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ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1662 วันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2021 
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้ใดด ารงอยู่ในความรัก ย่อมด ารงอยู่ในพระเจ้า 
และพระเจ้าย่อมด ารงอยู่ในเขา”  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 21 : 25-28,34-36 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า 
 “จะมีเครื่องหมายในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ ชนชาติต่างๆ 
บนแผ่นดินจะทนทุกข์ทรมาน ฉงนสนเท่ห์ต่อเสียงกึกก้องของทะเลที่ปั่นป่วน มนุษย์จะ
สลบไปเพราะความกลัว และหวั่นใจถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะสิ่งต่างๆใน
ท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาใน
ก้อนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ เมื่อเหตุการณ์ท้ังปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น 
ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เงยหน้าขึ้นเถิด เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็น
อิสระแล้ว” 
 “จงระวังไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความสนกุสนานรืน่เรงิ  ความ
เมามายและความกังวลถึงชีวิตนี้ มิฉะนั้น วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างฉับพลันเหมอืนบว่งแรว้ 
เพราะวันนั้นจะลงมาเหนือทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดิน ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิษฐาน
ภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด เพ่ือท่านจะมีกําลังหนีพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นนี้ไปยืน
อยู่เฉพาะพระพักตร์บุตรแห่งมนุษย์ได้” 

 
 

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้ใดด ารงอยู่ในความรัก  
   ยอ่มด ารงอยูใ่นพระเจ้า และพระเจ้าย่อมด ารงอยู่ในเขา” 
 

 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รักทุกท่าน สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระคริสตเจ้า วันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์เริ่มต้นของช่วงเวลาแห่งการเตรียมรับเสด็จ
พระคริสตเจ้า หรือการเตรียมฉลองวันเกิดของพระเยซูเจ้า หมายความว่า อีก 4 สัปดาห์
เราก็จะฉลองวันคริสต์มาสกันอีกแล้ว  
  พระวาจาของพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ และวันต่อๆ ไปจะมีเนื้อหาสาระที่เตือนหรือ
เชิญชวนเราให้ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท แต่ให้เราทุกคนเตรียมจิตใจให้พร้อม 
พระคัมภีร์ใช้ค าว่า     “จงระวัง” “จงตื่นเฝ้า”    ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพแห่ง      

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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การเตรียมพร้อมเพ่ือรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งจะเสด็จมาหาเราหรือเรียกเราไปหาใน
เวลาที่เราไม่ได้คาดคิด เหมือนเจ้านายที่กลับบ้านโดยที่ผู้รับใช้ไม่ทันรู้ตัว จึงไม่ได้เปิด
ประตูต้อนรับหรือปฏิบัติรับใช้นายอย่างท่ีควรเป็น 
 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านี้ พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ด าเนินชีวิต
อย่างดี อย่าหลงไปกับเสียงเพลงหรือแสงสีแห่งโลกนี้ การฉลองคริสต์มาสที่เรากระท ากัน
ในแต่ละปีนั้น เรามักจะเน้นไปยังความสนุกสนาน การเฉลิมฉลองแต่ภายนอก แต่ลืมการ
เตรียมชีวิตภายในของเราซึ่งนั่นก็คือ การรู้จักบังคับตน การพลีกรรม การเสียสละ 
การตื่นเฝ้าด้วยการภาวนา การท ากิจกุศลเพ่ือความดีแก่คนรอบข้าง คิดถึงคนที่ล าบาก
มากกว่าเรา  
  พระวาจาของพระเจ้าจากพระวรสารในวันนี้ พระองค์ทรงเตือนบรรดาศิษย์ของ
พระองค์ “จงระวัง...จงตื่นเฝ้า” การด าเนินชีวิตตามกระแสโลกซึ่งเลือกเอาแต่ความ
สะดวกสบายนั้น เป็นการด าเนินชีวิตที่อันตรายต่อจิตวิญญาณของเรา แต่การรู้จัก
ควบคุมตนเอง ปฏิบัติตามค าสอนของพระเยซูเจ้า การหลีกหนีโอกาสบาปต่างๆ ที่จะน า
เราออกห่างจากพระ เป็นต้น จากพยศชั่วหรือบาปต้น 7 ประการ คือ การจองหอง 
ตระหนี่ อุลามก อิจฉา โลภอาหาร โมโห เกียจคร้าน พฤติกรรมเหล่านี้จะน าความสุขและ
ความบริสุทธิ์มาสู่จิตวิญญาณของเรา ดังนั้น พ่ีน้องที่รัก เราต้องพยายามต่อสู่ หรือ
ระมัดระวังไม่ให้หลงหรือติดกับพยศชั่วเหล่านี้ และนี่แหละจะเป็นการเตรียมจิตใจเพ่ือ
ต้อนรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้าที่ดีท่ีสุด ขอพระวาจาของพระเจ้าจงประทานพละก าลังแก่
เราทุกคนให้มีก าลังใจในการเจริญชีวิตในทุกๆ วันอย่างดี ขอพระเจ้าอวยพระพ่ีน้องทุกๆ 
ท่านครับ 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ  
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วันเสาร์ที่ 27 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+วันคล้ายวันเกิด เทเรซา ธันย์จิรา   
นนทสิทธิโรจน์ 
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+      

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่28 พฤศจิกายน 2021 
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มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+                  
มีคาแอลฤทัย+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+
อันตนโสภณ  แซ่ตั๊น (ครบ 100 วัน)+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณใน
ไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทติย์ที ่28 พฤศจิกายน  (มสิซาสาย 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 
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    
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เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+          
อนันานาตยา+ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+
เปโตรเยีย่ม+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+มารอีาเสยีง+มารอีาบุญช่วย+ฟรงัซสิชื่น+                
มารอีาทองใบ+โรซาเป่ียม+เปโตรยู+้เปโตรประเชญิ  หน่ายคร+                       
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+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและ      
หนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรเสงีย่ม+มารอีาหวล+ฟิลปิประทปี+       
เปโตรเสถยีร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+        
ยอแซฟประเทอืง+มารอีาบุญธรรม+เยโรมปลัง่+อนันาไร+เปโตรหวล+มารอีาชนิ+
มารอีาเผื่อน+ยอแซฟกุน+ยอแซฟหวล+เซซเีลยีถวลิ+มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+  
มารอีาจ าปา+นายพรชยั จ าปีรตัน์+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกูลพรมสาร เอีย่มสะอาด 
และลีกุ้ล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ซรีลิแถม พรมาร+ีฟิลปิวไิล+เปโตรจีด๊+            
มารอีามาลา+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกูลแซต่ัน๊ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+              
เซซลีอีากมิเซยีน+ยอแซฟซาลอน+เทเรซาละเมยีด+เทเรซาสมปอง+              
ย.บปัตสิตอ์ดุล+มารอีาสุจติรา+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+          
ยออากมิทนิพร+อากาทาจ าเนียร+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ย.บปัตสิตน์ิทา+    
วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ  

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณประยูร  ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพ่ีน้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 1 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+               
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. 
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

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+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+   
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+                  
เซซีลีอาลาวัลย์+ยอแซฟกอง+อักแนสสาย+ยอแซฟพยนต์+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูหนงูาม 
และครูเอิญ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณใน
ไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 5 ธันวาคม สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
2. ตามท่ีพ่ีน้องบางท่าน ได้ยินว่า สังฆมณฑลจะขายท่ีดินบางส่วนของวัด วัดขอยืนยัน

ว่า สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง สังฆมณฑลไม่มีนโยบายขายที่ดินใดๆทั้งสิ้น 
3. วันพุธที่ 1 ธันวาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซา เวลา 19.00 น. หลังมิสซามีพิธีเปิดไฟ

คริสต์มาส 
4. วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย ในวันศุกร์ต้น

เดือนตามปกติ 
5. วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมยินดีกับคุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ อานนท์ 

ตันชัย โอกาสฉลองศาสนนาม มิสซาสาย เวลา 10.00 น. และขอเชิญ
คณะกรรมการที่ดิน ประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

6. เชิญชวนพี่น้องส่งบุตรหลานเข้าบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา ปีการศึกษา ค.ศ.2022 
สอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ หรือที่ห้องธุรการ โดย
ผู้ปกครองต้องพาผู้สมัครไปพบคุณพ่ออธิการ ในวันศุกร์ที่ 10 ธนัวาคมนี ้ทีบ่า้นเณร
พระหฤทัยศรีราชา 

7. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
      เยโนเวฟา ประยูร  ยุ่นประยงค์  หมายเลขสมาชิก 694 สายคุณบุญมี 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน (ค่ า)  เป็นเงิน 5,458 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน (สาย) เป็นเงิน 3,409 บาท 
                                     (เย็น) เป็นเงิน 1,825 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 600 บาท 


