อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 ( 8.00 น. )
ฉลอง น.มัทธิว ผู้นิพนธ์พระวรสาร
จันทร์
อุทศิ แด่ ยอห์น กุย, อันนา ฉลวย, ยอห์น บัปติสต์ คมสัน, ยอห์น ขวัญเรียม, ยอห์น บุญมี,
21
เปาโล เพียร, มารีอา อมร, เรโอนาโด สุดใจ, อันนา อารมณ์, ยอแซฟ ขิม, มารีอา พา,
เวลา
มารีอา วันเพ็ญ, ยอแซฟ ซุ้ย, เปโตร คุน้ , มารีอา วิไล, วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง,
18.30
วิญญาณไฟชาระ
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
อุทศิ แด่ ยอแซฟ เกียว, ยอแซฟ ประเสริฐศักดิ,์ ยอแซฟ กาว, ยอห์น บัปติสต์ สุเทพ,
อังคาร
มารีอามักดาเลนา ศร, เปาโล หวาน, ยอแซฟ ต้อย, สเตฟาโน เปี ยง, เวโรนีกา ฎีกา,
22
ยอแซฟ ออน, มารีอา ราตรี, ยออากิม ใจ, ลูชอี า ตรา, ยอแซฟ วิจิตร, มารีอา เยาวภา,
เวลา
เปาโล ชวณิช, เปโตร ชูชาติ, ซีมอน วิชัย, มารีอามักดาเลนา สารอง, โอลิมเปี ย กลอย,
18.30
อันนา ตลิน, ยอห์น บัปติสต์ ฉลองชัย, ยอห์น บัปติสต์ เบ๋, ลูชอี า ฮ้อง, เปาโล ประสิทธิ,์
อันนา จั๊ง, ยอแซฟ บู่, วิญญาณไฟชาระ
ระลึกถึง น.ปี โอ แห่งเปี ยเตรลชีนา พระสงฆ์
อุทศิ แด่ ยอห์น บัปติสต์ แป๊ ว, มารีอา เปารินทร์, คามิลโล มัน้ , มารีอา มณี,
พุธ
อันนา รัตติยา, เปโตร ลอม, อันนา ลาดวน, อันตน ตน, มารีอา เซียะ, ยอแซฟ ชลิต,
23
เวลา เปาโล โฝ, อันนา ค่อก, ยอแซฟ ไกร, ยากอบ สุดใจ, มารีอา โด๋ย, ฟรังซิสโก โมรา,
18.30 มารีอา ละมัย, ยอห์น บัปติสต์ เม่งฮะ, มารีอา น้า, อันนา เชย, ยอแซฟ เรียง, มารีอา วันนา,
ยอห์น มงคล, เปโตร จารูญ, มารีอา มณี, วิญญาณไฟชาระ
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
พฤหัสฯ
มิสซานักเรียน : ขอพระพรสาหรับบรรดาเด็กๆ และเยาวชนในเขตวัดและในโรงเรียนของ
24
เรา
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ศุกร์
อุทศิ แด่ เปาโล ชุน่ , มารีอา มักดาเลนา เล็ก, มารีอา บุญเรือน, อันนา อาภรณ์, ฟิ ลิป ฉัตร,
25
อันนา มุ่ย, มารีอา แสวง, มารีอา พุฒซ้อน, มารีอา ประนอม, เปาโล แฉล้ม, อันนา เฉลียว,
เวลา
มารีอา ทิพย์พร, ยอแซฟ จุด, เวโรนีกา เนตร, ยอแซฟ ณรงค์, เปโตร วีระ, เปโตร จารัส,
18.30
อันตน สารวย, ยอแซฟ ชลิต
น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี
เสาร์
อุทศิ แด่ เซราฟิ ม เสริม, อันนา ลาไย, ยอแซฟ พฤฒิพัฒน, เปโตร สุรินทร์, เปโตร โยย,
26
เทเรซา สาอาง, ยอแซฟ นิมติ , เปาโล ชิต, ยอแซฟ บุญส่ง, ยอแซฟ สมฤกษ์, ยอแซฟ ธีรรัฐ,
เวลา
เทเรซา หลัน , ยอห์น ฮัว, มารีอา ปวน, ซีมอน มนัส, เทเรซา สารวม, อันนา ประภา,
18.30
ยอแซฟ ชูชีพ, มารีอา วิไล, ยอแซฟ ขิม, มารีอา พา, โยอันนา ปอ, วิญญาณไฟชาระ

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2020

อาทิตย์ท่ี 25 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 ( 8.00 น. )

พระวาจา
“คนกลุ่มสุ ดท้ ายจะกลับกลายเป็ นคนกลุ่มแรก”
มธ 20:16

Vineyard Workers Get the Same Wage (Mt 20:1-16)
Book: Stories for all seasons
A man who needed a job saw an ad in the local paper for a position open
at the zoo. He accepted the job and was to dress up as a monkey and perform in
one of the cages. All went well for several days and them, as he was going from
limb to limb, he fell. “Help, help,” he cried. “Shut up,” said the lion in the next
cage, “or we’ll both lose our jobs.”
Application: Have we ever risked ridicule because we were loving or
just?

1. อาทิตย์หน้า กลุ่มส่งเสริ มชีวิตครอบครัวและเยาวชน ถวาย
2.

3.

……………………………………..
เหตุผลที่ให้ (สอนใจด้วยเรื่ องเล่าคุณธรรม)
เจ้าของไร่ ขา้ วโพดแห่งหนึ่งปลูกข้าวโพดพันธุ์ดี ข้าวโพดของเขาได้ผล
ผลิตดีกว่าข้าวโพดแปลงอื่น ฝักงามกว่า อร่ อยกว่า เมื่อผลิตผลออกมาเขานาเมล็ด
พันธุ์ของเขา ไปแจกจ่ายให้เจ้าของไร่ ขา้ วโพดข้างๆ และบริ เวณใกล้เคียง ทุกคน
ต่างสงสัยว่า ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้ ทาไมไม่เก็บพันธุ์ดีๆ ไว้เฉพาะแปลงของตน เขา
ตอบว่า ผมแจกจ่ายและแบ่งปันเพราะความรักก็จริ ง แต่อีกเหตุผลก็คือข้าวโพด
พันธุ์ไม่ดีจากไร่ ขา้ งๆ จะได้ไม่ปลิวใส่ ไร่ ของผมทาให้ขา้ วโพดของผมกลายพันธุ์
ไป
ข้ อคิด : เมื่อเราอยากให้ชีวิตเราเป็ นอย่างไร จงให้กบั ผูอ้ ื่นแบบเดียวกัน คือ
สัจธรรมสาหรับทุกคน

4.

5.

เครื่ องบูชา
ประกาศฉลองวัด พิธีมิสซา เวลา 10.30 น.
- วันเสาร์ที่ 26 ก.ย.2020 วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี
- วันเสาร์ที่ 3 ต.ค.2020 อารามคาร์แมล จันทบุรี
ขอเชิญชวนพี่นอ้ งร่ วมสวดสายประคา โอกาสเดือนแม่พระทุก
วัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) เริ่ มสวดเวลา 18.00 น.โดยเริ่ มตั้งแต่วนั
พฤหัสฯที่ 1 ต.ค.2020 เป็ นต้นไป (งดมิสซาตามบ้านในเดือนนี้)
กลุ่มพระเมตตาสังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญสมาชิกเข้าร่ วม
ฟื้ นฟูจิตใจประจาปี ระดับสังฆมณฑล วันเสาร์ที่ 10 ต.ค.2020
เวลา 8.00 น.- 16.00 น.ณวัดพระหฤทัย ศรี ราชา ตารางเวลาดูได้
ที่บอร์ด หน้าวัด
ขอเชิญพี่นอ้ งร่ วมทาบุญ
5.1) เพื่อการโยกย้ายและปรับพื้นที่ในการทาห้องครัว จานวน
ประมาณ 60,000.- บาท
5.2) เพื่อการติดตั้งและเดินสายไฟสาหรับวัด จานวน
60,000.- บาท
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เวลา 8.00 น.- 16.00 น.ณวัดพระหฤทัย ศรี ราชา ตารางเวลาดูได้
ที่บอร์ด หน้าวัด
ขอเชิญพี่นอ้ งร่ วมทาบุญ
5.1) เพื่อการโยกย้ายและปรับพื้นที่ในการทาห้องครัว จานวน
ประมาณ 60,000.- บาท
5.2) เพื่อการติดตั้งและเดินสายไฟสาหรับวัด จานวน
60,000.- บาท

