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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ท่านพูดว่า เราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพ่ือเป็นกษัตริย์” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 18 : 33ข-37 
 เวลานั้น ปีลาตกลับเข้าไปในจวน และเรียกพระเยซูเจ้ามาถามว่า “ท่านเป็น
กษัตริย์ของชาวยิวหรือ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านถามดังนี้ด้วยตนเอง หรือผู้อื่น
บอกท่านถึงเรื่องของเรา” ปีลาตตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นชาวยิวหรือ ชนชาติของท่าน และ
บรรดาหัวหน้าสมณะมอบท่านให้ข้าพเจ้า ท่านทําผิดสิ่งใด” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า 
“อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ ผู้รับใช้ของเราก็
คงจะต่อสู้เพื่อมิให้เราถูกมอบให้ชาวยิว แต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้”          
ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหม” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า 
“ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้
เพ่ือเป็นพยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”  
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พ่ีน้องที่รัก 
 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ที่ผ่านมา พระคุณเจ้าสิริพงษ์ กล่าวในพิธีมิสซาเปิดการประชุม
สมัชชาสังฆมณฑลว่า “วันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งของสังฆมณฑล ที่พวกเราพระสงฆ์ นักบวช 
และผู้แทนสัตบุรุษทั่วทั้งสังฆมณฑลมาประชุมสมัชชากัน” 
 พ่ีน้องอาจมีค าถามในใจว่า ท าไมต้องมีการประชุมสมัชชา ท าไปท าไม แล้วมัน
เกี่ยวข้องอะไรกับฉันหรือเปล่า 
 ค าตอบก็คือ เพราะโลกของเราเปลี่ยนไปทุกวันอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกคนมากมายหลายด้านจริงๆ โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อ 
การปฏิบัติศาสนกิจ พ่อยกตัวอย่างเรื่องเดียวซึ่งพ่ีน้องคงเห็นด้วยกับพ่อว่า ทุกวันนี้คน
เข้าวัดน้อยลง โดยเฉพาะบรรดาเยาวชน คนหนุ่ม-สาว 
 ด้วยเหตุนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิส จึงประกาศให้มีการประชุมสมัชชา เพ่ือฟ้ืนฟู
พระศาสนจักร พระองค์ปรารถนาให้พระศาสนจักรปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ที่ส าคัญคือ พระองค์ต้องการให้ฆราวาส ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุด มีส่วนร่วมในการ
ประชุมสมัชชามากๆ พระองค์จึงก าหนดให้กระบวนการสมัชชามีระยะเวลา 2 ปี โดย
เริ่มต้นจากชุมชนวัด เพ่ือจะได้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของสัตบุรุษมากท่ีสุด จากชุมชน
วัด จึงประมวลข้อมูลขึ้นไปถึงสังฆมณฑล แลว้สง่ตอ่ไปยงัระดบัชาต ิระดบัทวปี และระดบัสากล 
 เพ่ือให้การประชุมสมัชชาทุกระดับเกิดผลดี พระสันตะปาปาเน้นให้เราฟังกันและ
กันมากๆ และผู้ที่เราต้องฟังมากที่สุด คือ พระจิตเจ้า 
 วันนี้ เราสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เชิญชวนพี่น้องเปิดใจ 
ภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้า เสด็จมาปกครองชีวิตของเรา ครอบครัวของเรา เพ่ือเราจะได้
อบอุ่น ปลอดภัย ภายใต้การคุ้มครอง ดูแลของพระองค์ 
 วันนี้ยังเป็นวันกระแสเรียก เชญิชวนพ่ีนอ้งภาวนาเพ่ือเยาวชน โดยเฉพาะในวดัของเรา จะ
ไดใ้จกวา้ง ตอบรบัเสยีงเชือ้เชญิของพระผา่นทางบคุคลตา่งๆ  เพ่ือเตรยีมตวัเปน็พระสงฆ-์นกับวช 
 

ขอพระอวยพรพี่น้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน (มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลบัที่สุสาน เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+              
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-      
คุณสุวรรณา   ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+         
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+        
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+               
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่  
เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+
เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวเิชยีร+    
ยวงบปัตสิตามนตร+ี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+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+      
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+
เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+             
อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+   
ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวตั+ิ                      
เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพ่ีินอ้งตระกลู วเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลโห+อันนาหรุน่+
เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+ก๋งซุ่น+ยา่สุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+         
ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+          
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+เทเรซาประไพ+
มาการีโอประดัง+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+     
มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่21 พฤศจิกายน 2021 
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ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+                  
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน +คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+       
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+              
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+    
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทติย์ที ่21 พฤศจิกายน  (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส ำรำญ   
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+
ครอบครวัรายะกุญชร+คุณสมเชาว ์  ศริชิล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ี             
ครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคุณวนิัย-คุณสุรตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง 
ลกูๆหลานๆ ทุกคน+คุณยวุรรณดา  พรประสทิธนิัย+โมทนาคุณแมพ่ระ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญส่ง+
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+     
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+      
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู           
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุ่งหมาย และเสรมิสกุล ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+              
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+            
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์             
ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+                
อนันาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+ญาตพิีน้่องตระกูล   
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+          
อนันานาตยา+ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+ยอแซฟชาย+มารอีางว้น+ 
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ยวงสวสัดิ+์มารอีาชดิ+ยอแซฟธงชยั+ยอแซฟเอกราช+ยอหน์บอสโกชาตร+ี            
เปโตรสวง+ญาตพิีน้่องทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+เปโตรเยีย่ม+
อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+มารอีาเสยีง+มารอีาบุญช่วย+ฟรงัซสิชื่น+                
มารอีาทองใบ+โรซาเป่ียม+เปโตรยู+้เปโตรประเชญิ  หน่ายคร+                       
เทเรซามลฤด ี เจยีมฮวดหล+ีวนิเซนเลาสงวน+เวโรนีกาจ ารสั+ฟิลปิกมิซนั+     
ญาตพิีน้่องตระกูลทองมา ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาทาจ าเนียร+ยออากมิทนิ
พร+ยอแซฟสมภพ+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ู    
ยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+               
เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+         
ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์      
ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+มารอีาสายสุนีย+์         
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+วญิญาณ
ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+วญิญาณญาตพิีน้่อง
ตระกูลผงัรกัษ์ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ  
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณประยูร  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพ่ีน้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+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+   
ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+       
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า *มีพิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน (ค่ า)  เป็นเงิน 5,214 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน (สาย) เป็นเงิน 3,671 บาท 
                                     (เย็น) เป็นเงิน 1,779 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 780 บาท 

ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+           
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+เซซีลีอาลาวัลย์+ยอแซฟกอง+
อักแนสสาย+ยอแซฟพยนต์+ญาติพ่ีน้องตระกูลหนูงาม และครูเอิญ ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+ยอแซฟประเวช  หนูงาม (ครบ 1 ปี)+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเว้า+    
เซซีลีอาเหรียญ+ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+เปโตรกิมไล้+เยโนเวฟาทองดี+         
ยอแซฟฟุก+เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+เทเรซาอัมพร+     
ย.บัปติสตามนตรี+เทเรซามณีวรรณ+ฟรังซิสสาลี่+เกโกรีมนตรี+ญาติพ่ีน้องตระกูล
หนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟ
ชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 28 พฤศจิกายน สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  
เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มคูร์ซิลโลประชุมพร้อมกันในวัด 
3. วันนี ้ มปีระชมุสภาอภบิาล เวลา 12.30 น. ที่ศาลาเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม  

(ข้างบ้านพักพระสงฆ์) รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เวลา 11.30 น. 
4. เชิญชวนพี่น้องส่งบุตรหลานเข้าบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา ปีการศึกษา ค.ศ.2022 

สอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ หรือที่ห้องธุรการ โดย
ผู้ปกครองต้องพาผู้สมัครไปพบคุณพ่ออธิการ ในวันศุกร์ที่ 10 ธนัวาคมนี ้ทีบ่า้นเณร
พระหฤทัยศรีราชา 

5. วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน  เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา
19.00 น. 

6. วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุมเวลา 13.00 น.    
ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

7. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่  3 ราย คือ  
      1. ยากอบ กานต์  โชคชัยไพศาล  หมายเลขสมาชิก 1862 สายคุณชุดาพร 
 2. ฟิลิป กันต์ทวี  โชคชัยไพศาล หมายเลขสมาชิก 1863 สายคุณชุดาพร 
 3. เปาโล ธีรภัทร์  โชคชัยไพศาล  หมายเลขสมาชิก 1864 สายคุณชุดาพร 
    สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต  2 ราย คือ  
 1. ยอแซฟวันชัย  จูหงี  หมายเลขสมาชิก 913 สายคุณบุญมี 
 2. มาร์การีตาพิกุล  แซ่จึง  หมายเลขสมาชิก 755 สายคุณบุญมี 

**(สมโภช+หริญั+วันชยั/ ครบ 3 รายแลว้ ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครบั)** 


