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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“อาณาจักรสวรรค์เป็นของผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และมัน่คงด้วยความดี” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 9:51-62 
 เวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ทรงตั้งพระทัย
แน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และทรงส่งผู้นําสารไปล่วงหน้า คนเหล่านี้ออกเดินทาง
และเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสะมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์ แต่ประชาชน
ที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จ เพราะพระองค์กําลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อยากอบและยอห์น
ศิษย์ของพระองค์เห็นดังนี้ก็ทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เรา
เรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่” พระเยซูเจ้าทรงหันไปตําหนิศิษย์ทั้ง
สองคน แล้วทรงพระดําเนินต่อไปยังหมู่บ้านอ่ืนพร้อมกับบรรดาศิษย์ 
 ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดําเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ ชายผู้หนึ่งทูล
พระองค์ว่า “ข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จ” พระเยซูเจ้าจึง
ตรัสกับเขาว่า “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีรัง แต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะ
วางศีรษะ” พระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่า “จงตามเรามาเถิด” แต่เขาทูลว่า    
“ขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อน” พระองค์ตรัสกับเขาว่า 
“จงปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิด ส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของ
พระเจ้า” อีกคนหนึ่งทูลว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไป แต่ขออนุญาต
กลับไปร่่าลาคนที่บ้านก่อน” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลัง     
ผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า”  

 
 

“ผูใ้ดทีจ่บัคนัไถแลว้เหลยีวดขูา้งหลงั ผูน้ัน้กไ็ม่เหมาะสมกบัพระอาณาจกัรของพระเจา้” 
 สวัสดีครับพี่น้องที่รัก เราเพ่ิงผา่นการฉลองสมโภชพระวรกายและพระโลหติพระครสิตเจา้
อย่างสง่างาม มีเด็กรับศีลมหาสนิทจํานวนมากมาย มีพ่ีน้องสัตบุรุษมาร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณและร่วมแห่เทิดเกียรติศีลมหาสนิทอย่างสวยงาม บรรยากาศอบอวลไปด้วย
แรงศรัทธาแห่งความเชื่อที่มีต่อพระเยซูคริสตเจ้า และทําให้ เราซาบซึ้งถึงความรัก
อันยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างแท้จริง 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 25 มิถนุายน (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+                 
คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+                 
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+                   
คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 26 มิถุนายน 2022 

 บทอ่านที่ 1 จากหนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง จากแบบอย่างของการเปน็ผูร้บัใช้
ที่ดีและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเอลีชานั้น  ทําให้เราได้เห็นแบบอย่างชีวิตแหง่การเปน็ผูร้บัใช ้
อย่างแน่ชัดว่า “พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราอย่างอ่ิมหน าส าราญ และจะปกป้องเราจาก
ภยันตรายทั้งปวง”  
 บทอ่านที่ 2 จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย นักบุญเปาโล กล่าวว่า 
พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาป ฉะนั้น เราจงยืดหยัดมั่นคงในการ
ทําความดี อย่าใช้อิสรภาพในการหันหน้าเข้าหาบาปอันชั่วร้ายที่จะทําให้เราเหินห่างจาก
พระเจ้า อย่าตอบสนองความปรารถนาของตนเองตามธรรมชาติ แต่จงดําเนินชีวิตตาม
พระจิตเจ้าเสมอ  
 พ่ีน้องที่รัก พระวรสารจากนักบุญลูกาในวันนี้ เชิญชวนให้เราทุกคนตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของการเป็นคริสตชนที่ดี ด้วยการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ในทุก ๆ วัน 
ดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมตนอยู่เสมอ “อาณาจักรสวรรค์เป็นของผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และ
ม่ันคงด้วยความดี” ขอพระอวยพรมายังพ่ีน้องทุก ๆ ท่าน ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่ง
การรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความรักและพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นเสมอ 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ  
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+          
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+         
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลชูีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+            
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+             
มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+
เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทยั+ฟิลปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+    
เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญตั+ิ                          
ยอหน์ บปัตสิตก์าลนาน+คณุพ่อเกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตนิโนรอด+  
โรซาเจยีน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+        
โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ี
ยอแซฟชชูาต+ิยอแซฟวิจารณ ์ สมานจิต (ครบ 100 วัน)+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 26 มิถนุายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+          
คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์      
ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+ครอบครวัสดีาสมุทร+์โมทนาคุณแมพ่ระ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญส่ง+        
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+         
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู               
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ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+         
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์             
ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+
เปาโลฮุนเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลู     
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไป  แลว้ทุกดวง+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+ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+        
อากาธาบุญลาภ  สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+
ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+      
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+                       
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+
ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ และจหูง ีที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลล ้า+โรซาเงก็เฮยีง+ยวงเทยีนสื่อ+มารอีาเอีย่ม+        
ยาโกเบสุทธ+ิยออากมิประคุณ+เทเรซาวไิลลกัษณ์+ญาตพิีน้่องตระกูลวเิศษเธยีรกุล 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+               
ญาตพิีน้่องตระกูลสุวนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+มารอีาเตอืนใจ โยธา+               
ยอแซฟถนอม+โรซายพุา+มารอีามาลยั+อกัแนสสมศร+ียอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+
ญาตพิีน้่องตระกูลรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+มคีาแอลรงัษ+ีมารอีาสงัวาล+ 
มารอีานิภาพร+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ู                       
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ฟิลปิเหลอื+ยออากมิทนิพร+อากาทาจ าเนียร+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+                            

ย.บปัตสิตน์ิทา+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+ยวงประสาท+เยโนเวฟาไพศร+ี       
ยอหน์เลก็+เปโตรหวาน+มารอีาชุน้+วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+        
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส่าราญ    
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณพิเชษ-คุณอุไรวรรณ  ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+     
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพ่ีน้องตระกูล      
เรือนงาม และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+         
ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+      
ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+  
เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+         
พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+                
มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+               
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ยอแซฟเว้า+                    
เซซีลีอาเหรียญ+เปโตรกิมไล้+ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+
เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟฟุก+เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+          
ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอัมพร+อุดม  ศิริรัตน์+เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+          
ญาติพ่ีน้องตระกูลหน่ายคอน และขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟกอง+
อักแนสสาย+เปโตรเวโร+อากาทานารี+ยอแซฟพยนต์+อันนาซารินทร์+อันนาสนิท+  
เทเรซาบรรทม+เซซีลีอาลาวัลย์+เปโตรประเสริฐ+เปาโลส่วน+เต่า+ยากอบพาที+       
ฟรังซิสวิชาญ+ยากอบวิเชียร+บรูโน่จารอน+ญาติพ่ีน้องตระกูลหนูงาม และครูเอิญ ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ฟิลิปเงิน+ยอแซฟยอด+โทมัสทิพย์+เกโกรีประเสริฐ+            
ยากอบสมบัติ+อันตนสมศักดิ์+ฟิลิปคมกฤษ+สเตฟาโนชันพร+เปโตรสมคิด+             
ยอแซฟวนัชยั+ยอแซฟชชูาต+ินายครมี+ลงุเนตร+ลงุนาค+มารอีาสาํนวน+มารอีาจาบ+อันนานยิม+
อากาทาโตะ๊+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....เทเรซา ชวนพิศ   นงนุช 
อุทิศให้.....ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยากอบยี้+              
เยโนเวฟาสมควร+เบเนดิกต์สมหมาย+มารีอาสําราญ 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....เปโตรดํารัส+ญาติพ่ีน้องตระกูลกู้ชาติ และผลอุดม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+     
ซิ้วเอง+เปโตรใช้+มารีอาซิ้วเตียง+มารีอาหมุยเกียว+เปโตรจันทร์+เปโตรวิจิตร+          
ยอแซฟวิโรจน์+ยอห์น บัปติสตาวัลลภ+เปาโลเส่ง+ยวงสมัย+บุญธรรม 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต+อันเดรฮ้อ+โรซาเอ็น+           
อานาสตาเซียเล็ก+ฟิลิปจเร+ยอแซฟวิชัย+เปาโลวิชัย  หนา่ยคอน+อันนาสวงิ+ยากอบเสวยีง+
ฟิลปิบญุเลศิ+โรซาบญุธรรม+เทเรซากาวติา+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+มทัธวิปลืม้+โรซานิม่ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครัวคุณเพ็ญศรี  จันทร์ส่องแสง+ครอบครัวสุวิชากร 
อุทิศให้.....เปโตรเส็ง+อันนาไป่+มารีอาลอลี่+นายวรพจน์+สเตฟาโนดําริ  จันทร์เกตุ+
ฟิลิปเปวิชัย+อันนานงชิด+ยอแซฟสมหมาย+ยอแซฟเต็ก+เซซีลีอาเง้ียม 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. 
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครัวจิตตวิกูล+ครอบครัวเรืองบุญสุข+ครอบครัววาปีเน+      
ครอบครัวรัตโนภาส+ครอบครัวหลิวสวุรรณ+ครอบครัวคุณชูศักดิ์  ชินพงสานนท์ 
อุทิศให้.....เปาลาประยูร+เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+จ.ต.นพรัตน์+อันเดรพนอ+โรซานิ่ม+
ฟรังซิสหลา+เทเรซาบุญเทียน+อันตนสากล+ทอด มธุรส+ยอแซฟธง+มาร์ธาแก้ว+       
ยาโกเบชนะ+เบเนดิกต์บรรจบ+ยอแซฟฟู+มารีอาอํ่า+ฟรังซิสโกวิชัย+อันนามาลี+       
อันตนอุดม+เปาโลวรเทพ 

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 3 กรกฎาคม สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
2. เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์  
 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม  เวลา 10.30 น. 
3. วันนี้ เชิญชวนพี่น้องมาร่วมโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ หัวข้อเรื่อง 

“ศาสนากับผู้สูงอายุ” โดยคณุพ่ออานนท ์ ตนัชยั เปน็วทิยากร  ณ อาคารเพ่ืองานอภบิาล
และแพร่ธรรม และขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น.     
ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

4. วันนี ้ ขอเชิญผู้นําวิถีชุมชน ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 ของทุกเนิน และพ่ีน้องที่สนใจ 
ร่วมแบ่งปันพระวาจาที่บ้านผู้ใหญ่บุญไทย  เอ่ียมสะอาด เวลา 18.30 น.  

5. วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย    
ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 

6. วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องร่วมยินดีกับคุณพ่อ เปาโล 
ทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์ และคุณพ่อ เปโตร อิทธิพล  หางสลัด โอกาสฉลองศาสนนาม 

7.  ประกาศงานที่ดินของวัด เรื่องแนวเขตคลอง ตลอดแนวเขตคลอง ให้เว้นระยะร่น
เข้าไปไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ไมค่วรปลกูสรา้ง ไมย้นืตน้ ฯลฯ เพ่ือการพัฒนาแนวเขตคคูลอง 

 
ธารน้ าใจ 
ขอขอบคุณคุณจิณน์ณิตา   งามไมตรีประเสริฐ บริจาคเงินซื้อข้าวสารสําหรับผู้สูงอายุที่
ต้องการความช่วยเหลือประจําเดือนมิถุนายน จํานวน 500 บาท 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน (ค่ํา)  เป็นเงิน 2,624 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน (สาย)  เป็นเงิน 4,418 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 3,770 บาท 
  เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,270 บาท 


