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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1587 วันอาทิตย์ท่ี 21 มิถุนายน ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสปัดาห์ 
“อยา่กลวัเลย ทา่นมคีา่มากกวา่นกกระจอกจ านวนมาก” 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 10 : 26-33 
 เวลานัน้ พระเยซูเจา้ตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า  
 “อย่ากลัวมนุษย์เลย ไม่มสีิ่งใดท่ีปิดบังไว้ จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิง่ใดท่ีซ่อนเร้น 
จะไม่มีใครรู้ สิง่ที่เราบอกท่านในท่ีมืด ท่านจงกลา่วออกมาในที่สว่าง สิง่ที่ท่านไดย้นิ
กระซิบท่ีหู จงประกาศบนดาดฟ้าหลงัคาเรือน” 
 “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวญิญาณได้ จงกลัวผู้ที่ทําลายทั้งกาย
และวิญญาณให้พนิาศไปในนรก นกกระจอกสองตัว เขาขายกันเพียงหนึง่บาทมิใช่หรือ 
ถึงกระนั้น ก็ไม่มนีกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดนิโดยที่พระบิดาของทา่นไม่ทรงเห็นชอบ 
ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว ดังนั้น อย่ากลัวเลย ทา่นมีค่ามากกวา่
นกกระจอกจํานวนมาก” 
 “ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดา
ของเราผู้สถิตในสวรรค์ และผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่รับผู้นั้นเฉพาะ 
พระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย”  
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สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน 
 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา พ่อวิเชียร กับพ่อ เป็นผู้แทนของพวกเรา
ในชุมชน ไปร่วมพิธีบูชามิสซาปลงศพ มารีอา เพ็ญศรี  ยงค์กมล  ที่วัดนักบุญ         
มาร์การีตา บางตาล ราชบุรี เพราะท่านเกิด รับศีลล้างบาป และเรียนจบ ม.6 ที่นี่ 
ทําบุญให้กับวัดของเรามากมาย 
 พ่อประทับใจหลายอย่างในงานนี้  โดยเฉพาะการขับร้องบทสร้อยเพลง      
“พระเจ้าทรงเลี้ยงดู” นํามาจากเพลงสดุดีที่ 23 “พระเจ้าจะนําเราไป แม้ทางจะยาก
เพียงใด..... เราไม่ต้องกลัวอะไร อยู่ในอ้อมแขนพระองค์” 
 ชีวิตของท่านสอดคล้องกับเพลงสดุดีนี้มาก ท่านก็เหมือนกับพวกเราหลายคน 
เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน มีพี่น้องสิบกว่าคน ต้องแบ่งกันกิน แบ่งกันอยู่ แต่ด้วย
ความอดทนจนถึงที่สุด บนพื้นฐานของความเชื่อ ความรัก ในพระเป็นเจ้า และแม่พระ 
ชีวิตของท่านค่อยๆเติบโต ต่อมาสร้างครอบครัว จนกลายเป็นครอบครัวคาทอลิกที่มี
ความมั่นคง ก้าวหน้ามาก เป็นเจ้าของโรงเรียน 49 แห่ง 
 พ่ีน้องครับ วันนี้พระวาจาของพระเจ้าในบทอ่านที่หนึ่ง ประกาศกเยเรมีย์กล่าวว่า 
 “แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงอยู่ข้างข้าพเจ้าเหมือนนักรบทรงพลัง ดังนั้น         
ผู้ข่มเหงข้าพเจ้า.......... จะเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้” 
 ในพระวรสาร พระเยซูเจ้า เปรียบเทียบว่า 
 ขนาดนกในอากาศ พระบิดายังดูแล 
 “ดังนั้น อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจ านวนมาก” 
 พ่อทราบดีว่า พี่น้องมีความยากลําบากมากมาย แต่ขอให้พี่น้องมีความอดทน 
อดทนบนพื้นฐานของความเช่ือ ความหวัง ความรัก ความไว้วางใจ ในพระเป็นเจ้า 
และแม่พระ เพราะ “พระองค์จะนําเราไป.... เราไม่ต้องกลัวอะไร อยู่ในอ้อมแขน
พระองค์” 

ขอพระอวยพรพีน่้องทุกท่าน 
คุณพ่อทรงวุฒิ   ประทีปสุขจิต 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 (มสิซาค่่า เวลา 19.00 น.) 
สุขสา่ราญ 
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัดิลกวฒุิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี         
ดีศรี+คุณขจติศักดิ-์คุณโสภิษ   ดีศรี+ครอบครวัคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+       
ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปติิพัฒน์-คุณรัตตินนัท์ บุณยสิทธิ์วกิุล+       
ครอบครัวจหูงี+ครอบครวัขนัอาสา+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวนัทนา 
ทองเหลอืง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศร ี
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+      
เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อนันายิม้+อันนางอ้+เปโตรโกศล+          
เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้ํา+โรซาเงก็เฮียง+                  
เซซีลอีากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชติ+เปาโลวิเชียร+ยวงบปัติสตามนตรี+
ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสตโินบญุช่วย+ยอแซฟวโิรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+
ยวงพิชัย+มีคาแอลตี๋+อกัแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+        
ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+อนัเดรสมชัย+ลูชีอาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+          
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจยีก+ฟรังซิสกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อนันาเกียว+
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสนุีย์+     
มารีอาอนงค์+มารอีาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+             
เปโตรเอี้ยวฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบญุล้อม+เปโตรอนุรกัษ์+      
อันนาเพี้ยน+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+                      
เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุน้+            
มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+             
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+           
ยาโกเบสมบรูณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+           
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแลว้ทุกดวง+ 

ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่20 - วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 



5 

สเตฟาโนจินต์+มารอีาหงษ+์ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+ดอมนิิโกสุโข+       
ออกัสตนิวิชา+อานาสตาเซยีประวัติ+เทเรซาวไิลลักษณ+์ญาติพ่ีน้องตระกูล      
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+     
มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้อง
ตระกูลวเิศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทกุดวง+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+  
อันนาเกียว+กง๋ซุน่+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+           
ซิลแวสแตรป์ระสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนตป์ระสาท+ยอห์นวมิล+ยอแซฟแดง+
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+วญิญาณ
พระสังฆราช พระสงฆ ์และนักบวช ทกุดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+     
ฟรังซิส เรือตร ีสมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+       
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+     
เทเรซาเงก็+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบญุมี+           
เปาโลอนันตชัย  วงษ์แก้ว+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+
วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
 

วันอาทิตย์ที่ 21 มถิุนายน 2020  (มสิซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขสา่ราญ   
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนติ+ครอบครัวคุณสมเชาว์-คุณพรพรรณ      
ศิริชล+ครอบครัวคณุนําโชค-คุณสุพี  อยูบ่าง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศร ี
และพี่น้อง ลูกๆหลานๆ  ทกุคน+ครอบครัวยงค์กมล และลูกๆหลานๆ+                
ครอบครัว ซมีอน สมศักดิ ์ปรัชญกุล+ครอบครวัคุณสุมาลี   คูเอิน+                
ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอนิ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากสุติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+ม.มกัดาฯเง็ก+      
ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญสง่+เปาโลแกว้+เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสนุทร+               
ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธวิทองสุข+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพูล+  
เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+               
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คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบญุชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+
มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+    
เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วคิตอเรียประทิน+         
ฟิลิปประทวน+เปโตรบญุเทยีน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+      
มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+มารีอาสายสนุีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+
ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุก
ดวง+ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+              
เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+        
ฟรังซิสไพฑูรย์+อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+เซซีเลียถวิล+ญาติพี่น้องตระกูลมุ่งหมาย 
และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เปาโลดํารงค์+
มารีอานวลลออ+โรซากุหลาบ+อักแนสสมหมาย  กระต่ายทอง+ลูโดวีโกหลุย+           
มารีอาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+ยอห์น บัปติสต์นิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+      
มารีอาล้วน+ยออากิมทินพร+เยโนเวฟาสุทธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพ่ีน้อง
ตระกูลคูเอิน ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาอภิวันท์   เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+       
มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ   ยุ่นประยงค์+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
 

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส่าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวผิวจันทร์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปโตรหวาน+มารีอาชุ้น+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เยโนเวฟาจ๊วน+ยากอบละม้าย+                 
มารีอาประทีป+อันตนเสนาะ+ยอแซฟหวล+ซีมอนสนองชาติ+นายพยงค์+นายสนธยา+              
มารีอาคมคาย+เยโนเวฟาไพศรี+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลผิวจันทร์ และยุ่นประยงค์  
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซามลฤดี  เจียมฮวดหลี+ญาติพ่ีน้องตระกูลทองมา          
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+      
ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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ตารางมิสซาประจ่าวัน 
วันจนัทร์ที่ 22 มิถนุายน 2020  งดมิสซาค่าํ *มีพิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันองัคารที่ 23 มถิุนายน 2020 มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที ่24 มิถนุายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มถิุนายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขสา่ราญ...ครอบครวัพงศศ์ิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธวิเฮียง+                
อันนาบุญชบุ+มารอีามะลิสา+ยอแซฟสุบนิ+     
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศกุร์ที ่26 มิถนุายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครือ่งบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี ้เนินวดั เปน็เจ้าภาพ    
 อาทิตย์หน้า 28 มิถนุายน 2020  สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา 
 เนินชวดลา่ง เปน็เจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 14 มิถนุายน 2020  รวมเป็นเงิน 9,005 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 2,800 บาท 
3. ฉลองวัด   ขอยกเลิกการจัดงานฉลองวัดตามวัดต่างๆ (เพ่ือเป็นการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID 19) 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 วันอาทิตย์ที ่ 21 มิถนุายน 2020 ขอเชิญชวนพ่ีน้องมาร่วมกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุวดัหวัไผฯ่ ครั้งที ่ 4/2563 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพรธ่รรม         
ดังกําหนดการต่อไปนี ้
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 08.00 น. ลงทะเบียน / ตรวจสุขภาพ 
 09.00 น. พิธีมิสซา 
 10.30 น. โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่  
   เรื่อง “การคดักรองสขุภาพผู้สูงอายุ และตรวจสุขภาพฟัน ” 
   โดยคุณนพดล  ยี่สุน ทันตแพทย์ประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
   ตําบลโคกขี้หนอน และทีมงาน 
 11.30 น. ประชาสัมพันธ์จากหนว่ยงาน / กิจกรรมวนัเกดิ 
 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
4.2 รายได้จากการจดัเก็บตลาดนัดวดัหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (13 - 18 มิถุนายน 
2020) 
 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,120 บาท 
 วันองัคารที่ 16 มถิุนายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,400 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 18 มถิุนายน 2020  ยอดคงเหลือ  1,140 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ่าสัปดาห์  3,660 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอย่างต่อเนื่อง  (เข้าวัด 2,562 บาท เข้าสภาอภิบาล 1,098 
บาท) 

ค าไว้อาลัย......ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ลูก และญาติพ่ีน้อง ต่อการจากไปของ       
คามิลโล ชรัญธร   เกิดปราง ขอให้ท่านได้รับการพักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระเจ้า 


