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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 1601 วันอาทิตย์ท่ี 27 กันยายน ค.ศ.2020 
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา 

พระวาจาประจ าสัปดาห ์
“ท่านจงท าให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเตม็เป่ียมโดยการเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนั” 

(ฟป 2:2) 
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บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 21 : 28-32 
 เวลานัน้ พระเยซเูจา้ตรสักบับรรดาหวัหนา้สมณะและผูอ้าวโุสของประชาชนวา่ 
 “ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน เขาไปพบ
บตุรคนแรกพูดวา่ “ลูกเอ๋ย วนันี ้ จงไปทํางานในสวนองุน่เถดิ” บตุรตอบวา่ “ลกูไมอ่ยากไป” 
แตต่่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทํางาน พ่อจึงไปพบบุตรคนที่สอง พูดอย่างเดียวกัน 
บุตรคนที่สองตอบวา่ “ครบัพ่อ” แต่แล้วก็ไม่ได้ไป สองคนนี้ใครทําตามใจพ่อ” 
พวกเขาตอบว่า “คนแรก” 
 พระเยซูเจา้จึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนเก็บภาษแีละ
หญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน เพราะยอห์นได้มาพบท่าน 
ชี้หนทางแห่งความชอบธรรม ท่านกไ็ม่เชือ่ยอหน์ สว่นคนเก็บภาษแีละหญงิโสเภณี
เชื่อ แต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แลว้ ก็ยงัคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอหน์ 
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สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน  
 ในชีวิตของเราคริสตชน พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเช้ือเชิญเราแต่ละคน โดยให้
อิสระเสมอที่สามารถจะ “ตอบรับ” หรือ “ตอบปฏิเสธ” ต่อแผนการของพระเจ้า 
เพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราต้องตอบรับต่อแผนการ
ของพระองค์ด้วยหัวใจทั้งครบ ด้วยความนอบน้อมเช่ือฟังและด้วยใจยินดี 
 บทอ่านจากหนังสือประกาศเอเสเคียล บอกกบัเราวา่ ถา้พระเจา้ทรงเปน็องคค์วามดี
และความยุติธรรม ทําไมพระองค์ปล่อยให้มีความชั่วในโลก ประกาศกเอเสเคียล
ได้ตอบปัญหานี้ว่าบาปเป็นต้นเหตุแห่งความตาย เมื่อมนุษย์ละทิ้งบาป เขาจะมีชีวิต
ใหม่ ประกาศกได้เชื้อเชิญประชากรอสิราเอลใหเ้ปลีย่นแปลงชีวติของตน  ใหห้า่งจากบาปและ
หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า 
 บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี เตือนกลุ่มคริสตชนที่ฟิลิปปีให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน และรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก “อย่ากระท าการใดเพื่อชิงดีกัน
หรือเพื่อโอ้อวด แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน” พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่าง
ของการรับใช้ด้วยความรัก ทรงถ่อมพระองค์และยอมรับแม้ความตาย 
 พระวรสารวันนี้เป็นคําอุปมาที่สะท้อนให้เห็นว่าบุตรทั้งสองคนไม่มีใครดีพร้อม 
ทั้งคู่ได้ทําให้บิดารู้สึกเจ็บปวด แต่ลักษณะที่พึงปฏิบัตินั้นคือคือ คนที่พร้อมรับ
ทุกสถานการณ์ในชีวิต เช่ือฟัง และปฏิบัติตามด้วยใจยินดี พระเยซูเจ้าทรงเรียกเรา
ให้มีอิสระที่จะตอบรับพระองค์ในการกระทํา ในการดําเนินชีวิตตามคําสอนของ
พระองค์ 
 พระวาจาพระเจ้าวันนี้ได้ท้าทายเราให้ลงมือปฏิบัติมากกว่าการพูดเฉยๆ ซึ่ง
แน่นอนว่า “ค าพูดและการกระท าต้องควบคู่กันไปเสมอจึงจะสมบูรณ์” เพียงแค่
การกระทําอย่างเดียวก็ไม่ได้ หรือเพียงแค่พูดอย่างเดียวก็ไม่ดี แต่ถ้ามีทั้งสองอย่าง
ควบคู่ไปด้วยกัน จะดีมากๆ  

ขอพระเจ้าอวยพร 
สังฆานกุร อานนท์  ตันชัย 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ท่ี 26 กันยายน (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธ์ิ+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี      
ดีศรี+คุณขจิตศักดิ-์คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิม้ประเสริฐ+           
ครอบครัวคุณสมคิด   เอีย่มสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+ครอบครัวคุณอุบล-คุณอุไร     
พรมสาร 
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+เทเรซาลดัดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+                 
ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิง่+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+
อันนาเกียว+ย.บัปตสิต์นยิม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค+์      
เทเรซาสุนยี์+มารีอาอนงค+์มารีอาจาํปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+
เปโตรเอ้ียวฉัน+ยอแซฟสุรศกัดิ์+เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรักษ์+         
อันนาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตยีนวเิชียร+                
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+์                
ญาตพิี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลบัไปแล้วทุกดวง+เปาโลล้าํ+โรซาเง็กเฮียง+  
ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+ยออากิมประคุณ+เทเรซาวไิลลักษณ์+ 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020 
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ญาตพิี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลบัไปแล้วทุกดวง+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวณี+เทเรซาวิไลลักษณ์+ดอมินิกบาง+          
อากาทาส้มเกลีย้ง+ยา่สุข+ยา่แดง+ยา่มา+วญิญาณญาตพิี่น้องตระกูล พรมสาร ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+มีคาแอลรงัส+ี
มารีอาสงัวาล+มารีอานภิาพร+วิญญาณผู้ล่วงลับในสสุานทุกดวง+                
วิญญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ท่ี 27 กันยายน  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรัชญกลุ+          
คุณสมเชาว ์ ศิริชล+คณุพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสพุี อยูบ่าง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน ์ดีศรี และพี่น้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+            
ครอบครัวคุณสุชิน+คุณสภุาพร+คุณภคพร   ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-
คุณสุวรรณา ยุ่นประยงค์ และลูกๆหลานๆ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวนัทนา 
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+ญาตพิี่น้องตระกูลมุง่หมาย และเสริมสกลุ ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+มารีอาไฉน+วญิญาณญาติพีน่อ้งตระกลูขมเลก็ และ
จูหง ีที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยวงบัปตสิตาจูเท้ง+เซซลีีอาไล้+ยวงวิเชียร+              
มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+อี่ อ่องสมบูรณ+์อันนาปาน+เซซีเลียถวลิ+
อันนาเสมอ+มาร์ตโินประเสรฐิ+เทเรซาอภิวันท ์เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+
เปโตรจรูญ+เซซลีีอาอัญชัญ   ยุ่นประยงค์+คณุพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+          
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารีอาม้วน+ยอแซฟฉลวย+     
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจาํนงค์+เปโตรจริณท์+เปโตรหอม+       
มารีอาเฉลยีว+ฟิลปิกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟลิิปประทวน+เปโตรบุญเทียน+ 
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ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซสิทวี+มารีอาสภุาพ+เปาโลจําลอง+             
มารีอาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสิทธิพล+    
วิญญาณญาตพิี่น้องตระกูลดศีรี และหนงูาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เทเรซาลัดดา+
เปโตรทนงศักดิ+์มีคาแอลตี+๋อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสจุิตร+เทเรซาวิรัช+
ยวงโสภณ+เปาโลสุชาต+ิอันเดรสมชัย+ลูซีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+                
ย.บอสโกดสุิต+นิโคลัสยรรยง+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+              
ม.มักดาฯกิมกี+เปาโลฮวด+กาทารีนาเตียน+ยอแซฟไพโรจน์+เยโนเวฟาส้มเช้า+    
เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจยีน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+    
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟเฮง+
เยโนเวฟาสวิง+ยอแซฟบญุชอบ+ม.มักดาฯซ่อนกลิ่น+มารีอาชิน+ฟรังซิสโกสง่า+     
ม.มักดาฯสนุทร+อันนามาลา+โรซาประภา+เปโตรเสงี่ยม+มารีอาหวล+ฟลิิปประทีป+
เปโตรเสถยีร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+          
ยอแซฟประเทือง+มารีอาบญุธรรม+เยโรมปลั่ง+อันนาไร+เปโตรหวล+มารีอาชิน+   
เลโอไซ้งิ้ม+เยโนเวฟาเง็กไน+้นายไส้ฮู+้มารีอาบญุมา+มอนิกานวลจันทร์+            
นางกิมเลี้ยง+นายสม  แซ่อึง้+ญาติพีน่้องทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเสงี่ยม+      
มารีอาหวล+ฟลิิปประทีป+เปโตรเสถยีร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+              
ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทือง+มารีอาบญุธรรม+เยโรมปลั่ง+อันนาไร+           
เปโตรหวล+มารีอาชิน+วญิญาณผูล้่วงลับในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+     
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ท่ี 27 กันยายน  (มิสซาเยน็ เวลา 16.00 น.)  
สุขส าราญ  
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
เปาโลส่วน   ครูเอิญ+วญิญาณผูล้่วงลับในสสุานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+      
วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถงึ 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 4 ตุลาคม  สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา 
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
2. เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน  รวมเป็นเงิน 7,123 บาท 
   ทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,820 บาท 
3. ขา่วประชาสมัพนัธข์องวัด 
3.1 เชิญชวนพี่น้องไปร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ สงัฆานกุรฟรงัซสิ เซเวยีร ์ อานนท ์  ตนัชยั     

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมนี้ ที่วัดแม่พระรับสาร ตราด ท่านใดประสงค์จะไปกับรถบสั
ของวัด กรุณารีบไปแจ้งชื่อที่บ้านพักพระสงฆ์ 

3.2 เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ที่วัดของเรา วันอาทิตย์ที่ 25 
ตุลาคมนี้ เวลา 16.00 น. หลังพิธีเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยนิดกีบัพระสงฆใ์หม ่

3.3 วนัอาทติยท์ี ่27 กนัยายน เวลา 10.30 น. ขอเชญิผูน้ําและผูป้ระสานงานวถิชีุมชนคริสตชน
ของแต่ละเนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมเกิดสว่าง 

ตารางมิสซาประจ าวัน 
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน  มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 29 กันยายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 30 กันยายน มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 
 

มีมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบญุชบุ+มารอีามะลสิา+
ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม  มีตัง้ศลีและเฝา้ศลีมหาสนทิวันศกุรต์น้เดอืน เวลา 18.30 น.  
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
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3.4 วนัพฤหสับดทีี ่ 1 ตลุาคม  เวลา 19.00 น. เชญิชวนพ่ีนอ้งรว่มมสิซาวนัระลกึถงึพระสงัฆราช     
ยาโกเบ แจง  เกดิสวา่ง และคณุพ่อ มาธอืแรง ฟรงัซวั มารี เกโก  หลงัมสิซามกีารถวายดอกไม้
ทีอ่นสุาวรยีข์องทา่นทัง้สอง 

3.5 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคมนี้ เป็นวันศุกร์ต้นเดือน มีส่งศีลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแต่ละสาย
ตามปกติ และขอเชิญพ่ีน้องร่วมตั้งศีล-เฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 18.30 น. 

3.6 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ กรรมการวัดน้อยแม่พระเมืองลูร์ด เนินวัด เชิญชวนพ่ีน้องร่วม
มสิซาเดอืนแมพ่ระสายประคํา ทีถ่้ําแมพ่ระ เวลา 19.00 น. (งดมิสซาทีวั่ด) 

3.7 รายได้จากการจัดเก็บตลาดนัดวัดหัวไผ่ 2 ประจําสปัดาห ์(19 - 24 กันยายน 2020) 
 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน   ยอดคงเหลือ  320 บาท (ฝนตก) 
 วันอังคารที่ 22 กันยายน   ยอดคงเหลือ  1,290 บาท 
 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน  ยอดคงเหลือ  1,160 บาท 
 รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าสัปดาห์  2,770 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  1,939 บาท เขา้สภาอภบิาล 831 บาท) 
 
ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ  
ระหว่าง อันนา มณีรัตน์ บุญจันทร์ บุตรีของ นายประมวล และมารีอา วีณา บุญจันทร์ 
สมรสกับ นายอนันต์ ฟักมาก บุตรของ นายพิทักษ์ ฟักมาก และนางบัว คําต่าย         
ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่ พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  เวลา 16.00 น.                
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่  (ประกาศครั้งที่ 1) 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 
 

ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคณุรายนามผูบ้รจิาควนักจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่ ครัง้ที ่7/2563 ดงันี ้
 1.1  คณุปติพัิฒน ์ บณุยสทิธิว์กิลุ 1,000 บาท 1.2  คณุวนัทนา  เอ้าเจรญิ 1,000 บาท 
 1.3  คณุสนุยี ์ คนูา 500 บาท   1.4  แพปลาเจน๊อ้ย  บรจิาคปลานลิ 
 1.5  กลุม่นวดแผนไทย  210 บาท 
2. ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณกฤษดา  โชคชัยไพศาล สนับสนุนกิจกรรมเด็กๆ และ

เยาวชน 2,000 บาท 


