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โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1586 วันอาทิตย์ท่ี 14 มิถุนายน ค.ศ.2020 
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
พระคริสตเจ้าตรัสว่า “เราเป็นอาหารทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ผู้ใดกินอาหารนี้จะมี
ชีวิตนิรันดร” (ยน. 6:51-52) 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น ยน 6 : 51-59 
เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกบัประชาชนชาวยิวว่า “เราเป็นปังทรงชีวิต ที่ลงมาจากสวรรค์  

ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราจะให้น้ี  คือเนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต”  
ชาวยิวจึงเถียงกันว่า “คนนีเ้อาเนือ้ของตนให้เรากินได้อย่างไร”  
พระเยซูเจ้าตรสัตอบเขาว่า  เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า “ถ้าท่านไม่กนิเนื้อของ 

บุตรแห่งมนุษย์ และไม่ด่ืมโลหิตของเขา ท่านจะไม่มีชีวิตในตนเอง ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิต
ของเรา 

ก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทําให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย เพราะเนือ้ของเราเป็นอาหารแท ้
และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็ดํารงอยู่ในเรา และ    
เราก็ดํารงอยู่ในเขา พระบิดาผู้ทรงชีวิตทรงส่งเรามา และเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใด ผู้ที่กินเนื้อ
ของเราจะมีชีวิตเพราะเราฉนัน้ัน  นี่คือปังที่ลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนปังที่บรรดาบรรพบุรุษได้กิน 
แล้วยังตาย ผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป” 

พระองค์ตรัสเช่นน้ีขณะที่ทรงสอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม 

 
 

 สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน ในอาทิตย์นี้ เราสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของ          
พระคริสตเจ้า (Corpus Christi) พระศาสนจักรต้องการให้เราตระหนักและเห็นคุณค่าแห่ง       
“การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท” ซึ่งถือว่าเป็นของประทานที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
ที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เราในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์  เพื่อมอบพระองค์เองเป็นอาหารฝ่าย          
จิตวิญญาณเลี้ยงชีวิตคริสตชนและอยู่กับเราตลอดไป 
 บทอ่านที่หนึ่ง จากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ โมเสสได้เตือนประชากรชาวอิสราเอลว่า                  
“องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ใน           
ถิ่นทุรกันดารที่มีความทุกข์ยากล าบาก ด้วยน้ าและมานนาที่ได้รับประทานให้ในทุกๆวัน”  

คยุกันฉนัพอ่ลกู.......... 
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วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี   ดีศรี+            
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ   ดศีรี+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+         
ครอบครัวคุณปิติพัฒน์-คุณรัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ 

ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่13 - วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020 

 บทอ่านที่สอง จากจดหมายของท่านนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ ฉบับที่หน่ึง ได้พูดถึง                   
“การขอบพระคุณพระเจ้าที่ท าให้เราได้มีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า” 
เราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรับปัง (พระกายพระคริสตเจ้า) ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความเช่ือและ
ความรักของพระคริสตเจ้า 
 พระวรสาร “พระเยซูเจ้าเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์” ทรงมอบพระองค์เองเพื่อ    
เราทุกคน เพื่อผู้ที่ได้รับปังนี้แล้วจะมีชีวิตตลอดไป พระเยซูเจ้าทรงเป็นเหมือนมานนาใหม่           
ที่ประทานให้เราในทุกๆ วัน เป็นอาหารหล่อเลี้ยง สําหรับการดําเนินชีวิตคริสตชนของเรา           
มีพระองค์ประทับอยู่ในตัวเราแต่ละคนเสมอ 
 การสมโภชนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่ง ในพิธีศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณที่เรามาร่วมทุกสัปดาห์ ศีลมหาสนิทเป็น
ศูนย์กลางของความสมบูรณ์ครบครันแห่งชีวิตคริสตชน เป็นบ่อเกิดและแหล่งพลังแห่งชีวิต 
คริสตชนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน  อีกทั้งเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความเป็น      
หนึ่งเดียวกันในหมู่คริสตชนของเรา  
 ขอพลังแห่งศีลมหาสนิทที่พี่น้องได้รับนั้น จงสถิตอยู่กับพี่น้องที่รักทุกท่านเสมอ 

 
    รักในพระคริสตเจ้า 

สังฆานุกร อานนท์  ตันชัย 
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คุณละม่อม ทองเหลือง+คณุวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+                  
ครอบครัวคุณลําดวน   แพงไพรี 
 

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+            
เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซสิเซเวียรจ์ํานง+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+ออกัสตินวิชา+   
อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลบัไปแล้วทุก
ดวง+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮยีง+ยวงเทียนสือ่+มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสทุธิ+ยออากิมประคุณ+      
เทเรซาวไิลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธยีรกุล ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+            
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทยีนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+
ซิลแวสแตร์ประสิทธิ+์มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+               
เทเรซากิมเสยีง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+วิญญาณพระสังฆราช 
พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรหลุยส์+มารีอาเลก็+เทเรซามารี+เทเรซามาลา+              
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เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุ่ม+เทเรซาสายหยุด+ยอแซฟเอ็งเตีย้ง+มารีอากิมย้ง+                    
คุณพ่อสเตเฟนวินัย+ดอมินโิกหรั่ง+เปโตรสมภพ+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+                  
ฟรังซิส เรอืตรี สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+  
โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+เปาโลอนันตชัย  วงษ์แก้ว+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสาน
ทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
 
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัวคุณสมเชาว์-คุณพรพรรณ   ศิริชล+                
ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี  อยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพี่น้อง ลูกๆหลานๆ  
ทุกคน+ครอบครัวยงค์กมล และลูกๆหลานๆ+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์ ปรัชญกุล+          
ครอบครัวคุณสุมาลี   คูเอนิ+ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+                  
แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+           
มัทธิวทองสุข+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลาํพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+         
อันนาหรุ่น+เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คณุพ่อสนิท+      
คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+                
เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟลิิปกลิ่น+        
วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+  
มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+            
ยอแซฟสิทธิพล+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทกุดวง+            
ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+เปโตรเฉียบ+         
มารีอาไฉน+วิญญาณญาตพิี่น้องตระกูลขมเล็ก และจหูงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+               



6 

 

ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลอีาไล้+ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซสิไพฑูรย์+             
อี่ อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+เซซีเลยีถวิล+ญาติพี่น้องตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เปาโลดาํรงค์+มารีอานวลลออ+โรซากุหลาบ+                
โยอากิมยอกิม+อากาทาสําเนียง+ยอแซฟวิชัย+อักแนสสมหมาย  กระต่ายทอง+ลูโดวีโกหลยุ+        
มารีอาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+ยอห์น บัปติสต์นิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+มารีอาล้วน+      
ยออากิมทินพร+เยโนเวฟาสุทธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพี่น้องตระกูลคูเอิน ทีล่่วงลับ
ไปแล้วทุกดวง+เทเรซาอภวินัท์   เรอืงฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ   
ยุ่นประยงค์+ฟิลิปวิไล   ทองมา (ครบ 2 ป)ี+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลแซ่ตั๊น ที่ล่วงลับไปแลว้
ทุกดวง+เปาโลซังฮี้+เซซลีีอาเชย+ยอแซฟประเสริฐ+พอ่แก่อุ่น+แม่แก่สุข+วิญญาณผู้ล่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
 
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 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+เทเรซามลฤดี  เจยีมฮวดหลี+ญาติพี่น้องตระกูลทองมา ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+      
เปาโลอนันตชัย  วงษ์แก้ว+มารีอามารีอา  โสภา+อลัเบิรต์สวัสดิ์+ยอแซฟอดิศักดิ์+อันนาแม้น  
ดาณีแอล+ญาติพ่ีน้องทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟ
ชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+            
มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+มารีอาณชัชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครแูละนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ    
 อาทิตย์หน้า 21 มิถุนายน 2020  สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา 
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที ่7 มิถุนายน 2020  รวมเป็นเงิน 7,286 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,700 บาท 
3. ฉลองวัด   ขอยกเลิกการจัดงานฉลองวัดตามวัดต่างๆ (เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง 
และลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID 19) 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 ชมรมผู้สูงอายุวดัหัวไผ่ฯ จะเริ่มจัดกิจกรรมประจําเดือน โดย
จะปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดงันั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4/2563 ด้วย ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม 
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ก าหนดการ 08.00 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
  09.00 น. พิธีมิสซา 
  10.30 น. โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ ่ 
    เรื่อง “การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และตรวจสุขภาพฟัน ” 
    โดยคุณนพดล  ยีสุ่น ทันตแพทย์ประจําโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ 
    ตําบลโคกขี้หนอน และทีมงาน 
  11.30 น. ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน / กิจกรรมวันเกิด 
  12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
4.2 เชิญชวนพี่น้องนํากระปุกมหาพรตมาส่งที่ธุรการวัด 
4.3 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (6 - 11 มิถุนายน 2020) 
 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2020    ยอดคงเหลอื  960 บาท 
 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2020    ยอดคงเหลอื  1,310 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลอื  1,280 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,550 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลอื เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม และ
โครงการของสภาฯ มาอย่างต่อเนื่อง  (เข้าวัด 2,485 บาท  เข้าสภาอภิบาล 1,065 บาท) 
4.4 ประกาศเรื่องสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ เข้าใหม่   มี 2 ราย คือ  
1. เซซลีีอา รัชฎาพร   ทองเหลือง   หมายเลขสมาชิก 1830  สายคุณบุญม ี
2. นายสุนทร   เล็ดลอด   หมายเลขสมาชิก 1831  สายคุณบุญม ี


