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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“จงฟงัเถดิ องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ พระเจา้ของเราทรงเปน็องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้แตเ่พยีงพระองคเ์ดยีว 
ทา่นจะตอ้งรกัองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ พระเจา้ของทา่นสดุจติใจ สดุวิญญาณ สดุสตปิญัญา และ

สดุก าลงัของทา่น  ทา่นจะตอ้งรกัเพือ่นมนษุยเ์หมือนรกัตนเอง” 
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พระวรสารนักบุญมาระโก มก 12 : 28-34 
 เวลานั้น ธรรมาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ได้ฟังการโต้เถียงเรื่องนี้ และ
เห็นว่าพระองค์ทรงตอบได้ดี จึงทูลถามพระองค์ว่า “บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่า
บทบัญญัติข้ออ่ืนๆ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “บทบัญญัติเอกก็คือ อิสราเอลเอ๋ย จงฟัง
เถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 
ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและ
สุดกําลังของท่าน บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพ่ือนมนุษย์เหมือนรัก
ตนเอง ไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้” ธรรมาจารย์คนนั้นทูล
ว่า “พระอาจารย์ ท่านตอบได้ดี จริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่า พระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์
เดียวและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอ่ืนเลย การจะรักพระองค์สุดจิตใจ สุดความ
เข้าใจและสุดก าลัง และรักเพ่ือนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชา 
หรือเครื่องสักการบูชาใดๆ ทั้งสิ้น” พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาด จึง
ตรัสว่า “ท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้า” หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดกล้าทูลถาม
พระองค์อีกเลย 
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พ่ีน้องที่รัก 
 พ่อเชื่อว่า พ่ีน้องดีใจที่เราได้กลับมาร่วมถวายบูชามิสซาด้วยกันในวัด เชญิชวนเรา
ขอบคณุพระนะครบั ใหเ้ราภาวนา และใหก้ าลงัใจเพ่ือนพ่ีนอ้งทีย่งัไมไ่ดก้ลบัมาหาพระเหมอืนกบัเรา 
 ในช่วง 2 ปีนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิส เชิญชวนพวกเราให้ชว่ยกนัฟ้ืนฟูพระศาสนจกัร
ในทุกๆระดับ เพ่ือให้ทันกับยุคสมัย โดยเน้นให้เรา “ก้าวเดินไปด้วยกัน” พระองค์บอก
ว่าเราจะก้าวเดินไปด้วยกันได้ ถ้าเราพยายาม “ฟงักนัและกนั เหนอืสิง่อ่ืนใดใหฟ้งัพระจติเจา้” 
 พระวาจาของพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ มีค าว่า “จงฟัง” 3 ครั้ง (2 ครั้ง ในบทอ่านที่
หนึ่ง    1 ครั้งในพระวรสาร) 
 “จงฟงัเถดิ องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ พระเจา้ของเราทรงเปน็องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้แตเ่พยีงพระองค์
เดยีว ทา่นจะตอ้งรกัองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ พระเจา้ของทา่นสดุจติใจ สดุวิญญาณ สดุสตปิญัญา และ
สดุก าลงัของทา่น  ทา่นจะตอ้งรกัเพือ่นมนษุยเ์หมือนรกัตนเอง” 
 พ่ีน้องครับ แม้เราจะมีความยากล าบากฝ่ายกาย แต่จิตใจของเราจะสงบ อบอุ่น  
มีก าลังใจ ถ้าเราฟัง และปฏิบัติตามเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสกับเราผ่านทางพระวาจาใน
วันนี้ และฟังกันและกันมากข้ึน 
 ขอแม่พระที่ฟังและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอๆ คุ้มครองให้เราพ้น
จากภยันตรายทั้งปวง 
 

ขอพระอวยพรพ่ีนอ้ง 
คณุพ่อทรงวฒุ ิ  วงษส์ริโิรจน ์

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่31 ตุลาคม 2021 

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+              
คุณขจิตศักด์ิ-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-  
คุณสุวรรณา   ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+      
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+เปโตรไล่ใช้+           
โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสื่อ+  
มารีอาเอี่ยม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลีอากิมเซียน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+
เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+ฟรังซิสโกวิชัย+ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+    
ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+มีคาแอลต๋ี+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+          
มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+             
ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+   
เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+
เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+      
เปโตรเอี้ยวฉัน+ยอแซฟสุรศักด์ิ+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพี้ยน+
ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+                     
ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+ยอแซฟวีรภัทร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์
ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+       
อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                     
ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+        
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+เทเรซาประไพ+     
มาการโีอประดัง+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับใน
สุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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วนัอาทติย์ที ่31 ตุลาคม  (มสิซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศกัด์ิ  ปรัชญกลุ+ครอบครัวเอา้เจริญ+
ครอบครัวรายะกญุชร+ครอบครัวคุณสมมาต-คุณสมปอง ล้ีกุล และลกูหลาน 
อุทศิให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาติพีน่อ้งตระกลูหวัใจ ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+            
เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาติพีน่อ้งตระกลูไหลไผท่อง ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้              
ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแกว้+ เซซีลีอาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+                                   
ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมียโีอประดิษฐ+์                    
เทเรซาล าพลู+เบเนดิกตศิ์ลาชยั+ เปาโลโห+อนันาหรุ่น+เปโตรด ารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม+  
องัเยลาสมปอง+ญาติพีน่อ้งตระกลูมุ่งหมาย และเสริมสกุล ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัติสตาจูเทง้+       
เซซีลีอาไล+้ยวงวเิชียร+มารีอาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ฟรังซิสไพฑูรย+์อ่ี อ่องสมบูรณ์+ อนันาปาน+                     
เทเรซาอภิวนัท ์เรืองฉาย+เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ ง+เปโตรจรูญ+ เซซีลีอาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ยวงบุญเรือง+
ม.มกัดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+ ด.ช.สิทธิพงษ+์ยอแซฟประสิทธ์ิ+เปาโลเชาวลิต+อนันายพุนิ+                  
ยากอบประพรึก+ ยอห์นวมิล+ฟรังซิสโกเลก็+อนันาสน+เทเรซาก่ิงแกว้+ฟิลิปบุญลอ้ม+ยอแซฟจาก+        
ฟรังซิสมา+โรซาแช่ม+วญิญาณญาติพีน่อ้งตระกลูขมเลก็ และคงทอง ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+                   
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาสม้ลิม้+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรียญ+เปาโลฮุนเจ๊ียว+                      
เ ซซีลีอานอ้ย+มารีอาสมจิต+ญาติพีน่อ้งตระกลูเรือนงาม และทองเหลือง ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+                   
ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+อิกญาซีโอวชัรินทร์+ฟิลิปพทิยา+ โรซาธญัสิฎฐ+์ยอห์นบอสโกพบูิลย+์        
มารีอาเพญ็ศรี ยงคก์มล+เปโตรหลวงสี+ เยโนเวฟาทองดี+มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซ้ียม+ญาติพีน่อ้งตระกลู 
ยุน่ประยงค ์ท่ีล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+อนันานาตยา+ญาติผูล่้วงลบั+เปาโลด า+             
อากาทากี+ยวงล ้า+คุณพอ่ซีริล+คุณพอ่นอแอล+มารีอาเขียน+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+เปโตรเสนาะ+                    
มารีอาเสียง+มารีอาซ้ิวเฮียง+เทเรซาวไิลลกัษณ์+มารีอาบุญชู+ญาติพีน่อ้งผูล่้วงลบั+ ยอแซฟจรัญ+                     
มารีอาทองอยู+่เปโตรฟาย+มารีอาพร้ิง+เปโตรชุน้+มารีอาทองสุข+เปาโลมา้น+ อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์   
มีคาแอลฤทยั+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเล่ียม+เซซีลีอาสมนึก+ เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ์+ 
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ฟรังซิสโกผนั+ยอห์น บปัติสตก์าลนาน+โทมสัทิพย+์ยอแซฟสุบิน+โรซาซาเวยีร์+ยอแซฟชูชาติ+                 
สเตฟาโนชยัพร+มารีอาส านวน+ เกโกรีประเสริฐ+ยากอบสมบติั+ฟิลิปคมกฤษ+อนัตนสมศกัด์ิ+                  
ฟรังซิสสมพงษ ์ พรงาม+เปโตรเสง่ียม+มารีอาหวล+ฟิลิปประทีป+เปโตรเสถียร+เทเรซาบรรเทา+              
เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทือง+มารีอาบุญธรรม+เยโรมปลัง่+อนันาไร+         
เปโตรหวล+มารีอาชิน+มารีอาเผือ่น+ยอแซฟกนุ+ยอแซฟหวล+เซซีเลียถวลิ+ยอแซฟชาย+มารีอางว้น+       
ยวงสวสัด์ิ+มารีอาชิด+ยอแซฟธงชยั+ยอแซฟเอกราช+ยอห์นบอสโกชาตรี+ เปโตรสวง+ญาติพีน่อ้งท่ีล่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ฟรังซิสโกวชิยั+เปโตรแยม้+ฟิลิปเยิม้+เปโตรเยีย่ม+อนันาหลาบ+มารีอาเจียม+มารีอาเสียง+
มารีอาบุญช่วย+ฟรังซิสช่ืน+ มารีอาทองใบ+โรซาเป่ียม+เปโตรยู+้เปโตรซงัฮ้ี+เซซีลีอาเชย+                                  
ยอแซฟประเสริฐ+มาทลิดาเต้าเลีย๊บ   บุญชูสวสัดิ ์(ครบ 7 วนั)+เปโตรประเชิญ  หน่ายคร+          
วญิญาณผูล่้วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง  

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ  
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+     
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม และทองเหลือง ท่ี
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+            
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+            
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+              
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+         
มารีอาหญิงใหญ่   เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็   บญุเสรมิ+
ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+นโิคลสัยรรยง+ออกสัตินกมิงว้น+เทเรซาจบี+ โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ี            
มารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+เซบาสเตียนวเิชยีร+เปโตรโหลย+อนันาเพยีร+ยอแซฟนอ้ม+อนันาเพีย้น+
ญาติพี่น้องตระกูลขมเล็ก หน่ายคอน และรุ่งเรือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+              
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 7 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย  เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
2. พระสงฆ์จะถวายมิสซาในวัดตามปกติ โดยจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป 
(มิสซาสายวันอาทิตย์ปรับเลื่อนเวลาเป็น 10.00 น.) 
3. พระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ ซึ่งจะ
เริ่มในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน นี้ 
4. เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนท่ีพระศาสนจักรเชิญชวนพี่น้องระลึกถึงพ่ีน้องผู้ล่วงลับเป็น
พิเศษ ดังน้ัน 
 4.1 เชิญชวนพี่น้องมาร่วมมิสซาค่ าวันเสาร์ เวลา 19.00 น. ท่ีสุสาน ตลอดเดือน
พฤศจิกายน โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน เป็นเสาร์แรก 
 4.2 เชิญชวนพี่น้องสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์วัดหัวไผ่ เพื่อช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายพี่น้องที่ล่วงลับ และเป็นการท าบุญอุทิศแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับในสุสานด้วย       
(ดูรายละเอียดในเอกสารประชาสัมพันธ์) 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่  1 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+          
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. 
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับที่สุสาน เวลา 19.00 น. 
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ประกาศฌาปนกิจสงเคราะห์ หัวไผ่ 
 สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่  6 ราย คือ  
      1. เปโตร ชูชาติ  ขมเล็ก   หมายเลขสมาชิก 1853 สายคุณชุดาพร 
 2. ฟรังซิส เสน่ห์  รุ่งเรือง   หมายเลขสมาชิก 1854 สายคุณชุดาพร 
 3. โทมัส ชนาธิป  ศรีวรรณ   หมายเลขสมาชิก 1855 สายคุณชุดาพร 
 4. เทเรซา สุรัสวดี  พานสุวรรณ์  หมายเลขสมาชิก 1856 สายคุณชุดาพร 
 5. เซซีลีอา สุปาณี  ศรีวรรณ  หมายเลขสมาชิก 1857 สายคุณชุดาพร 
 6. นางสายหยุด  สวนทอง   หมายเลขสมาชิก 1858 สายคุณชุดาพร 
     สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต  2 ราย คือ  
 1. มาทิลดา เต้าเลี๊ยบ  บุญชูสวัสด์ิ หมายเลขสมาชิก 618 สายคุณบุญมี 
 2. ยอแซฟ สมโภชน์  ภูษา   หมายเลขสมาชิก -  สายคุณชุดาพร 


