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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1592 วันอาทิตย์ท่ี 26 กรกฎาคม ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
“อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบไดก้บัขมุทรพัยท์ีซ่อ่นอยูใ่นทุง่นา คนทีพ่บจะยินดี จะไปขายทกุสิง่ทีม่ ี
และนําเงนิมาซือ้นาแปลงนัน้” 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 13 : 44-52 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกบัประชาชนว่า  
 “อาณาจกัรสวรรค์เปรียบไดก้ับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา คนที่พบก็ฝังซ่อน
สมบัตนิั้น และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่ม ีนําเงินมาซื้อนาแปลงนั้น 
 “อาณาจกัรสวรรค์ยังเปรียบได้อกีกับพ่อคา้ที่แสวงหาไขมุ่กเมด็งาม เมื่อได้พบ
ไข่มกุที่มีค่าสงู เขาจะไปขายทุกสิ่งที่ม ีนําเงินมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น 
 “อาณาจกัรสวรรค์ยังเปรียบได้อกีกับอวนทีห่ย่อนลงในทะเล ตดิปลาทกุชนดิ 
เมื่ออวนเต็มแล้ว ชาวประมงจะลากขึ้นฝั่ง นั่งลงเลือกปลาดีใส่ตะกร้า สว่นปลาเลว
ก็โยนทิ้งไป เมื่อถึงเวลาสิน้โลกก็จะเป็นเชน่นี ้ เมื่อถึงคราวสิ้นโลก ทูตสวรรคจ์ะ
มาแยกคนชัว่ออกจากคนชอบธรรม ทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟ ที่นั่น จะมแีต่การร่ําไห้
คร่ําครวญและขบฟนัดว้ยความขุ่นเคือง” “ท่านทัง้หลายเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม่” 
บรรดาศิษย์ทูลตอบว่า “เข้าใจแล้ว” 
 พระองค์จงึตรัสว่า “ดังนั้น ธรรมาจารย์ทกุคนทีม่าเปน็ศษิยแ์หง่อาณาจกัรสวรรค ์
กเ็หมือนกับเจ้าบ้านที่นาํทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน” 
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 สวัสดีครับพ่ีน้องทุกๆ ท่าน เรากําลังอยู่ในเทศกาลธรรมดา สัปดาห์ที่ 17 หลายๆ 
ครั้งในชีวิตของเรา เรากําลังแสวงหาคุณค่า ความหมายของชีวิต มักจะตั้งนิยามความสุข
ในชีวิตของเราเองในแต่ละวัน 
 บทอ่านแรก ช่วยเราให้เข้าใจทรัพย์สมบัติแท้และคุณค่าแท้ บทอ่านจากหนังสือ
พงศ์กษัตริย์ฉบับที่หนึ่ง  กําลังให้เราเห็นแบบอย่างของกษัตริย์ซาโลมอน  มีชื่อเสียงใน
ประวัติศาสตร์เรื่องปรีชาญาณของพระองค์ พระเจ้าทรงสัญญากับซาโลมอนว่า  ผู้เป็น
กษัตริย์จะได้รับตามที่อธิษฐาน  แทนที่จะวอนขอชีวิตยืนยาว  ความมั่งคั่ง  อํานาจ  หรือ
ชื่อเสียง  ซาโลมอนทูลขอสิ่งเดียวที่สําคัญ คือ ปรีชาญาณ (ความเข้าใจเพ่ือปกครอง
ประชากรอย่างยุติธรรม  และรู้จักวินิจฉัยแยกความดีจากความชั่ว)   นี่ เป็นพระพร
ซึ่งช่วยเราให้ค้นพบสมบัติเที่ยงแท้และย่ังยืน 
 ในบทอ่านที่สอง จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม บอกกับเราว่าพระเจ้า
ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งดีงามและความรอดสําหรับผู้ที่รักพระองค์ พระเยซูเจ้า
ทรงเป็นบุตรหัวปีที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็นพ่ีน้อง
ของพระองค์ในพระเยซูเจ้า “พระองค์ทรงกําหนดจะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของ
พระองค”์ 
 ในพระวรสารจากนกับญุมทัธวิ  พระเยซเูจา้ตรสัเรือ่งอาณาจกัรของพระเจา้  เป็นสิ่งทีม่ี
คณุคา่นา่แสวงหาใหไ้ด ้ คณุคา่ทีพ่ระเยซเูจา้กลา่วถงึไมใ่ชด่า้นวตัถ ุ แตเ่ปน็ดา้นจติใจ  ไม่ใช่เรื่อง
ฝ่ายโลก  แต่เป็นเรื่องฝ่ายสวรรค์ ใช่ครับ อาณาจักรของพระเจ้ามีค่ายิ่งใหญ่ที่สุด  และ
โดยอาศัยปรีชาญาณของพระจิตเจ้า  เราจะตระหนักถึงเรื่องนี้  และกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตคริสตชน 
 ขอให้พระวาจาที่เรา ไดอ่้านหรอืไดร้บัฟังเปน็เสมือนขุมทรัพย์อันล้ําค่า เป็นเสมือน
คุณค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชนของเราให้เติบโต เป็นพลังใจที่เติมเต็มให้เราได้
ก้าวเดิน ด้วยพระพรและพระหรรษทานของพระเจ้าเสมอไป 

ขอพระเจ้าอวยพร 
สังฆานุกร อานนท์   ตันชัย 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมสิซา วันเสาร์ที ่25 - วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020 

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-        
คุณสมศรี  ดีศรี+คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+   
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสาํอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณปิติพัฒน์-
คุณรัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+          
ครอบครัววงษ์แก้ว+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+            
คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+         
เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+          
เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+                  
เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+
ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+                
เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+
เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+                 
ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+      
มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+               
เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+     
เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักดิ์+         
เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+           
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุก+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+    
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+           
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เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+                  
ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+       
ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+สเตฟาโนจินต์+มารีอาหงษ์+  
ยอแซฟสุขุม+เปาโลพานทอง+ดอมินิโกสุโข+ออกัสตินวิชา+                          
อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+      
ยาโกเบสุทธิ+ยออากมิประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูล           
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+           
อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+            
ซิลแวสแตร์ประสิทธ์ิ+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+      
วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปาโลอนันตชัย   วงษ์แก้ว+        
เทเรซาบุญธรรม   แพงไพรี+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+     
คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+ฟรังซิส เรือตรี สมเดช+เอากุสตินโนรอด+           
โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+   
เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+              
เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+มีคาแอลรงัสี+มารีอาสังวาล+          
มารีอานิภาพร+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณ
ที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์      
ปรัชญกุล+ครอบครัวคุณสมุาลี   คูเอิน+ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน+
ครอบครัวคุณสมเชาว-์คุณพรพรรณ ศิริชล+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพี่น้อง ลูกๆหลานๆ  ทุกคน+            
โมทนาคุณแม่พระ 
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+            
ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+ยอแซฟสุนทร+                    
ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวินิจ+เทเรซาลําพูล+          
เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+                
ยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง (ครบ 2 ปี)+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+     
วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+           
ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+           
ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+เซซีเลียถวิล+ญาติพ่ีน้องตระกูล       
มุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+
เปาโลดํารงค์+มารีอานวลลออ+โรซากุหลาบ+ลูโดวีโกหลุย+มารีอาพิน+           
ยวงสมคิด+ยวงสมควร+ยอห์น บัปติสต์นิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+           
มารีอาล้วน+ยออากิมทินพร+เยโนเวฟาสุทธิ+มารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวดี+
ญาติพ่ีน้องตระกูลคูเอิน ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาอภิวันท์   เรืองฉาย+    
เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ   ยุ่นประยงค์+          
ยอห์น บัปติสต์วิชัย  ไทยยืนวงษ์+เซซีลีอาพยุง  แซ่เตียว+เปโตรอิ้วฮก  แซ่เตียว+
ยอแซฟฮวด+อากาทาฟัก  รุ่งเรือง+มารีอาเซียน+เปโตรเคี้ยม+อากาทาสายหยุด+                
ยอแซฟประดิษฐ์+ฟรังซิสโกมนู+วิคตอรีอาธานี+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูล        
มุ่งหมาย ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+อักแนสจันทร์ฉาย   ศรีสุรักษ์+มารีอาสายฝน+
เปาโลสถิตย์+คามิลโลชรัญธร+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+      
คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+                  
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+    
มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+   
ฟิลิปสัมฤทธ์ิ+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+เปาโลจําลอง+           
มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+
วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+          
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ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจนัทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันองัคารที่ 28 กรกฎาคม 2020 มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที ่29 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 
2020  

มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครวัพงศศ์ิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธวิเฮียง+               
อันนาบุญชบุ+มารอีามะลิสา+ยอแซฟสุบนิ+       
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศกุร์ที ่31 กรกฎาคม 2020  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

เปโตรเสงี่ยม+มารีอาหวล+ฟิลิปประทีป+เปโตรเสถียร+เทเรซาบรรเทา+        
เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทือง+มารีอาบุญธรรม+
เยโรมปลั่ง+อันนาไร+เปโตรหวล+มารีอาชิน+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+         
วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพ่ือพี่น้องทุกครอบครัว+คุณเต้าเลี๊ยบ บุญชูสวัสดิ์+ครอบครัวคุณวรพงษ์-        
คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ญาติพ่ีน้องตระกูลบุญชูสวัสดิ์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+             
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกมิกี+มารีอาเหลี่ยม+          
ยอแซฟชั้น+เปาโลส่วน   ครูเอิน (ครบ 100 วัน)+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครือ่งบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี ้คณะครูและนักเรยีนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 2 สิงหาคม 2020  สัปดาห์ท่ี 18 เทศกาลธรรมดา 
 เนินวัด เปน็เจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020  รวมเปน็เงนิ 7,750 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,580 บาท 

3. ฉลองวัด   วัดนักบญุอันนา สระไมแ้ดง 
   วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020  เวลา 10.30 น. 
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด 
4.1 เชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020 มิสซาเวลา 09.00 น. และ
แสดงความยินดีกับซิสเตอร์อันนา พลอยไพลิน   ขุนอาจ โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญ
อันนา  จากนั้นช่วงหลังมิสซา จะนําระฆังใบเก่าท้ัง 3 ใบ ลงจากหอระฆัง นํามาติดตั้งไว้
ข้างบ้านพักพระสงฆ์ 
4.2 เชิญชวนพี่น้องนํากระปกุมหาพรตมาส่งทีธุ่รการวดั 
4.3 วันอาทิตย์ที ่ 2 สิงหาคม 2020 ช่วงหลังมิสซาสายขอเชิญสมาชกิกลุ่มคูร์ซลิโล 
ประชมุพร้อมกัน ณ หอ้งประชุมเกดิสว่าง 
4.4 วันอาทิตย์ที ่9 สิงหาคม 2020 จะมกีารซ้อมการตรีะฆังใบใหม่ทั้ง 3 ใบ เพ่ือเชค็
ความพรอ้มสําหรบัการใชง้าน หากมีจดุบกพร่องจะดําเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ย 
4.5 รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนัดวดัหวัไผ ่2 ประจําสปัดาห ์(18 - 23 กรกฎาคม 2020) 
 วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2020   ยอดคงเหลือ  1,140 บาท 
 วันองัคารที่ 21 กรกฎาคม 2020  ยอดคงเหลือ  1,160 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2020  ยอดคงเหลือ  1,360 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์  3,660 บาท 
หมายเหตุ : หัก 30% ของรายได้ตลาดนัดคงเหลือ เข้าสภาอภิบาลสําหรับงานกิจกรรม 
และโครงการของสภาฯ มาอยา่งต่อเน่ือง (เข้าวัด 2,562 บาท เข้าสภาอภิบาล 1,098 บาท) 


