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วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

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

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1693 วันอาทิตย์ท่ี 3 กรกฎาคม ค.ศ.2022 
สมโภชนักบญุเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา 
ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”  
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พระวรสารนักบุญมัทธิว มธ 16:13-19 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดา
ศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่า
เป็นยอห์นผู้ท าพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศก
เยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง” 
 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า 
“พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูเจ้าตรสัตอบเขาว่า 
“ซีโมน บุตรของยอห์น ทา่นเปน็สขุเพราะไม่ใชม่นษุยท์ีเ่ปดิเผยใหท้า่นรู ้ แตพ่ระบดิาเจ้า    
ของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะ
ตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจ
อาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่
ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”  

 
 

 
 
 

สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 
วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ท าให้เราแต่ละคนกลับมาหวนดู     

จุดก าเนิดกับชีวิตของพระศาสนจักรในระยะเริ่มแรก ท่านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
ก็ได้รับขนานนามว่า “เป็นเสมือนเสาหลักสองต้นของพระศาสนจักร” เป็นดัง 
“ตะเกียงหรือดวงไฟสองดวง” ที่ก าลังลุกโชติช่วงเพ่ือพระคริสต์ เพ่ือส่องสว่างหนทาง
ไปสู่สวรรค์ให้กับเราผู้ก าลังด าเนินชีวิตในปัจจุบัน งานของท่านทั้งสองส่งเสริมกันและกัน 
ท่านทั้งสองมีความรักองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นสุดจิตใจ ท่านทั้งสองสามารถกลา่วไดเ้ตม็ปากว่า 
“ข้าพเจ้าได้ต่อสู้มาอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าว่ิงมาถึงเส้นชัยแล้ว ข้าพเจ้ารักษาความเชื่อ
ไว้แล้ว  ยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พิพากษาอย่างเที่ยงธรรม จะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้น” (2 ทธ 4:7-8) 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 2 กรกฎาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+                 
คุณขจิตศักด์ิ+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+          
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+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+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+                       

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 3 กรกฎาคม 2022 

พระวรสารนักบุญมัทธิว ได้เล่าถึงการที่นักบุญเปโตรได้ยืนยันความเชื่อของท่าน
ในนามของเพ่ือนอัครสาวก “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” และพระเยซูเจ้าทรง
ชี้ให้เห็นมุมมองที่ถูกต้องว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อนี้และสถาปนาการปกครอง
ของพระเจ้าบนโลกนี้ผ่านทางพระศาสนจักร 

หากเราทุกคนยืนยันความเชื่อแบบท่านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลแล้วนั้น 
เราแต่ละคนเป็นเสมือนศิษย์ของพระคริสต์ เจริญชีวิตเพ่ือประกาศข่าวดีของพระองค์แด่
เพ่ือนพี่น้องของเราเสมอไป 

ขอกล่าวค าว่า Happy Feast Day แด่คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์    
(คุณพ่อเจ้าอาวาส)   คุณพ่อเปโตร อิทธิพล หางสลัด (คุณพ่อผู้จัดการโรงเรียนฯ) และ  
พ่ีน้องสัตบุรุษทุกท่านที่มีศาสนาม  ท่านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล 

 

ขอพระเจ้าอวยพร 
     คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 
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อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทัย+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญติั+ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+คณุพอ่เกโก+
พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+ โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+     
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+             
ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ียอแซฟชชูาติ+อันนาหลี+เปโตรจุ๊ย+    
อันนาพ่วง+ฟิลิปล้วน+อันนาส้มเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+  
ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเต๋ียวสมัย+มารีอาอนงค์+มารอีากิมบ๊วย+ยายสาว เสาวกุล+
ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+      
เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารีอาประพษิ+ยากอบรุ่งศักด์ิ+          
เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+              
ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนันตชัย วงษ์แก้ว+ออกัสตินวิชา+
อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้ว
ทุกดวง+บอนีฟาสประทุม เสริมสกุล+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+       
วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 3 กรกฎาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+           
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์     
ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร์+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัวทานิยานนท+์ครอบครวัคณุพนอ จนัทร+โมทนาคณุแมพ่ระ+           
ครอบครวัคณุลาํดวน แพงไพร ีและลกูหลาน 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญสง่+เปาโลแกว้+     
เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+           
ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลําพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+   
เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+                  
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องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+
ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+                
ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+
มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุ่นประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+    
เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+
มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไป  
แลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คุณพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+     
โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+        
เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+
ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ี           
มารอีาสภุาพ+เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+
ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายุทธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ  สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+              
อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+          
เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+             
เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+
เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  
ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทกุดวง+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี  
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลลํ้า+โรซาเงก็เฮยีง+ยวงเทยีนสือ่+มารอีาเอีย่ม+        
ยาโกเบสทุธ+ิยออากมิประคุณ+เทเรซาวไิลลกัษณ์+ญาตพิีน้่องตระกลูวเิศษเธยีรกุล ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู่+เทเรซาสาํรวย+ญาตพิีน้่องตระกลู
สวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟถนอม+โรซายุพา+มารอีามาลยั+อกัแนสสมศร+ี
ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาตพิีน้่องตระกลูรุง่เรอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+      
เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+ยอแซฟกมิฟู+
มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิต์บรรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+
ฟรงัซสิโกประจกัษ์  สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบูรณ์นิตย ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกุล+ยาโกเบชอุ่ม+อากาทาไน่จี+้ 
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สเตฟาโนสาํรวย+เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+
เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรประสงค ์ 
ตณัยะกุล+อนันาหล+ีเปโตรจุ๊ย+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิช่วง+            
เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+       
มารอีาอนงค+์มารอีากมิบ๊วย+ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+          
มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบญุธรรม+
เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชุมพล+      
ยอแซฟณรงค+์เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+         
ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั วงษ์แกว้+วนิเซนเลาสงวน+มอนีกาจาํรสั+            
เทเรซามลฤด ี เจยีมฮวดหล+ีญาตพิีน้่องตระกลูทองมา ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+     
ฟรงัซสิสมพงษ์ พรงาม+ยอแซฟขวญัชยั+ยอซาฟดัอาํพล+ม.มกัดาฯกมิลว้น+         
ยวงบอสโกวรีะชยั+ฟรงัซสิโกศกัดิด์า+เปโตรวรีศลิป์+ยอแซฟแอน+อกัแนสชุบ+      
ฟรงัซสิเซเวยีรบ์ุญชอบ+โทมสัประกอบ+ยอแซฟนคร+อนัเดรมงักร+ฟรงัซสิสาลี+่     
ยอแซฟนธ+ีเกรโกรมีนตร+ีเทเรซาฉว+ีมารอีามณฑาโทมสัเสงีย่ม พนัธเ์อีย่ม+           
โรซาฟุ้ง+เอลซิาเบธสวา่ง+แปรเ์ปตอูาเสวก+สเตฟาโนเสวยีง+เยโนเวฟายุภา+       
เทเรซาเนาวรตัน์+คณุพอ่เกโก+เปโตรหลุยส+์มารอีาเลก็+เทเรซามาร+ีเทเรซามาลา+
เทเรซาเมตตา+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกหรัง่+
เทเรซาสายหยุด+เปโตรสมภพ+เอากุสตนิสวาท+ยวงเขยีน+มารอีาลาํไย+              
อากาทาจาํเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+  
ฟรงัซสิโกไสว+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกวรีะชยั+อากาทาวภิาดา+เอมมานูแอลรกัษ์+
อากาทาเจีย๋น+อนัเดรสาํรวม+เปาโลโห+อนันาหรุน่+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+
วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+     
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม  
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....เซบาสเตยีนวเิชยีร+อันนาสมบญุ+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูหนา่ยคอน ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....มารีอากิมเสียง+ยอแซฟประไพ+โทมัสทองศรี+ยอแซฟสมศกัดิ+์กง๋เหลีย่น+ยา่เงก็ 

และทองเหลือง ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+       
อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+          
การ์ซีมกีวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+          
มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+   
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน 
และขมเล็ก ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟกอง+อักแนสสาย+เปโตรเวโร+อากาทานารี+
ยอแซฟพยนต์+อันนาซารินทร์+อันนาสนิท+เทเรซาบรรทม+เซซีลีอาลาวัลย์+           
เปโตรประเสริฐ+เปาโลส่วน+เต่า+ยากอบพาที+ฟรังซิสวิชาญ+ยากอบวิเชียร+               
บรูโน่จารอน+ญาติพี่น้องตระกูลหนูงาม และครูเอิญ ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ฟิลิปเงิน+    
ยอแซฟยอด+โทมัสทิพย์+เกโกรีประเสริฐ+ยากอบสมบัติ+อันตนสมศักด์ิ+ฟิลิปคมกฤษ+
สเตฟาโนชันพร+เปโตรสมคิด+ยอแซฟวนัชยั+ยอแซฟชชูาติ+นายครมี+ลงุเนตร+ลงุนาค+            
มารอีาสํานวน+มารอีาจาบ+อนันานยิม+อากาทาโต๊ะ+ฟิลิปเล็ก  หนูงาม+เปโตรชม+              
มารีอาปรางค์+ม.มักดาฯแพร+เปาลาประยูร+เปโตรอั๋น+โรเบิร์ตสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+
เอากุสตินโนประโยชน์+มอริสกิมซัว+เปาโลหร่ิง  ขมเล็ก (ครบ 1 ปี)+ญาติพี่น้องตระกูล
ขมเล็ก ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+     
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+             
ยอแซฟจรัญ+มารีอาทองอยู่+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ซีริลธีระ+ศิรินุช+     
เปโตรสามารถ+สเตฟาโนสํารวย+ญาติพี่น้องตระกูลไหลไผ่ทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 10 กรกฎาคม สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา 
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
2. เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์  
 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม  เวลา 10.30 น. 
3. วันนี้ หลังมิสซาสาย เชิญชวนพี่น้องร่วมยินดีกับคุณพ่อ เปาโล ทรงวุฒิ  วงษส์ริโิรจน์ 

และคุณพ่อ เปโตร อิทธิพล  หางสลัด โอกาสฉลองศาสนนาม 
ธารน้ าใจ 
ขอขอบคุณรายนามผู้บริจาควันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 5/2565 ดังนี้ 
1. คุณรัตตินันท์   บุณยสิทธิ์วิกุล 500 บาท  2. คุณนันทิยา   ไชยสุทธิ์ 1,000 บาท 
3. คุณวิรัช  ยุ่นประยงค์ บริจาคเค้ก 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน (ค่ า)  เป็นเงิน 1,520 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน (สาย)  เป็นเงิน 3,805 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 1,683 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 860 บาท 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครัวคุณเพ็ญศรี  จันทร์ส่องแสง+ครอบครัวธารากูลประทีป 
อุทิศให้.....เปโตรเส็ง+อันนาไป่+มารีอาลอลี่+นายวรพจน์+สเตฟาโนด าริ  จันทร์เกตุ+  
มารีอายู่เตียง+ซีริลบุ้นทง+เปาโลเดชา+เวโรนีกากุ้ยเอ็ง+มารีอาวรรณาภรณ์  วงษ์แก้ว 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....นายอ านวย-เทเรซา ส ารวย   ชาติยานนท์ (ครบรอบแต่งงานปีท่ี 27 ) 

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 


