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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“หัวใจที่คิดถึงบรรดาคนยากจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด คนชายขอบของสังคม 
มักเป็นหัวใจที่งดงาม และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความดี”  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 14:1,7-14 
 วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของ
หัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง ผู้ท่ีอยู่ท่ีนั่นต่างจ้องมองพระองค์ 
 พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกท่ีนั่งท่ีมีเกียรติ จึงตรัสเป็น
อุปมากับเขาว่า “เมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรส อย่าไปนั่งในท่ีท่ีมี
เกียรติ เพราะถ้ามีคนสําคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วย เจ้าภาพท่ีเชิญท่านและ
เชิญเขาจะมาบอกท่านว่า “จงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิด” แล้วท่านจะต้องอับอายไป
นั่งท่ีสุดท้าย แต่เมื่อท่านได้รับเชิญ จงไปนั่งในท่ีสุดท้ายเถิด เพื่อเจ้าภาพท่ีเชิญ
ท่านจะมาบอกท่านว่า “เพื่อนเอ๋ย จงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิด” แล้วท่านจะ
ได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะท้ังหลาย เพราะทุกคนท่ียกตนขึ้น จะถูกกดให้
ต่ําลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” 
 พระองค์ตรัสกับผู้ท่ีเชิญพระองค์ว่า “เมื่อท่านจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
หรืออาหารค่ํา อย่าเชิญมิตรสหาย พี่น้องหรือเพื่อนบ้านท่ีมั่งมี เพราะเขาจะ
เชิญท่านและท่านจะได้รับการตอบแทน แตเ่มื่อท่านจัดงานเลีย้ง จงเชญิคนยากจน 
คนพิการ คนง่อย คนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใด
ตอบแทนท่านได้ ท่านจะไดร้บัการตอบแทนจากพระเจา้เมือ่ผูช้อบธรรมกลบัคนืชวีติ” 

 
 

 
 

 “บุคคลที่ควรให้เกียรติเป็นอันดับแรก 
คือคนที่รู้จักให้เกียรติคนอ่ืนก่อนเสมอ” 

 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เราอยูใ่นสปัดาหท์ี ่22 เทศกาลธรรมดา “ความยิง่ใหญข่องมนษุย ์
มิใช่เป็นการได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่จากสังคมของการมีมากกว่าคนอ่ืน แต่เป็นการที่
เรารู้จักที่จะคิดถึงคนอ่ืนก่อนเสมอ ด้วยการให้” การใหด้ว้ยใจ ไมว่า่จะเลก็นอ้ยเทา่ใดกต็าม 
มันย่อมมีคุณค่าและงดงามเสมอ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พ่ีน้องที่รัก วนันีบ้ทอ่านทีห่นึง่จากหนงัสอืบตุรสริา ใหก้ าลงัใจเราทกุคนไดอ้ยา่งงดงามมาก 
“ไม่ว่าเราจะท าสิ่งใด จงท าด้วยความอ่อนโยน หากเรายิ่งใหญ่มากเพียงใด ก็ยิ่งต้อง
ถ่อมตนลงมากเท่านั้น แล้วเราจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า” การโอ้อวดตนเอง 
มักจะน าความหยิ่งจองหองมาสู่ชีวิตของตน แต่การเป็นคนมีใจสุภาพ อ่อนโยน มีน้ าใจ
เสียสละและคิดถึงคนอ่ืนอยู่เสมอ โดยเฉพาะคนยากจน การกระท าเหลา่นีม้กัจะน ามติรภาพ
แห่งความสุขมาสู่ชีวิตของเรา 
 พระวรสารจากทา่นนกับญุลกูา ไดใ้หแ้บบอยา่งชวีติของพระเยซเูจา้ไวไ้ดอ้ยา่งสวยงามมาก 
“หัวใจที่คิดถึงบรรดาคนยากจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด คนชายขอบของสังคม 
มักเป็นหัวใจที่งดงาม และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความดี” พระเยซูเจ้าไม่ได้สอนให้เราต้อง
รู้จักยอมผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา แต่พระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักเป็นคนฉลาดมากขึ้นต่างหาก 
ที่รู้ใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบ เรยีนรูจ้กัสงัคมของคนเหน็แกต่วั คนโอ้อวด คนมั่งมีทั้งหลาย 
ที่ไม่ได้มีจิตใจคิดถึงผู้อื่น แต่คิดถึงแต่ตัวเอง 
 พ่ีน้องที่รัก “หากเรามี...จงรูจ้กัแบง่ปนั และฝกึคดิถงึคนทีย่ากล าบากกว่าเราใหม้าก ๆ  
เท่าที่จะท าได้” ไม่ต้องท าอะไรที่ดูยิ่ ง ใหญ่ในสายตาของคนอ่ืน แต่ขอให้ทุก ๆ  
การกระท าท่ีเราอยากท าดีเพ่ือคนอ่ืน “จงท าด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” ขอพระเจา้อวยพรพ่ีนอ้ง
ทุก ๆ ท่านเสมอครับ 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 28 สิงหาคม 2022 

วนัเสารท่ี์ 27 สิงหาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+             
คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+                  
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คุณกัลยา-คุณสมชาย   
ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+           
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+         
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลชูีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+          
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+              
มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+        
มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+
เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+            
ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+
เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+       
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+     
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+
เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+     
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+
อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช 
พระสงฆ ์และนกับวช ทกุดวง+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+    
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+ลซูอีาสภุา+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 28 สิงหาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์      
ปรชัญกุล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+         
ครอบครวัคุณวนิยั-คุณสุรตัน์   ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+        
ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคุณแมพ่ระ+ครอบครวัคณุส าราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ 
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ครอบครวักอบโกย+ครอบครวัจหูง+ีโมทนาคุณแมพ่ระ+แม่พระนิจจานุเคราะห+์    
นกับุญอนัตน+ครอบครวัคุณกมลพร  พรงาม+คุณสุรยิา พรงาม+คุณทวิา  พรงาม+
ครอบครวัคุณสายใจ   คเูอนิ+ครอบครวัคุณจติตรา  นวลแกว้ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกูล   
ไหลไผ่ทอง  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+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+       
เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์                    
อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+
เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค์+ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+              
เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+             
เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกูลเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+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+         
ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ         
สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูล  
แสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+     
ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+  
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ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+            
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+        
ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซเีลยีถวลิ+
เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกูลสุวนิยั ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไล่ใช+้        
โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+      
มาการโีอประดงั+มาธลิดาเตา้เลีย๊บ+อูบลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+เบเนดกิตจ์ิน๊อยู+่
อกัแนสเป้า+มคีาแอลรงัษ+ีมารอีาสงัวาล+มารอีานิภาพร+อากาทาจ าเนียร+        
ยอแซฟสมภพ+ยออากมิทนิพร+ยอหน์บปัติสต์นิทา (ครบ 5 ปี)+โทมสัสมหมาย 
(ครบ 5 ปี)+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงสมคดิ+           
ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+เปโตรสุทศัน์+สเตฟาโนแป้ง+ญาตพิีน้่องตระกูลคเูอนิ 
และนวลแกว้ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อกัแนสเป้า  กอบโกย (ครบ 20 ปี)+  
วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณนพวงศ์-คุณสุมานา  ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+  
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพ่ีน้องตระกูล    
เรือนงาม  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  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+          
มารีอาหญิงเล็ก  บุญเสริม+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+          
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+                    
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เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+            
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+อันนานาตยา  บูรณะศรีศักดิ์ (ครบ 4 ปี)+    
ยอแซฟประกิต+ยอแซฟเชื่อม+แคทธารีนามยุรี+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูศวิวิงศ ์ และสุริยะวงศ์ ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวงในสุสานวัดหัวไผ่+วิญญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง  

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 31 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....สเตฟาโนด าริ  จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์  วงษ์แก้ว 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน มตีั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศกุร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. 
และเริม่มิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 710 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,362 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 2,533 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,050 บาท 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
อันนา ฉลวย   พูลโภคผล   หมายเลขสมาชิก 553 สายแปดริ้ว 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันอาทิตย์นี้ (28 สิงหาคม) 
 1.1 ขอเชญิพีน่อ้งรว่มมิสซาแรกของ คณุพอ่อันโตนโิอ รต ิพรหมเดน่ (พระสงฆค์ณะธรรมฑตูไทย 

สงัฆมณฑลจนัทบรุ)ี  มสิซา เวลา 10.00 น. และ 16.00 น. หลงัมสิซาเชญิรบัพรพระสงฆใ์หม ่
 1.2 ทางวัดเริ่มประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัคร โครงการ Run for the New 

Church 2023 อย่างเป็นทางการ บริเวณทางเข้าตลาดนัด ส าหรับผู้ที่สนใจ
สามารถสมัครได้ที่จุดรับสมัครบริเวณหน้าวัด (เฉพาะวันอาทติย)์ ส าหรับวันธรรมดา 
ติดต่อได้ทีธ่รุการวัด (099-0165040) และ ธุรการโรงเรียนประชาสงเคราะห์        
(038-079983) 

 1.3 กลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติบา้นหวัไผ ่จดัประชมุสามัญประจ าป ี เวลา 13.00 น.  ณ  อาคาร 72 ปฯี 
2. วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย    

ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 
3. วนัเสารท์ี ่3 กนัยายน   
 3.1 เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวัดแม่พระนจิจานเุคราะห ์ระยอง  เวลา 10.30 น. 
  3.2 ฉลอง 350 ปี คณะรักกางเขนในประเทศไทย ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 
4. วันอังคารที่ 6 - พุธที่ 7 กันยายน งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
5. วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น. 

ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์) 
ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 3) 

ระหว่าง นายทรงสิทธิ์  บุญธรรม บุตรของ นายประณต และ นางจติรา   รตันะ  สมรสกบั  
เทเรซา หัตถยา   ถาวรจักร์ บุตรีของ นายสมภพ  ถาวรจกัร ์และ  มารอีา วรรณภา   คงเพ็ง     
ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน เวลา 11.00 น.          
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
     อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
     อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 23 เทศกาลธรรมดา      เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 


