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สมโภชนักบญุทั้งหลาย 

พระวาจาประจําสัปดาห์ 

“จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะ บ าเหน็จรางวลัของท่านในสวรรค์น้ันยิ่งใหญ่นัก” 
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 5:1-12ก 
 เวลานัน้ พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อ
ประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเร่ิมตรัสสอนว่า 
 “ผู้มีใจยากจน ย่อมเปน็สุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ผู้เปน็ทุกข์โศกเศร้า 
ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รบัการปลอบโยน ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รบั
แผ่นดินเปน็มรดก ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม ผู้มีใจเมตตา 
ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา ผู้มีใจบริสทุธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะไดเ้หน็พระเจา้ 
ผู้สร้างสันต ิ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อวา่เป็นบุตรของพระเจ้า ผู้ถูกเบียดเบียนขม่เหงเพราะ
ความชอบธรรม ยอ่มเปน็สขุ เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ปน็ของเขา  ท่านทัง้หลายยอ่มเปน็สขุ เมือ่ถกูดหูมิน่ 
ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา   จงชืน่ชมยนิดเีถดิ เพราะบ าเหนจ็รางวลัของทา่นในสวรรคน์ัน้ยิง่ใหญน่กั”  

 
 

 
สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน เดือนนี้พระศาสนจักรให้ เราระลึกถึ งผู้ล่ วงลับ 

(ตลอดเดือนพฤศจิกายน) 
 ชีวิตมนุษย์ยืนยาวเพียงแค่ต้นหญ้า ออกดอกงอกงามอยู่เพียงชั่วประเดี๋ยว 

แล้วก็เหี่ยวเฉาร่วงโรยสิ้นสุดไป เหมือนต้องลมก็ปลิวกระจายไป 
 ไฉน มนุษย์จึงคิดจะมีชีวิตยืนยาว คิดคน้หาอาหารและยาอายวุฒันะ กะจะตอ่ชวีติ

ให้ยืดยาวไปอย่างหาที่สุดมิได้ แต่พันวันของมนุษย์ก็เท่ากับแค่หนึ่งวันของพระเจ้า 
 อันที่จริง พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ โดยเฉพาะจิตวิญญาณให้เป็นอมตะ นิรันดร 

มนุษย์จึงควรคิดคํานึงถึงชีวิตทางด้านฝ่ายจิต มิใช่คิดถึงแต่ชีวิตทางฝ่ายกายนี้เท่านั้น 
พวกเราช่วยเขาเหล่านั้นได้ด้วยค าภาวนา โดยเฉพาะค าภาวนาในพิธีบูชามิสซา 

ค าภาวนาและการท าพลีกรรมเป็นพิเศษให้ท่านเหล่านั้น เราเป็นพระศาสนจักรท่ีก าลัง
เดินทางแสวงบุญอยู่ ในโลกนี้  เป็นสหพันธ์นักบุญเดียวกัน (หรือปัจจุบันใช้ค าว่า 
"ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักด์ิสิทธิ์")  พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน ภาวนาเพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เพื่อว่า สักวันหนึ่ ง เราจะได้อยู่ร่วมเป็นหนึ่ง เ ดียวกันใน
พระอาณาจักรของพระบิดาของเราทั้งหลาย  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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นักบุญเปาโลสั่งสอนให้ เรากลับกลายเป็นแบบเดียวกับบรรดาผู้ศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย 
นี่หมายถึงการเติบโตอย่างเต็มที่ในแบบท่ีพระเจ้าทรงต้องการจากเรา นักบุญท่ีแท้ต้องเป็น
ผู้ศักด์ิสิทธิ์ พวกเขาไม่ได้คิดว่าตนศักด์ิสิทธิ์และไม่คาดหวังให้คนอื่นมาป่าวประกาศว่า
พวกเขาศักดิ์สิทธิ์ ความศักด์ิสิทธิ์ของพวกเขาซ่อนอยู่ในหน่วยรวมท้ังหมดของความสัมพันธ์
ท่ีพวกเขามีต่อพระเจ้า ต่อเพื่อนพี่น้อง และต่อสิ่งสร้างท้ังปวง พวกเราควรเดินตามรอยเท้า
ของท่านเหล่านั้นจนกว่าจะบรรลุถึงความเป็นนักบุญด้วย 

 
ขอพระเจ้าอวยพร 

คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2022 

วนัเสารท่ี์ 5 พฤศจิกายน (มิสซาระลึกถึงผูล่้วงลบัท่ีสสุาน) 
สขุสําราญ 
เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ีดศีร+ีคณุชยัณรงค+์คณุขจติศกัดิ+์คณุภรูณิฐั      
ดศีร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัดิ-์คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์            
ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มสําอาง+ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+ 
คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร+ีครอบครวัวงษแ์กว้+ครอบครวัจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนงูาม 
อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+           
ฟรงัซสิเสนาะ+เปาโลเทยีนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+มคีาแอลตี+๋อกัแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติ+     
เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาต+ิอนัเดรสมชยั+ลชูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+       
โทมสัประยงค+์มารอีาลําเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ย.บปัตสิตน์ยิม+             
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารอีาประยงค+์เทเรซาสนุยี+์มารอีาอนงค+์มารอีาจําป+ีเทเรซามาล+ี       
มารอีาวภิาพร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์  
มคีาแอลฤทยั+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์
ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญตั+ิยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+กาทารนีาโสมนสั+รอ็คธนัวา+คณุพอ่เกโก+
พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+          
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+ 
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เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ียอแซฟชชูาต+ิออกสัตนิวชิา+อานาสตาเซยีประวตั+ิ           
เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพิีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัสมนกึ พรงาม+          
ฟลิปิเกสร+อกัแนสกมิซอย+ยาโกเบสทุธ+ิสตเีฟนวฒันา+ยอแซฟปวณี+ลซูอีาสภุา+ญาตพิีน่อ้งตระกลู   
วเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+
อนันาพว่ง+ฟลิปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟลิปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+    
กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกลุ+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+   
มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ+์อนันานอ้ย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบญุธรรม+เปโตรสมพล+      
มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+            
เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั วงษแ์กว้+เปาโลโห+    
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+
ซิลแวสแตร์ประสทิธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนตป์ระสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+           
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกสโ์ตชนะ+มาการีโอประดงั+      
ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 6 พฤศจิกายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+             
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์   ดศีร ี
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุสาํราญ-
คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอไุร  พรมสาร และลกูหลาน+ฟรงัซลิโก สาโรจน์ อธวิทิวสั+      
คณุอรสิรา งามศรทัธา 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+
ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลาํพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+           
เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และ
เสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+   
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่ออ่งสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+                
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เอากสุตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+
เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+                  
มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนทิ+คณุพอ่บญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+            
มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+        
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนุยี+์          
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ี
และหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบญุลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+     
อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+         
อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบญุลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ+์          
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+               
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้                 
โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+อากสุตโินอบุล  พรมสาร+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+       
ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ลอเรนซป์รชีา+          
ยอแซฟน้อม+อนันาเพีย้น+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนงค+์เปโตรวชิยั+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูหน่ายคอน  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกลูรุง่เรอืง 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาทาก+ีเปาโลดาํ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรเสนาะ+มารอีาเสยีง+
ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+               
มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อนันามว้น+มารอีาบญุชว่ย+มารอีาชาํเรอืง+ยวงเตีย้ม+
มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสทุศัน์+ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มอนกิาชญัญาพนัธ+์                    
อกัแนสจนัทรฉ์าย+มารอีาสายฝน+คามลิโลชรญัธร+มารอีาสาํรวย  โตศริ+ิซมีอนมนู+                 
โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
สเตฟาโนสาํรวย+เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+           
เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรประสงค ์ตณัยะกลุ+
อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+      
เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบ๊วย+      
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ยายสาว  เสาวกลุ+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ+์          
อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบญุธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์     
เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+
อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั วงษแ์กว้+ยอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+                  
ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิกิโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ ์ 
สมบรูณ์นติย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบรูณ์นติย ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+    
เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+ยาโกเบชอุม่+อากาทาไน่จี+้เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+
เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ย.บปัตสิตน์ทิา+เทเรซาบญุชอบ+ยออากมิทนิพร+อากาทาจาํเนยีร+        
เทเรซาสมนกึ+ฟรงัซสิโกคุม้+เอลซิาเบธอาร+ียอแซฟทอง+แบรน์าแดต็สมวงศ+์ญาตพิีน้่องตระกลู
พมูการยช์า่ง และอธวิทิวสั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาสาํรวย+
ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+         
วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ท่ี 6 พฤศจิกายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สขุส าราญ    
เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา  ยุน่ประยงค ์
อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+  
เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม  และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบั
ไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+
ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ม.มกัดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+
เปาโลสเุทพ+เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟลิปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+     
พอ่บา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอีย่มสะอาด+ยวงชายกลาง ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็ บญุเสรมิ+
ญาตพิีน่อ้งผูล้ว่งลบั+ราฟาแอลหริญั+มารอีาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+ยวงเลก็+       
ยอแซฟคําผดั+นโิคลสัยรรยง+เยโนเวฟาประยรู+ออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+              
ม.มกัดาฯกมิก+ี มารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+ซรีลิสมาน+มาทลิดาเตา้เลีย๊บ+มาการโีอประดงั+          
ญาตพิีน่อ้งตระกลูบญุชสูวสัดิ ์และกอบโกย ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ฟลิปิเลก็  หนงูาม+เปโตรชม+   
มารอีาปรางค+์ม.มกัดาฯแพร+เปาลาประยรู+เปโตรอัน๋+โรเบริต์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+               
เอากสุตนิโนประโยชน+์มอรสิกมิซวั+ยอแซฟจรญั+มารอีาทองอยู+่เอากสุตโินสรุนิทร+์                    
เยโนเวฟาเยีย่ม+ซรีลิธรีะ+ศรินิชุ+เปโตรสามารถ+สเตฟาโนสํารวย+ญาตพิีน่อ้งตระกลูไหลไผท่อง ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟเวา้+เซซลีอีาเหรยีญ+เปโตรกมิไล+้ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+       
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เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า  สปัดาหท์ี่ 33 เทศกาลธรรมดา เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,937 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 2,911 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 1,225 บาท 

ตารางมสิซาประจําวนั 
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน มิสซาหน้าศพ เวลา 19.30 น. 

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ํา *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ํา *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน มิสซาค่ํา เวลา 19.00 น. อุทิศให้...สเตฟาโนด าร ิจนัทรเ์กต+ุ   
มารอีาวรรณาภรณ ์วงษแ์กว้+โทมสัประชา หนงูาม+ยอแซฟณฐัวฒุ ิออ่งจรติ+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน มิสซาค่ํา เวลา 19.00 น. อุทิศให้.....โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน มสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. ทางวัดมเีจา้หนา้ทีป่ระจําตรงจดุประชาสมัพนัธ ์และรบัสมคัร โครงการ Run for the New Church 2023 

บริเวณทางเข้าตลาดนัด ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่จุดรับสมคัรบรเิวณหนา้วดั     
(เฉพาะวันอาทติย)์ ส าหรบัวนัธรรมดา ตดิตอ่ไดท้ีธ่รุการวัด (099-0165040) และ ธรุการโรงเรยีน
ประชาสงเคราะห ์(038-079983) 

2. วันนี้ (อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน) ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น.      
ณ ห้องประชุมอาคารอนบุาลโรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

ยอแซฟเตด็+อากาทากิม๊+เยโนเวฟาทองด+ียอแซฟพกุ+เปาโลรุง่+ยอแซฟออน+ยอแซฟยรู+เทเรซาฉว+ี  
ฟรงัซสิสาลี+่เทเรซาอมัพร+อดุม ศริริตัน+์วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+ วญิญาณในไฟชําระ+  
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  
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3. วันองัคารที ่8 - พธุที ่9 พฤศจกิายน งดมสิซาค่ํา เนือ่งจากพระสงฆเ์ขา้เงยีบ 
4. วันเสารท์ี ่12 พฤศจกิายน 
4.1 เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดัพระครสิตราชา ปะตง  เวลา 10.30 น. 
4.2 เชญิชวนพีน่อ้งรว่มมสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน (เวลา 19.00 น. สวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พธิมีสิซา) 
5. เชญิพีน่อ้งรว่มท าบญุกองทนุสามเณราลยัแสงธรรม โอกาส 50 ป ีบา้นเณรแสงธรรม เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนนุ การอบรม

สามเณรใหญ ่ เปน็พระสงฆ ์ ท าบญุไดท้ีก่ลอ่งรบับรจิาค  หรอืรบัซองทีห่นา้วดั 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (คร้ังที่ 3) 
ระหว่าง นายคมสัน  แก้วตา บุตรของ นายฉลอง และ นางณฏัฐ ์  แกว้ตา สมรสกับ เทเรซา 
สุภาภรณ์   สิริสิงห บุตรีของ ยอแซฟ สนัตสิขุ และ  นางสกุลัยา  สริสิงิห ทัง้สองประสงคจ์ะเขา้สูพ่ธิี
สมรส ในวันเสาร์ที่  12 พฤศจิกายน เวลา 15.00 น. ณ วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ ่

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (คร้ังที่ 2) 
ระหว่าง นายธนวัฒน์  ช่อบัวทอง บุตรของ นายสมปอง และ นางอรทยั  ชอ่บวัทอง สมรสกับ 
วิคตอรีอา จุฑาทิพย์  โพธิ์สุวรรณ บุตรีของ ยวงบอสโก เพิม่เกยีรต ิ โพธิส์วุรรณ และ  เทเรซา รว ิ 
ทองประพันธ์ ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่  19 พฤศจิกายน          
เวลา 11.30 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขดัขวาง กรณุาแจ้งที่คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

ประกาศการชําระค่าเชา่ 
มสิซงัโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ (ภาคจนัทบรุ)ี จะจดัสง่เจา้หนา้ทีม่าเพือ่ท าสญัญาสทิธกิารเชา่ และสญัญาเชา่ 
เขตวดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ ่ตัง้แตว่นัองัคารที ่6 ถงึ วนัศกุรท์ี ่9 ธนัวาคม    เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ อาคาร 72 ป ีประชาสงเคราะหร์ว่มใจ  
ผูเ้ชา่ตอ้งนําบตัรประชาชน มาประกอบการทําสญัญา และลงนามดว้ยตนเอง   
 โดยช าระคา่เชา่ทีด่นิ 775 บาท / ไร ่ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี ้
 วนัองัคารที ่6 ธนัวาคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่1 
 วนัพธุที ่7 ธนัวาคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกขีห้นอน หมู ่2 และหมู ่3 
 วนัพฤหสับดทีี ่8 ธนัวาคม รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลทา่ขา้ม 
 วนัศกุรท์ี ่9 ธนัวาคม  รบัช าระผูเ้ชา่ทีด่นิเขตต าบลโคกเพลาะ ต าบลหนองตนีนก  
     ต าบลสบิเอด็ศอก ต าบลสระสีเ่หลีย่ม และเขตทีด่นิอืน่  ๆ
ขอให้ท่านมาตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้เช่า หากปรากฏว่า ชื่อ-นามสกุล และจาํนวนเนื้อที่ของ
ท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ท่านติดต่อขอแก้ไข โดยทําเป็นคําร้องตาม
แบบฟอร์มที่กําหนดยืน่ต่อเจ้าอาวาสของวัด เพื่อตรวจสอบหลกัฐาน 


