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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 12:13-21 
 เวลานั้น ประชาชนคนหนึง่ทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย ์ โปรดบอก
พ่ีชายข้าพเจา้ให้แบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเถดิ” พระองค์จงึตรัสกับเขาวา่ “มนุษย์เอ๋ย 
ใครตั้งเราเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกของท่าน” แล้วพระองค์ตรัสกับ
คนเหล่านัน้วา่ “จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิด เพราะชีวติ
ของคนเราไม่ขึ้นกับทรัพยส์มบัติของเขา แม้ว่าเขาจะม่ังมีมากเพียงใดกต็าม” 
 พระองค์ยงัตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังอกีว่า “เศรษฐีคนหนึ่งมีทีด่นิ
ที่เกิดผลดีอย่างมาก เขาจึงคิดวา่ “ฉันจะท าอย่างไรด ี ฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผล
ของฉัน” เขาคดิอีกว่า “ฉันจะท าอย่างน้ี จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โต
กว่าเดิม จะได้เก็บข้าวและสมบัติทั้งหมดไว้ แล้วฉนัจะพูดกับตนเองวา่ ดีแลว้ 
เจ้ามีทรัพย์สมบตัิมากมายเก็บไว้ใชไ้ด้หลายปี จงพักผอ่น กนิดืม่และสนุกสนานเถดิ” 
แต่พระเจ้าตรัสกบัเขาว่า “คนโง่เอ๋ย คืนน้ี เขาจะเรียกเอาชวีิตเจ้าไป แลว้สิ่งท่ีเจา้
ได้เตรยีมไว้จะเป็นของใครเล่า คนที่สะสมทรัพยส์มบตัิไวส้ าหรับตนเองแต่ไมเ่ปน็
คนมั่งมีส าหรับพระเจ้า ก็จะเป็นเช่นน้ี”” 
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พ่ีน้องที่รัก 
 เมื่อวันที่ 24-30 ที่ผ่านมา พระสันตะปาปาฟรังซิสในวัย 85 ปี นั่งรถเข็นขึ้น
เครื่องบิน 10 ชั่วโมง ไปท่ีคานาดา ซึ่งนับเป็นการเดินทางเยี่ยมเยียนลูกแกะ ครั้งที่ 37 
ของพระองค์ 
 ท าไมพระองค์เลือกไปคานาดา 
 ช่วงปี 1881-1996 ซึ่งเป็นช่วงลา่อาณานคิม (ดว้ยความโลภ คนผวิขาวจ านวนหนึง่ 
ออกไปยดึครอง และแสวงหาผลประโยชนต์ามดนิแดนตา่งๆ ) มีเด็กๆชนเผ่าพื้นเมือง ประมาณ 
150,000 คน ของคานาดา ถูกส่งเข้าโรงเรียนประจ า บางแห่งด าเนินการโดยพระสงฆ์ 
นักบวช ฆราวาส ตามวัด มเีดก็จ านวนมาก ถกูลว่งละเมดิรา่งกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ    
เด็กหลายคนเสียชีวิต เพราะพวกเขาบางคนมนีโยบายท าลายลา้งวฒันธรรมของชนเผา่พ้ืนเมอืง  
 พระสันตะปาปาฟรังซิส ในนามของพระศาสนจักรคาทอลิก เคยกล่าวขอโทษชน
เผ่าพื้นเมืองมาแล้ว ครั้งนี้พระองค์กล่าวต่อหน้าผู้แทนของผู้รอดชีวิต พระองค์เสด็จมา
ที่นี่เพ่ือร้องขอการอภัย เพ่ือบอกพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง พระองค์รู้สึกละอายใจ เสียใจอย่าง
แท้จริง ที่พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส บางคนกระท าสิ่งที่ชั่วร้ายต่อพวกเขา 
 พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารวันนี้ว่า “จงระวังและรกัษาตวัไว้ใหพ้น้จากความโลภ
ทุกชนิด”  
 พ่ีน้องที่รัก ไม่ว่าเราเป็นใคร เราล้วนถูกประจญให้มีความโลภ อยากมี อยากได้ 
อยากเป็น ถ้าเราพ่ายแพ้การประจญ มันจะชักน าให้เราท าบาปต่างๆ 
 เชิญชวนเรามุ่งมั่น เพียรพยายาม ที่จะเป็นคนมั่งมีส าหรบัพระเจา้ มากกวา่ อยากมัง่ม ี
ดูดี ในสายตาคนอ่ืนๆ 
 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 



 

4 

วนัเสารท่ี์ 30 กรกฎาคม (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+ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
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+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+           
มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+
เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+            
ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+
เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+      
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+      
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ยอแซฟชูชาติ+
ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล 
ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+บอนีฟาสประทุม เสริมสกุล+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+
อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                 
ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+     
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+ 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 31 กรกฎาคม 2022 
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มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 31 กรกฎาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์      
ปรชัญกุล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+       
ครอบครวัคุณวนิยั-คุณสุรตัน์   ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+        
ครอบครวัสดีาสมทุร ์
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิี่น้องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบั
ไปแลว้ทกุดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญส่ง+    
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสุข+    
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+       
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู           
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุ่งหมาย และเสรมิสกุล ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+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+ญาตพิีน้่องตระกูล
เรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+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+ 
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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 ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ และจหูง ี ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลสุวนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เทเรซาบุญชอบ เพยีรกจิ+ฟรงัซสิสมพงษ์ 
พรงาม+ยอแซฟขวญัชยั+คุณพ่อเกโก+มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจ าปา+   
พรชยั จ าปีรตัน์+มคีาแอลรงัษ+ีมารอีาสงัวาล+มารอีานิภาพร+เปโตรโสภ+ี            
ม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันี+ยอหน์ชชัวาล+เปโตรศิริศกัด์ิ (ครบ 1 ปี)+   
เปาโลประพจน์+ญาตพิีน้่องตระกูลโลกาวทิย ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+         
วญิญาณผูล้่วงลบัในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่ม่มใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรยีญ+เปาโลฮุนเจีย๊ว+
เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเรอืนงาม  และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบั
ไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+
ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ม.มกัดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+
เปาโลสเุทพ+เปาโลประทปี+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟิลปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+     
พ่อบา+แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็       
บญุเสรมิ+ญาตพ่ีินอ้งผูล้ว่งลบั+ราฟาแอลหริญั+มารอีาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+         
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เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,444 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,835 บาท 
                                   (เย็น)  เป็นเงิน 2,435 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 1,650 บาท 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ท่ี 1 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารท่ี 2 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธท่ี 3 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมสัประชา  หนงูาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....ครอบครัวคุณเพ็ญศรี  จันทร์ส่องแสง 
อุทิศให้.....เปโตรเสง็+อันนาไป่+มารีอาลอลี่+นายวรพจน+์สเตฟาโนด าริ  จันทร์เกตุ+
มารีอาวรรณาภรณ ์ วงษ์แก้ว 

วันศุกร์ท่ี 5 สิงหาคม มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศกุร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. 
และเริม่มิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ท่ี 6 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+ญาติพ่ีน้องตระกูลหน่ายคอน 
และขมเล็ก ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+นิโคลัสยรรยง+เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+
เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+       
มัทธิวจ๋อง+อันนาน้อย+มีคาแอลอุดม+มอนิกาไพโรจน์  สอนศิริ (ครบ 24 ปี)+        
ยอแซฟบุญเลิศ+มารีอาเอ็นดู+อันนาสุนีย์+อันนาสวน+โรซาทองม้วน+เทเรซาบรรจง+
อันนารันจวน+ญาติพ่ีน้องตระกูลสอนศิริ และหนูงาม ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+     
วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง  
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. ขอค าภาวนาอุทิศแด่คุณพ่อมัทธิว อารี   วรศิลป์  
    จะมีพิธีปลงศพ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ที่วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว 
2. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
     อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
     อาทิตย์หน้า 7 สิงหาคม สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา    
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
3. วันนี้  ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชมุ เวลา 13.00 น.   ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
4. วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย    

ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 
5. วันจันทร์ที่ 8 - พุธที่ 10 สิงหาคม งดมิสซาค่ า เนื่องจากจะมีสมัมนาพระสงฆท์ัว่ถิน่ไทย 

ทีบ่้านผู้หว่าน 
6. คณะคูร์ซิลโล ขอเชญิเข้ารบัการอบรม “ชวิีตครสิตชน” ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม      

ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา ผู้สนใจที่มีอายุ 18 - 65 ปี ติดต่อได้ที่ครูนิจจา 
และสมาชิกคูร์ซิลโล ได้ตั้งแตวั่นนี้ ถึง 14 สิงหาคม 

 
ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 1) 

ระหว่าง นายกิติพงษ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา บุตรของ นายประสงค์ และ นางส านวน    
ศักดิ์ศรีวัฒนา  สมรสกับ ลูซีอา รมิตา   แพงไพรี บุตรีของ เปาโล กิจติ   แพงไพรี และ  
เทเรซา สุพัทรา  ไทยงาม ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่  20 สิงหาคม 
เวลา 11.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 
 

ธารน้ าใจ 
ขอขอบคุณรายนามผู้บริจาควันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ดงันี ้
1. คุณวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว บริจาคปลานิลแดดเดียว 1,100 บาท   
2. คุณนิจจา   ฝ่นเรือง บริจาคขนมจีน 200 บาท 
3. คุณวิรัช  ยุ่นประยงค์ บริจาคเค้ก 


