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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 
“พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยนืขึน้เพ่ือทรงอ่านพระคัมภร์ี”  
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 1 : 1-4 ; 4 : 14-21 
 ท่านเธโอฟีลัสที่เคารพยิ่ง คนจ านวนมากได้เรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ     
ที่เกิดขึ้นกับพวกเรา ผู้ที่เป็นพยานรู้เห็นและประกาศพระวาจามาตั้งแต่แรกได้ถ่ายทอด
เหตุการณ์เหล่านี้ให้เรารู้แล้ว ข้าพเจ้าจึงตกลงใจค้นคว้าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นอย่าง
ละเอียด แล้วเรียบเรียงตามล าดับเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งส าหรับท่านด้วย ท่านเธโอฟีลัส   
ที่เคารพ เพ่ือท่านจะได้รู้ว่าค าสอนที่ท่านรับมานั้นเป็นความจริง 
 พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลีพร้อมด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า 
กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นนั้น พระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของ
ชาวยิวและทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์  
 พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมอืงนาซาเรธ็ซึง่เปน็สถานทีท่ีพ่ระองคท์รงเจรญิวยั ในวนัสบับาโต 
พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึ้นเพ่ือทรงอ่านพระคัมภีร์ มีผู้ส่งม้วน
หนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบ
ข้อความที่เขียนไว้ว่า  
 พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้า
ไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจํา 
คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดข่ีให้เป็นอิสระ ประกาศปแีหง่ความโปรดปราน
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า 
 แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลง  สายตาของ
ทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์ พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า “ในวันนี้ 
ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว” 
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พ่ีน้องครบั 
 ชวีติของพ่อกค็งเหมอืนๆกบัพ่ีนอ้ง บางชว่งเรามคีวามชืน่ชมยนิด ี บางชว่งเราเครียด 
กังวลใจ บางช่วงเราอยากอยู่เฉยๆ เพราะเหนื่อยกาย เหนื่อยใจ อยากพกั          
ไม่อยากไปรับรู ้ หรือไม่อยากรับผดิชอบอะไร ฯลฯ พ่อคิดว่าความรูส้กึหลายๆอยา่งนี ้   
คงจะอยู่กบัเราตลอดชวีิต 
 พ่ีน้องครบั พ่อยอมรับว่า พ่อไมเ่หมาะสมที่จะท าหน้าที่นายชุมพาบาลทีน่ี ่
เพราะพ่อมขี้อจ ากดัหลายอย่าง แต่มีสิ่งหนึง่ที่ช่วยให้พ่อมีก าลังใจ มแีรงบนัดาลใจ 
ที่จะ “ไปต่อ” ตามที่ได้รับมอบหมาย น่ันคือ พระวาจาของพระเจ้าครับ 
ด้วยการวอนขอพระพรให้พอ่มีความเพียรพยายามที่จะอ่าน และฟังพระวาจาบ่อยๆ 
ท าให้พ่อมีความเชื่อมากขึ้นว่า พระเยซูเจา้ซึ่งเสด็จมาบงัเกดิเปน็มนุษย์ รับรู ้ เขา้ใจ 
และอยู่เคียงขา้งชวีิต และความรู้สกึตา่งๆของพ่อเสมอ พระองคไ์มต่ามใจพ่อหรอก 
แต่พระองคท์ันเวลาเสมอ 
 พ่ีน้องครบั วันอาทิตยน์ี้เปน็วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า เชิญชวนพีน่้อง
ให้ความส าคญักับพระวาจามากขึน้ รักพระวาจามากขึน้ โดยเฉพาะเพียรพยายามที่
จะฟังและอ่านพระวาจามากขึ้น เพราะ“พระวาจาเปน็พละก าลังส าหรับความเชือ่ 
เป็นอาหารเลีย้งวิญญาณ และหลักค้ าจุนแก่ชีวติครสิตชนอย่างแท้จริง” (เทียบ 
ค าสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 131-133) 
 
 

ขอพระอวยพรพี่น้อง 
คุณพ่อทรงวุฒ ิ วงษ์สิรโิรจน์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ   
ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์
ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครวัหนงูาม+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-       
คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศกัด์ิ  ปรัชญกลุ+ คุณสมเชาว ์  
ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+ครอบครัวคุณวนิยั-         
คุณสุรัตน์ ดีศรี และพีน่อ้ง ลูกๆหลาน  ๆทุกคน+โมทนาคุณแมพ่ระ+ครอบครัวคุณอุบล-         
คุณอุไร  พรมสาร+ครอบครัวสีดาสมุทร์+ครอบครัวคุณชวลิต  วทานิยานนท+์    
ครอบครัวคุณประนอม  คูเอิน+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลติ+                   
ยากอบประพรกึ+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+           
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+          
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลชูีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                  
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+  
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ+์มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซยีประวตั+ิเทเรซาวไิลลกัษณ+์         
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลโห+อันนาหรุน่+เปโตรฮวง+          
อันนาเกยีว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                    
ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+           
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+เทเรซาประไพ+
มาการีโอประดัง+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+     
มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+
ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ 

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่23 มกราคม 2022 



 

5 

ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+       
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+              
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+    
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
ยวงบอสโกพยงค์+เยโนเวฟากิมฮง+ยอแซฟชุ้น+เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+        
เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+                       
เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบั ไปแลว้ทุก
ดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+
ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+         
ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+            
อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+      
ญาตพิีน้่องตระกูลมุ่งหมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+              
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+              
ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบูรณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+                
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์             
ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+ญาตพิีน้่องตระกูลเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+โทมสัประชา  หนูงาม+อนันานาตยา+            
ญาตผิูล้่วงลบั+ฟรงัซสิสมพงษ์ พรงาม+คุณพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+            
คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+
เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+     
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+    
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+เปาโลจ าลอง+            
มารอีาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+        
เปาโลวรายทุธ+วญิญาณญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ย่าสุข+ย่าแดง+ย่ามา+วญิญาณญาตพิีน้่อง
ตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมุทร+์ 
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เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+     
ยอแซฟมนู+โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+          
โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายพุา+         
เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิตส์ทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+
เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ยวงข า+มารอีาลว้น+ยวงสมคดิ+
ยวงสมควร+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+ยอหน์ บปัตสิตน์ิทา+เปโตรเฉียบ+  
มารอีาไฉน+ยอแซฟชาย+มารอีางว้น+ยวงสวสัดิ+์มารอีาชดิ+ยอแซฟธงชยั+        
ยอแซฟเอกราช+เปโตรสวง+ยอหน์บอสโกชาตร+ีเปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+   
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+       
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+                     
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+
ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์ยอหน์ชชัวาฬ+                  
เปโตรศริศิกัดิ+์มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+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   ปรัชญาเดชากุล+         
มารีอาหญิงเล็ก  บุญเสริม+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+         
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ฟิลิปเกสร+อักแนสกิมซอย+
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+
วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+    
ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. 
                              อุทิศแด่ คุณพ่อยอห์น บอสโก ด ารง  กู้ชาติ 

วันอังคารที่ 25 มกราคม พิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันพุธที่ 26 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 30 มกราคม สัปดาห์ท่ี 4 เทศกาลธรรมดา  
 เนินช่วงล่าง เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ เป็นวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า ขอเชิญสัตบุรุษได้หยิบพระวาจา

ตรงบริเวณหน้าวัด   เพ่ือรับพระวาจาในการดําเนินชีวิต 
3. วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม ขอเชิญผู้น าวิถีชุมชนทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 ตลอดจน    

พ่ีน้องที่สนใจทุกท่าน มาร่วมประชุมและแบ่งปันพระวาจาร่วมกัน เวลา 
17.30 น ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

4. วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ เชิญชวนพ่ีน้องร่วมมิสซาโอกาสวันตรุษจีน เวลา 
10.00 น 

5. วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น.         
ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

 

ประกาศแต่งงานแบบตา่งฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 2) 
ระหว่าง เปาโล ศุภฤกษ์  นงนุช บุตรของ อันตน สักรินทร์ และ เซซีลีอา พจนา  นงนุช 
สมรสกับ นางสาวพีรยา   ระยะ บุตรีของ นายสมชัย และ นางหนูเพียน   ระยะ       
ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม เวลา 10.00 น.                  
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 
 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 15 มกราคม   เป็นเงิน 1,820 บาท  
  วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม  (สาย)  เป็นเงิน 3,730 บาท 
                                  (เย็น)  เป็นเงิน 1,765 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 540 บาท 


