
 

1  

สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1705 วันอาทิตย์ท่ี 25 กันยายน ค.ศ.2022 
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ลูกเอ๋ย จงจ ำไว้ว่ำ เมือ่ยังมีชีวิต ลูกได้รับแตส่ิ่งดีๆ” 



 

2 

พระวรสารนักบุญลูกา ลก 16:19-31 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกบัชาวฟาริสีว่า “เศรษฐีผู้หนึ่ง แต่งกายหรูหรา
ด้วยเสื้อผา้เนือ้ดรีาคาแพง จัดงานเลี้ยงใหญ่ทุกวัน คนยากจนผู้หนึ่งชื่อลาซารัส 
นอนอยู่ทีป่ระตูบา้นของเศรษฐีผู้นั้น เขามีบาดแผลเตม็ตัว อยากจะกินเศษอาหาร
ที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี มีแต่สุนขัมาเลียแผลของเขา วันหนึ่ง คนยากจนผู้นี้ตาย 
ทูตสวรรคน์ าเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮมั  เศรษฐีคนนั้นก็ตายเช่นเดียวกัน และ
ถูกฝังไว ้ เศรษฐซีึ่งก าลงัถกูทรมานอยูใ่นแดนผูต้าย แหงนหนา้ขึน้ มองเหน็อบัราฮมัแตไ่กล 
และเห็นลาซารัสอยู่ในอ้อมอก จึงร้องตะโกนว่า “ท่านพ่ออับราฮมั จงสงสารลูกด้วย 
กรุณาส่งลาซารัสให้ใช้ปลายนิ้วจุ่มน้ํามาแตะลิน้ให้ลูกสดชื่นขึน้บ้าง เพราะลูกกําลัง
ทุกข์ทรมานอย่างสาหัสในเปลวไฟนี”้ แตอ่บัราฮมัตอบวา่ “ลกูเอย๋ จงจําไวว้า่ เมือ่ยงัมชีีวิต 
ลูกไดร้ับแต่สิง่ดีๆ  สว่นลาซารัสได้รับแต่สิ่งเลวๆ  บัดนี้เขาไดร้ับการบรรเทาใจท่ีนี ่
ส่วนลูกต้องรับทรมาน ยิง่กวา่นัน้ ยงัมเีหวใหญข่วางอยูร่ะหวา่งเราทัง้สอง จนใครทีต่อ้งการ
จะข้ามจากทีน่ี่ไปหาลูก ก็ขา้มไปไมไ่ด้ และผู้ทีต่้องการจะข้ามจากด้านโนน้มาหาเรา 
ก็ข้ามมาไม่ได้ดว้ย” 
 เศรษฐีจงึพูดวา่ “ทา่นพ่อ ลูกอ้อนวอนให้ท่านสง่ลาซารัสไปยังบา้นบดิาของลูก 
เพราะลูกยังมีพี่น้องอีกหา้คน ขอใหล้าซารสัเตอืนเขาอยา่ใหม้ายงัสถานทีท่รมานแหง่นีเ้ลย” 
 อับราฮมัตอบวา่ “พ่ีน้องของลูกมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยูแ่ลว้ ใหเ้ขาเชือ่ฟัง
ท่านเหล่านัน้เถดิ” แตเ่ศรษฐีพูดว่า “มิใช่เชน่นัน้ ท่านพ่ออับราฮมั ถ้าใครคนหนึ่ง
จากบรรดาผู้ตายไปหาเขา เขาจึงจะกลับใจ” 
 อับราฮมัตอบวา่ “ถ้าเขาไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศก แมใ้ครทีก่ลบัคนืชวีติ
จากบรรดาผู้ตายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชื่อ”  
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สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 

อาทิตย์นี้ พ่อจัดให้เป็นมิสซาเยาวชนในเขตวัดของเรา เนื่องจากวันที่ 20 
กันยายน ที่ผ่านมาเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ พ่อพยายามส่งเสริมและเสริมสร้าง เยาวชน
ในเขตวัดของเราเป็นพิเศษ เพราะเยาวชนเป็นวัยที่ก าลังเติบโต เป็นอนาคตที่ส าคัญของ
คนในครอบครัว ในชุมชน และในสังคม พ่ออยากให้บรรดาผู้ปกครอง เอาใจใส่พวกเขา
เป็นพิเศษ ให้เขาได้เติบโตในบรรยากาศแห่งความเชื่อ เติบโตในความเป็นคาทอลิก 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจรักพระเป็นเจ้า รักครอบครัว รักชุมชนของเรา  

พระวาจาในสัปดาห์นี้  เป็นเรื่องราวอุปมาที่ พ่ีน้องได้รับฟังมาบ่อยครั้ ง
แต่จ าเป็นต้องลงไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตคริสตชนของเราด้วยจึงจะเกิดผลมากมาย 

บทอ่านแรกประกาศกอาโมส พูดกับคนมั่งมีในอิสราเอล อาชญากรรมทีพ่วกเขา
ได้กระท าคือการเมินเฉยต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนจน โดยเตือนว่า
การประพฤติตนเช่นนี้น ามาซึ่งหายนะของทุกคนในชาติ และเตือนพวกเขาให้มีความ
รับผิดชอบต่อพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ คริสตชนควรหันความสนใจไปที่ความมั่งมีฝ่ายจิต
มากกว่าสิ่งภายนอก 

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเตือนทิโมธี ให้เป็นพยานถึงความเชื่อจนตลอดชีวิต 
การเป็นพยานถึงพระวรสารเป็นกระแสเรียกของคริสตชนทุกคน เราต้องด าเนินชีวิตเยี่ยง
นักบุญตามค าแนะน าของเปาโล ด้วยความมั่นใจและจริงใจในการประกาศข่าวดีกับ
คนขัดสนและคนมั่งมี  เราต้องเป็นคนมีคุณธรรม ใจดีมี เมตตา และสม่ า เสมอ 
ในการด าเนินชีวิตด้วยความรัก 

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงใช้อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส เพ่ือสะท้อน
ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เศรษฐีไม่ได้ใช้โอกาสและทรัพย์สินที่มีเพ่ือสะสมสมบัติ
ในสวรรค์ ด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือคนอ่ืน เขาจึงกลายเป็นคนยากจนในบั้นปลาย 
ตรงข้ามกับลาซารัสที่กลายเป็นคนมั่งมีในสวรรค์ ทกุวนันีม้คีนทัง้สองประเภทในสงัคมของเรา 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
      คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 24 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+              
ครอบครวัคณุอไุร  พรมสาร และลกูหลาน 
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+รอ็คธนัวา+   
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+บอนฟีาสประทุม  เสรมิสกลุ+
อากุสตโินอบุล  พรมสาร (ครบ 7 วนั)+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+          
ญาติพีน่อ้งตระกลูพรมสาร ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุก
ดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 25 กันยายน 2022 
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วนัอาทิตยท่ี์ 25 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+โมทนาคณุแมพ่ระ+เทเรซา ธนัยจ์ริา  นนทสทิธโิรจน์+
ครอบครวัคณุประนอม  คเูอนิ+ครอบครวัคณุชวลติ   วทานิยานนท ์
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+      
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ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ 
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+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+ 
มคีาแอลรงัส+ีมารอีาสงัวาล+มารอีานิภาพร+เปาโลกมิซวั+ม.มกัดาฯฉาบ+ยอแซฟแฉ่ง+มารอีาชุน้+     
เปโตรเชาว+์ฟิลปิเกรยีงไกร+ญาตพิีน้่องตระกลูเหยน้อย และลีก้ลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเอนิ+
โรซาสอน+ยวงข า+มารอีาลว้น+ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ย.บปัตสิตนิ์ทา+          
ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+เปโตรไลเ่อง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+              
ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณ+ีโรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+        
โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+
วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุ
ดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 25 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+                    
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 27 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 28 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....สเตฟาโนด าริ จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์ วงษ์แก้ว 

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.  

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม มิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระเมืองลรูด์ เนนิวัด และมิสซาระลกึถงึ   
คุณพ่อเกโก และพระสังฆราช แจง เกิดสว่าง 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 17 กันยายน (ค่ า)  เป็นเงิน 1,604 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน (สาย)  เป็นเงิน 3,213 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 2,650 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,520 บาท 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
อากุสติโน อุบล  พรมสาร   หมายเลขสมาชิก 975 สายคุณชุดาพร 

ขอขอบคุณรายนามผู้บริจาควันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ดงันี ้
1. เจ๊น้อยแพปลา บริจาคปลานิล 
2. คุณวารุณี   พึ่งหรรษพร บริจาค 1,000 บาท 

เยโนเวฟาประยรู+ออกสัตินกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+
ซรีลิสมาน+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ  
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันนี้ (อาทิตย์ท่ี 25 กันยายน) 
 1.1 คุณพ่ออานนท์ ตันชัย จัดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ หลังมิสซาสาย เชิญชวน

เด็กๆ เยาวชนทุกคน อยู่ร่วมกิจกรรม มีอาหารเที่ยงจัดเตรียมไว้ให้ ณ อาคารเพ่ือ
งานอภิบาลและแพร่ธรรม 

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

2. วันเสารท์ี ่1 ตลุาคม  
 2.1 เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มฉลอง 70 ป ี อารามคารแ์มล จนัทบรุ ี และรว่มสมทบเงนิท าบญุไดท้ี่

กลอ่งรบับรจิาค หรอืรบัซองทีห่นา้วดั 
 2.2 เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มมิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระเมืองลรูด์ เนนิวัด และ 
 มิสซาระลกึถงึคุณพ่อเกโก และพระสังฆราช แจง เกิดสว่าง 
   - ท ามิสซาในวัด (เวลา 19.00 น. เริม่สวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พิธมีสิซา)

  - หลังมิสซาแห่แม่พระไปหน้าถ  า-ถวายช่อดอกไม้ 
   - ไปเคารพอนุสาวรีย์พระสังฆราช แจง เกิดสว่าง และคุณพ่อเกโก  
      (สวดบทภาวนา ถวายกํายานและถวายช่อดอกไม้) 
3. วันอาทิตย์ท่ี 2 ตุลาคม ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ Run for the New 

Church 2023 ประชุมร่วมกัน เวลา 13.00 น. ณ อาคารอนุบาล โรงเรียน
ประชาสงเคราะห์ 

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

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 27 เทศกาลธรรมดา    
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 


