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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 23:35-43 
 เวลานั้น ประชาชนยืนดูอยู่ที่นั่น ส่วนบรรดาผู้น าเยาะเย้ยพระเยซูเจ้าว่า 
“เขาช่วยคนอ่ืนให้รอดพ้นได้ ก็ให้เขาช่วยตนเองซิ ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้า
ทรงเลือกสรร” แม้แต่บรรดาทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย เขาน าเหลา้องุน่เปรีย้วเขา้มาถวาย 
พลางกล่าวว่า “ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิว ก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นซิ” มีค าเขียน
ไว้เหนือพระองค์ว่า “ผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิว” 
 ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน พูดดูหมิ่นพระองคว์า่ “แกเปน็พระครสิตไ์มใ่ชห่รอื 
จงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้นด้วยซิ” แต่อีกคนหนึ่งดุเขากล่าวว่า “แกไม่เกรงกลัว
พระเจ้าหรือที่มารับโทษเดียวกันกับท่านผู้นี้ สําหรับพวกเราก็ยตุธิรรมแลว้ เพราะเรารบัโทษ
สมกับการกระทําของเรา แต่ท่านผู้นี้มิได้ทําผิดเลย” แล้วเขาทูลว่า “ข้าแต่พระเยซู 
โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย เมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์” 
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์”  

 
 

 
“ข้าแต่พระเยซู....โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย” 

 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน อาทิตย์นี้พระศาสนจักรก าหนดให้เป็นวันฉลองสมโภช      
พระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล “กษัตริย์ผู้เป่ียมด้วยความรักและความเมตตา” 
 วันนี้บทอ่านจากหนังสือซามูเอล ฉบับท่ีสอง ย้ าเตือนกับเราทุกคนว่า “เราทั้งหลาย
เป็นสายเลือดเดียวกับพระเป็นเจ้า เราทุกคนคือลูกของพระองค์” พระองค์จะไม่ทรง
ทอดท้ิงเราให้โดดเด่ียวเดียวดาย พระองค์จะไม่ทรงยอมให้เราทนทุกข์เพียงล าพัง 
แต่พระองค์จะทรงเดินเคียงข้างเราเสมอ 
 บทอ่านท่ีสองจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโคโลสี  นักบุญเปาโล
เชิญชวนให้เราทุกคน “จงขอบพระคุณพระบิดาเจ้าด้วยความยินดี พระองค์โปรดให้เรา
เป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะอยูใ่นแสงสวา่ง มส่ีวนรับมรดกร่วมกับบรรดาผู้ศกัดิสิ์ทธิข์องพระเจา้” 
พระเยซูคริสตเจ้าทรงให้อภัยเราเสมอ หากเรารู้สึกส านึกในความผิดพลาดของเราบ่อย ๆ 
และพระองค์จะทรงประทานพละก าลังแก่เรา เพื่อให้เราเขม้แขง็ สามารถเอาชนะความไมดี่ไปได้  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 พี่น้องท่ีรัก การท าบาปบ่อย ๆ มักจะน าเราออกห่างพระเยซูเจ้าไปทีละนิด ๆ 
แต่การสารภาพบาปในความผิดพลาดของเราบ่อย ๆ มักจะน าเราเข้าไปใกล้ชิดพระเยซูเจ้า
มากขึ้น ๆ เราอาจไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบในสายตาของมนุษย์ เราอาจจะเป็นคนร้ายในสายตา
ของคนรอบข้าง เราอาจจะถูกคนอื่นมองเราในแง่ไม่ดี แต่พี่น้องท่ีรัก ไม่ว่าเราจะเป็นใคร 
หรือท าผิดพลาดอะไรมา พระองค์ไม่เคยต้ังค าถามกับเรา แต่พระองค์ทรงพรอ้มเสมอท่ีจะมอบ
ความรักแห่งการให้อภัยให้แก่เราทุกคน ขอเพียงแค่เรา “ส านึกผิดและกลับใจ” ขอให้
ความรักที่เรามีต่อพระองค์ จงดลบันดาลให้เราทุกคนมีก าลังใจในการด าเนนิชวีติด้วยความเชือ่
และด้วยพระหรรษทานของพระองค์เสมอ  
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2022 

วนัเสารท่ี์ 19 พฤศจิกายน (มิสซาระลึกถึงผูล่้วงลบัท่ีสสุาน) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+คุณขจิตศักดิ์+
คุณภูริณัฐ ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา       
ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+
ครอบครัวหนูงาม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+             
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารอีาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+
อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+    
มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสตน์ิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+           
มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนยี์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+      
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เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลมา้น+กาทารีนาชั้น+ยวงประสงค์+  
มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรนัดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+       
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผนั+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปตสิตก์าลนาน+กาทารีนาโสมนัส+
ร็อคธันวา+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+           
โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+
โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+   
เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวตัิ+เทเรซาวิไลลักษณ์+       
ญาติพี่น้องตระกลูวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลบัไปแล้วทุกดวง+โทมัสสมนึก พรงาม+เปาโลโห+     
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+
ซิลแวสแตร์ประสทิธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนตป์ระสาท+ยอหน์วมิล+ยอแซฟแดง+เทเรซากมิเสยีง+
เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชยั+
วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+วิญญาณผูล้่วงลบัในสสุานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชาํระ+วิญญาณทีไ่ม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 20 พฤศจิกายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+             
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์   
ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ+  
ครอบครวัคณุส าราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัคณุอไุร  พรมสาร และลกูหลาน+
ครอบครวัคณุส าราญ  เสนาธรรม 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผ่ทอง  ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+
ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+ 
เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่ออ่งสมบรูณ์+    
อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+เอากสุตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+            
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เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+
เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+
ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+
พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+         
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์      
เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+               
เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+            
เปาโลจ าลอง+มารอีาสายสนุีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+
เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+              
อากาธาบุญลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+         
ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+     
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+             
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+               
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลู      
ขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+เปโตรยู+้             
โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้่วงลบั+อากสุตโินอบุล  พรมสาร+
ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัสมนึก พรงาม+เปโตรแยม้+ฟิลปิเยิม้+อนันาหลาบ+         
มารอีาเจยีม+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อนันามว้น+มารอีาบุญชว่ย+มารอีาช าเรอืง+   
ยวงเตีย้ม+มาทลิดาประเดมิ+เปโตรสทุศัน์+ฟรงัซสิชืน่+มารอีาทองใบ+                    
มอนิกาชญัญาพนัธ+์ซมีอนมนู+โรซาสายบวั+ฟิลปิชมพ+ูปู-่ยา่-ตา-ยาย+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูทรพัยม์นูทว ีทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื
เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+ยอแซฟวมิล พรมสาร+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ี
เอากสุตนิโนววิฒัน์+มอนิกานวลจนัทร ์(ครบ 27 ปี)+นายไสฮู้+้มารอีาบุญมา+           
เลโอไซง้ิม๊+เยโนเวฟาเงก็ไน้+นางกมิเลีย้ง+นายสม+นายณฐัพล+ญาตพิีน้่องทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+มารอีาหลง+มารอีาชว้น+มารอีาเหลีย่น+ญาตผิูล้่วงลบั+ยอแซฟบุญรอด+
เปาลาสอืน้+เปโตรชวน+เปาโลสมัฤทธิ+์ฟรงัซสิโกเสนอ+อกัแนสส าอางค+์เทเรซาสกลุ+ 
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อนันาเหวอืด+เลโอประดบั+อากาทาอนงค+์วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+     
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ท่ี 20 พฤศจิกายน (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุน่ประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกลูเรือนงาม  
และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+            
อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การ์ซีมีกวา+
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทปี+                  
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+             
มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+       
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลสัยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+      
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+ มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+มาทลิดาเตา้เลี๊ยบ+      
มาการีโอประดัง+ญาติพี่น้องตระกูลบุญชูสวัสดิ์ และกอบโกย ทีล่่วงลบัไปแล้วทุกดวง+        
ยอแซฟเว้า+เซซีลีอาเหรียญ+เปโตรกิมไล้+ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+ยอแซฟเต็ด+         
อากาทากิ๊ม+เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟพุก+เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+
ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอัมพร+อุดม ศิริรัตน์+ยวงประสาท ยุ่นประยงค์ (ครบ 1 ปี)+             
เยโนเวฟาไพศรี+เปโตรหวาน+มารีอาชุ้น+อันนาสวิง+ยากอบเสวียง+ยอห์นเล็ก+ยูเลียนจรัญ+
ยากอบยอด+เปโตรเลี่ยน+ยอแซฟวันชัย (ครบ 1 ปี)+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์ (ครบ 30 ปี)+
มารีอาประไพ (ครบ 8 ปี)+โทมัสทิพย์ (ครบ 25 ปี)+มารีอาส านวน (ครบ 19 ปี)+         
เกโกรีประเสรฐิ (ครบ 41 ปี)+อันตนสมศักดิ์ (ครบ 3 ปี)+ยากอบสมบัติ (ครบ 20 ปี)+
ฟิลิปคมกฤษ (ครบ 6 ปี)+สเตฟาโนชัยพร (ครบ 3 ปี)+วิญญาณผู้ล่วงลบัในสสุานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชาํระ+วิญญาณทีไ่ม่มีใครคิดถึง  

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน งดมิสซาค่ า *เนื่องจากมีมิสซาปลงศพ 
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เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
อาทิตย์หน้า  สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน (ค่ า)  เป็นเงิน 3,560 บาท 
  วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤศจิกายน (สาย)  เป็นเงิน 6,382 บาท 
                                (เย็น)  เป็นเงิน 1,943 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 1,250 บาท 

รายนามผูบ้รจิาคขา้วสารส าหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืประจ าเดอืนพฤศจกิายน 
     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 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...โทมสัประชา หนงูาม+ยอแซฟณฐัวฒุ ิ
ออ่งจรติ+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...สเตฟาโนด าร ิจนัทรเ์กต+ุ   
มารอีาวรรณาภรณ ์วงษแ์กว้+โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. อุทิศให้...โทมสัสมนกึ พรงาม 

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน มสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. ทางวัดมีเจ้าหน้าที่ประจ าตรงจุดประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร โครงการ Run for the 

New Church 2023 บริเวณทางเข้าตลาดนดั ส าหรับผู้ทีส่นใจสามารถสมัครไดท้ี่จุดรับ
สมัครบริเวณหน้าวัด (เฉพาะวันอาทิตย์) ส าหรับวนัธรรมดา ตดิตอ่ไดท้ีธ่รุการวัด          
(099-0165040) และ ธุรการโรงเรียนประชาสงเคราะห์ (038-079983) 

2. วันเสารท์ี ่26 พฤศจกิายน 
2.1 เชญิชวนพีน่อ้งรว่มฉลองวดัพระผูไ้ถ ่เสาวภา  เวลา 10.30 น. 
2.2 ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสวา่ง 
2.3 เชญิชวนพีน่อ้งรว่มมสิซาระลกึถงึผูล้ว่งลบัทีส่สุาน (เวลา 19.00 น. สวดสายประคํา และเวลา 19.30 น. พธิมีสิซา) 
3. วันอาทติยท์ี ่27 พฤศจกิายน  
3.1 ขอเชญิคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 ประชมุรว่มกนั เวลา 13.00 น.                   

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

เพื่องานอภบิาลและแพรธ่รรม 
4. เชญิชวนพีน่อ้งสง่บตุรหลานเขา้บา้นเณรพระหฤทยัศรรีาชา ปกีารศกึษา ค.ศ.2023 สอบถามรายละเอยีด 

และขอใบสมคัรไดท้ีพ่ระสงฆท์กุองค ์ หรอืทีธ่รุการ โดยผูป้กครองตอ้งพาผูส้มคัรไปพบคณุพอ่อธกิาร 
ในวันจนัทรท์ี ่5 ธนัวาคมนี ้ทีบ่า้นเณรพระหฤทยั  ศรรีาชา พรอ้มใบสมคัร 

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
ขอใหท้า่นมาตรวจสอบบญัชรีายชือ่ผูเ้ชา่ หากปรากฏวา่ ชือ่-นามสกลุ และจํานวนเนือ้ทีข่องทา่นไมถ่กูตอ้ง หรอืไมม่รีายชือ่    
ของทา่น ใหท้า่นตดิตอ่ขอแกไ้ข โดยทําเปน็คํารอ้งตามแบบฟอรม์ทีก่ําหนดยืน่ตอ่เจา้อาวาสของวดั เพือ่ตรวจสอบหลกัฐาน 


