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“ด้วยการยืนหยัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 21:5-19 
 ขณะนั้น บางคนให้ข้อสังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแตง่อยา่งงดงาม พระเยซเูจา้
จึงตรัสว่า “สักวันหนึ่ง ทุกสิง่ทีท่่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย” เขาจงึทลูถาม
พระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร  และมเีครือ่งหมายใดบอกวา่เหตกุารณน์ี้
กําลังจะเกิดขึ้น” 
 พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได ้หลายคนจะอา้งนามของเรา 
พูดว่า “ฉันเป็นพระคริสต์” และ “เวลากําหนดมาถึงแล้ว” อยา่ตามเขาไป เมือ่ทา่นทัง้หลายไดย้นิ
ข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏวิัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จ าเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยงั
ไม่ถึงวาระสุดท้าย” แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชาติหนึ่งจะลุกข้ึนต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง 
อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่งแผ่นดินไหว โรคระบาดและความอดอยาก
อย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่
จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า 
 แต่ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น เขาจะจับกุมท่าน จะเบยีดเบียนทา่น จะนําทา่น
ไปไต่สวนในศาลาธรรม และจะจองจําทา่นในคุก เขาจะนําทา่นไปยนืต่อหน้ากษัตริย์และ     
ผู้ว่าราชการเพราะนามของเรา และนี่จะเปน็โอกาสให้ท่านเปน็พยานถึงเรา จงตัดสินใจว่า
ท่านจะไม่หาคาํแก้ตัวไว้ก่อน เราจะให้คําพูดและปรีชาญาณแก่ท่าน ซึ่งศัตรูของท่าน   
จะต้านทานหรือโต้แย้งไมไ่ด้ บดิามารดา พี่น้อง ญาติและมิตรสหายจะทรยศต่อทา่น บางท่าน
จะต้องถูกประหารชีวิตด้วย ท่านทัง้หลายจะเป็นที่เกลียดชังของทุกคนเพราะนามของเรา      
แต่เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้แต่เส้นเดียว ด้วยการยืนหยัดมั่นคงทา่นจะรักษา
ชีวิตของท่านไวไ้ด้” 

 
 

 
พี่น้องที่รัก 
 ระหว่างวันท่ี 12-30 ตุลาคม ท่ีผ่านมา มีเหตุการณ์ส าคัญยิ่งเกิดขึ้นในพระศาสนจักร
คาทอลิกแห่งประเทศไทย นั่นคือ มีการประชุมสหพันธ์สภาบิชอบ (พระสงัฆราช) แหง่เอเชยี    
ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมบีชิอบ (พระสังฆราช) ประมาณ 200 องค์ จาก 29 ประเทศ 
และถือโอกาสนี้ ฉลอง 50 ปี การสถาปนาสหพันธ์ สภาพระสังฆราช แหง่เอเชยี (FABC) ด้วย 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอวยพรพระสังฆราชทุกองค ์ ท่ีเข้าประชุม และเชื้อเชิญ
บรรดาคริสตชนฆราวาส โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวได้ต่ืนตัว มีอุดมการณ์ มีความตระหนกั      
มีความร้อนรน และพากเพยีร กา้วเดินไปด้วยกนั ชว่ยกนัปรบัปรงุ และพฒันาพระศาสนจกัรท้องถิน่ 
(สังฆมณฑล) ต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เสวนากับเพื่อนพี่น้องชาวเอเชียด้วยกัน และเป็น
พระศาสนจักรท่ีแท้จริงส าหรับคนยากจน 
 ในช่วงท้ายๆของการประชุม บรรดาพระสังฆราช ยังมุ่งมั่นต้ังใจจะกลับไปเอาใจใส่
เรื่องสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการอบรมสามเณร ตามบริบทของทวีปเอเชีย และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และจะเน้นงานอภิบาลครอบครัวมากขึ้น 
 เชิญชวนพี่น้องภาวนาเพื่อสิ่งต่างๆท่ีเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ จะได้ถูกน าไปปฏิบัติ
ด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร อดทน ภายใต้การน าของพระจิตเจ้า 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2022 

วนัเสารท่ี์ 12 พฤศจิกายน (มิสซาระลึกถึงผูล่้วงลบัท่ีสสุาน) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ีดศีร+ีคณุชยัณรงค+์คณุขจติศกัดิ+์คณุภรูณิฐั      
ดศีร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัดิ-์คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์            
ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มสําอาง+ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+ 
คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร+ี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 (ครบ 3 ป)ี+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+        
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 ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญตั+ิยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน (ครบ 3 ป)ี+กาทารนีาโสมนสั+
รอ็คธนัวา+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจยีน+             
อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+              
ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ียอแซฟชชูาต+ิ       
ออกสัตนิวชิา+อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาตพิีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+โทมสัสมนกึ พรงาม+ฟลิปิเกสร+อกัแนสกมิซอย+ยาโกเบสทุธ+ิสตเีฟนวฒันา+ยอแซฟปวณี+             
ลซูอีาสภุา+ญาตพิีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+           
เยโนเวฟากมิฮง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+  
เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+ซิลแวสแตร์ประสทิธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนตป์ระสาท+  
ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+          
ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทกุ
ดวง+ยอแซฟวิมล พรมสาร (ครบ 7 วัน)+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ี    
เอากสุตนิโนววิฒัน+์วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 13 พฤศจิกายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+             
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์   ดศีร ี
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุส าราญ-
คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอไุร  พรมสาร และลกูหลาน+ฟรงัซสิโก สาโรจน์ อธวิทิวสั+      
คณุอรสิรา งามศรทัธา 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+       
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+
ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+           
เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และ
เสรมิสกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+   
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่ออ่งสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+               
เอากสุตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+ 
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เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+                  
มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนทิ+คณุพอ่บญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+            
มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบญุเทยีน+        
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจ าลอง+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+               
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้                 
โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+อากสุตโินอบุล  พรมสาร+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+       
ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัสมนกึ พรงาม+          
ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกลูรุง่เรอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาทาก+ี       
เปาโลด า+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรเสนาะ+มารอีาเสยีง+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+           
อนันามว้น+มารอีาบญุชว่ย+มารอีาช าเรอืง+ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสทุศัน์+           
ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+มอนกิาชญัญาพนัธ+์มารอีาส ารวย  โตศริ+ิซมีอนมนู+โรซาสายบวั+
ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่องตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+                    
เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+ฟรงัซสิโกคุม้+เอลซิาเบธอาร+ียอแซฟทอง+            
แบรน์าแดต็สมวงศ+์ญาตพิีน้่องตระกลูพมูการยช์า่ง และอธวิทิวสั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+     
เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
คาธารีนาส าเนียง บญุเสริม (ครบ 3 ปี)+ยอแซฟวมิล พรมสาร+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้
เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ีเอากสุตนิโนววิฒัน์+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+                   
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤศจิกายน (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สขุส าราญ    
เพือ่พีน่อ้งทกุครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา  ยุน่ประยงค ์
อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+          
เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม  และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้
ทกุดวง+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 ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+ยอแซฟเวา้+เซซลีอีาเหรยีญ+เปโตรกมิไล+้ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเตด็+         
อากาทากิม๊+เยโนเวฟาทองด+ียอแซฟพกุ+เปาโลรุง่+ยอแซฟออน+ยอแซฟยรู+เทเรซาฉว+ีฟรงัซสิสาลี+่
เทเรซาอมัพร+อดุม ศริริตัน+์วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+                    
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...โทมสัประชา หนงูาม+ยอแซฟณฐัวฒุ ิ
ออ่งจรติ+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...สเตฟาโนด าร ิจนัทรเ์กต+ุ   
มารอีาวรรณาภรณ ์วงษแ์กว้+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน มสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน 
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เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สมโภชพระเยซูเจา้ กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน (ค่ า)  เป็นเงิน 3,320 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน (สาย)  เป็นเงิน 2,937 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 2,324 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 825 บาท 

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

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

2. เชญิพีน่อ้งรว่มท าบญุกองทนุสามเณราลยัแสงธรรม โอกาส 50 ป ีบา้นเณรแสงธรรม เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนนุ การอบรม
สามเณรใหญ ่ เปน็พระสงฆ ์ ท าบญุไดท้ีก่ลอ่งรบับรจิาค  หรอืรบัซองทีห่นา้วดั 

3. วันเสารท์ี ่19 พฤศจกิายน 
3.1 เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดัแมพ่ระถวายองค ์มซู ู เวลา 10.30 น. 
3.2 เชญิชวนพีน่อ้งรว่มมสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน (เวลา 19.00 น. สวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พธิมีสิซา) 

* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจ าเดอืนตลุาคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน  47,230 บาท   ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  1,250  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าเดอืนตลุาคม 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 5,510 บาท  ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน 196 บาท 
หมายเหต ุ : หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลส าหรบังานกจิกรรม และโครงการของ
สภาฯ  (เขา้วัด 33,061+1,250+3,857+196 บาท    เขา้สภาอภบิาล 14,169+1,653 บาท) 

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่ 2 ราย คือ  
1. มารีอา มยุรี   ปิ่นสุวรรณ์   หมายเลขสมาชิก 1893  สายแปดริ้ว 
2. เทเรซา อัจฉราวรรณ   วงษ์แก้ว  หมายเลขสมาชิก 1894  สายคุณชดุาพร 
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4. วันอาทติยท์ี ่ 20 พฤศจกิายน  เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดัอสัสมัชญั พทัยา  เวลา 10.30 น. 
5. วันเสารท์ี ่26 พฤศจกิายน 
5.1 เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดัพระผูไ้ถ ่เสาวภา  เวลา 10.30 น. 
5.2 ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสวา่ง 
6. วันอาทติยท์ี ่27 พฤศจกิายน  
6.1 ขอเชญิคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 ประชมุรว่มกนั เวลา 13.00 น.        

ณ อาคารอนบุาล โรงเรยีนประชาสงเคราะห ์
6.2 เนินวัด ขอเชิญพี่นอ้งที่สนใจทุกท่าน ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 18.30 น. ที่อาคาร

เพื่องานอภบิาลและแพรธ่รรม 
ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 3) 

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 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

ประกาศการช าระค่าเชา่ 
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 


