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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 17:5-10 
 เวลานั้น บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “โปรดเพิ่มความเชื่อ
ให้พวกเราเถิด” องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถา้ท่านมคีวามเชือ่เท่าเมลด็มสัตารด์ 
และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้วา่ “จงถอนรากแลว้ไปขึน้อยูใ่นทะเลเถดิ” ตน้หมอ่นตน้นัน้
ก็จะเชื่อฟังท่าน” 
 “ท่านผู้ใดที่มีคนรับใช้ออกไปไถนา หรอืไปเลีย้งแกะ เมือ่คนรบัใชก้ลบัจากทุ่งนา 
ผู้นั้นจะพูดกับคนรับใช้หรือว่า “เร็วเข้า มานั่งโต๊ะเถิด” แต่จะพูดมิใช่หรือว่า 
“จงเตรียมอาหารมาให้ฉันเถิด จงคาดสะเอว คอยรับใช้ฉันขณะที่ฉันกินและดืม่ 
หลังจากนั้นเจ้าจึงกินและดื่ม” นายย่อมไม่ขอบใจผู้รับใช้ท่ีปฏิบัติตามค าสั่งมิใช่
หรือ ท่านท้ังหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ท าตามค าส่ังทุกประการแล้ว จง
พูดว่า “ฉันเป็นผู้รับใช้ท่ีไร้ประโยชน์ เพราะฉันทําตามหน้าท่ีท่ีต้องทําเท่านั้น””  
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 Patrick Madrid เป็นฆราวาสชาวอเมริกันท่ีมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับมาก 
ปัจจุบัน อายุ 61 ปี เขาใช้เวลาว่างจากงานประจ า สื่อสารผ่านทางวิธีการต่างๆมากมาย 
เพื่อปกป้องความเชื่อจากผู้ที่เข้าใจผิด สง่เสรมิใหผู้ท้ีส่นใจ หรอืมีความอ่อนแอในความเชือ่ 
ให้มีความเชื่อมากขึ้น เข้มแข็งมากขึ้น 
 พระคาร์ดินัล Patrick O Malley กล่าวว่า “กว่า 25 ปี แล้ว ที่ Patrick Madrid 
เป็นอัครสาวกแห่งการประกาศข่าวดีใหม่ที่โดดเด่น ด้วยการสื่อสารอย่างชดัเจนถงึความเชือ่
คาทอลิก ตลอดจนการเป็นประจักษ์พยานถึงคําสอนของคาทอลิกที่ทรงพลังของเขา 
ส่งผลดีมากมายต่อคาทอลิก และผู้ที่ไม่ใช่คาทอลิก” 
 บางคนสงสัยว่า เขาเอาเวลาจากไหน มาท าสิง่ดีๆ  สรา้งสรรคแ์บบนี ้เขาเปน็โสดหรอืเปลา่ ?  
 เขาแต่งงานกับ Nancy มา 40 ปี แล้ว มีลูก 11 คน ปัจจุบันมีหลาน 21 คน 
 เขาบอกว่า “ผมเชื่อในอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้า ทวีขนมปัง และปลา เลี้ยงประชาชน 
เพราะตลอดเวลา 40 ปี ที่แต่งงาน พระเจ้าก็ท าอัศจรรย์ทวีเวลาให้ผมสามารถบริหาร
จัดการสิ่งต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดี” 
 พระวรสารวันนี้ เน้นเรื่อง ความเช ื่อ ครับ อัครสาวก ทูล พระเยซูเจ้าว่า 
“โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด” 
 เดือนนี้ เป็น เดือนแม่พระลูกประค า เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนา โดยเฉพาะ
สวดสายประค ามากข้ึน เพ่ือวอนขอพระเป็นเจ้า ผ่านทางแม่พระ ขอพระองคท์วคีวามเชือ่
ของพวกเรา ให้เราเป็นเหมือนคนใช้ที่ซื่อสัตย์ในพระวรสาร เพียรอดทนท าหน้าที่ของตน
อย่างสม่ าเสมอ ไม่หวังผลตอบแทน โดยเชื่อมั่นวางใจในพระเจ้าเสมอ ว่าพระองค์จะท า
อัศจรรย์ทวีพละก าลัง ทวีเวลา ให้เราสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างดี 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 
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วนัเสารท่ี์ 1 ตลุาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.30 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 
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+
ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟลิปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟลิปิชว่ง+            
เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเต๋ียวสมยั+มารอีาอนงค+์             
มารอีากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกลุ+ยอแซฟธงชยั+ยายประทิน+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์                   
เปโตรสมพงษ+์อนันานอ้ย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบญุธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+    

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 2 ตุลาคม 2022 
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ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนสุรณ+์              
ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั วงษแ์กว้+โทมสัสมนกึ พรงาม+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 2 ตลุาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+        
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์   ดศีร ี
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+                 
ครอบครวัคณุสาํราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุประนอม  คเูอนิ+                    
ครอบครวัคณุชวลติ   วทานิยานนท+์ครอบครวัคณุอไุร  พรมสาร และลกูหลาน+            
โมทนาคณุแมพ่ระ+คณุประเดมิ  กอบโกย 
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+ 
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ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
อากาธาบญุลาภ  สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊                 
ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+             
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+     
ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ํานง+ 
ยอแซฟวรีภทัร+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้                
โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+อนันาสมบญุ+ญาตพิีน้่องตระกลู     
หน่ายคอน และขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+มารอีาเชือ่ม+          
ยอแซฟออ่น+มาเซอรย์เูลยีน+ยอแซฟขวญัชยั+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงขาํ+มารอีาลว้น+                
ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ย.บปัตสิตนิ์ทา+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+   
เปโตรไลเ่อง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณ+ี                 
โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอาํพล+เปโตรฮกลง้+    
ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+              
ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+สเตฟาโนสาํรวย+เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+
เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรประสงค ์ตณัยะกลุ+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+               
อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+
อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกลุ+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+    
มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบุญธรรม+          
เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์
เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั 
วงษ์แกว้+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+       
ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ์  สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่ว่งลบั
ไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+ยาโกเบชอุม่+อากาทาไน่จี+้
อากสุตโินอบุล  พรมสาร+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เบเนดกิตจ์ิน๊อยู+่อกัแนสเป้า+โทมสัสมนึก พรงาม+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม งดมิสซาค่ า *มีมิสซาปลงศพ เวลา 15.00 น.* 

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพุธที่ 5 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....สเตฟาโนด าริ จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์ วงษแ์ก้ว+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม มตีัง้ศลีและเฝ้าศลีมหาสนทิ เวลา 18.30 น. และเร่ิมมสิซา เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม มสิซาเดอืนแมพ่ระวดันอ้ยแมพ่ระฟาตมิา เนนิชวดล่าง 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม (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+เบเนดิกต์สวาท+มารอีากมิเชง็+กง๋รอด+ยา่ไร+้เอลซิาเบธมกุดา+นโิคลสัยรรยง+เยโนเวฟาประยรู+
ออกสัตินกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+ซรีลิสมาน+      
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  
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ขอขอบคุณสภาอภิบาล และพ่ีน้องสัตบุรุษวัดหัวไผ่ทุกท่าน 

ที่มีส่วนช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ประจ าปีการศึกษา 2565 และ   
เป็นเจ้าภาพอาหารเที่ยงให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน 

2. เดือนตุลาคม เป็นเดือนแม่พระลูกประค า เชิญชวนพ่ีน้องมาสวดสายประค า 
ภายในครอบครัว หรือส่วนตัว ท ากิจเมตตาต่างๆ เพ่ือจะได้ใกล้ชิดกบัแมพ่ระมากขึน้ 

3. วันนี้ (อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม) ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ Run for the New 
Church 2023 ประชมุรว่มกนั เวลา 13.00 น. ณ อาคารอนบุาล โรงเรยีนประชาสงเคราะห ์

4. วันศุกร์ที่  7 ตุลาคม พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย    
ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 

5. วันเสารท์ี ่8 ตลุาคม 
 5.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดแม่พระลูกประค า สัตหีบ  เวลา 10.30 น. 
 5.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาเดือนแม่พระวัดน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง  
     (เวลา 19.00 น. เริ่มสวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พิธีมิสซา) 
6. วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม  
  6.1 เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มฉลองวดัมารดาพระศาสนจกัร นครนายก  เวลา 10.30 น. 
 6.2 ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
 6.3 เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มมิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระมหาชยั เนนิกลม    
           (เวลา 19.00 น. เริ่มสวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พิธมีสิซา) 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 24 กันยายน (ค่ า)  เป็นเงิน 1,805 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน (สาย)  เป็นเงิน 3,987 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 1,665 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 990 บาท 

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 28 เทศกาลธรรมดา   เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 


