
1  

สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 
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ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1588 วันอาทิตย์ท่ี 28 มิถุนายน ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
 “ผู้ที่ต้อนรับผู้ชอบธรรม เพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรม  
     จะได้รับบ าเหน็จรางวัลของผู้ชอบธรรม” 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 10 : 37-42 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า  
 “ผู้ที่รักบิดามารดามากกว่ารักเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา ผู้ที่รักบุตรชายหญิง
มากกว่ารักเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา ผู้ ใดไม่รับเอาไม้กางเขนของตนแบกตามเรา  
ผู้นั้นก็ไม่คู่ควรกับเรา  
 ผู้ที่หวงชีวิตของตนไว้ ก็จะสูญเสียชีวิตนั้น แต่ผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตน
เพราะเห็นแก่เรา จะพบชีวิตนั้นอีก  
 ผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลาย ก็ต้อนรับเรา ผู้ที่ต้อนรับเรา ก็ต้อนรับพระองค์ 
ผู้ทรงส่งเรามา 
 ผู้ที่ต้อนรับประกาศก เพราะเราเป็นประกาศก จะได้รับบําเหน็จรางวัล
ของประกาศก ผู้ที่ต้อนรับผู้ชอบธรรม เพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรม จะได้รับ
บําเหน็จรางวัลของผู้ชอบธรรม” 
 ผู้ใดที่ ให้น้ําเย็นแม้เพียงหนึ่งแก้วแก่คนใดคนหนึ่งในบรรดาคนธรรมดาๆ
เหล่านี้  เพราะเขาเป็นศิษย์ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้นั้น
จะได้รับบําเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน” 
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 “พระเป็นเจ้าประทานพระเมตตาแห่งความใจดีให้กับเรา 
    เพื่อให้เรารู้จักรักและเมตตาเพื่อนพี่น้องเช่นเดียวกัน” 
 สวัสดีครับพี่น้องที่รัก สัปดาห์นี้อยู่ในสัปดาห์ที่สิบสาม เทศกาลธรรมดา ณ ช่วงเวลานี้
อยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเราทุกคนต่างเฝ้ารอคอยเม็ดฝนอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อให้เม็ดฝนมัน      
ร่วงหล่นลงมาหนักๆ เพื่อเราจะได้มีน้ําเลี้ยงกุ้งและปลา เป็นความหวังท่ีเราต่างรอคอย 
พร้อมกับคําอธิษฐานภาวนาที่เราวิงวอนต่อพระเยซูคริสตเจ้า องค์แห่งความบรรเทาใจเรา 
 พี่น้องท่ีรัก วันนี้บทอ่านท่ีหนึ่งจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับท่ีสอง ฉายภาพ        
แห่งความใจดีของหญิงผู้มั่งมี ท่ีคิดถึงคนของพระเจ้า นั่นคือ ประกาศกเอลีชา หญิงคนนี้
มอบความเมตตาท่ีมีพื้นฐานมาจากความรัก เชื้อเชิญเอลีชาให้มารับประทานอาหารด้วย 
นางกระทําความดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แต่เพราะความใจดีและมีเมตตาของหญิงผู้นั้น 
พระเจ้าจึงประทานของขวัญอันงดงามให้กับนาง นั่นคือ “บุตรชาย” ของขวัญ                
ท่ีน่าปลาบปลื้มที่สุด 
 วันนี้นักบุญเปาโล ยังให้กําลังใจกับเราทุกคนท่ีรับศีลล้างบาปในพระนามของ      
พระคริสตเจ้า เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัย   
ศีลล้างบาป เมื่อใดท่ีพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ เราทุกคนก็กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ 
เพราะฉะนั้น จงอย่ากลัวความตายท่ีอยู่ตรงหน้าเรา เพราะพระเยซูเจ้าทรงเอาชนะ      
ความตายเรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้เราจงเพียรพยายามท่ีจะดําเนินชีวิตด้วยความรัก
เช่นเดียวกับพระคริสตเจ้า 
 วันนี้พระเยซูเจ้าบอกกับเราว่า “จงอย่าหวงชีวิตของเราไว้เพื่อตนเองเท่านั้น      
แต่จงรู้จักใช้ชีวิตของเราเพื่อคนรอบข้างบ้าง ด้วยการคิดถึงความรู้สึกของคนอื่น        
ให้ก าลังใจ มอบความรักและความห่วงใยให้แก่ทุกๆ คนเสมอ” 
 หากเราทุกคนเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า “จงแบกไม้กางเขนของเราทุกวัน        
จงแบกด้วยความรัก อย่าแบกด้วยความอดทน เพราะกิจการใดที่ท าด้วยความรัก       
มันย่อมอยู่เหนือค าว่า อดทนเสมอ” ความรักย่อมเอาชนะทุกสิ่ง ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง
ทุกๆ ท่านครับ 

คุณพ่อเปโตร  อิทธิพล  หางสลัด 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ท่ี 27 มิถุนายน 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธ์ิ+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี         
ดีศรี+คุณขจิตศักดิ-์คุณโสภิษ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสาํอาง+       
ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปิติพัฒน-์คุณรัตตินันท ์บุณยสิทธ์ิวิกุล+       
ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+คณุละม่อม ทองเหลอืง+คุณวันทนา ทองเหลือง+
คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มักดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วิมล+ยอแซฟประสิทธ์ิ+เปาโลเชาวลิต+      
เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+          
เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+                     
เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปตสิตามนตรี+  
ฟรังซสิโกวิชัย+ออกุสติโนบญุช่วย+ยอแซฟวโิรจน+์ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+
ยวงพิชยั+มีคาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+           
ยวงโสภณ+เปาโลสุชาต+ิอันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรูญ+             
โทมัสประยงค์+มารีอาลาํเจยีก+ฟรังซสิกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+  
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนยี์+       
มารีอาอนงค+์มารีอาจําป+ีเทเรซามาลี+เปโตรจือเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอ้ียวฉนั+
ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเสง่+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+             
ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+เปาโลวิชยั+เซบาสเตียนวิเชียร+              
ฟรังซสิเซเวียร์จํานง+เปโตรฟาย+มารีอาพร้ิง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลมา้น+
อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มคีาแอลฤทัย+ฟลิิปนิรันดร์+เปาโลเลีย่ม+เซซีลีอาสมนึก+
เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซสิโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+
เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบญุช่วย+ญาติพีน่อ้งตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+สเตฟาโนจินต+์มารีอาหงษ์+ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+              
ดอมินิโกสโุข+ออกัสตนิวิชา+อานาสตาเซียประวัต+ิเทเรซาวิไลลักษณ+์ 

ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่27 - วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 
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ญาตพิี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลบัไปแล้วทุกดวง+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+
ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวไิลลักษณ์+    
ญาตพิี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลบัไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+        
เปโตรฮวง+อันนาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สดุ+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+           
ซิลแวสแตร์ประสิทธ์ิ+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+
เทเรซากิมเสยีง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบลัโดเลยีม+ซิกส์โตชนะ+วิญญาณ
พระสังฆราช พระสงฆ์ และนกับวช ทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+         
ฟรังซสิ เรือตรี สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจยีน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+       
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+     
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+มีคาแอลรงัส+ี
มารีอาสงัวาล+มารีอานภิาพร+โรซาสายบัว+สเตฟาโนสุเทพ+อักแนสจันทร์ฉาย+  
เทเรซากิ่งแก้ว+คามลิโลชรัญธร+ยายสร้อย+ยายแจ้ง+เปาโลอนันตชัย  วงษ์แก้ว+
วิญญาณผู้ล่วงลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณที่ไม่มีใครคิดถงึ 
 
วันอาทิตย์ท่ี 28 มิถุนายน 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัวคุณสมเชาว-์คุณพรพรรณ      
ศิริชล+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพ ี อยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน ์ดีศรี และ
พี่น้อง ลูกๆหลานๆ  ทุกคน+ครอบครัวยงค์กมล และลูกๆหลานๆ+                
ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์ ปรัชญกุล+ครอบครัวคุณสุมาล ี  คูเอิน+                
ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาสาํราญ หัวใจ+เอากสุติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+      
ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบญุสง่+เปาโลแก้ว+เซซลีีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+               
ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพลู+    
เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+              
คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+ 
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มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+          
เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+
เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+           
เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+                 
ยอแซฟสิทธิพล+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
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+อักแนสบงกช   อรุโณ+ลูโดวีโกหลุย+มารีอาพิน+       
ยวงสมคิด+ยวงสมควร+ยอห์น บัปติสต์นิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+มารีอาล้วน+     
ยออากิมทินพร+เยโนเวฟาสุทธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+ญาติพี่น้องตระกูลคูเอิน 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาอภิวันท์   เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+     
เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ   ยุ่นประยงค์+เปโตรเสงี่ยม+มารีอาหวล+ฟิลิปประทีป+
เปโตรเสถียร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+             
ยอแซฟประเทือง+มารีอาบุญธรรม+เยโรมปลั่ง+อันนาไร+เปโตรหวล+มารีอาชิน+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
 
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวผิวจันทร์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปโตรหวาน+มารีอาชุ้น+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เยโนเวฟาจ๊วน+ยากอบละม้าย+                 
มารีอาประทีป+อันตนเสนาะ+ยอแซฟหวล+ซีมอนสนองชาติ+นายพยงค์+นายสนธยา+              
มารีอาคมคาย+เยโนเวฟาไพศรี+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลผิวจันทร์ และยุ่นประยงค์       
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+          
ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจนัทร์ที่ 29 มิถนุายน 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันองัคารที่ 30 มถิุนายน 2020 มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที ่1 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 
2020  

มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ิริพัฒน์+     
ครอบครัวคุณสมมาต-คุณสมปอง  ลี้กุล และ
ลูกๆหลานๆ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธวิเฮียง+                
อันนาบุญชบุ+มารอีามะลิสา+ยอแซฟสุบนิ+       
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์+เปาโลซังฮี้+     
เซซีลอีาเชย+ยอแซฟประเสริฐ 

วันศกุร์ที ่3 กรกฎาคม 2020  มีตั้งศีลและเฝ้าศลีมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน  
เวลา 18.30 น.  
และเริ่มมสิซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครือ่งบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี ้เนินชวดลา่ง เปน็เจ้าภาพ    
 อาทิตย์หน้า 5 กรกฎาคม 2020  สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล       
อัครสาวก   เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020  รวมเป็นเงิน 11,093 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,407 บาท 
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3. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
3.1 กําหนดการส่งศีลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020 ดังต่อไปนี้ 
1) สายคุณพ่อทรงวุฒิ   ประทีปสุขจิต รับผิดชอบเนินท่าข้าม และเนินวัด (บางส่วน) 
2) สายคุณพ่ออิทธิพล   หางสลัด  รับผิดชอบเนินชวดล่าง เนินกลม และบ้านเนินถาวร 
(พานทอง) 
3) สายสังฆานุกรอานนท์   ตันชัย รับผิดชอบเนินวัด (บางส่วน) และเนินคู้-กระพังบอน 
3.2 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม นี้ เป็นวันศุกร์ต้นเดือน ขอเชิญพ่ีน้องร่วมตั้งศีลและ
เฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น.  
3.3 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 ช่วงหลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มคูร์ซิลโล  
ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
3.4 ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาล ประชุมในวันอาทิตย์ท่ี 19 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
3.5 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (20 - 25 มิถุนายน 2020) 
 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ  830 บาท 
 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,075 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,290 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,195 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอย่างต่อเนื่อง (เข้าวัด 2,237 บาท เข้าสภาอภิบาล 958 บาท) 
ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคุณรายนามผู้บริจาคเงินทําบุญสร้างวัด ดังนี้ 
 1.1 คุณเด่น   พรายงาม   จํานวน 1,000 บาท 
 1.2 เทเรซา สุภัทรีย์   นวลงาม จํานวน 10,000 บาท 
 1.3 ครอบครัวจันทร์เกตุ  จํานวน 30,000 บาท 
2. ขอขอบคุณรายนามผู้บริจาควันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4/2563 ดังนี้ 
 2.1 คุณสมทรง   สุวรรณวัฒนาสุข  บริจาคไข่ไก่ 3 แผง 
 2.2 คุณต้นตระกูล   อ้าวเจริญ  บริจาคไข่ไก่ 2 แผง 
 2.3 กลุ่มนวดแผนไทย  720 บาท 


