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ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1702 วันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน ค.ศ.2022 
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ กเ็ป็นศิษย์ของเราไม่ได้”  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 14:25-33 
 เวลานั้น ประชาชนจ านวนมากก าลังเดินไปกับพระเยซูเจ้า พระองคท์รงหนัพระพักตร์
มาตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่าบิดามารดา ภรรยา 
บุตร พ่ีน้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้ ผูใ้ดไมแ่บก
กางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” 
 “ท่านที่ต้องการสร้างหอคอย จะไม่คํานวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอสร้าง
ให้เสร็จหรือไม่ มฉิะนัน้เมือ่วางรากฐานไปแลว้ แตส่รา้งไมส่ําเรจ็ ทกุคนทีเ่หน็จะหวัเราะเยาะเขา  
พูดว่า “คนนี้เริ่มก่อสร้าง แต่ท าให้ส าเร็จไม่ได้” หรือกษัตริย์ที่ทรงยกทัพไปทําสงคราม
กับกษัตริย์อีกองค์หนึ่ง จะไม่ทรงคํานวณก่อนหรือว่า ถ้าใช้กําลังพลหนึง่หมืน่คน จะเผชญิกบั
ศัตรูที่มีกําลังพลสองหมื่นคนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ห่างไกล พระองค์
จะได้ทรงส่งทูตไปเจรจาขอสันติภาพ ดังนั้น ทกุทา่นทีไ่มย่อมสละทกุสิง่ทีต่นมอียู ่ กเ็ปน็ศษิย์
ของเราไม่ได้” 

 
 

 
สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 

พ่ีน้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงให้แนวทางในการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ด้วยการ
รักพระองค์มากกว่าสิ่งอ่ืนใด พระเจ้าต้องส าคัญที่สุดและเป็นที่หนึ่งในชี วิตของเรา 
เมื่อเราด าเนินชีวิตในความรักของพระเจ้า เราจะปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนพ่ีน้องที่มี
พระบิดาเจ้าองค์เดียวกัน ทุกคนต่างเป็นพี่น้อง เท่าเสมอกันต่อหน้าพระเจ้า ซึ่งเราต้องรัก
โดยไม่มีเงื่อนไขและให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน 

บทอ่านแรก หนังสือปรีชาญาณ บอกให้เราทราบว่า เป็นการยากที่จะเข้าใจถึง
ความคิดของพระเจ้าและค้นพบแผนการของพระองค์ แต่ปรีชาญาณที่พระเจ้าทรง
ประทานช่วยเราให้ค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เราอยู่ใน
สภาพโง่เขลา จึงได้ประทานพระพรแห่งความรอบรู้เพ่ือช่วยเราให้เข้าใจ แม้ว่าเรามี
ข้อจ ากัด 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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บทอ่านที่สอง ฟิเลโมนเป็นชาวโคโลสี ได้กลับใจเป็นคริสตชนโดยเปาโล 
ฟิเลโมนมีทาสคนหนึ่งชื่อโอเนซิมัสซึ่งได้หนีไป โอเนซิมัสได้เจอกับเปาโลที่โรมซึง่ไดส้อนเขา
ให้กลับใจเป็นคริสตชน เปาโลได้ขอร้องให้ฟิเลโมนรับโอเนซิมัสกลับไป ไม่ใช่ในฐานะทาส 
แต่ในฐานะพ่ีน้องคนหนึ่งในพระเยซูเจ้า นั่นคือ ต้องให้อภัยและไม่ลงโทษเขา 

พระวรสารเน้นย้ าว่า เราต้องแบกกางเขนของตนทุกวัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
และน้อมรับความยากล าบากต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือร่วมส่วนในพระมหาทรมาน
ของพระองค์ อีกท้ังต้องไม่ติดใจอยู่กับข้าวของทรัพย์สมบัติในโลกนี้ ลูกของพระนัน้ตอ้งรกั
พระเจ้ามากกว่าสิ่งอ่ืนใด แสดงออกในความรับผิดชอบตอ่หนา้ทีป่ระจ าวัน รูจ้กัตดัสละ
และแบ่งปันทุกสิ่งที่มีกับผู้เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ 

 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
     คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 4 กันยายน 2022 

วนัเสารท่ี์ 3 กนัยายน (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั+ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ีดีศร+ีคณุชยัณรงค+์คณุขจติศกัด์ิ+คณุภรูณิฐั   
ดีศร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัด์ิ-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์         
ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มสําอาง+ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+
คณุกลัยา-คณุสมชาย   ดีศร+ีครอบครวัจหูง+ีครอบครวัขนัอาสา+ครอบครวัหนงูาม+ครอบครวัวงษแ์กว้ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+           
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+          
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+ 
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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+ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+      
เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+         
วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+    
อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ ์
และนักบวช ทุกดวง+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+               
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+อันนาหลี+เปโตรจุ๊ย+อันนาพ่วง+
ฟิลิปล้วน+อันนาส้มเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+ยอแซฟสงวน+
กิ๋มแสงดาว+อาเต๋ียวสมัย+มารีอาอนงค์+มารีอากมิบ๊วย+ยายสาว  เสาวกุล+                 
ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+        
เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารีอาประพษิ+ยากอบรุ่งศักด์ิ+           
เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+              
ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนันตชัย วงษ์แก้ว+           
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 4 กนัยายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+        
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยู่บาง+ครอบครวัคณุวนิยั-       
คณุสรุตัน์   ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมุทร+์            
โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุสาํราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+โมทนาคณุแมพ่ระ+     
แมพ่ระนิจจานุเคราะห+์นกับุญอนัตน+ครอบครวัคณุกมลพร  พรงาม+คณุสรุยิา      
พรงาม+คณุทวิา  พรงาม 
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อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+              
ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลาํพลู+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+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+               
อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลู
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+              
คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+                
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+          
ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์
ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+
ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+อากาธาบญุลาภ  สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊          
ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+             
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+     
ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ํานง+ 
ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพิีน้่องตระกลู   
ขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลู     
ขมเลก็ และจหูง ี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาสาํรวย+        
ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้             
โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ู  
ฟิลปิเหลอื+มาการโีอประดงั+มาธลิดาเตา้เลีย๊บ+อบูลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+เบเนดกิตจ์ิน๊อยู+่
อกัแนสเป้า+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+  
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เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ์  สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่อง
ตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง 
เสรมิสกุล+ยาโกเบชอุ่ม+อากาทาไน่จี+้สเตฟาโนสาํรวย+เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+
เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรประสงค ์ตณัยะกุล+อนันาหล+ีเปโตรจุ๊ย+อนันาพว่ง+
ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิช่วง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+            
ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกลุ+
ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+
เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์     
เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+        
ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนันตชยั วงษ์แกว้+             
อากาทาจาํเนียร+ยอแซฟสมภพ+ยออากมิทนิพร+เซบาสเตยีนวเิชยีร+อนันาสมบุญ+
ญาตพิีน้่องตระกลูหน่ายคอน และขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟรงัซิสสมพงษ์  
พรงาม (ครบ 1 ปี)+มารอีาเชื่อม+ยอแซฟอ่อน+มาเซอรย์เูลยีน+ยอแซฟขวญัชยั+    
ยอแซฟเอีย๊ะเซง้+อนันาสพุร+ญาตพิีน้่องตระกลูแซ่อึง๊ และชวลติอาร ีทีล่่วงลบัไปแลว้
ทกุดวง+ยอแซฟแอน+อกัแนสชุบ+ฟรงัซสิเซเวยีรบ์ุญชอบ+โทมสัประกอบ+             
ยอแซฟนคร+อนัเดรมงักร+ฟรงัซสิสาลี+่ยอแซฟนธ+ีเกโกรมีนตร+ีเทเรซามณฑา+
เทเรซาฉว+ีซสิเตอรม์ารอีาวนัทา+ยอแซฟหล่อ+เซซลีอีาบุญช+ูยอแซฟช่วย+          
มารอีาเชย+เปาโลสมพร+ม.มกัดาฯทองหยบิ+ฟิลปิวดั+ฟิลปิสมศกัดิ+์ยากอบทรงศกัดิ+์   
ปูเ่พิม้+ย่าฟกั+เปาโลหวน+เปโตรวฒันา+ม.มกัดาฯละไม+เปาโลบญุ+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+
มารอีากมิยง้+ฟรงัซสิโกไสว+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกวรีะชยั+อากาทาวภิาดา+
เอมมานูแอลรกัษ์+อากาทาเจีย๋น+อนัเดรสาํรวม+เปาโลโห+อนันาหรุน่+                 
อากาทาจาํเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+          
วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณนพวงศ์-คุณสุมานา  ยุ่นประยงค์ 
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อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+       
เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทือง+ญาติพีน่อ้งตระกลู เรอืนงาม  และทองเหลอืง ท่ีลว่งลบัไป
แลว้ทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+        
ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ม.มกัดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+
เปาโลสเุทพ+เปาโลประทีป+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟลิปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+พอ่บา+
แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอีย่มสะอาด+ยวงชายกลาง ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็  บญุเสรมิ+    
ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+ราฟาแอลหริญั+มารอีาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+ยวงเลก็+          
ยอแซฟคําผดั+นโิคลสัยรรยง+เยโนเวฟาประยรู+ออกสัตินกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+                  
ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+ซรีลิสมาน+ยอแซฟประกติ+ยอแซฟเชือ่ม+แคทธารนีามยรุ+ี
ญาติพีน่อ้งตระกลูศวิวิงศ ์ และสรุยิะวงศ ์ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เทเรซาบุญชอบ  เพยีรกิจ (ครบ 100 วนั)+
ฟลิปิเลก็  หนงูาม+เปโตรชม+มารอีาปรางค+์ม.มกัดาฯแพร+เปาลาประยรู+เปโตรอัน๋+โรเบริต์สนชยั+
น.ส.กนกวรรณ+เอากสุตินโนประโยชน+์มอรสิกมิซวั+ยอแซฟจรญั+มารอีาทองอยู+่เอากสุติโนสรุนิทร+์ 
เยโนเวฟาเยีย่ม+ซรีลิธรีะ+ศรินิชุ+เปโตรสามารถ+สเตฟาโนสํารวย+ญาติพีน่อ้งตระกลูไหลไผท่อง ท่ี
ลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ  

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 6 กันยายน งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 7 กันยายน งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....สเตฟาโนด าริ จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์ วงษ์แก้ว+โทมัสประชา หนูงาม+
ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 



 

8 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. ทางวัดมีเจ้าหน้าที่ประจ าตรงจุดประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร โครงการ Run for 

the New Church 2023 บรเิวณทางเขา้ตลาดนดั ส าหรบัผูท้ีส่นใจสามารถสมัครได้ที่
จุดรับสมัครบริเวณหน้าวัด (เฉพาะวันอาทติย)์ ส าหรับวันธรรมดา ติดต่อได้ที่ธรุการวัด 
(099-0165040) และ ธุรการโรงเรียนประชาสงเคราะห์ (038-079983) 

2. วันอังคารที่ 6 - พุธที่ 7 กันยายน งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
3. วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน เป็นวันฉลองแม่พระบังเกิด มิสซา เวลา 19.00 น. 
4. วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น. 

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
5. วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 
 5.1 ฟ้ืนฟูจิตตารมณ์ วิถีชุมชนวัด แขวงหัวไผ่ เวลา 08.00-15.30 น. ณ โรงเรียน

วัฒนานุศาสน์ พนัสนิคม  
 5.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่  เวลา 10.30 น. 
6. วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน  
 6.1 เชิญชวนร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ เวลา 07.30 - 12.30 น.  

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 6.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา  เวลา 10.30 น. 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
     อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
     อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 24 เทศกาลธรรมดา      เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 940 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,641 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 2,882 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 871 บาท 


