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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1703 วันอาทิตย์ท่ี 11 กันยายน ค.ศ.2022 
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ขณะทีย่งัอยูไ่กล พอ่มองเหน็เขา รูส้กึสงสาร จึงวิง่ไปสวมกอด”  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 15:1-32 
 เวลานัน้ บรรดาคนเกบ็ภาษแีละคนบาปเขา้มาใกลเ้พือ่ฟงัพระเยซเูจา้ ชาวฟารสิแีละธรรมาจารย์
ต่างบน่วา่ “คนนีต้อ้นรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา” พระองคจ์งึตรสัเรือ่งอปุมานีใ้หเ้ขาฟงั 
 “ท่านใดท่ีมแีกะหนึง่รอ้ยตัว ตัวหนึง่หายไป จะไมล่ะแกะเกา้สบิเกา้ตัวไวใ้นถิน่ทุรกนัดาร ออกไป
ตามหาแกะท่ีหายไปจนพบหรอื เมือ่พบแลว้ เขาจะยกมนัใสบ่า่ด้วยความยนิดี กลบับา้น เรยีกมติรสหาย
และเพือ่นบา้นมา พดูวา่ “จงร่วมยนิดกัีบฉนัเถิด ฉนัพบแกะตวัทีห่ายไปนัน้แล้ว” เราบอกท่านท้ังหลาย
วา่ในสวรรคจ์ะมคีวามยนิดีเชน่นีเ้พราะคนบาปคนหนึง่กลบัใจ มากกวา่ความยนิดีเพราะคนชอบธรรมเกา้สบิเกา้คน
ท่ีไมต้่องการกลบัใจ” 
 “หญงิคนใดท่ีมเีงนิสบิเหรยีญแลว้ท าหายไปหนึง่เหรยีญ จะไมจ่ดุตะเกยีง กวาดบา้น คน้หาอยา่งถีถ่ว้น
จนกวา่จะพบหรอื เมือ่พบแลว้ นางจะเรยีกมติรสหายและเพือ่นบา้นมาพดูวา่ “จงร่วมยนิดกัีบฉนัเถิด ฉนัพบเงนิเหรียญ
ทีห่ายไปแล้ว” เราบอกท่านท้ังหลายวา่ทูตสวรรคข์องพระเจา้จะมคีวามยนิดีเชน่เดียวกนั เมือ่คนบาปคนหนึง่กลบัใจ” 
 พระองคย์งัตรสัอกีวา่ “ชายผูห้นึง่มลีกูสองคน ลกูคนเลก็พดูกบับดิาวา่  “พอ่ครบั โปรดใหท้รพัยส์มบติั
ส่วนนท่่ปปนนมรดแกแล่แูปถดิ” บดิากแ็บง่ทรพัยส์มบติัใหแ้กล่กูท้ังสองคน ต่อมาไมน่าน ลกูคนเลก็รวบรวม
ทุกสิง่ท่ีมแีลว้เดินทางไปยงัประเทศหา่งไกล ท่ีนัน่เขาประพฤติเสเพล ผลาญเงนิทองจนหมดสิน้ 
 เมือ่เขาหมดตัว  กเ็กดิกนัดารอาหารอยา่งหนกัท่ัวดินแดนนัน้  และเขาเริม่ขดัสน จงึไปรบัจา้งอยูก่บั
ชาวเมอืงคนหนึง่  คนนัน้ใชเ้ขาไปเลีย้งหมใูนทุ่งนา เขาอยากกนิฝกัถัว่ท่ีหมกูนิเพือ่ระงบัความหวิ แต่ไมม่ี
ใครให ้ เขาจงึรูส้ านกึ........ เขากก็ลบัไปหาบดิา ขณะท่ีเขายงัอยูไ่กล บดิามองเหน็เขา รูส้กึสงสาร จงึวิง่ไป
สวมกอดและจบูเขา  ลกูจงึพดูกบับดิาวา่ “พอ่ครบั ลแูทําบาปผดิต่อสวนรรคก์ละต่อพอ่ ลแูไมส่มควนรได้ชือ่
วนา่ปปนนลแูของพอ่อแ่” แต่พอ่พดูกบัผูร้บัใชว้า่ “ปรว็นปขา้ จงไปนําปสือ้สวนยท่่สดุมาสวนมใหล้แูปรา นํากหวนนมา
สวนมนิว้น นํารองปท้ามาใสใ่ห ้ จงนําลแูวนวันท่่ขนุอว้นนกลว้นไปฆา่ กลว้นแนิปล่ย้งฉลองแนัปถดิ ปพราะลแูของปราผูน้่้
ตายไปกลว้นแลบัมช่ว่นติอแ่ หายไปกลว้น ได้พบแนัอแ่” แลว้การฉลองกเ็ริม่ขึน้ 
 สว่นลกูคนโตอยูใ่นทุ่งนา เมือ่กลบัมาใกลบ้า้น ได้ยนิเสยีงดนตรแีละการรอ้งร า จงึเรยีกผูร้บัใชค้นหนึง่
มาถามวา่เกดิอะไรขึน้ ผูร้บัใชบ้อกเขาวา่ “นอ้งชายของท่านแลบัมากลว้น พอ่สัง่ใหฆ้า่ลแูวนวันท่่ขนุอว้นนกลว้น 
ปพราะปขาได้ลแูแลบัคนืมาอยา่งปลอดภยั” ลกูคนโตรูส้กึโกรธ ไมย่อมเขา้ไปในบา้น พอ่จงึออกมาขอรอ้งให้
เขา้ไป......  
 พอ่พดูวา่ “ลูกเอย๋ ลูกอยูกั่บพอ่เสมอมา ทกุส่ิงทีพ่อ่มก็ีเป็นของลูก แตจ่ าเป็นตอ้งเล้ียงฉลอง
และชืน่ชมยนิด ีเพราะนอ้งชายคนนีข้องลูกตายไปแล้ว กลับมชีวีติอกี หายไปแล้ว ไดพ้บกันอกี”” 
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พ่ีน้องที่รัก 
 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ่อไปร่วมฉลอง 350 ปี คณะรกักางเขนในประเทศไทย 
(ค.ศ. 1672 - 2022) ซึ่งก่อตั้งโดยพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลาม็อตต์ 
 ท่านลัมแบรต์มีความรัก ความศรัทธา ต่อพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนมาก จึงตั้ง
ชื่อคณะว่า “รักกางเขน” 
 ความรักต่อพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน เปน็พลงั และแรงบนัดาลใจ ใหท้า่นมจีิตใจ 
กล้าหาญ สุภาพ พากเพียร ไม่รู้จักค าว่าแพ้หรืออ่อนก าลัง ในการปฏิบัติพันธกิจที่ท่าน
ได้รับมอบหมาย ท่านให้อภัยทุกคนที่เป็นปฏิปักษ์ รวมถึงคนที่วางยาพิษท่าน  ท่านลาโน 
ศิษย์ที่สนิทที่สุดของท่านลัมแบรต์ บอกว่า “ท่านลัมกบรต์ตายด้วนยควนามทุแข์ทรมาน 
พระปยซูปจ้าทรงบันดาลให้ท่านรู้สึแถึงน้ําหนัแของแางปขนท่ท่่านรัแระหวน่างท่่ดํารงช่วนิตอยู่” 
พวกเราคาทอลิกไทยเป็นหนี้บุญคุณท่านที่ก่อตั้งพระศาสนจักรในประเทศไทย 
 พ่ีน้องที่รัก ในพระวรสารวันนี้ พระเยซเูจา้เลา่อุปมาเรือ่ง บดิาผูใ้จด ี (หรอืทีส่มัยกอ่น  
เราเรยีกว่า ลกูลา้งผลาญ) เพื่อย้ าถึงความใจดี มีเมตตาของพระเจ้า เหมือนกับบิดาคนนี้ 
พวกเรา บางครั้งก็เป็นเหมือนลูกคนเล็ก ที่ท าบาป ปฏิเสธความรักของพระเจ้า บางครั้งก็
เป็นเหมือนลูกคนโต ที่ไม่ยอมให้อภัย ไม่เมตตาเพ่ือนพ่ีน้อง 
 เชิญชวนเราเปิดหวัใจรกัพระเยซเูจา้ผูถ้กูตรงึกางเขน เพ่ือเราจะมพีลงั และแรงบนัดาลใจ 
จากความรักของพระองค์ ที่จะรัก และให้อภัยผู้อ่ืน และกล้าหาญ สุภาพ เข้ามาขอโทษ 
ขอคืนดี กับพระเจ้า เมื่อเราท าบาป 
 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 10 กนัยายน (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
ปพือ่พ่น่อ้งทุแครอบครวัน+ครอบครวันคณุสมพงษ-์คณุสมศร ่ด่ศร+่คณุชยัณรงค+์คณุขจติศแัด์ิ+คณุภรูณิฐั   
ด่ศร+่ครอบครวันคณุสชุนิ ลิม้ประปสรฐิ+ครอบครวันคณุทนงศแัด์ิ-คณุสวุนรรณา  ยุน่ประยงค+์         
ครอบครวันคณุสมคดิ ปอ่ย่มสําอาง+ครอบครวันปอา้ปจรญิ+คณุละมอ่ม ทองปหลอืง+คณุวนนัทนา ทองปหลอืง+
คณุแลัยา-คณุสมชาย   ด่ศร+่ครอบครวันจหูง+่ครอบครวันขนัอาสา+ครอบครวันหนงูาม 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
ยวนงบญุปรอืง+ม.มแัดาฯบญุชว่นย+ยอหน์วนมิล+ยอกซฟประสทิธิ+์ปปาโลปชาวนลติ+ยาแอบประพรแึ+       
ฟรงัซสิปสนาะ+ปปาโลปท่ยนฮแ+ม.มแัดาฯบญุมา+มค่ากอลต๋่+อแักนสถนอม+โทมสัวนมิล+มารอ่าสจุติ+
ปทปรซาวนริชั+ยวนงโสภณ+ปทปรซาลดัดา+ปปาโลสชุาติ+อนัปดรสมชยั+ลชูอ่าจริาภรณ+์ย.บอสโแจรญู+   
โทมสัประยงค+์มารอ่าลําปจย่แ+ฟรงัซสิแิง่+มารอ่าปลแ็+ปปโตรฮวนง+อนันาปแย่วน+ย.บปัติสต์นยิม+          
ยอกซฟไพรชั+ปปโตรทนงศแัด์ิ+มารอ่าประยงค+์ปทปรซาสนุย่+์มารอ่าอนงค+์มารอ่าจําป+ี 
ปทปรซามาล+่มารอ่าวนภิาพร+ปปโตรฟาย+มารอ่าพริง้+ปปโตรชุน้+มารอ่าทองสขุ+ปปาโลมา้น+                
อาแาทาชัน้+ยวนงประสงค+์มค่ากอลฤทัย+ฟลิปินรินัดร+์ปปาโลปล่ย่ม+ปซซล่อ่าสมนแึ+ปปโตรปบญจะ+
ปปาโลวนาสนา+ยาโแปบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโแผนั+ปทปรซาบญัญติั+ยอหน์ บปัติสต์แาลนาน+คณุพอ่ปแโแ+
พระสงัฆราชกจง+ปรอืตร ่ฟรงัซสิ สมปดช+ปอาแสุตินโนรอด+โรซาปจย่น+อนัตนไฉน+สปตฟาโนพชร+          
ยอกซฟโหงวน+โรซาปฉย+ย.บปัติสต์ถวนลิ+ปปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโแปบหล+่ปทปรซาปงแ็+              
ยอกซฟชอ๊ด+ปปโตรประดิษฐ+์มารอ่าบรรจง+ปปโตรบญุม+่ยอกซฟชชูาติ+ออแสัตินวนชิา+                   
อานาสตาปซย่ประวนติั+ปทปรซาวนไิลลแัษณ+์ญาติพ่น่อ้งตระแลูวนปิศษปธย่รแลุ ท่่ลว่นงลบัไปกลว้นทุแดวนง+      
ปปาโลโห+อนันาหรุน่+ปปโตรฮวนง+อนันาปแย่วน+แง๋ซุน่+ยา่สดุ+ปปโตรยิว้น+ปปาโลปท่ยนฮแ+                    
ม.มแัดาฯบญุมา+ซลิกวนสกตรป์ระสทิธิ+์มารอ่าประไพ+วนนิปซนต์ประสาท+ยอหน์วนมิล+ยอกซฟกดง+ 
ปทปรซาแมิปสย่ง+ปปโตรปย่ย่ม+มารอ่าปสย่ง+อบูลัโดปลย่ม+ซแิสโ์ตชนะ+มาแารโ่อประดัง+ยอกซฟวนนัชยั+
วนญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์กละนแับวนช ทุแดวนง+ยวนงปท่ยนสือ่+มารอ่าปอ่ย่ม+ฟลิปิปแสร+    
อแักนสแมิซอย+ยาโแปบสทุธ+ิสต่ปฟนวนฒันา+ยอกซฟปวนณ่+ลซูอ่าสภุา+ดอมนิแิปุน่+อาแาทาแมิ+     
ยวนงบญุปรอืง+โรซาสําปนย่ง+มทัธวินประทิน+ปอลซิาปบธประภา+ปทปรซาสนุนัท์+ปทปรซานติยา+ยวนงวนริตัน+์
วนญิญาณผูล้ว่นงลบัในสสุานทุแดวนง+วนญิญาณในไฟชําระ+วนญิญาณท่่ไมม่ใ่ครคดิถงึ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 11 กันยายน 2022 
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วนัอาทิตยท่ี์ 11 กนัยายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+        
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์   ดศีร ี
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+                 
ครอบครวัคณุส าราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+              
ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+  
อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+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+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+          
ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์
ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจ าลอง+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+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+  
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ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพิีน้่องตระกลู   
ขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลู     
ขมเลก็ และจหูง ี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+        
ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้             
โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ู  
ฟิลปิเหลอื+มาการโีอประดงั+มาธลิดาเตา้เลีย๊บ+อบูลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+เบเนดกิตจ์ิน๊อยู+่
อกัแนสเป้า+เซบาสเตยีนวเิชยีร+อนันาสมบุญ+ญาตพิีน้่องตระกลูหน่ายคอน และขมเลก็ ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+มารอีาเชือ่ม+ยอแซฟออ่น+มาเซอรย์เูลยีน+  
ยอแซฟขวญัชยั+เลโอไซ้ง้ิม (ครบ 36 ปี)+เยโนเวฟาเงก็ไน้+นายไสฮู้+้มารอีาบญุมา+          
นางกมิเลีย้ง+มอนิกานวลจนัทร+์นายสม  แซ่อึง๊+นายณฐัพล  แซ่อึง๊+ญาตพิีน้่องทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
ปพื่อพ่่น้องทุแครอบครัวน+ครอบครัวนคุณนิจจา  ยุ่นประยงค์ กละลูแๆหลานๆ+      
ครอบครัวนคุณชมภัแดิ์   ฐิตธรรมโม 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
ฟลิปิปแรณร์ตัน ์ ปรอืนงาม+ปซซล่อ่าสม้ลิม้+มารอ่าตาบ+ปปาโลฉอย+อนันาปหรย่ญ+ปปาโลฮนุปจ่ย๊วน+       
ปซซล่อ่านอ้ย+มารอ่าสมจติ+มารอ่าประปทือง+ญาติพ่น่อ้งตระแลูปรอืนงาม  กละทองปหลอืง ท่่ลว่นงลบัไป
กลว้นทุแดวนง+ยอกซฟงด+ปซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิแิปุน่+อาแาทาแมิ+ยอกซฟนอ้ย+มารอ่าคลา้ย+        
ซาบน่าสนทิ+อาแาทาสนอง+ยวนงถวนลิ+แารซ์ม่แ่วนา+ม.มแัดาฯ อํานวนย+ยอกซฟระยะ+ปปโตรสมโภช+
ปปาโลสปุทพ+ปปาโลประท่ป+มารอ่านศุรนิทร+์มารอ่าประภา+ฟลิปิบญุปรอืน+ยอกซฟประทวนน+พอ่บา+
กมใ่บ+มารอ่าหญงิใหญ ่ ปอ่ย่มสะอาด+ยวนงชายแลาง ปรชัญาปดชาแลุ+มารอ่าหญงิปลแ็  บญุปสรมิ+    
ญาติพ่น่อ้งผูล้ว่นงลบั+ราฟากอลหริญั+มารอ่าปปรม+ยอกซฟสนุทร+ม.มแัดาฯไทรยอ้ย+ยวนงปลแ็+          
ยอกซฟคําผดั+ยอกซฟประแติ+ยอกซฟปชือ่ม+กคทธารน่ามยรุ+่ญาติพ่น่อ้งตระแลูศวินวินงศ ์ กละสรุยิะวนงศ ์ท่่
ลว่นงลบัไปกลว้นทุแดวนง+สเตฟาโนชยัพร (ครบ 3 ปี)+ยอกซฟชชูาติ+อนัตนสมศแัด์ิ+ปบปนดิแต์สวนาท+มารอ่าแมิปชง็+แง๋รอด+
ยา่ไร+้ปอลซิาปบธมแุดา+นโิคลสัยรรยง+ปยโนปวนฟาประยรู+ออแสัตินแมิงว้นน+ปทปรซาจบ่+โฟแาชาญ+                  
ม.มแัดาฯแมิแ+่มารอ่าปหล่ย่ม+ยอกซฟชัน้+ซร่ลิสมาน+วนญิญาณผูล้ว่นงลบัในสสุานทุแดวนง+         
วนญิญาณในไฟชําระ+วนญิญาณท่่ไมม่ใ่ครคดิถงึ  
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน มิสซาหนา้ศพทีอ่าคารเพือ่งานอภบิาลและแพรธ่รรม เวลา 19.30 น. 

วันอังคารที่ 13 กันยายน มิสซาหนา้ศพทีอ่าคารเพือ่งานอภบิาลและแพรธ่รรม เวลา 19.30 น. 

วันพุธที่ 14 กันยายน งดมิสซาค่ า *มีมิสซาปลงศพ เวลา 15.00 น.  

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....สเตฟาโนด าริ จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์ วงษ์แก้ว+โทมัสประชา หนูงาม+
ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. *ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน* 

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 3 กันยายน (ค่ า)   เป็นเงิน 956 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน (สาย)  เป็นเงิน 3,212 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 2,396 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,303 บาท 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
     อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
     อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 25 เทศกาลธรรมดา    เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 

* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจ าเดอืนสงิหาคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน  42,030 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  890  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าเดอืนสงิหาคม 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 4,910 บาท  ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 300 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลส าหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอย่างต่อเนื่อง (เข้าวัด 29,421+890+3,437+300 บาท    
เข้าสภาอภิบาล 12,609+1,473 บาท) 
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...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. วันนี้ (อาทติยท์ี ่11 กนัยายน) ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น. 
ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 

3. วันพุธที่ 14 กนัยายน เปน็วันฉลองเทดิทนูไม้กางเขน แตเ่นือ่งจากมมีสิซาปลงศพ จงึขอเลือ่น
วนัฉลองฯ เปน็วันศุกร์ที่ 16 กันยายน  จงึเชญิชวนฆราวาสรักไม้กางเขน และพ่ีน้อง
ที่สนใจมาร่วมมิสซาค่ าวันศุกร์นี้ โดยมีซิสเตอร์และสมาชิกฆราวาสจากวดัในแขวงหวัไผ่
มาร่วมด้วย 

       - ก่อนมิสซา จะมีเดินรูปแทนสวดสายประค า 
       - หลังมิสซา จะมาสวดบทภาวนา รอบกางเขน  
       - สุดท้ายคุณพ่ออวยพรด้วยกางเขน 
4. วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 
 4.1 ฟ้ืนฟูจิตตารมณ์ วิถีชุมชนวัด แขวงหัวไผ่ เวลา 08.00-15.30 น. ณ โรงเรียน

วัฒนานุศาสน์ พนัสนิคม  
 4.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดอารักขเทวดา แหลมประดู่  เวลา 10.30 น. 
5. วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน  
 5.1 เชิญชวนร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ เวลา 07.30 - 12.30 น.  

ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 5.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา  เวลา 10.30 น. 
6. วันอาทิตย์ท่ี 25 กันยายน  เวลา 08.30 น. กอ่นมสิซาสาย  เชญิชวนฆราวาสรกัไมก้างเขน

และพ่ีน้องที่สนใจ มาพบปะกนัเพ่ือฟ้ืนฟูจิตใจ ที่ห้องประชุมตึกอนุบาล โดยมซีสิเตอร์
และสมาชกิฆราวาสรกัไมก้างเขน ในแขวงหัวไผ่ มาร่วมด้วย 


