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“เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกบัทีข่้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ”  
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 18 : 21-35 
 เวลานัน้ เปโตรเขา้มาทลูถามพระเยซเูจา้วา่ “พระเจ้าขา้ ถ้าพ่ีน้องทําผดิต่อข้าพเจา้ 
ขา้พเจา้ตอ้งยกโทษใหเ้ขาสกักีค่รัง้ ถงึเจด็ครัง้หรอืไม”่ 
 พระเยซเูจา้ตรสัตอบวา่ “เราไมไ่ดบ้อกทา่นวา่ตอ้งยกโทษใหเ้จด็ครัง้ แตต่้องยกโทษให้
เจ็ดคณูเจด็สบิครัง้” อาณาจกัรสวรรคเ์ปรยีบไดก้บักษตัรยิพ์ระองคห์นึง่ ทรงประสงคจ์ะตรวจ
บญัชหีนีส้นิของผูร้บัใช ้ ขณะทีท่รงเริม่ตรวจบญัชนีัน้ มผีูน้ําชายผูห้นึง่เขา้มา ชายผู้นี้เป็นหนี้
อยูเ่ปน็พันลา้นบาท เขาไมม่สีิง่ใดจะชําระหนีไ้ด ้ กษตัรยิจ์งึตรสัสัง่ใหข้ายทัง้ตวัเขา บตุรภรรยา
และทรพัยส์นิทัง้หมดเพ่ือใชห้นี ้ ผูร้บัใชก้ราบพระบาททลูออ้นวอนวา่ ‘ขอทรงพระกรณุาผดัหนี้
ไวก้อ่นเถดิ แลว้ขา้พเจา้จะชําระหนีใ้หท้ัง้หมด’ กษตัรยิท์รงสงสารจงึทรงปลอ่ยเขาไปและทรง
ยกหนีใ้ห ้ขณะทีผู่ร้บัใชอ้อกไป กพ็บเพ่ือนผูร้บัใชด้ว้ยกนัซึง่เปน็หนีเ้ขาอยูไ่มก่ีพั่นบาท เขาเขา้ไป
ควา้คอบบีไวแ้นน่ พูดวา่ ‘เจา้เปน็หนีข้า้อยูเ่ทา่ไร จงจา่ยใหห้มด’ 
 “เพ่ือนคนนัน้คกุเขา่ลงออ้นวอนวา่ ‘กรณุาผดัหนีไ้วก้อ่นเถดิ แลว้ขา้พเจา้จะชําระหนีใ้ห’้ 
แตเ่ขาไมย่อมฟัง นําลกูหนีไ้ปขงัไวจ้นกวา่จะชําระหนีใ้หห้มด เพื่อนผู้รับใช้อืน่ๆ เหน็ดงันัน้
ตา่งสลดใจมาก จงึนําความทัง้หมดไปทลูกษตัรยิ ์ พระองคจ์งึทรงเรียกชายผู้นัน้มา ตรัสว่า 
‘เจา้คนสารเลว ขา้ยกหนีส้นิของเจา้ทัง้หมดเพราะเจา้ขอรอ้ง เจา้ตอ้งเมตตาเพ่ือนผูร้บัใชด้ว้ยกนั 
เหมอืนกบัทีข่า้ไดเ้มตตาเจา้มใิชห่รอื’ กษตัรยิก์ริว้มาก ตรสัสัง่ใหน้ําผูร้บัใชน้ัน้ไปทรมานจนกวา่
จะชําระหนีห้มดสิน้ พระบดิาของเราผูส้ถติในสวรรคจ์ะทรงกระทําต่อท่านทํานองเดียวกนั 
ถา้ทา่นแตล่ะคนไมย่อมยกโทษใหพ่ี้นอ้งจากใจจรงิ”  



 

3 

 
 

พ่ีน้องที่รัก 
 ตลอด 2,000 ปี ที่ผ่านมา คริสตชนถูกเบียดเบียนมาตลอด ปัจจุบันนี้ก็เช่นกัน 
โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ประเทศท่ีโดนหนักท่ีสุดคือ อิรัก มีคริสชนหลายคนถูกจับ 
ถูกบังคับให้ละทิ้งความเชื่อ ถ้าไม่ยอมก็จะถูกฆ่า ทําให้ส่วนใหญ่ต้องอพยพหนีตาย 
 ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว มีข่าวหนึ่งโด่งดังไปทั่วโลก มีเรียม เด็กหญิงชาวอิรัก 
อายุเพียง 10 ปี ต้องอพยพไปอยู่ที่ค่ายลี้ภัย เมื่อนักข่าวไปถามเธอว่า 
 - เธออยากท าอะไรกับพวกไอซิส (Islamic State) ที่ทําให้เธอและครอบครัว
ต้องหนีออกนอกประเทศ มีชีวิตที่ลําบาก 
 - เธออยากให้พระเจ้าท าอะไรกับพวกเขา 
 เธอตอบว่า “หนูไม่อยากแก้แค้น และอยากให้พระเจ้าอภัยให้พวกเขา หนูเอง
ก็ให้อภัยพวกเขา เพราะพระเยซูเจ้าสอนว่า เราต้องให้อภัยศัตรู” 
 และเม่ือถูกถามว่า แล้วเธอสวดขออะไรจากพระเจ้า เธอตอบวา่ “ขอใหไ้ดก้ลบับา้น” 
 พ่ีน้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ เน้นให้เราต้องเป็นคนเมตตาเหมือน    
กับพระบิดา พระบิดาที่ให้อภัยเราอยู่ เสมอ เราจึงต้องให้อภัยผู้ อ่ืนด้วยเช่นกัน 
“เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับท่ีข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ” 
 การให้อภัยคนอ่ืน จะทําให้จิตใจเราสงบ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ของเราสงบ 
อบอุ่น น่าอยู่ครับ 

ขอพระเจา้อวยพรพีน่อ้งทกุทา่น 
คณุพอ่เปาโล ทรงวุฒ ิ  วงษส์ริโิรจน ์

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ท่ี 12 กันยายน 2020 (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธ์ิ+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี      
ดีศรี+คุณขจิตศักดิ-์คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิม้ประเสริฐ+           
ครอบครัวคุณสมคิด   เอีย่มสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+   
คุณวันทนา ทองเหลือง+คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีรี+ครอบครัวคณุอบุล-คณุอไุร  พรมสาร 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มักดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วิมล+ยอแซฟประสิทธ์ิ+เปาโลเชาวลิต+      
เปโตรไล่ใช้+โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+           
เปโตรไพศาล+ยวงเทยีนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซลีอีากมิเซยีน+
ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+ฟรงัซิสโกวิชัย+      
ออกุสติโนบญุช่วย+ยอแซฟวโิรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+         
มีคาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+        
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+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+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+
เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบญุช่วย+ญาติพีน่อ้งตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัต+ิเทเรซาวิไลลักษณ+์ญาตพิี่น้อง
ตระกูลวิเศษเธียรกุล ทีล่่วงลบัไปแล้วทุกดวง+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทยีนสื่อ+
มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวิไลลักษณ์+                     

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020 
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ญาตพิี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลบัไปแล้วทุกดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+
เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจยีน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+   
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+  
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ฟิลปิเกสร+
อักแนสกิมซอย+ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวณี+เทเรซาวไิลลักษณ์+     
ดอมินิกบาง+อากาทาส้มเกลีย้ง+ย่าสุข+ยา่แดง+ยา่มา+วญิญาณญาติพี่น้องตระกูล 
พรมสาร ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+ 
ยอแซฟวัลลภ  ดาวทองสมบัติ (ครบ 1 เดือน)+วญิญาณผูล้่วงลับในสสุานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ท่ี 13 กันยายน 2020  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ ์ ปรัชญกลุ+          
ครอบครัวคุณสุมาล ี  คูเอิน+ครอบครัวคุณวน-คุณนวลศรี   คูเอิน+                
ครอบครัวคุณประนอม   คูเอิน+ครอบครัวคุณสมเชาว-์คุณพรพรรณ ศิริชล+     
ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพ ีอยู่บาง+ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพี่น้อง 
ลูกๆหลานๆ  ทุกคน+ครอบครัวคุณสุชิน+คุณสุภาพร+คณุภคพร   ลิ้มประเสริฐ+
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสวุรรณา ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ+โมทนาคณุแมพ่ระ+
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกลัยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสตโินสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+       
ม.มักดาฯเง็ก+ฟลิิปกมล+แคทเธอรีนบุญสง่+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+               
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวินจิ+       
เทเรซาลาํพลู+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรดํารสั+ยวงยอด+          
มารีอาจ+ูยอแซฟประชุม+อังเยลาสมปอง+ญาตพิี่น้องตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกลุ 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วญิญาณญาติพีน่้องตระกูลขมเล็ก 
และจูหงี ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล+้ยวงวิเชียร+        
มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ+์อันนาปาน+เซซีเลียถวลิ+
อันนาเสมอ+มาร์ตโินประเสรฐิ+ลูโดวีโกหลุย+มารีอาพิน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+                   
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ยอห์น บัปติสตน์ิทา+โทมัสสมหมาย+ยวงขํา+มารีอาล้วน+ยออากิมทินพร+              
เยโนเวฟาสทุธ+ิมารีอาเสาวรส+เทเรซาศราวด+ีญาตพิีน่อ้งตระกลูคเูอนิ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+เอากุสตโินกิม+มารีอาฟุง้+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชญั   
ยุ่นประยงค+์มารีอาเซียน+เปโตรเคี้ยม+อากาทาสายหยดุ+ยอแซฟประดิษฐ์+       
ฟรังซสิโกมน+ูวิคตอรีอาธาน+ีวญิญาณญาตพิีน่อ้งตระกลูมุง่หมาย ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+    
มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค+์      
เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+มารีอาเฉลยีว+ฟิลปิกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟลิปิประทวน+
เปโตรบุญเทยีน+ฟลิิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซสิทวี+มารีอาสภุาพ+      
เปาโลจาํลอง+มารีอาสายสุนยี์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+                 
ยอแซฟสิทธิพล+วญิญาณญาติพี่น้องตระกูลดีศรี และหนงูาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
ยอแซฟวลัลภ   ดาวทองสมบัติ+เทเรซาลัดดา+เปโตรทนงศักดิ์+มีคาแอลตี+๋         
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสจุิตร+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เปาโลสุชาติ+        
อันเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ+์ย.บอสโกจรูญ+ย.บอสโกดสุิต+นิโคลัสยรรยง+         
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมก+ีเปาโลฮวด+                 
กาทารีนาเตียน+ยอแซฟไพโรจน์+เยโนเวฟาส้มเช้า+เรือตรี ฟรังซสิ สมเดช+         
เอากสุตนิโนรอด (ครบ 32 ป)ี+โรซาเจียน (ครบ 21 ปี)+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+   
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+        
วิญญาณผู้ล่วงลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+ดวงวิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ท่ี 13 กันยายน 2020  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+คุณทัศนีย์   นาควัชระ+ครอบครัวคุณชูชาติ-คุณนิจจา           
ทองประพันธ์ และลูกๆ หลานๆ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปาโลส่วน   ครูเอิญ+เทเรซาวัชรี   ประทีปจินดา+สเตฟาโนชัยพร   ทองประพนัธ์ 
(ครบ 1 ปี)+อันตนสมศักดิ ์  ยุ่นประยงค์+วญิญาณผู้ล่วงลับในสสุานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+ดวงวญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนนิวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หนา้ 20 กันยายน 2020  สัปดาห์ท่ี 25 เทศกาลธรรมดา 
 เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020  รวมเป็นเงิน 8,290 บาท 
   ทําบุญแมพ่ระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,410 บาท 
3. ฉลองวัด   วัดอารักขเทวดา แหลมประดู่ 
   วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020  เวลา 10.30 น. 
4. ขา่วประชาสมัพนัธข์องวัด 
4.1 เชิญชวนพี่น้องไปร่วมพิธีบวชของ สังฆานุกรฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020 ที่วัดแม่พระรับสาร ตราด ท่านใดประสงค์จะไปกับ
รถบัสของวัด กรุณาไปแจ้งชื่อที่บ้านพักพระสงฆ์ 

4.2  ขอเชิญคณะกรรมการที่ดินของวัด ประชุมวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน นี้ เวลา 10.30 น. 
ที่บ้านพักพระสงฆ์ 

ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 14 กนัยายน 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันอังคารท่ี 15 กันยายน 2020 มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันพุธท่ี 16 กันยายน 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 

วันพฤหสับดีที่ 17 กันยายน 
2020  

มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบญุชุบ+    
มารีอามะลสิา+ยอแซฟสบุิน+โรซาซาเวยีร์+              
มารีอาณัชชานันท ์

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020  มีมิสซาตามปกต ิเวลา 19.00 น. 
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4.3 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
วัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 7/2563 ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม ในวันนี้มี
โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ เรื่อง “การนวดอายุวัฒนะ และการยืดคลาย
กล้ามเนื้อ” โดยเชิญคุณศุภลักษณ์   ฝ่นเรือง เป็นวิทยากร 

4.4 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสัปดาห์ (5 - 3 กันยายน2020) 
 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,050 บาท 
 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,100 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020   ยอดคงเหลือ  1,100 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์   3,250 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,275 บาท เขา้สภาอภบิาล 975 บาท) 
ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคุณ  คุณจรวย  กอบโกย ทําบุญสนับสนุนค่ารถไปบวชพระสงฆ์ 10,000 บาท 


