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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 10:38-42 
 ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระด าเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระองค์เสด็จเข้าไปใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง สตรีผู้หนึ่งชื่อมารธารับเสด็จพระองค์ท่ีบ้าน นางมีน้องสาวชื่อมารีย์
ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าคอยฟังพระวาจาของพระองค์ มารธาก าลงัยุง่
อยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ
ที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ ขอพระองค์บอกเขาใหม้าชว่ยดฉินับา้ง”  
 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “มารธา มารธา เธอเปน็หว่งและวุ่นวายหลายสิง่นัก 
สิ่งท่ีจ าเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้”  

 

 
 

“สิ่งที่จ าเป็นมีเพียงสิ่งเดียว คือ พระคริสตเจ้า” 
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ชีวิตและลมหายใจ
ของเราเป็นของประทานมาจากพระเป็นเจ้า พระองค์ปรารถนาให้เราทุกคนมีลมหายใจอยู่ 
มิใช่เพื่อตัวเราเองเท่านั้น แต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีชีวิตและลมหายเพ่ือคนรอบข้าง 
เพราะฉะนั้น พระเยซูเจ้าจึงปรารถนาอย่างมาก ที่อยากให้ เราทุกคนฝึกด าเนินชีวิต
ด้วยการรับใช้เพ่ือนพี่น้องด้วยความรัก และพร้อมที่จะเข้าใจคนอ่ืนเสมอ 
 พ่ีน้องที่รัก “ศีลบวช” คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาลให้บุคคลเป็นพระสงฆ์ พร้อมทั้ง
รับมอบอ านาจและพระหรรษทานที่จะกระท าหน้าที่ขององค์พระเยซูคริสตเจ้าบนโลกนี้ 
หน้าที่อภิบาล หน้าที่เทศน์ สอนค าสอน และเป็นต้นหน้าที่ในการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์  
พระเยซูคริสตเจ้าทรงเลือกอัครสาวก ทรงอบรมสั่งสอนประทานพระพรแก่พวกเขา   
ที่ส าคัญทรงมอบอ านาจในการถวายบูชา (การเสกศีลมหาสนิท) และอ านาจแหง่การยกบาป  
  ในความเชื่อของเรา เราเชื่อว่า “พระสงฆ”์ คือ องค์พระคริสตเจ้า จึงมีค ากล่าวว่า 
“พระสงฆ์ คือ พระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่ง” (Alter Christus) พระสงฆเ์ปน็ผูท้ีไ่ดร้บัการเรยีก
จากพระเป็นเจ้า (มีกระแสเรียก) ให้เตรียมตัวที่จะเป็นพระสงฆ์ และหลงัจากการเตรยีมตวั
พอสมควร พระองค์จะทรงเลือกบางคนให้ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  ดังนั้น การเป็น
พระสงฆ์จงึถอืวา่เปน็น้ าพระทยัของพระเปน็เจา้ทีจ่ะทรงเรยีกและเลอืกบางคนเทา่นัน้  ดงัพระวาจา
ทีท่รงบอกวา่ “มิใชเ้จา้ทีเ่ลอืกเรา แตเ่ปน็เราทีเ่ลอืกเจา้ และตัง้เจา้ใหเ้ปน็พระสงฆ”์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 16 กรกฎาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดศีรี+คุณชัยณรงค์+                 
คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครวัคุณสุชนิ ลิ้มประเสริฐ+             
ครอบครวัคณุทนงศกัดิ-์คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคดิ เอี่ยมส าอาง+
ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+             
คุณกัลยา-คุณสมชาย ดศีร ี
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรือง+ม.มกัดาฯบญุช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรงัซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+          
อักแนสถนอม+โทมัสวมิล+มารีอาสุจติ+เทเรซาวิรชั+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+     
เปาโลสุชาติ+อนัเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรญู+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลาํเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสตน์ิยม+            

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 17 กรกฎาคม 2022 

 พ่ีน้องที่รัก พระวรสารของวันนี้ พระเยซเูจา้อยากสอนใหเ้ราทกุคนรูจ้กัเลอืกสิง่ทีส่ าคญั
ที่สุดในชีวิตของเรา นั่นคือ “พระเยซูคริสตเจ้า” ด าเนนิชวีติและตดิตามพระองคอ์ยา่งซือ่สตัย ์
พระองค์คือต้นแบบชีวิตแห่งการรบัใชแ้ละเสยีสละทีง่ดงามส าหรบัเรา พระองคค์อืแบบฉบบัชวีติ
แห่งการให้อภัยแก่เรา เ พ่ือให้ เรารู้จักให้อภัยกับเพ่ือนพ่ีน้อง ด้วยความใจกว้าง 
“เราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรักคนที่เราไม่ชอบ เราอาจจะยังไม่พร้อมมากพอทีจ่ะใหอ้ภยั
กับคนที่ท าไม่ดีกับเรา แต่ขอให้เราพร้อมเสมอที่จะเข้าไปรับศีลอภัยบาปกับพระสงฆ์ 
เพื่อท าให้หัวใจของเราใกล้ชิดพระครสิตเจา้มากขึน้ ๆ” ขอพระเจา้อวยพรพ่ีนอ้งทกุทา่นเสมอ 
 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 
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ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+              
มารีอาจาํปี+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+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+
โรซาเฉย+ย.บปัตสิตถ์วลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+
เปโตรประดษิฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ียอแซฟชชูาต+ิออกัสตินวิชา+                  
อานาสตาเซียประวตัิ+เทเรซาวไิลลักษณ์+ญาติพ่ีนอ้งตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ลว่งลบั
ไปแลว้ทุกดวง+บอนีฟาสประทุม เสริมสกุล+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+  
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 17 กรกฎาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกลุ+           
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-      
คณุสรุตัน์   ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร์ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบั
ไปแลว้ทกุดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญสง่+   
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+      
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+       
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู           
ยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล้+ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+            
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่ออ่งสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+ 
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เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์             
ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+           
อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+        
ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+            
คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+            
โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+
เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+    
วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์             
ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจ าลอง+มารอีาสายสนุีย+์        
เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+        
ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบุญลาภ        
สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูแสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+      
เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+
อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+                
เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ     
ขมเลก็+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบุญชว่ย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทกุดวง+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลู    
ขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่      
เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+            
เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+         
ฟรงัซสิสมพงษ์ พรงาม+ยอแซฟขวญัชยั+คณุพอ่เกโก+เทเรซาสนุนัท+์        
ยวงวริตัน์+มทัธวิประทนิ+ดอมนิิกปุน่+อากาทากมิ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุาน
ทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพ่ีน้องทุกครอบครวั+ครอบครวัคุณวรพงษ์-คุณรตันา  ยุ่นประยงค ์
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณร์ัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+               
อันนาเหรียญ+เปาโลฮนุเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารอีาสมจิต+มารีอาประเทือง+    
ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเรอืนงาม และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟงด+
เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินกิปุน่+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคลา้ย+           
ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การซ์ีมีกวา+ม.มกัดาฯ อาํนวย+            
ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทปี+มารีอานุศรินทร์+       
มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+มารอีาหญิงใหญ่  
เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บญุเสรมิ+         
ญาติพ่ีนอ้งผู้ลว่งลับ+ราฟาแอลหิรญั+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+                   
ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผดั+เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+ 
ญาติพ่ีนอ้งตระกูลหน่ายคอน และขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟกอง+
อักแนสสาย+เปโตรเวโร+อากาทานารี+ยอแซฟพยนต+์อันนาซารนิทร์+              
อันนาสนิท+เทเรซาบรรทม+เซซีลีอาลาวัลย์+เปโตรประเสริฐ+เปาโลส่วน+เต่า+       
ยากอบพาที+ฟรังซิสวิชาญ+ยากอบวิเชียร+บรโูน่จารอน+ญาติพ่ีน้องตระกูลหนูงาม 
และครูเอญิ ที่ลว่งลับไปแล้วทุกดวง+นโิคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยรู+          
ออกัสตนิกิมง้วน+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+           
ยอแซฟชัน้+ซีริลสมาน+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+       
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ  
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เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 863 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,504 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,711 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,790 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....นางส้มเกลี้ยง+ร็อคค ารณ+ฟิลิปฉลอม+ยอห์น บัปติสต์ทวีป+อากาทาสมบูรณ์ 
+เซเฟรีนุสส าราญ+เปาโลเวโร+เบเนดิกต์ส ารวย+ยากอบสัมฤทธิ์+เปโตรไพศาล+         
เยโนเวฟาส าเนียง+มารีอาหลวน+ฟิลิปสุรินทร์+อันนาทิม 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 
อุทิศให้.....คุณพ่อยอห์นบอสโกด ารง  กู้ชาติ+ซิสเตอร์ เทเรซาโอเรลอีาสดบั พงศศ์ริพัิฒน+์
คุณพ่อแอนโทนีศิริชัย   เล้ากอบกุล+คุณพ่อโรเบิร์ต  มาร์ติน 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครัวคุณเพ็ญศรี  จันทร์ส่องแสง 
อุทิศให้.....เปโตรเส็ง+อันนาไป่+มารีอาลอลี่+นายวรพจน์+สเตฟาโนด าริ  จันทร์เกตุ+  
มารีอาวรรณาภรณ์  วงษ์แก้ว 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....ฟรังซิสบุญมา+โรซาแช่ม+เปโตรประมวล+คาธารีนละมูล+เปโตรประเมียน+
มารีอาจันทร์+เปโตรอุดม+มาลัย+คณติพัฒน์ 

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
     อาทิตย์นี้ เนนิชวดลา่ง เป็นเจ้าภาพ 
     อาทิตย์หน้า 24 กรกฎาคม สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา    
 เนนิกลม เปน็เจา้ภาพ 
2. เชิญชวนพี่น้องร่วมฉลองวัด 
 วัดนักบุญอันนา สระไม้แดง  วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม  เวลา 10.30 น. 
3. วนัอาทติยท์ี ่24 กรกฎาคม  
 เชญิชวนรว่มกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวัุดหวัไผฯ่ ครัง้ที ่ 6/2565  เวลา 07.30 - 12.30 น.             

ณ อาคารเพ่ืองานอภบิาลและแพรธ่รรม 
 ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 ประชุม

ร่วมกัน เวลา 13.00 น.  ณ  อาคารอนุบาล โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
 ขอเชิญผู้น าวิถีชุมชน ทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 ของทุกเนิน และพี่น้องที่สนใจ        

ร่วมแบ่งปันพระวาจา เวลา 18.30 น.  ที่บ้านคุณเอ้ือมพร ตรงกับใจ (เนินท่าข้าม)  
4. วนัอาทติยท์ี ่31 กรกฎาคม  ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น.     

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
5. ประกาศงานที่ดินของวัด (กรณีรังวัด)..เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ท าหลักหมาย หรือหมุด 

เพ่ือการแผนที่ ไว้ในที่ดินแล้ว ขอความรว่มมอื อยา่ถอดถอน เคลือ่นยา้ย ดดัแปลง ใหผ้ดิไป
จากเดมิ 

 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 2) 
ระหว่าง นายธัญพัฒน์ จารุวงศ์วณิชย์ บุตรของ นายวิรัช และ นางอมรรัตน์            
จารุวงศ์วณิชย์  สมรสกับ มารีอา กุลนันทน์  วัชระภาสกร บุตรีของ นายยุทธชัย และ  
มารีอา-กอเรตตี พรทิพย์  วัชระภาสกร   ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่  
23 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


