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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1584 วันอาทิตย์ท่ี 31 พฤษภาคม ค.ศ.2020 
สมโภชพระจิตเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
เชิญเสด็จมา พระจิตเจ้าข้า เชิญมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ และบันดาลให้เร่าร้อนด้วย
ความรักต่อพระองค์ 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบญุยอหน์ ยน 20 : 19-23 
 ค่่าวันน้ันซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์ก่าลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะกลัว
ชาวยิว พระเยซเูจ้าเสด็จเขา้มาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่
กับท่านทั้งหลายเถิด” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกาย 
เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี 
 พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามา 
ฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า 
“จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภยับาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลาย
ไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยดว้ย”  

 
สวัสดีครับพี่น้อง 
 พ่อเช่ือว่า วันน้ีพี่น้องดีใจทีก่ลับมาร่วมพิธีกรรมที่วัดของเรา เรามาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า 
ส่าหรับพระพรที่เราได้รับ โดยเฉพาะที่พระองค์ดแูลครอบครัว และชุมชนของเราให้ปลอดภัย 
ขณะเดียวกันเรามาขอโทษพระองค์ ทีเ่ราอาจท่าบาป ท่าผิดตอ่พระองค ์ ต่อเพื่อนพ่ีน้องในช่วง     
2-3 เดือน ทีผ่่านมา นอกน้ัน เราวอนขอพระองค์ด้วยความเชื่อ ความไว้ใจ ขอพระองค์คุ้มครองเรา 
ทุกๆวันเสมอไป 
 เมื่อวันจันทร์ทีผ่่านมา ตั้งแต่เช้าจรดเย็นพ่อเห็น ผอ. วันลภ   วงษ์แก้ว พรอ้มด้วยทีมงาน
คุณลุง คุณป้า ภายใต้การน่าของคุณพ่ออิทธิพล   หางสลัด และสังฆานุกรอานนท์   ตันชัย        
จัดสถานที่หน้าวัด และในวัด เพื่อเตรียมการคัดกรอง และลงทะเบียนพี่น้องที่มาร่วมพิธีกรรม         
พ่อชื่นชมที่คุณลุง คุณป้า ท่าสิ่งเหล่าน้ีด้วยความเสยีสละ และเช่ือว่า พวกทา่นท่าด้วยความรัก    
ต่อพระ ต่อวัด ต่อชุมชน 
 พี่น้องครับ พ่อขออภัยส าหรับความไม่สะดวกเหล่าน้ี ขอให้พ่ีน้องคิดว่า เราต้องร่วมด้วย
ช่วยกันท่าเช่นนี้ เพื่อชุมชนของเราจะได้ปลอดภยัจากการติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการ
สาธารณสุข 

คยุกันฉนัพอ่ลกู.......... 
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วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี   ดีศรี+        
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ   ดศีรี+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมส่าอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+    
ครอบครัวคุณปิติพัฒน์-คุณรัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล+คณุละม่อม ทองเหลอืง+คุณวันทนา 
ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+เปโตรไล่ใช้+      
โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อนันายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสื่อ+           
มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซลีีอากิมเซยีน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+          
เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวโิรจน์+             
ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมยีด+ยวงพิชัย+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+
เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลชีูอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรญู+            
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเลก็+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+        
เทเรซามาลี+เปโตรจอืเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉนั+ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+              

ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่30 - วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 

 ขอพระจิตเจ้า ทีเ่ราสมโภชในวันน้ี ส่องสว่าง และน่าทางพวกเราทุกคนให้เป็นหน่ึงเดียวกัน 
 ขอแม่พระ ที่วันนี้เราฉลองแม่พระเสด็จเยี่ยมเยยีนและปิดเดือนแม่พระ ขอนกับุญซิลวีโอ     
ที่เราระลึกถึงท่านในวันนี้ วอนขอพระเป็นเจ้า อ่านวยพรแด่พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศร ี
และอวยพรพี่น้องสัตบุรุษวดัหัวไผ่ทุกท่าน ทัง้ที่อยู่ในชุมชน และอยู่ทีอ่ื่นๆครับ 

ขอพระเจ้าคุ้มครองทุกท่าน 
คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒ ิ  ประทีปสุขจิต 
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เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+          
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซสิเซเวียรจ์่านง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+
เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+
เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+           
เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรอืง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพี่น้องตระกูลขมเล็ก ทีล่่วงลับไปแล้วทุก
ดวง+สเตฟาโนจินต์+มารีอาหงษ์+ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+ดอมินิโกสุโข+คณุพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+ฟรังซิส เรือตรี สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+              
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวลิ+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยวงบอสโกพยงค์+         
ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวไิลลกัษณ์+ญาติพี่น้อง
ตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+มีคาแอลรังสี+มารีอาสังวาล+มารอีานิภาพร+    
เปาโลล้่า+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสือ่+มารีอาเอี่ยม+ยออากิมประคุณ วิเศษเธียรกุล (ครบ 8 ปี)
+วิญญาณผู้ลว่งลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟช่าระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
 
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัวคุณสมเชาว์-คุณพรพรรณ   ศิริชล+                
ครอบครัวคุณน่าโชค-คุณสุพี  อยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์   ดีศรี และพีน่้อง 
ลูกๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครัวยงค์กมล และลูกๆหลานๆ+ครอบครัว ซีมอน สมศักด์ิ ปรัชญกุล 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาส่าราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+                  
แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+           
มัทธิวทองสุข+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลา่พูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+          
อันนาหรุ่น+เปโตรด่ารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คณุพ่อสนิท+       
คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+                 
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เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจ่านงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟลิิปกลิ่น+       
วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+     
มารีอาสุภาพ+เปาโลจ่าลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+          
ยอแซฟสิทธิพล+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทกุดวง+            
ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+มารีอาเจิม+         
มารีอาดวงนภา+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ลว่งลับไป
แล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลอีาไล+้ยวงวเิชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+              
ฟรังซิสไพฑูรย์+อี ่ออ่งสมบูรณ์+อันนาปาน+เซซีเลียถวิล+ญาติพี่น้องตระกูลมุ่งหมาย และ      
เสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+อิกญาซโีอวัชรนิทร์+           
ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ+์ญาติพี่น้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+อันนาเสมอ+                
มาร์ติโนประเสริฐ+เปาโลดา่รงค์+มารีอานวลลออ+โรซากุหลาบ+เปโตรเสงี่ยม+มารีอาหวล+   
ฟิลิปประทีป+เปโตรเสถียร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนคิม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+        
ยอแซฟประเทือง+มารีอาบุญธรรม+เยโรมปลั่ง+อันนาไร+เปโตรหวล+มารีอาชิน+โยอากิมยอกิม+
อากาทาส่าเนียง+ยอแซฟวชัิย+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟช่าระ+ดวง
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
 

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวผิวจันทร ์
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปโตรหวาน+มารีอาชุ้น+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เยโนเวฟาจ๊วน+ยากอบละม้าย+              
มารีอาประทีป+อันตนเสนาะ+ยอแซฟหวล+ซีมอนสนองชาติ+นายพยงค์+นายสนธยา+             
มารีอาคมคาย+เยโนเวฟาไพศรี+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลผิวจันทร ์และยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+เปโตรเพียร+อันนาราตรี+เซซีลีอาสุพัต (ครบปี)+เบเนดิกต์สวาท+วิญญาณผู้ล่วงลับ
ในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟช่าระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020  งดมิสซาค่ า เน่ืองจากมีพิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+                
มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+มารีอาณชัชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2020  มตีั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน  เวลา 18.30 น. 
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ   อาทิตย์หน้า เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า   วันอาทิตยท์ี ่7 มิถุนายน 2020  สมโภชพระตรีเอกภาพ 
2. เงินถุงทาน ไม่ม ี
3. ฉลองวัด   วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง  ขอยกเลิกการจัดงานฉลองวัด ในวันเสาร์
ที่ 6 มิถุนายน 2020 เพือ่เป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดอัตราเสีย่งการแพร่กระจายของเช้ือ
ไวรัส COVID 19 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 ก่าหนดการส่งศีลผู้ป่วยและผูสู้งอาย ุในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2020 ดังต่อไปนี ้
1) สายคุณพ่อทรงวฒุิ   ประทีปสุขจิต รับผิดชอบเนินท่าข้าม และเนินวัด (บางสว่น) 
2) สายคุณพ่ออิทธิพล   หางสลัด  รับผิดชอบเนินชวดล่าง เนินกลม และบ้านเนินถาวร (พานทอง) 
3) สายสังฆานุกรอานนท์   ตันชัย รับผิดชอบเนินวัด (บางส่วน) และเนินคู้-กระพังบอน 
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4.2 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน นี้เป็นวันศุกร์ต้นเดือน ขอเชิญพี่น้องร่วมตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิท     
เวลา 18.30 น.  
4.3 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ จะเริ่มจัดกิจกรรมประจ่าเดือน   
โดยจะปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จงึขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4/2563 ด้วย ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม  
4.4 เชิญชวนพี่น้องน่ากระปุกมหาพรตมาส่งที่ธุรการวัด 
4.5 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจ่าสัปดาห์ (23-28 พฤษภาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020   ยอดคงเหลอื  880 บาท 
 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2020  ยอดคงเหลอื  1,200 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020  ยอดคงเหลอื  1,480 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์  3,560 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลอื เข้าสภาอภิบาลส่าหรับงานกิจกรรม และ
โครงการของสภาฯ มาอย่างต่อเนื่อง  (เข้าวัด 2,492 บาท  เข้าสภาอภิบาล 1,068 บาท) 
 
ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ 
ระหว่าง มารีอา ปิยมาศ   พรงาม บุตรีของ ยอแซฟ สุชิน  พรงาม และ นางสาวบังอร  เซ็นน้อย 
สมรสกับ นายกิตติราช   สิงห์กวาง บุตรของ นายภญิโญ   สิงห์กวาง และนางอังคณา  วารณา 
ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธสีมรส ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 11.00 น.                
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ ่ (ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งทีคุ่ณพ่อเจ้าอาวาส
ทราบ)   ประกาศครั้งที่ 3  

ค ำไว้อำลัย......ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ลูก และญาติพี่น้อง ต่อการจากไปของ       
เซซีลีอาอัญชัญ   ยุ่นประยงค์ ขอให้ท่านได้รับการพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระเจ้า 
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