พระองคจ์ะประทบัเหนอืพระบลัลงักอั์นรุง่โรจน ์ บรรดาประชาชาตจิะมาชมุนมุกนัเฉพาะพระพักตร ์
พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะ
อยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า 
‘เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักร
เป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน 
เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้
เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา’ 
 บรรดาผูช้อบธรรมจะทลูถามวา่ ‘พระเจา้ขา้ เมือ่ไรเลา่ขา้พเจา้ทัง้หลายเหน็พระองคท์รงหวิ 
แล้วถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แล้วถวายใหท้รงดืม่ เมือ่ใดเลา่ขา้พเจา้ทัง้หลาย
เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แลว้ตอ้นรบั หรอืทรงไมม่เีสือ้ผา้ แลว้ถวายให ้ เมื่อใดเล่า
ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยม’ พระมหากษัตริย์จะ
ตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทําสิ่งใดต่อพ่ีน้องผู้ต่ําต้อยที่สุด
ของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทําสิ่งนั้นต่อเรา’ 
 แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกท่ีอยู่เบื้องซ้ายว่า ‘ท่านทั้งหลายทีถ่กูสาปแชง่ จงไปใหพ้้น 
ลงไปในไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้ให้ปีศาจและพรรคพวกของมัน  เพราะว่า  เมื่อเราหิว 
ท่านไม่ให้อะไรเรากิน เรากระหาย ทา่นไมใ่หอ้ะไรเราดืม่ เราเปน็แขกแปลกหนา้ ทา่นกไ็มต่้อนรับ 
เราไม่มีเสื้อผ้า ทา่นกไ็มใ่หเ้สือ้ผา้ เราเจบ็ปว่ยและอยูใ่นคกุ ทา่นกไ็มม่าเยีย่ม’ พวกนัน้จะทลูถามว่า 
‘พระเจ้าข้า เมือ่ไรเลา่ทีข่า้พเจา้ทัง้หลายเหน็พระองคท์รงหวิ ทรงกระหาย ทรงเปน็แขกแปลกหนา้ 
หรือไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก และไม่ได้ช่วยเหลือ’ พระองค์จะตรัสตอบว่า 
‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ทําสิ่งใดต่อผู้ต่ําต้อยของเราคนหนึ่ง 
ทา่นกไ็มไ่ดท้ําสิง่นัน้ตอ่เรา’ แลว้พวกนีก้จ็ะไปรบัโทษนรินัดร สว่นผูช้อบธรรมจะไปรบัชวีตินรินัดร”  
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  “ก าไรจากการแบ่งปันความรักด้วยการให้.... 

         คือความสุขที่ย่ังยืน” 
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่  34 แล้ว เป็นสัปดาห์สุดท้าย
ในเทศกาลธรรมดา ซึ่งสัปดาห์ต่อไปจะเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
สัปดาห์แห่งการรอคอยองค์แห่งแสงสว่าง นั่น “พระบตุรทีจ่ะลงประทบัทา่มกลางเราอีกครัง้” 
 ในปัจจุบัน พ่อเชื่อแน่ว่า หลายๆ ท่านอาจจะกําลังประสบกับความยากลําบาก
ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ หลายๆ ท่านอาจกําลังจะประสบกับความทุกข์ในชีวิต และ
กําลังตกอยู่ในสภาวะแห่งความท้อแท้ สิ้นหวัง หมดเรี่ยวแรงที่จะก้าวเดินต่อไป 
 พ่ีน้องที่รัก เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทกุขใ์นชวีติและความยากลํายากในชวีติไปได้ 
เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องประสบและพบเจอกับมัน สิ่งสําคัญมากกว่าพบเจอกับความทุกข์
ยากลําบากในชวีติ นัน่คอื “เราเคยผา่นความทกุขย์ากล าบากในชวิีตของแตล่ะวันมาไดอ้ยา่งไร” 
พ่ออยากเชิญชวนให้พ่ีน้องที่กําลังประสบกับความทุกข์ยากลําบากในชีวิต กล้าเผชิญกับ
ความทุกข์ยากลําบากเหล่านั้น เพราะมันคือวิตามินที่จะช่วยให้ใจของเราเข้มแข็งขึ้นใน
ทุกๆ วัน “ยิม้และสูก้บัมันบอ่ย  ๆแลว้เราจะเขม้แขง็ในทกุ  ๆวัน เหมือนทีเ่ราเคยผา่นมันไปได”้ 
 พ่ีน้องที่รัก วันนี้พระเยซูเจ้าเชื้อเชิญเราทุกคนว่า “จงท าความดีต่อคนยากจน 
คนพิการ คนชายขอบของสงัคม ดว้ยการแบง่ปนัความสขุ ก าลงัใจ รอยยิม้ และกอดอันอบอุ่น 
ด้วยการให้ การให้จึงเป็นการกระท าที่งดงามที่สุด เพราะเราใหด้ว้ยใจยนิด”ี พระเยซเูจา้
อยากให้เราทุกคน “จงเปน็ผูช้อบธรรมมากกว่าการเปน็คนอธรรมในสงัคม” ความดีไม่มีขาย 
หากเราทุกคนอยากเป็นคนชอบธรรม ก็จงพยายามทําความดีเสมอ ขอพระเจ้าอวยพร
เราทุกๆ คนครับ 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อ อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน (มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี  ดีศรี+              
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด   
เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+    
คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+   
เทเรซา อัญชลี  เวฟฟาคา 
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 (ครบ 1 ปี)+   
เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน
(ครบ 1 ปี)+เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+      
ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+                   
เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+         

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020 
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ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+     
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  
เรือนงาม+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+                  
เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+        
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+
อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+        
เซซีลีอาลาวัลย์+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มี
ใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน  (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+มารีอา นิจจา  ฝ่นเรือง+อันนา จัตนาวดี   ฝ่นเรือง 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+              
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+            
ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารัส+     
ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาติพ่ีน้องตระกูลมุ่งหมาย และ
เสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูล
ขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+  
มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ 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+    
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ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+    
หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และ
หนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรแย้ม+ฟิลิปเยิ้ม+อันนาหลาบ+มารีอาเจียม+
เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+มารีอาบุญช่วย+ฟรังซิสชื่น+มารีอาทองใบ+มารีอาลัดดา+   
เปโตรยู้+โรซาเปี่ยม+มอนิกาชัญญาพันธ์+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+            
ฟรังซิสเสนาะ+ด.ช.สิทธิพงษ์+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+อันนายุพิน+          
ยากอบประพรึก+ยอห์นวิมล+ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซากิ่งแก้ว+ฟิลิปบุญล้อม+
ยอแซฟจาก+ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และคงทอง ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาลัดดา+เปโตรทนงศักดิ์+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+   
โทมัสวิมล+มารีอาสุจิตร+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสชุาติ+อันเดรสมชัย+           
ลูซีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+ย.บอสโกดุสิต+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+      
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+ยอแซฟฮวด+      
อากาทาฟัก+มารีอาสมใจ  รุ่งเรือง+ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขียม+มารีอาบุญล้อม+
เทเรซาบญุเทยีน+นายสวุฒัน ์ ศรคีํามว่ม+ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+อิกญาซีโอวัชรินทร์+
ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+เปโตรหลวงสี+เยโนเวฟาทองดี+
มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซี้ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+     
ยอแซฟแซฟ+อักแนสทองใบ+เทเรซาสมจิตร+อันตนประจวบ+ยอห์น บอสโกกระจ่าง+
ยออากิมบรรจบ+วีณา  พานิช+ครูซ์ลิโลทีล่ว่งลบั+โทมสัสวุรรณ+์เปโตรลาวนิ+อันนาสม้เกลีย้ง+
ญาติพ่ีน้องตระกูลจันทร ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ฟิลิปช้วน+อากาทาฉวี+ญาติพ่ีน้อง
ตระกูลไผ่นิคม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ซีมอนมนู+ฟิลิปชมพู+ก๋ง-ย่า+ญาติผู้ล่วงลับ+
โทมัสสยาม+โรซาละออง+เปาโลสมเดช+ยอแซฟวัลลภ ดาวทองสมบัติ+วิญญาณผู้
ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ 
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+         
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสเุทพ+เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+   
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน งดมสิซาค่ า  มพีธิปีลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อทุศิให.้..ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+เทเรซาบญุเทียน+
มารอีาสมใจ+ยอแซฟพกุ+ยอแซฟเฮง+มคีาแอลมแีคน+มารอีายลูบั+ยอแซฟประยรู+เทเรซาพเยาว+์ 
ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อทุศิให.้..ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+เทเรซาบญุเทียน+
มารอีาสมใจ+ยอแซฟพกุ+ยอแซฟเฮง+มคีาแอลมแีคน+มารอีายลูบั+ยอแซฟประยรู+เทเรซาพเยาว+์ 
ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน มมีสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ริพิฒัน ์
อทุศิให.้..เทเรซาชชูพี+มทัธวิเฮยีง+อนันาบญุชบุ+มารอีามะลสิา+ยอแซฟสบุนิ+โรซาซาเวยีร+์              
มารอีาณชัชานนัท์+ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+      
เทเรซาบญุเทียน+มารอีาสมใจ+ยอแซฟพกุ+ยอแซฟเฮง+มคีาแอลมแีคน+มารอีายลูบั+ยอแซฟประยรู+
เทเรซาพเยาว+์ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร+กาทารนีาบญุจนัทร ์ เกดิปราง+       
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเกดิปราง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อทุศิให.้..ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+ยอแซฟถนอม+เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+เทเรซาบญุเทียน+
มารอีาสมใจ+ยอแซฟพกุ+ยอแซฟเฮง+มคีาแอลมแีคน+มารอีายลูบั+ยอแซฟประยรู+เทเรซาพเยาว+์ 
ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร 

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้...ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม 

ฟิลปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง  
ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็  บญุเสรมิ+ญาตพ่ีินอ้งผูล้ว่งลบั+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 29 พฤศจิกายน  สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 

2. เงินถุงทาน    วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน  เป็นเงิน 11,026 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,180 บาท 
3. ฉลองวัด    วดัพระผูไ้ถ ่เสาวภา วนัเสารท์ี ่28 พฤศจกิายน  เวลา 10.00 น. 
   วดัแมพ่ระแหง่เหรยีญอัศจรรย ์วนัเสารท์ี ่28 พฤศจกิายน  เวลา 10.30 น. 
   บา้นเดก็กําพรา้ลอเรนโซ วนัอาทติยท์ี ่6 ธนัวาคม เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1  เชญิชวนเดก็เยาวชนชายตัง้แตช่ัน้ ป.6 ขึน้ไป เข้าเป็นสามเณรบ้านเณรพระหฤทัย ศรรีาชา 

ผูท้ีส่นใจใหม้าตดิตอ่ไดท้ีพ่ระสงฆ ์
4.2 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่  

ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม  
4.3  สายแหพ่ระกมุารอวยพรตามบา้นทีส่ํารวจเรยีบรอ้ยแลว้ รบกวนสง่ขอ้มลูทีธ่รุการวดัดว้ยครบั 
4.4 วนัเสารท์ี ่28 พฤศจกิายน  เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มมสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน เวลา 19.00 น.   (งดมสิซาทีว่ดั) 
4.5 วนัอาทติยท์ี ่29 พฤศจกิายน เวลา หลงัมสิซาสาย ขอเชญิผูน้ําและผู้ประสานงานวิถีชุมชน 

คริสตชนของแต่ละเนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4.6  เรือ่งสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห ์ฯ เขา้ใหม ่  ม ี1 ราย คอื  
     1. อันนา วารณุ ี  ธรรมพร หมายเลขสมาชกิ 1845  สายคณุบญุม ี
ธารน้ าใจ   1. ขอขอบคณุครอบครวัคณุณรงค-์คณุประยรู หนงูาม ทําบญุบรูณะวดั 1,000 บาท 

รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจ าสัปดาห ์(14-19 พฤศจิกายน 2020) 
เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  860 บาท อังคารท่ี 17 พฤศจิกายน 1,300 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 19 พฤศจิกายน  1,180 บาท 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์ 3,340 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายได้ตลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการของ
สภาฯ มาอยา่งต่อเนือ่ง (เขา้วดั 2,338 บาท เขา้สภาอภบิาล 1,002 บาท) 


