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“จ ำเป็นต้องอธิษฐำนภำวนำอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 18:1-8 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์ เพ่ือสอนว่า
จ าเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย 
 พระองค์ตรัสว่า “ผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่ง เขาไม่ย าเกรงพระเจ้าและ
ไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด หญิงม่ายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วย นางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่า
พูดว่า “กรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิด” ผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมท าตาม  
ที่นางขอร้องจนเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จึงคิดว่า “แม้ว่าฉันไม่ยําเกรงพระเจ้าและ
ไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด แต่เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาทําให้ฉันรําคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับ
ความยุติธรรม เพ่ือมิให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลา”” 
 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคําที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนั้นพูดซิ แล้วพระเจ้าจะ
ไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ท้ังวันทั้งคืนดอกหรือ  พระองค์
จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ เราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่
เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ”  

 
 

 
พ่ีน้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงสอนเราวา่ จ าเปน็ตอ้งอธฐิานภาวนาอยูเ่สมอโดยไมท่อ้ถอย 

ไม่ว่าในเรื่องใดมนุษย์สามารถบรรลุเป้าหมายมิใช่เพียงก าลังของตนเองเท่านั้น แต่จ าเป็น
อาศัยพระหรรษทานความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วย การอธิฐานภาวนาเป็นการยกจิตใจ
ขึ้นหาพระเจ้า ด ารงตนในความรักต่อพระองค์ และเป็นหนึ่ง เดยีวกบัพระองคอ์ยา่งใกลช้ดิ 
การอธิฐานภาวนามีความหมายและปรากฏเป็นจริง เมื่อเราได้พยายามออกแรงท า
ส่วนของเราให้ดีที่สุด เพ่ือแสวงหาและท าตามพระประสงค์ของพระเจ้า “การอธิษฐาน
ภาวนาคือน้ ามันท าให้ตะเกียงแห่งความเชื่อของเราลุกโชนอยู่เสมอ” (นักบุญเทเรซา
แห่งกัลกัตตา) 

บทอ่านแรก ในการเดินทางสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสญัญา โมเสสไดข้ึน้ไปบนเนนิเขา 
กางแขนออกอธิษฐานภาวนา ท าให้โยชูวามีชัยชนะเหนือศัตรู อาวุธทรงอานุภาพของ
ชาวอิสเราเอลคือการอธิษฐานภาวนา  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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บทอ่านที่สอง เปาโลได้เตือนทิโมธีให้มั่นคงเข้มแข็งในความเชื่อและกระแสเรียก
ของตนในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า โดยย้ าให้ระลึกถึงค าสอนและข้อความเชื่อซึ่ง
ได้รับการสั่งสอนเวลาเป็นเด็ก  เราเช่นเดียวกันควรสัตย์ซื่อต่อพระเยซูเจ้าและกระแสเรยีก
ของตนในฐานะคริสตชน แม้ในท่ามกลางอุปสรรคและความยากล าบาก 

พระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงเตือนศิษย์ของพระองค์ถึงความจ าเป็นของการ
อธิษฐานภาวนา พวกเขาต้องอธิษฐานภาวนาด้วยความเพียรทน โดยไมท่อ้ถอยหรอืสิน้หวัง 
เพราะการอธิษฐานภาวนาไม่หยุดหย่อนชนะทุกสิ่งและเปลี่ยนทุกอย่างได้ พระเจ้าทรง
สดับฟังค าอธิษฐานภาวนาของเราเสมอ และค าอธิษฐานภาวนาของเราต้องออกมาจาก
หัวใจแห่งความเชื่ออย่างจริงใจ 
 
 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย  

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 16 ตุลาคม 2022 

วนัเสารท่ี์ 15 ตลุาคม (มิสซาเดือนแม่พระวดัน้อยแม่พระมหาชยั เนินกลม) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+          
คุณขจิตศักดิ+์คุณภูริณัฐ ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคณุทนงศกัดิ-์
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค+์ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+     
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกลัยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มักดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วิมล+ยอแซฟประสิทธ์ิ+เปาโลเชาวลิต+          
ยากอบประพรึก+ฟรังซสิเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี+๋      
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสจุิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+      
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรญู+โทมัสประยงค์+                
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มารีอาลาํเจยีก+ฟรังซสิกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปตสิต์นยิม+          
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค+์เทเรซาสนุีย์+มารีอาอนงค+์             
มารีอาจาํปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+           
มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทัย+ฟลิิปนิรันดร์+
เปาโลเลีย่ม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+            
ฟรังซสิโกผัน+เทเรซาบญัญัต+ิยอห์น บัปตสิต์กาลนาน+กาทารีนาโสมนัส+          
ร็อคธันวา+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรงัซิส สมเดช+เอากุสตนิโนรอด+
โรซาเจยีน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวลิ+      
เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+
มารีอาบรรจง+เปโตรบุญม+ียอแซฟชูชาต+ิออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวัติ+   
เทเรซาวิไลลักษณ+์ญาตพิี่นอ้งตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+        
บอนีฟาสประทุม  เสริมสกลุ+ญาติพีน่้องผู้ล่วงลบั+โทมัสสมนึก พรงาม+ฟลิิปเกสร+
อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+ สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวณี+ลซูีอาสุภา+ญาติพี่น้อง
ตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลบัไปแล้วทุกดวง+วญิญาณผูล้ว่งลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 16 ตุลาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์      
ปรชัญกุล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คณุสุพ ีอยูบ่าง+        
ครอบครวัคุณวนิัย-คุณสุรตัน์   ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+     
ครอบครวัสดีาสมุทร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุส าราญ-คุณเฉลยีว  
หวัใจ+ครอบครวัคุณประนอม  คเูอนิ+ครอบครวัคณุชวลติ  วทานิยานนท+์
ครอบครวัคณุอุไร  พรมสาร และลกูหลาน+โมทนาคณุแมพ่ระ+คณุประเดมิ  กอบโกย 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลู     
ไหลไผท่อง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+               
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ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+         
เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+       
เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+                 
ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+          
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+
ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+             
คุณพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพอ่สนิท+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 ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ        
สดีาสมุทร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูล
แสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+           
ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ+์อนันาเพีย้น+           
ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+            
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+                
ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เทเรซาบุญชอบ 
เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไล่ใช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+
เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงข า+มารอีาลว้น+ลูโดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+            
ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ย.บปัตสิตนิ์ทา+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+     
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เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+              
เทเรซาปราณ+ีโรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+     
โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+     
เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิตส์ทิธนิันท+์อทิธพิงษ+์            
เปาโลธวชัชยั+อากุสตโินอุบล  พรมสาร+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สุข+
ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+             
เบเนดกิตจ์ิน๊อยู+่อกัแนสเป้า+โทมสัสมนึก พรงาม+ลอเรนซป์รชีา+ยอแซฟน้อม+
อนันาเพีย้น+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านงค+์เปโตรวชิยั+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูหน่ายคอน ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ท่ี 16 ตุลาคม (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+      
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาตพิี่น้องตระกูล     
เรือนงาม  และทองเหลือง ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+      
ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคลา้ย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+   
ยวงถวลิ+การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯ อาํนวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+
เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบญุเรือน+ยอแซฟประทวน+     
พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากลุ+           
มารีอาหญิงเล็ก บญุเสริม+ญาติพีน่้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+           
ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+ยวงเลก็+ยอแซฟคําผดั+ยากอบประพรกึ  ขมเลก็ (ครบ 2 ป)ี
+วิญญาณผู้ล่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถงึ  
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เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ท่ี 30 เทศกาลธรรมดา   เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,856 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 2,232 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 240 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพุธที่ 19 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมัสประชา หนูงาม+            
ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....สเตฟาโนด าร ิจนัทรเ์กต+ุ
มารีอาวรรณาภรณ์ วงษ์แก้ว+โทมสัสมนกึ พรงาม+ฟิลิปเกสร (ครบ 19 ปี)+        
อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+                  
ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม มิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระนจิจานเุคราะห ์เนนิคู-้กระพงับอน 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่ 3 ราย คือ  
1. มารีอา พิกุล  สุนทรวิทย์  หมายเลขสมาชิก 1890  สายคุณชนินทร์ 
2. เปโตร ชูชาติ   ผิวจันทร์  หมายเลขสมาชิก 1891  สายคุณชุดาพร 
3. อากาทา ละอองทิพย์   ขมเล็ก หมายเลขสมาชิก 1892  สายคุณชุดาพร 
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
1. แปร์เปตูอา ล าดวน แพงไพรี  หมายเลขสมาชิก 517  สายคุณชุดาพร 
**(โสมนัส+มาลี+ล าดวน ครบ 3 รายแล้ว ขอเชิญสมาชิกช าระเงินตามหวัหน้าสายครบั)** 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. วันนี ้ (อาทติยท์ี ่ 16 ตลุาคม) เนินคู้-กระพังบอน ขอเชิญพี่น้องที่สนใจทุกท่าน  

ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 18.30 น. ที่อาคารเพ่ืองานอภบิาลและแพรธ่รรม 
2. วันเสารท์ี ่ 22 ตลุาคม เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระนจิจานเุคราะห์ 

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

ผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วย เชญิชวนพ่ีนอ้งมสีว่นรว่มในการออกเยีย่มครัง้นี ้โดยน าขา้วสาร และ
อาหารแหง้มาเปน็ของถวาย 

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

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

6. วันเสารท์ี ่29 ตลุาคม  
 6.1 เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มฉลองวดัราชนิแีหง่สายประค าศกัดิส์ทิธิ ์บา้นสรา้ง  เวลา 10.30 น. 
 6.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาเดอืนแม่พระวัดนอ้ยแม่พระองคอุ์ปถมัภ ์เนินท่าข้าม 
      (เวลา 19.00 น. เริ่มสวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พิธมีสิซา) 
7. วันอาทติยท์ี ่30 ตลุาคม หลงัมสิซาสาย วดัจะท าพิธโีปรดศลีลา้งบาป ผูป้กครองทา่นใดทีป่ระสงค์

จะน าบตุร-หลานมาลา้งบาป โปรดแจง้ไดท้ีธ่รุการวดั พรอ้มทัง้เอกสาร  
 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 
ระหว่าง ดอมินิก ธันยกร  ธรรมอุปกรณ์ บุตรของ ดอมินิก ทรงศักด์ิ  ธรรมอุปกรณ์ และ 
เทเรซา ประภสัสร  กาญจนาภรณภ์ณัฑ์  สมรสกับ นางสาวฐิติญา  สุขเจริญ บุตรีของ นายพร 
และ  นางเสาวนยี ์ สขุเจรญิ ท้ังสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ ท่ี 5 พฤศจิกายน 
เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งที่คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


