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“ท่านทั้งหลายจะปรนนิบตัิรับใช้พระเจ้าและเงินทอง...พร้อมกันไมไ่ด้”  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 16:1-13 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกบับรรดาศิษย์อีกวา่ “เศรษฐีผู้หนึง่มีผู้จดัการดแูล
ผลประโยชน์คนหนึ่ง มีผู้มาฟ้องว่าผู้จดัการคนนี้ผลาญทรัพย์สินของนาย เศรษฐจีงึเรยีก
ผู้จัดการมาถามว่า “เรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกบัเจา้เปน็อยา่งไร จงทําบญัชรีายงานการจดัการ
ของเจ้า เพราะเจา้จะไม่ได้เป็นผู้จัดการอีกตอ่ไป” ผูจ้ดัการจงึคดิวา่ “ฉนัจะทําอยา่งไร 
นายจะไลฉ่นัออกจากหน้าที่ผูจ้ดัการแลว้ จะไปขดุดนิกท็ําไมไ่หว จะไปขอทานกอ็ายเขา  
ฉันรูแ้ลว้ว่าจะทําอย่างไร เพื่อว่าเมื่อฉนัถกูไล่ออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้ว จะมีคนรบั
ฉันไว้ในบ้านของเขา” 
 เขาจึงเรียกลูกหนีข้องนายเขา้มาทีละคน ถามคนแรกว่า “ท่านเป็นหนี้
นายข้าพเจ้าเท่าไร” ลูกหนีต้อบว่า “เป็นหนีน้้ํามนัมะกอกเทศหนึ่งร้อยถงั” ผู้จดัการ
จึงบอกว่า “นาํใบสัญญาของท่านมา นั่งลงเร็วๆ เขียนแก้เป็นห้าสบิถัง” แล้วเขาถาม
ลูกหนีอ้ีกคนหนึ่งว่า “แลว้ทา่นล่ะ เป็นหนี้อยู่เทา่ไร” เขาตอบวา่ “เป็นหนีข้้าวสาลี
หนึ่งร้อยกระสอบ” ผู้จดัการจึงบอกว่า “เอาใบสัญญาของท่านมาแล้วเขียนแกเ้ปน็
แปดสิบกระสอบ” 
 นายนึกชมผู้จดัการทุจรติคนนั้นว่า เขาท าอย่างเฉลียวฉลาด ทั้งนี้กเ็พราะบุตร
ของโลกนีม้คีวามเฉลยีวฉลาดในการตดิตอ่กบัคนประเภทเดยีวกนัมากกวา่บตุรของความสวา่ง 
 ดังนัน้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้ เพื่อสร้างมิตร
ให้ตนเอง เพื่อว่าเมื่อเงินทองนัน้หมดสิน้แลว้ ท่านจะไดร้ับการต้อนรับสู่ที่พ านกั
นิรันดร ผูท้ี่ซื่อสตัย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสตัย์ในเรื่องใหญด่้วย ผู้ทีไ่มซ่ื่อสัตย์ใน
เรื่องเลก็น้อย ก็จะไมซ่ื่อสตัย์ในเรื่องใหญด่้วย เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ซื่อสตัย์ในเรื่อง
เงินทองของโลกอธรรมแล้ว ผู้ใดจะวางใจมอบสมบตัิแท้จริงให้ท่านดแูลเลา่ ถ้าทา่น
ไม่ซือ่สัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัตขิองผู้อืน่ ผู้ใดจะให้ทรพัย์สมบัติของท่านแก่ท่าน 
 ไม่มีผู้ใดเปน็ข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้  เขาจะชงันายคนหนึ่งและจะรักนาย
อีกคนหนึง่  เขาจะจงรกัภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดหูมิน่นายอกีคนหนึง่  ทา่นทัง้หลาย
จะปรนนบิัตริับใช้พระเจา้และเงนิทองพร้อมกันไมไ่ด้” 
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“ท่านทั้งหลายจะปรนนิบตัิรับใช้พระเจ้าและเงินทอง...พร้อมกันไมไ่ด้” 

 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ความงดงามของ
ชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความส าเร็จที่เรามี ไม่ได้อยู่ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ ไม่ได้อยู่ที่เกียรติที่
เราได้รับมากมายในสังคม แต่มันอยู่ที่ความรักและความมีน้ าใจที่เรามีต่อผู้อื่นต่างหาก 
 พ่ีน้องที่รัก วันนี้บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกอาโมส พระเจ้าเรียกร้องให้
เราทุกคนต้องช่วยกันโอบกอดคนขัดสนและคนยากจนบนแผ่นดินของเรา เราต้องหันมา
มอบความมีน้ าใจและความเมตตาแก่พวกเขาเหล่านั้น “แล้วพระเจ้าจะไม่มีวันลืม
การกระท าของเราเลย”  
 บทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบบัทีห่นึง่ นกับญุเปาโล
เป็นแบบอย่างให้กับเราในเรื่อง “การอธิษฐานภาวนาอ้อนวอนต่อพระเจ้าและ
ขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน” ซึ่งเป็นการกระท าที่ดีงามและเป็นที่พอพระทัย
พระเจ้า จงหมั่นสวดภาวนาต่อพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอ ให้จิตใจของเราสงบเงยีบกบัพระเจ้า 
เพ่ือเติมพลังให้กับชีวิตภายในของเรา 
 พ่ีน้องที่รัก วันนี้พระวรสารจากท่านนักบุญลูกา สะท้อนมุมมองและความคิดของ
พระเยซูเจ้าได้สวยงามมาก ๆ พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์ ให้รู้จัก
ด าเนินชีวิตด้วยความเฉลียวฉลาด ไม่ตกอยู่ในอบายแห่งความชั่วร้ายของคนอธรรม และ
ต้องรู้จักใช้เงินทองของโลกอธรรมนี้ เพ่ือสร้างมิตรให้ตนเอง ตอ้งรูจ้กัซือ่สตัยใ์นเรือ่งเลก็นอ้ย 
เพ่ือจะได้เป็นผู้ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ ที่พระองค์จะทรงมอบภารกิจอันยิง่ใหญใ่หก้บัอัครสาวก 
แต่เราทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า “เราจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าของเราและเงนิทอง 
พร้อมกันไม่ได้” พระเจ้าของเรามีค่ามากกว่าเงินทองมากมายหลายเท่านัก ชีวิตของเรา
ทุกคนขาดจากพระเจ้าไม่ได้ ขอพระพรของพระเจ้าจงสถิตอยู่กับพ่ีน้องทุก ๆ ท่านเสมอ 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 17 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 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+       
ฟรงัซสิเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+มคีาแอลต๋ี+อกัแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติ+
เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาติ+อนัเดรสมชยั+ลชูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+   
โทมสัประยงค+์มารอีาลําเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ย.บปัติสต์นยิม+          
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารอีาประยงค+์เทเรซาสนุยี+์มารอีาอนงค+์มารอีาจําป+ี 
เทเรซามาล+ีมารอีาวภิาพร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+                
อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทัย+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญติั+ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+คณุพอ่เกโก+
พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+          
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+              
ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ียอแซฟชชูาติ+ออกสัตินวชิา+                   
อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+      
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สดุ+เปโตรยิว้+เปาโลเทียนฮก+                    
ม.มกัดาฯบญุมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วนิเซนต์ประสาท+ยอหน์วมิล+ยอแซฟแดง+ 
เทเรซากมิเสยีง+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อบูลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+มาการโีอประดัง+ยอแซฟวนัชยั+
วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทุกดวง+ยวงเทียนสือ่+มารอีาเอีย่ม+ฟลิปิเกสร+    
อกัแนสกมิซอย+ยาโกเบสทุธ+ิสตีเฟนวฒันา+ยอแซฟปวณี+ลซูอีาสภุา+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+     
ยวงบญุเรอืง+โรซาสําเนยีง+มทัธวิประทิน+เอลซิาเบธประภา+เทเรซาสนุนัท์+เทเรซานติยา+ยวงวริตัน+์
บอนฟีาสประทุม  เสรมิสกลุ+ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+                
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 18 กันยายน 2022 
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วนัอาทิตยท่ี์ 18 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+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+
เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+อนันาสมบญุ+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูหน่ายคอน และขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+มารอีาเชือ่ม+
ยอแซฟออ่น+มาเซอรย์เูลยีน+ยอแซฟขวญัชยั+เปาโลกี ่ เตยีงเจรญิ+มอนิกาเจอื  วรนิทรเ์วช+
ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+เปโตรซวัตงั+เทเรซาเฉลยีว+นายแปลก+นางคมี+มารอีาฉลวย+    
ญาตพิีน้่องตระกลูสทิธพิล และสขุววิฒัน์ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณชมภักดิ์   ฐิตธรรมโม 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+       
เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทือง+ญาติพีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม  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+ยอแซฟประกติ+ยอแซฟเชือ่ม+แคทธารนีามยรุ+ีญาติพีน่อ้งตระกลูศวิวิงศ ์ และสรุยิะวงศ ์ท่ี
ลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เบเนดิกต์สวาท+มารอีากมิเชง็+กง๋รอด+ยา่ไร+้เอลซิาเบธมกุดา+นโิคลสัยรรยง+                   
เยโนเวฟาประยรู+ออกสัตินกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+
ซรีลิสมาน+ม.มกัดาฯชไมพร  ทมุโคตร (ครบ 5 ปี)+มารีอาวรรณาภรณ ์ วงษ์แก้ว (ครบ 100 วนั)+
ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เปาโลอนสุรณ+์เทเรซาพเยาว+์เปาโลอนนัตชยั+ญาติพีน่อ้งตระกลูวงษแ์กว้ ท่ีลว่งลบัไปแลว้
ทุกดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ  
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 20 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 21 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....สเตฟาโนด าริ จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์ วงษ์แก้ว 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 10 กันยายน (ค่ า)  เป็นเงิน 1,395 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน (สาย)  เป็นเงิน 2,867 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 2,276 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 2,115 บาท 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 26 เทศกาลธรรมดา    
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันนี้ (อาทิตย์ท่ี 18 กันยายน) เชิญชวนร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ 

เวลา 07.30 - 12.30 น.  ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 

ธารน้ าใจ.......รายนามผู้บริจาคข้าวสารส าหรับผู้สูงอายุประจ าเดือนกันยายน ติดตามได้
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัด 
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2. วันพุธที่ 21 กันยายน เวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญพ่ีน้องที่สนใจ เข้ารับการอบรม
วิธีการใช้งาน และฝึกภาคปฏิบัติเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED       
(ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกขี้หนอน)  
ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล โรงเรียนประชาสงเคราะห์ กรุณาแจ้งชื่อที่ธุรการวัด 

3. วันเสารท์ี ่24 กนัยายน เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มฉลองวดัอัครเทวดามคีาแอล ปราจนีบรุ ี เวลา 10.30 น. 
4. วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน   
 4.1 เชญิชวนฆราวาสรกัไม้กางเขนและพี่น้องที่สนใจ มาพบปะกนัเพื่อฟื้นฟูจิตใจ เวลา 

08.30 น. กอ่นมสิซาสาย  ที่ห้องประชุมตึกอนุบาล โดยมซีสิเตอรแ์ละสมาชกิฆราวาส      
รกัไมก้างเขน ในแขวงหัวไผ่ มาร่วมด้วย 

 4.2 คุณพ่ออานนท์ ตันชัย จัดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ หลังมิสซาสาย เชิญชวน
เด็กๆ เยาวชนทุกคน อยู่ร่วมกิจกรรม มีอาหารเที่ยงจัดเตรียมไว้ให้ ณ อาคารเพ่ือ
งานอภิบาลและแพร่ธรรม 

 4.3 เนินชวดล่าง ขอเชิญผู้น าวิถีชุมชน ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 ของทุกเนนิ และพีน่อ้ง
ที่สนใจ ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 18.30 น. ที่อาคารเพ่ืองานอภบิาลและแพรธ่รรม 

5. วันเสารท์ี ่1 ตลุาคม เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มมิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระเมืองลรูด์ เนนิวัด และ
มิสซาระลกึถงึคุณพ่อเกโก และพระสังฆราช แจง เกิดสว่าง 

   - ท ามิสซาในวัด (เริ่มสวดสายประคําเวลา 19.00 น. เวลา 19.30 น. พิธมีสิซา) 
   - หลังมิสซาแห่แม่พระไปหน้าถ  า-ถวายช่อดอกไม้ 
   - ไปเคารพอนุสาวรีย์พระสังฆราช แจง เกิดสว่าง และคุณพ่อเกโก  
      (สวดบทภาวนา ถวายกํายานและถวายช่อดอกไม้) 
6. วันอาทิตย์ท่ี 2 ตุลาคม ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ Run for the New 

Church 2023 ประชุมร่วมกัน เวลา 13.00 น. ณ อาคารอนุบาล โรงเรียน
ประชาสงเคราะห์ 

7. เชิญชวนผู้ปกครองส่งลูก-หลาน เยาวชนชาย ที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 ขึ้นไป เข้าร่วม
ค่ายกระแสเรียกสัมผัสชีวิตเณร ที่บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา ตัง้แตว่นัที ่22 – 24 
ตุลาคม ติดต่อได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส 


