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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 11:1-13 
 วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แหง่หนึ่ง เมื่อทรง
อธิษฐานจบแล้ว ศิษยค์นหนึ่งทูลพระองค์วา่ “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้
อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” พระองคจ์งึตรสักบัเขาวา่ 
“เมื่อทา่นทั้งหลายอธิษฐานภาวนา จงพูดว่า 
 “ข้าแต่พระบดิา พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจกัรจงมาถงึ 
โปรดประทานอาหารประจาํวันแก่ขา้พเจ้าทั้งหลายทุกวนั โปรดประทานอภัยแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหมือนขา้พเจ้าทั้งหลายใหอ้ภัยแก่ผู้อืน่ โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย
ไม่ใหแ้พ้การประจญ”” 
 พระเยซูเจา้ตรัสกับบรรดาศษิย์อีกว่า “สมมติว่าทา่นคนหน่ึงมีเพ่ือนและไป
พบเพื่อนน้ันตอนเที่ยงคืนกล่าววา่ “เพื่อนเอ๋ย ให้ฉนัขอยืมขนมปงัสกัสามกอ้นเถดิ 
เพราะเพ่ือนของฉันเพ่ิงเดินทางมาถึงบ้านของฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้เขากิน” 
สมมติวา่เพ่ือนคนน้ันตอบจากในบ้านว่า “อย่ารบกวนฉันเลย ประตูปิดแล้ว 
ลูกๆ กับฉนักเ็ข้านอนแล้ว ฉนัลุกขึน้ให้สิ่งใดท่านไมไ่ดห้รอก” เราบอกท่านท้ังหลาย
ว่า ถ้าคนน้ันไม่ลุกขึ้นใหข้นมปังเพราะเป็นเพ่ือนกัน เขาก็จะลกุขึ้นมาให้สิ่งที่
เพ่ือนต้องการเพราะถูกรบเร้า” 
 “เราบอกทา่นทั้งหลายว่า จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด 
แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถดิ แลว้เขาจะเปดิประตรูบัทา่น เพราะคนทีข่อยอ่มไดร้บั   
คนที่แสวงหาย่อมพบ คนทีเ่คาะประตยูอ่มมผีูเ้ปดิประตใูห ้ ทา่นทีเ่ปน็พ่อ ถา้ลกูขอปลา     
จะให้งแูทนปลาหรือ ถ้าลูกขอไข ่จะใหแ้มงป่องหรอื แม้แต่ท่านทัง้หลายที่เปน็คนชั่ว
ยังรู้จักใหข้องดีๆ แก่ลูก แล้วพระบดิาผู้สถติในสวรรค์จะไม่ประทานพระจติเจ้าแก ่   
ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านัน้หรอื”  
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สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 

พ่ีน้องที่รัก การอธิษฐานภาวนาเป็นการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าเพื่อสนทนา
แบบใจตอ่ใจกบัพระองค ์ พระวาจาของพระเจา้วนันีส้อนเรา ถงึการอธษิฐานภาวนา พระเยซเูจ้า  
ผู้เป็นแบบอย่างของเรา ทรงอธษิฐานภาวนาเพ่ือเราและทรงสอนเราใหรู้จ้กัอธษิฐานภาวนา  

บทอ่านที่หนึ่ง หนังสือปฐมกาล อับราฮัมได้ตอ่รองกบัพระเจา้เพ่ือเหน็แกเ่มอืงโสดม
และโกโมราเมืองซึ่งเต็มไปด้วยความชั่วร้าย เรือ่งราวหายนะและการลม่สลายของเมอืงทัง้สอง 
เตือนใจเราว่าคนชอบธรรมเพียงไม่กี่คนเพียงพอ ช่วยคนอธรรมจ านวนมากให้รอดได้   
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระทัยเมตตากรุณาของพระเจ้า แต่มีคนชอบธรรมไม่ถึง 10 คนตามที่
อับราอัมร้องขอ 

บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลบอกชาวโคโลสีว่า เครื่องบูชายิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ส าหรับมนุษย์ คือ  พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
ของพระองค์ ได้ลบล้างบาปและความตายเพ่ือน าเราใหม้ชีวีติใหมใ่นพระองค ์ผา่นทางศลีลา้งบาป
เรามีส่วนในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ และท าให้เรามี
ชีวิตใหม่ในพระองค์ 

พิธีบูชาขอบพระคุณ คือ ที่สุดของค าภาวนาที่มนุษย์สามารถมีต่อพระเจ้าได้ 
เพราะในพิธีบูชาขอบพระคุณมีทั้งค าสรรเสริญ ขอบพระคุณ ขอสมาโทษ และค าวอนขอ
และค าภาวนาของพระเยซูเจ้า ทรงมอบถวายพระองค์เองและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพ่ือไถ่บาปเรา และเรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพราะฉะนั้น พ่อจึง
อยากเชิญชวนพ่ีน้องทุกท่าน ได้อธิฐานภาวนาและมาร่วมในมิสซา ทุกครั้งที่เรามีโอกาส
ในทุกวันอาทิตย์หรือวันธรรมดา  

 
ขอพระเจ้าอวยพร 

     คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 23 กรกฎาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+                 
คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+             
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด       
เอีย่มสําอาง+ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลือง+คณุวนัทนา ทองเหลือง+            
คณุกลัยา-คณุสมชาย ดศีร+ีครอบครวัจูหง+ีครอบครวัขนัอาสา+ครอบครวัหนงูาม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลตี๋+          
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+     
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลําเจยีก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อนันาเกียว+              
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+
เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+                 
มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลอีาสมนึก+เปโตรเบญจะ+    
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+                 
ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+                           
เรือตรี ฟรังซสิ สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+               
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวลิ+เปโตรหมัง+         
โทมัสประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+          
มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+ออกัสตินวชิา+อานาสตาเซียประวัติ+
เทเรซาวไิลลักษณ์+ญาติพีน่้องตระกูลวิเศษเธยีรกุล ทีล่่วงลับไปแล้วทุกดวง+ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 24 กรกฎาคม 2022 
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บอนฟีาสประทุม เสรมิสกลุ+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สุด+   
เปโตรยิว้+เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+ซลิแวสแตรป์ระสิทธิ+์มารอีาประไพ+              
วนิเซนตป์ระสาท+ยอหน์วมิล+ยอแซฟแดง+เทเรซากมิเสียง+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสียง+         
อบูลัโดเลียม+ซกิส์โตชนะ+มาการโีอประดงั+ยอแซฟวนัชยั+วญิญาณพระสังฆราช พระสงฆ ์
และนกับวช ทุกดวง+วญิญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+            
วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 24 กรกฎาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนิพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+ 
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-      
คณุสรุตัน์   ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร ์
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบั
ไปแลว้ทกุดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+         
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+       
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู              
ยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง (ครบ 4 ปี)+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  
เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+    
เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และ
ทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนทิ+      
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คณุพอ่บุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโล
ประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+    
มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+
ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจ าลอง+   
มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+
เปาโลวรายุทธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
อากาธาบุญลาภ  สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+      
เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรจอืเซยี+
อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+  
เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+      
เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+     
เปาโลเชาวลติ   ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกลู
ขมเลก็ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+
ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลเชือ่ม+  
มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญช+ูฟิลปิเหลอื+
ฟรงัซสิสมพงษ์ พรงาม+ยอแซฟขวญัชยั+คณุพอ่เกโก+อากาทาจ าเนียร+   
ยอแซฟสมภพ+ยออากมิทนิพร+มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจ าปา+
ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ลีกุ้ล และเอีย่มสะอาด ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
พรชยั จ าปีรตัน์ (ครบ 1 ปี)+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทุกดวง+      
วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม งดมิสซาค่ า 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม งดมิสซาค่ า 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครัวคุณเพ็ญศรี  จันทร์สอ่งแสง 
อุทิศให้.....เปโตรเส็ง+อันนาไป่+มารีอาลอลี+่นายวรพจน์+สเตฟาโนด าริ      
จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์  วงษ์แก้ว 

อทุศิใหผู้ล้ว่งลบั 
ฟลิิปปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีีอาส้มล้ิม+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+           
เปาโลฮนุเจ๊ียว+เซซลีีอานอ้ย+มารอีาสมจิต+มารอีาประเทือง+ญาตพิีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม และ
ทองเหลือง ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+
ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคล้าย+ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+                  
ม.มกัดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+                    
มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟลิิปบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+พอ่บา+แมใ่บ+               
มารอีาหญงิใหญ ่ เอีย่มสะอาด+ยวงชายกลาง ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเล็ก บญุเสรมิ+         
ญาตพิีน่อ้งผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหริญั+มารอีาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+        
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+เซบาสเตยีนวเิชยีร+อนันาสมบญุ+ ญาตพิีน่อ้งตระกลูหนา่ยคอน และ
ขมเล็ก ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นโิคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยรู+ออกสัตนิกมิงว้น+           
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหล่ียม+ยอแซฟชัน้+ซรีลิสมาน+ยอแซฟแอน+
อกัแนสชบุ+ฟรงัซสิเซเวยีรบ์ญุชอบ+โทมสัประกอบ+ยอแซฟนคร+อนัเดรมงักร+ฟรงัซสิสาล่ี+
ยอแซฟนธ+ีเกโกรมีนตร+ีมารอีามณฑา+เทเรซาฉว+ีวญิญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ  
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผูถ้วายเครือ่งบูชามิสซา  
     อาทิตย์นี ้เนินกลม เปน็เจ้าภาพ 
     อาทิตย์หน้า 31 กรกฎาคม สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา    
 เนินท่าข้าม เปน็เจ้าภาพ 
2. วันนี้ อาทิตย์ที ่24 กรกฎาคม  
 เชิญชวนรว่มกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหวัไผฯ่ ครัง้ที่ 6/2565 เวลา      

07.30 - 12.30 น. ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม 
 ขอเชิญคณะกรรมการโครงการ Run for the New Church 2023 ประชมุ

ร่วมกัน เวลา 13.00 น.  ณ  อาคารอนบุาลโรงเรยีนประชาสงเคราะห ์
 ขอเชิญผู้น าวิถชีุมชน ทั้งรุน่ 1 และรุ่น 2 ของทกุเนิน และพ่ีน้องที่สนใจ        

ร่วมแบง่ปันพระวาจา เวลา 18.30 น.  ทีบ่า้นคณุเอือ้มพร ตรงกบัใจ (เนนิทา่ขา้ม)  
3. ขออนุญาตงดมิสซาค่ าวนัจันทรท์ี่ 25 และอังคารที ่26 กรกฎาคมนี ้ เนื่องจากมี

สัมมนาสงฆ์รุน่นอ้ง และรวมรุ่นสงฆ์แสงธรรม รุน่ 12 
4. วันอาทติย์ที่ 31 กรกฎาคม  ขอเชิญคณะกรรมการท่ีดิน ประชมุ เวลา 13.00 น.     

ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
5. ประกาศงานทีด่ินของวดั (กรณรีังวดั)..เมื่อเจ้าหนา้ที่ได้ท าหลักหมาย หรือ

หมุด เพื่อการแผนที ่ ไว้ในที่ดนิแลว้ ขอความรว่มมอื อยา่ถอดถอน เคลือ่นยา้ย 
ดดัแปลง ใหผ้ดิไปจากเดมิ 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,830 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม (สาย)  เป็นเงิน 2,654 บาท 
                                   (เย็น)  เป็นเงิน 2,560 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 2,270 บาท 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 


