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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 
ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 5 : 1-12ก 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา 
เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า 
 “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 
 ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน 
 ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 
 ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอ่ิม 
 ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา 
 ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า 
 ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า 
 ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์
เป็นของเขา 
 ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา 
จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”  

 
 

  
“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 

ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” 
 

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์นี้
พระศาสนจักรเชิญชวนให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในการฉลองสมโภชนักบุญทั้งหลาย และ
ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ พระศาสนจักรให้เราได้คิดถึงผู้ล่วงลับเป็นพิเศษด้วยการสวด
ภาวนาเพื่อดวงวิญญาณท่ีจากไป 

พ่ีนอ้งทีร่กั วนัสมโภชนกับญุทัง้หลาย เปน็วนัฉลองความหวงัยิง่ใหญข่องเรา เนือ่งจาก
เปา้หมายของเราคอื การมุง่สูค่วามศกัดิส์ทิธิค์รบครนั เยีย่งบรรดานกับญุในพระอาณาจกัรสวรรค ์
การฉลองนีเ้ปน็เครือ่งหมายแสดงความจรงิวา่ “ชวิีตในโลกนีส้ัน้ ไม่จรีงัยัง่ยนื สกัวันหนึง่เราตอ้ง
ผา่นความตายเพือ่กลบัคนืชพีพรอ้มกบัพระครสิตเจา้” บรรดานกับญุทัง้หลายเปน็แบบอยา่งแกเ่รา  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ในการไม่ย่อท้อต่อการทําความดี เจริญชีวิตรักและรับใช้พระเจ้าในเพ่ือนพ่ีน้อง จนบรรลุ
ความสุขกับพระองค์ในสวรรค์ 

 ดงันัน้ ใหเ้ราอ้อนวอนพระเจา้ผา่นทางนกับญุทัง้หลายเหลา่นี ้ซึง่บางทา่นคอื ปูย่า่ ตา
ยาย ญาตพ่ีินอ้งของเราทีเ่ราคุน้เคยและรูจ้กัดเีมือ่ครัง้ยงัมชีวีติอยู ่อีกทัง้ เลยีนแบบอยา่งทา่น
เหลา่นี ้ในการเจรญิชวีติครสิตชนตามบทบาทหนา้ทีท่ีพ่ระเจา้ทรงมอบหมายใหด้ทีีส่ดุ ทําสว่น
ของเราอยา่งซือ่สตัยแ์ละเตม็ที ่เพ่ือเราจะไดม้บีญุไดร้ว่มสขุกบัพระเจา้ในพระอาณาจกัรสวรรค ์
รว่มกบับรรดานกับญุทัง้หลายเหลา่นี ้  สกัวนัหนึง่ เมือ่วาระสดุทา้ยของเรามาถงึ ขอพระเจา้ทรง
ประทานพระพรและพระหรรษทานทีจ่ําเปน็แกพ่ี่นอ้งทกุ ๆ ทา่นครบั  

 
รกัในพระครสิตเจา้ 

คณุพ่อเปโตร อิทธพิล หางสลดั 
ผูช้ว่ยเจา้อาวาสฯ 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่7 พฤศจิกายน 2021 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน (มิสซาระลึกถงึผู้ล่วงลบัทีสุ่สาน เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+              
คุณขจิตศักด์ิ-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-      
คุณสุวรรณา   ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+         
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+        
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+ยากอบ
ประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+  
เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+
เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลอีากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวเิชยีร+    
ยวงบปัติสตามนตร+ีฟรังซิสโกวิชยั+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+      
เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+มีคาแอลต๋ี+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+            
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เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+         
ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+       
อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารอีาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+      
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+       
ยอแซฟสุรศักด์ิ+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+     
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+              
ยอแซฟวีรภัทร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้งตระกลู       
วเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ ก๋งซุ่น+ย่าสุด+
เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+                   
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+       
อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+เทเรซาประไพ+มาการีโอประดัง+วิญญาณพระสังฆราช 
พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+           
เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+              
เซซีลีอาสมนึก (ครบรอบ 2 ปี)+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+          
ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บัปตสิตก์าลนาน (ครบรอบ 2 ปี)+ยอแซฟก+ูมารอีาจิน๋+มารอีาเติม+         
เปโตรสมศกัด์ิ+เอลซิาเบธปารฉิตัร  พนมจนิดา+อนันากมิกี ่ หงษศ์าลา+เปโตรอัน๋+ม.มักดาฯแพร+ 
ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+     
มารีอาสมทรง+ฟิลิปเล็ก+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+                        
เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+       
ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+      
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 

วนัอาทติย์ที ่7 พฤศจิกายน  (มสิซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ   
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+  
ครอบครวัรายะกญุชร+โทมสัณรงค+์มารอีาประยรู+ยอแซฟนิรนัดร+์มารอีานนัทดิา+           
นายสมชาต ิหนูงาม+ครอบครวัคณุไพฑรูย ์จรสัประชาคม 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ 
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เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+                
ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+   
เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลําพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+         
ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+              
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่ออ่งสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+            
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ยวงบุญเรอืง+               
ม.มกัดาฯบุญชว่ย+ฟรงัซสิเสนาะ+ด.ช.สทิธพิงษ์+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+             
อนันายพุนิ+ยากอบประพรกึ+ยอหน์วมิล+ฟรงัซสิโกเลก็+อนันาสน+เทเรซากิง่แกว้+           
ฟิลปิบญุลอ้ม+ยอแซฟจาก+ฟรงัซสิมา+โรซาแชม่+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็  และ       
คงทอง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+    
เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+ญาตพิีน้่องตระกลู   
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+อนันานาตยา+     
ญาตผิูล่้วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+ยอแซฟชาย+มารอีางว้น+ยวงสวสัดิ+์มารอีาชดิ+      
ยอแซฟธงชยั+ยอแซฟเอกราช+ยอหน์บอสโกชาตร+ีเปโตรสวง+ญาตพิีน้่องทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+เปโตรเยีย่ม+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+มารอีาเสยีง+               
มารอีาบญุชว่ย+ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+โรซาเป่ียม+เปโตรยู+้เปโตรประเชญิ  หน่ายคร+   
ยอแซฟเหลีย่น+มารอีาเงก็+มารอีาหล+ีเทเรซายพุนิ+ม.มกัดาฯสม้ลิม้+ฟิลปิสรุนิทร+์            
มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+ยอแซฟประเทอืง+เยโรมปลัง่+อนันาไร+ญาตพิีน้่องตระกลูหนูงาม 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+           
ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+      
มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกลุ+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+          
มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+      
มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+
เปาโลอนุสรณ์+เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+
อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั วงษ์แกว้+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+
อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ์ สมบรูณ์นิตย+์  
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ญาตพิีน้่องตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง 
เสรมิสกลุ+เซบาสเตยีนวเิชยีร+เปโตรโหลย+อนันาเพยีร+ยอแซฟน้อม+อนันาเพีย้น+           
ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ หน่ายคอน และรุง่เรอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซามลฤด ี เจยีมฮวดหล+ี
วนิเซนเลาสงวน+เวโรนีกาจาํรสั+ฟิลปิกมิซนั+ญาตพิีน้่องตระกลูทองมา ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+โรซาสมทรง+อนัตนโสภณ+อากาทาจาํเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+          
ยวงโสภณ+ยวงอดศิกัดิ+์เปโตรบุญเสรมิ+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวงิ+มคีาแอลตี+๋
อกัแนสถนอม+อนัเดรสมชยั+อากาทาจาํเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+         
ฟรงัซสิกิง่+เปาโลฮุน้เจีย๊ว+เปาโลสนิท+ยอแซฟสมาน+ฟิลปิองอาจ+มารอีาเลก็+        
เซซลีอีาน้อย+เซซลีอีาบุญรอด+มารโ์กสชุนิ+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+         
ฟรงัซสิโกไสว+อนัเดรสาํรวม+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกวรีะชยั+อากาทาวภิาดา+     
เอมมาโนแอลรกัษ์+อากาทาเจีย๋น+ยอแซฟบุญรอด+เปาลาสอืน้+เปโตรชวน+          
เปาโลสมัฤทธิ+์อกัแนสสาํอาง+เทเรซาสกุล+ฟรงัซสิเซเวยีรว์ชิยั+วญิญาณผูล้ว่งลบัใน
สสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณประยูร  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง ท่ี
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+             
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+            
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+               
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+          
มารีอาหญิงใหญ่ เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็   บญุเสรมิ+   
ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+      
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+           
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณใน
ไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่  8 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิรพิัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา 19.00 น. 

* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัและบรกิารสขุาตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจําเดอืนตลุาคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน 34,990 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 1,000 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง  (เขา้วดั 24,293+1,000 บาท  เขา้สภาอภบิาล 10,497 บาท) 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจําเดอืนตลุาคม 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 10,760 บาท ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 472 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  7,532+472 บาท เขา้สภาอภบิาล  3,228 บาท) 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 14 พฤศจิกายน สปัดาหท์ี ่33 เทศกาลธรรมดา  เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2. วันอังคารที่ 9-พุธที่ 10 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
3 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน  เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา

19.00 น.  (งดมิสซาที่วัด) 
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4. วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน เชญิสมาชกิสภาอภบิาลประชมุรว่มกนั เวลา 12.30 น. ทีอ่าคาร
เพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์) 

5. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต  1 ราย คือ  
 1. ราฟาแอล หิรัญ  ผลอุดม หมายเลขสมาชิก 49  สายคุณบุญมี 

**(เชาว์+ประไพ+เตา้เลีย๊บ/ ครบ 3 รายแลว้ ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครบั)** 

ประกาศวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
เร่ืองการคัดกรองผู้มาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ 

ที่ประชุมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นจิตอาสาช่วยคัดกรอง
ผู้มาร่วมมิสซา มีมติดังนี้ 
1. เดือนพฤศจิกายน 
 1.1 วันเสาร์ มิสซาที่สุสาน เวลา 19.00 น. อสม. โคกขี้หนอน และท่าข้าม 
 1.2 วันอาทิตย์ 
  - มิสซาสาย เวลา 10.00 น. อสม. โคกขี้หนอน หมู่ 2 
  - มิสซาเย็น เวลา 16.00 น. อสม. โคกขี้หนอน หมู่ 1 
2. เดือนธันวาคม และเดือนต่อๆไป 
 2.1 วันเสาร์ มิสซา เวลา 19.00 น. อสม. ท่าข้าม 
 2.2 วันอาทิตย์ 
  - มิสซาสาย เวลา 10.00 น. อสม. โคกขี้หนอน หมู่ 2 
  - มิสซาเย็น เวลา 16.00 น. อสม. โคกขี้หนอน หมู่ 1 
3. มิสซาหน้าศพ และปลงศพ 
 ผู้ล่วงลับอยู่ที่เขตใด (โคกขีห้นอน-ทา่ขา้ม-หนองตนีนก) อสม. เขตนัน้จะเปน็ผูร้บัผิดชอบ
ในวันปลงศพ อสม.เขตโคกขีห้นอน จะชว่ยรบัผดิชอบแทนเขตอ่ืนๆนอกจากนี ้ 
วัดขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาช่วยคัดกรอง รบกวนพี่น้องที่มาร่วมมิสซา     
ให้ความร่วมมือกับจิตอาสาเหล่านี้ เพื่อชุมชนของเราจะได้ปลอดภัย 
 

ขอพระเป็นเจ้าและพระแม่มารีย์ 
คุ้มครองพวกเราทุกคน 


