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“จงลุกขึ้น...ไปเถิด  ความเชื่อของท่านท าให้ท่านรอดพ้นแล้ว” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 17:11-19 
 เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจา้เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มนัน้ พระองคเ์สด็จผา่น
แควน้สะมาเรียและกาลิลี เมื่อเสด็จเข้าไปในหมู่บา้นแหง่หนึง่ คนโรคเรื้อนสิบคน
เข้ามาเฝ้าพระองค ์ ยืนอยูห่า่งพระองค์ ร้องตะโกนว่า “พระเยซู พระอาจารย์ 
โปรดสงสารพวกเราเถิด” 
 พระองค์ทอดพระเนตรเหน็จึงตรัสกับเขาวา่ “จงไปแสดงตนแกบ่รรดาสมณะเถดิ” 
ขณะที่เขาก าลงัไป เขาก็หายจากโรค คนหนึง่ในสบิคนนี ้ เมือ่พบวา่ตนหายจากโรคแล้ว    
ก็กลับมา พลางร้องตะโกนสรรเสรญิพระเจ้า ซบหน้าลงแทบพระบาท ขอบพระคุณ
พระองค ์เขาผู้นี้เป็นชาวสะมาเรีย 
 พระเยซูเจา้จึงตรัสว่า “ทั้งสิบคนหายจากโรคมิใช่หรือ อีกเก้าคอยู่ที่ ใด 
ไม่มีใครกลับมาถวายพระเกยีรติแด่พระเจ้า นอกจากคนต่างชาติคนนีห้รอื”  
 แลว้พระองคต์รสักบัเขาวา่ “จงลกุขึน้ ไปเถดิ  ความเชือ่ของทา่นทําใหท้า่นรอดพ้นแลว้” 

 
 

 
  “จงลกุขึ้น...ไปเถิด 

  ความเช่ือของท่านท าใหท่้านรอดพน้แลว้” 

 

 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา พ่อหวังว่า พ่ีน้อง
ทุกท่านคงจะมีความสุขกับด ารงชีวิตในแต่ละวันอย่างดี มีคนกล่าวไว้ว่า “เม่ือมีวันฝนตก 
ก็ต้องมีวันที่ฝนไม่ตก เพราะฝนไม่ได้ตกทุกวัน” ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน บางวันก็
อาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราบ้าง บางวันก็อาจจะไม่มีปญัหาอะไรเลยในชวีติของเรา 
เพราะปัญหาไม่ได้เข้ามาในชีวิตของเราทุกวัน 
 พ่ีน้องที่รัก บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่สอง ชีใ้หเ้ราทกุคนไดเ้หน็วา่ 
“พระเจ้าทรงรักคนของพระองคเ์สมอ และจะไม่มีวันทอดทิง้เรา แม้ในวันทีเ่ราทกุขย์ากล าบาก
ที่สุดชีวิต แม้ในวันที่เราโศกเศร้าที่สุดในชีวิต แต่พระองค์จะทรงเสริมพละก าลังแก่เรา 
เพียงเรากล้าวอนขอพระพรจากพระเจ้าของเราด้วยหัวใจที่สุภาพและถ่อมตน” 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 บทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบบัทีส่อง นกับญุเปาโล
ท้าทายเราทุกคนให้มีความกล้าหาญที่จะประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าไปสู่ทุกคน
ด้วยความพากเพียรและอดทน “ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์ เราจะมีชีวิตอยู่กับ
พระองค์ ถ้าเราอดทนมั่นคง เราย่อมจะครองราชย์พร้อมกับพระองค์” 
 วันนี้จากพระวรสารนักบุญลูกา พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ผ่านแคว้น
สะมาเรียและกาลิลี พระองค์ทรงแสดงพระเมตตาแห่งความใจดีต่อคนโรคเรื้อน
ด้วยความรักและสงสารอย่างแท้จริง พระองค์มิทรงรังเกียจ แตก่ลบัใหเ้กยีรตคินโรคเรือ้น 
คืนศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขา ขอให้แบบอย่างของพระเยซูเจ้าในวันนี้ 
เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคน “รู้จักเห็นอกเห็นใจคนชายขอบของสังคมให้มาก ๆ 
รู้จักแบ่งปันความรักและความเมตตาแก่คนยากจน เพื่อมอบรอยยิ้มและความสุข
ให้กับทุก ๆ คนที่เราพบ” ขอพระเจ้าอวยพรเราเสมอ 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ  

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 9 ตุลาคม 2022 

วนัเสารท่ี์ 8 ตลุาคม (มิสซาเดือนแม่พระวดัน้อยแม่พระฟาติมา เนินชวดล่าง) 
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 ี
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+ี 
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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+      
บอนฟีาสประทุม  เสรมิสกลุ+ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+โทมสัสมนกึ พรงาม+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุก
ดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 9 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+สขุภาพ ป้าแมน้ ขมเลก็+โมทนาคณุแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์
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 
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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 ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+         
อากาธาบญุลาภ  สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่อง
ตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+           
ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+        
ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+
เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+ 
เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงขาํ+มารอีาลว้น+ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+              
ย.บปัตสิตนิ์ทา+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+เปโตรไลเ่อง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+
ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณ+ีโรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+      
โยซาฟดัอําพล+เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+เยโนเวฟาลดัดา+
วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+อากสุตโินอบุล  พรมสาร+   
ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เบเนดกิตจ์ิน๊อยู+่อกัแนสเป้า+โทมสัสมนึก พรงาม+ลอเรนซป์รชีา+ยอแซฟน้อม+
อนันาเพีย้น+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนงค+์เปโตรวชิยั+ญาตพิีน้่องตระกลูหน่ายคอน 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+โรซาสภุาพ  ยุน่ประยงค ์(ครบ 7 วนั)+ยอแซฟแอน+อกัแนสชบุ+   
ยอแซฟนธ+ียวงบอสโกประกอบ+ยอแซฟนคร+อนัเดรมงักร+ฟรงัซสิโกสาลี+่เกโกรมีนตร+ี 
เทเรซามณฑา+ยอแซฟพกุ+มารอีาวอน+ยอแซฟพภิพ+โทมสัเสงีย่ม+โรซาฟุ้ง+เปาโลสมศกัดิ+์                   
ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+ฟรงัซสิโกไสว+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกวรีะชยั+           
อากาทาวภิาดา+เอมมานูแอลรกัษ์+อากาทาเจีย๋น+อนัเดรสาํรวม+เปาโลโห+อนันาหรุน่+       
อากาทาจาํเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+วญิญาณผูล้ว่งลบัใน
สสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพุธที่ 12 ตุลาคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์แขวงหัวไผ่เข้าเงียบ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมัสประชา หนูงาม+         
ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต+สเตฟาโนด าริ จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์ วงษ์แก้ว+         
โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม มสิซาเดอืนแมพ่ระวดันอ้ยแมพ่ระมหาชยั เนนิกลม 

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณชมภักดิ์   ฐิตธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+      
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม  
และทองเหลือง ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+       
อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+           
การ์ซีมกีวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+         
มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+    
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+   
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+เบเนดิกต์สวาท+มารีอากิมเช็ง+ก๋งรอด+ย่าไร้+เอลิซาเบธมุกดา+  
นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+                  
ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง  
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* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจ าเดอืนกนัยายน 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน  35,020 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  900  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าเดอืนกนัยายน 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 6,290 บาท  ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 256 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลส าหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ  (เขา้วัด 24,514+900+4,403+256 บาท    เขา้สภาอภบิาล 10,506+1,887 บาท) 

ธารน้ าใจ 
รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนตลุาคม 
     1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  400 บาท  2. คุณเบญจรักษ์   อ้าวเจริญ  2 ถุง 
     3. คุณรัตตินันท์  บุญยสิทธิ์วิกุล 1 ถุง    4. ครอบครัวป้าขวัญ 2 ถงุ  
     5. ครอบครัวคุณบุญไทย เอี่ยมสะอาด  2 ถุง 6. คุณเอื้อมพร   ตรงกับใจ 1 ถุง  
     7. คุณชาร ี  สมานจิต 1 ถงุ   8. ปั๊มน้ ามันหัวไผ่ 2 ถุง   
     9. ครอบครัวคุณเจริญ ไทยงาม 2 ถุง  10. ครอบครวัคณุส าเนยีง  รตันไสววงศ ์2 ถุง   
     11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,500 บาท  12. คุณวันทนา   เอ้าเจริญ 500 บาท 
     13. คุณเสาวณี  ทรัพย์มนทูวี 2 ถุง     14. คุณวันลภ   วงษ์แก้ว 1,000 บาท 
     15. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง 500 บาท  16. คณุประนอม   เอีย่มสะอาด 300 บาท 
     17. ครอบครัวคุณเมธ-ีคุณนวรัตน์ หัวใจ 500 บาท  18. คุณวิภา   ผลอุดม 2 ถุง 
     19. คุณสุกัลยา  พวงสมัย 500 บาท  20. คุณสมหมาย   ทรัพย์มนูทวี 2 ถุง 
     21. คุณสุทร   พยนต์เลิศ   1 ถุง  22. ผลพันธุ์ปลา 1,000 บาท 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม (สาย)  เป็นเงิน 2,124 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 3,030 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 810 บาท 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 3 ราย คือ  
1. โรซา สุภาพ  ยุ่นประยงค์  หมายเลขสมาชิก 37  สายคุณชุดาพร 
2. กาทารีนา โสมนัส  จันทร์เกตุ หมายเลขสมาชิก 562  สายคุณบุญมี 
3. มารีอา มาลี   ธุถาวร  หมายเลขสมาชิก 1358  สายแปดริ้ว 
**(ฉลวย+อบุล+สภุาพ/ ครบ 3 รายแล้ว ขอเชิญสมาชิกช าระเงินตามหวัหน้าสายครบั)** 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันพุธที่ 12 ตุลาคม งดมิสซาค่ า เนือ่งจากพระสงฆแ์ขวงหวัไผเ่ขา้เงยีบ 
2. วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม  
  2.1 เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มฉลองวดัมารดาพระศาสนจกัร นครนายก  เวลา 10.30 น. 
 2.2 ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
 2.3 เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มมิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระมหาชยั เนนิกลม    
           (เวลา 19.00 น. เริ่มสวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พิธมีสิซา) 
3. วันอาทติยท์ี ่16 ตลุาคม เนินคู-้กระพังบอน ขอเชิญพี่น้องที่สนใจทุกท่าน ร่วมแบ่งปัน

พระวาจา เวลา 18.30 น. ที่อาคารเพ่ืองานอภบิาลและแพรธ่รรม 
4. วันเสารท์ี ่ 22 ตลุาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระนจิจานเุคราะห์ 

เนินคู-้กระพังบอน (เวลา 19.00 น. เริ่มสวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พิธมีสิซา) 
5. วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม เป็นวันแพร่ธรรมสากล หลงัมสิซาสาย พวกเราจะออกเยีย่ม

ผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย เชญิชวนพ่ีนอ้งมสีว่นรว่มในการออกเยีย่มครัง้นี ้โดยน าขา้วสาร และ
อาหารแหง้มาเปน็ของถวาย 

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

7. เชิญชวนผู้ปกครองส่งลูก-หลาน เยาวชนหญิงคาทอลิก ที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น ป.6 ขึ้นไป 
เข้าร่วมสัมผัสชีวิตค่ายกระแสเรียก “รักกางเขนจันท์” ที่บ้านสวนมารีย์ ปราจีนบุร ี
ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 ตุลาคม ติดต่อได้ที่คุณพ่อ หรือ ซิสเตอร์ 

8. วันอาทติยท์ี ่30 ตลุาคม หลงัมสิซาสาย วดัจะท าพิธโีปรดศลีลา้งบาป ผูป้กครองทา่นใดทีป่ระสงค์
จะน าบตุร-หลานมาลา้งบาป โปรดแจง้ไดท้ีธ่รุการวดั พรอ้มทัง้เอกสาร  

เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 29 เทศกาลธรรมดา   เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 


