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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 12:32-48 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ฝูงแกะน้อยๆ เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะ
พระบิดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน” 
 “จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงินท่ีไม่มีวันชํารุด จงหาทรัพย์สมบัติ
ท่ีไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ท่ีนั่นขโมยเข้าไม่ถึงและแมลงขมวนไม่ทําลาย เพราะทรัพย์สมบัติ
ของท่านอยู่ท่ีใด ใจของท่านก็จะอยู่ท่ีนั่นด้วย” 
 “ท่านท้ังหลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้ จงเป็นเสมือนผู้รับใช้
ท่ีกําลังคอยนายกลับจากงานสมรส เมื่อนายมาและเคาะประตูจะได้เปดิรบั ผูร้บัใชเ้หลา่นัน้เปน็สขุ 
ถ้านายกลับมาพบเขากําลังต่ืนเฝ้าอยู่ เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายวา่ นายจะคาดสะเอว
พาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วย ไม่ว่านายจะมาเวลาสองยามหรือสามยาม 
ถ้าพบผู้รับใช้กําลังทําเช่นนี้ ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสุข พึงรู้ไว้เถิด ถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมย
จะมาเวลาใด เขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตน ท่านท้ังหลายจงเตรียมพร้อมไว้ 
เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย” 
 เปโตรทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ตรัสอุปมานี้สําหรับพวกเราหรือสําหรับทุกคน” 
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ใครเป็นผู้จัดการท่ีซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายจะแต่งต้ังให้ดูแล
ผู้รับใช้อื่นๆ เพื่อปันส่วนอาหารให้ตามเวลาที่กําหนด ผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมา
พบเขากําลังทําดังนี้ เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า นายจะแต่งต้ังเขาให้ดูแลทรัพย์สิน
ท้ังหมดของตน แต่ถ้าผู้รับใช้คนนั้นคิดว่า “นายจะมาช้า” และเริ่มตบตีผูร้บัใชท้ั้งชายและหญิง 
กินด่ืมจนเมามาย นายของผู้รับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันท่ีเขามิได้คาดหมาย ในเวลาท่ีเขาไมรู่ ้
นายจะแยกเขาออก ให้ไปอยู่กับพวกคนท่ีไม่ซื่อสัตย์ 
 ผู้รับใช้ท่ีรู้ใจนายของตน แต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทําตามใจนาย จะต้องถูกเฆี่ยนมาก 
แต่ผู้รับใช้ท่ีไม่รู้ใจนาย แม้ทําสิ่งท่ีควรจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนน้อย ผู้ใดได้รับฝากไว้มาก 
ผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วย” 

 
 

 

“จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดส้ินในสวรรค์” 
 สวัสดีครับพี่น้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ท่ี 19 เทศกาลธรรมดา พีน่อ้งหลายท่านคงทราบถงึ
ข่าวการเสียชีวิตของพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี ท้ังพระสงฆอ์าวโุสและพระสงฆห์นุม่    เนือ่งจาก 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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สขุภาพไม่ค่อยจะสู้ดีนัก จึงอยากขอค าภาวนาจากพี่น้องสัตบุรุษวัดหัวไผ่ทุกท่าน ได้โปรด
สวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรีของเรา จะได้มีสุขภาพรา่งกายท่ีแขง็แรง และมพีลงั
ในการท าหน้าที่เป็นนายชุมพาบาลท่ีดีต่อไป 
 อาทิตย์นี้พ่อประทับใจบทอ่านท่ีสองจากจดหมายถึงชาวฮีบรู มีใจความวา่ “ความเชือ่ 
คือ ความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นข้อพิสูจน์ที่เรามองไม่เห็น...” ของประทานท่ีงดงาม
ท่ีเราได้รับจากศีลล้างบาป นั่นคือ “ความเชื่อ” แมค้วามเชือ่ท่ีไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า 
แต่เราสามารถมองเห็นได้ในการด ารงชีวิตของเราแต่ละคน เป็นความเชื่อท่ีมีชีวิต โดยผ่าน
การกระท าของเรา ส่งต่อไปยังเพื่อนพี่น้องด้วยความเห็นอกเห็นใจ “เพราะความเชือ่จงึท าให้
ชีวิตของเราสวยงาม” 
 วันนี้พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้แสวงหาทรัพย์สมบัติท่ีไม่มีวันหมดในสวรรค ์ นัน่คอื 
“ความดีที่บริสุทธิ์” มีมาก กจ็งแบ่งปันให้มาก มีน้อย ก็จงแบ่งปันพอประมาณ “จงฝึกชวีติ
ของตนเองให้เป็นคนมีใจกว้าง คิดถึงผู้อื่นเสมอ” 
 หากเราไม่เริ่มจุดตะเกียงแห่งความดีงามในหัวใจของเพื่อนพี่น้อง และเราจะเตรยีมชวีติ
ของเราให้พร้อมเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ได้อย่างไร “เราจงเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์
และรอบคอบไปดว้ยพระปรีชาญาณของพระเจา้ ทีพ่ร้อมจะรับใชพ้ระเจา้และเพือ่นพีน่อ้งของเรา” 
ความเห็นแก่ตัวอาจจะท าให้เรามีมากกว่าใคร แต่ความรักและความเมตตาท่ีเรามใีหก้บัคนอื่น 
จะท าให้เรามีความสุขและอิม่เอมในความดีไปตลอดกาล ขอพระเจา้อวยพรพีน่อ้งทุก  ๆท่านเสมอครบั 
 

คุณพ่อ เปโตร อิทธิพล   หางสลัด 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 7 สิงหาคม 2022 

วนัเสารท่ี์ 6 สิงหาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั+ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ีดีศร+ีคณุชยัณรงค+์ คณุขจติศกัด์ิ+คณุภรูณิฐั   
ดีศร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัด์ิ-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์           
ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มสําอาง+ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+
คณุกลัยา-คณุสมชาย ดีศร+ีครอบครวัจหูง+ีครอบครวัขนัอาสา+ครอบครวัหนงูาม+ครอบครวัวงษแ์กว้+
ครอบครวัคณุประชา-คณุอทัุย-คณุธวชัชยั   เรอืงอําพร 
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อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+       
ฟรงัซสิเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+มคีาแอลต๋ี+อกัแนสถนอม+โทมสัวมิล+มารอีาสจุติ+
เทเรซาวริชั+ยวงโสภณ+เทเรซาลดัดา+เปาโลสชุาติ+อนัเดรสมชยั+ลชูอีาจริาภรณ+์ย.บอสโกจรญู+  
โทมสัประยงค+์มารอีาลําเจยีก+ฟรงัซสิกิง่+มารอีาเลก็+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+ย.บปัติสต์นยิม+       
ยอแซฟไพรชั+เปโตรทนงศกัด์ิ+มารอีาประยงค+์เทเรซาสนุยี+์มารอีาอนงค+์มารอีาจําป+ีเทเรซามาล+ี
มารอีาวภิาพร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+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+ออกสัตินวชิา+                  
อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+   
บอนฟีาสประทุม เสรมิสกลุ+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+อนันาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สดุ+เปโตรยิว้+
เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์มารอีาประไพ+วนิเซนต์ประสาท+ยอหน์วมิล+
ยอแซฟแดง+เทเรซากมิเสยีง+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+อบูลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+มาการโีอประดัง+  
ยอแซฟวนัชยั+วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทุกดวง+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+
ฟลิปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟลิปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+
อาเต๋ียวสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกลุ+ยอแซฟ+ธงชยั+ยายประทิน+            
มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ+์อนันานอ้ย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบญุธรรม+เปโตรสมพล+                 
มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัด์ิ+เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+      
เปาโลอนสุรณ+์ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั วงษแ์กว้+ทิโมธวีชิยั+
เทเรซาบญุชว่ย+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 7 สิงหาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์  ปรชัญกุล+       
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์   ดศีร ี
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัศริริตัน์+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคณุสาํราญ-คณุเฉลยีว  หวัใจ+ครอบครวัจา่เอกทนิกร-คณุแมน้  ขมเลก็+     
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ครอบครวัวทานิยานนท+์ครอบครวัคณุลาํดวน  แพงไพร ีและลกูหลาน+ครอบครวัพงศศ์ริพิฒัน์ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+        
ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+   
เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาลําพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+        
ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกลุ 
ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+             
เทเรซาชอ้ง+ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่ออ่งสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์ เรอืงฉาย+          
เอากุสตโินกมิ+มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์         
เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+                  
เซซลีอีาน้อย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ที่
ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บญุช+ูยอแซฟยัง้+
โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจํานงค+์     
เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+      
เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจําลอง+     
มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+
ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+อากาธาบญุลาภ  สดีาสมทุร+์
เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้
ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+               
เทเรซาบญุลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+        
เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ   ขมเลก็+
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+              
เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ี ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่เทเรซาสาํรวย+ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เทเรซาบญุชอบ เพยีรกจิ+มารต์โินน้อย+ยอแซฟนิด+มารอีาจาํปา+ญาตพิีน้่องตระกลู  
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พรมสาร  ลีก้ลุ และเอีย่มสะอาด  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+พรชยั จาํปีรตัน์+ยอแซฟกมิฟู+      
มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+          
ฟรงัซสิโกประจกัษ์  สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+    
เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+ยาโกเบชอุม่+อากาทาไน่จี+้สเตฟาโนสาํรวย+
เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่อง
ตระกลูไหลไผท่อง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรประสงค ์ ตณัยะกลุ+อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+   
อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+       
ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+ยายสาว  เสาวกลุ+   
ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+              
เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์
เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+                
อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั วงษ์แกว้+อากาทาจาํเนียร+ยอแซฟสมภพ+     
ยออากมิทนิพร+ยอแซฟนที   ศิริรตัน์ (ครบ 1 ปี)+ฟรงัซสิสาลี+่เกโกรมีนตร+ีเปโตรยู+้          
โรซาเป่ียม+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบั+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ู  
ฟิลปิเหลอื+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ย.บปัตสิตนิ์ทา+ยออากมิทนิพร+อากาทาจาํเนียร+          
เทเรซาบญุชอบ+ยอแซฟแอน+อกัแนสชบุ+ฟรงัซสิเซเวยีรบ์ญุชอบ+โทมสัประกอบ+            
ยอแซฟนคร+อนัเดรมงักร+ฟรงัซสิสาลี+่ยอแซฟนธ+ีเกโกรมีนตร+ีเทเรซามณฑา+เทเรซาฉว+ี
เปาโลยิง่+อนันาพุม่+โทมสัเสงีย่ม+โรซาฟุ้ง+เปาโลสมศกัดิ+์เยโนเวฟาวาสนา+                       
ม.มกัดาฯกมิลว้น+โยซาฟดัอาํพน+ยวงบอสโกวรีะชยั+ฟรงัซโิกศกัดา+เปโตรวรีะศลิป์+     
เปโตรหลยุส+์มารอีาเลก็+เทเรซามาร+ีเทเรซามาลา+เทเรซาเมตตา+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+          
มารอีากมิยง้+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+เทเรซาสายหยดุ+เปโตรสมภพ+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+            
มารอีากมิยง้+ฟรงัซสิโกไสว+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิโกวรีะชยั+อากาทาวภิาดา+           
เอมมานูแอลรกัษ์+อากาทาเจีย๋น+อนัเดรสาํรวม+เปาโลโห+อนันาหรุน่+ยอแซฟถนอม+          
เยโนเวฟาเขยีม+มารอีาบญุลอ้ม+โทมสัประชา+ซลิแวสแตรร์าํพนั+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟละมยั+
เทเรซาวไิล+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 7 สงิหาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั+ครอบครวัคณุนพวงศ-์คณุสมุานา  ยุน่ประยงค ์
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม งดมิสซาค่ า *สัมมนาพระสงฆ์ทัว่ถ่ินไทย  

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม งดมิสซาค่ า *สัมมนาพระสงฆ์ทัว่ถ่ินไทย  

วันพุธที่ 10 สิงหาคม งดมิสซาค่ า *สัมมนาพระสงฆ์ทัว่ถ่ินไทย  

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....สเตฟาโนด าริ  จันทร์เกตุ+มารีอาวรรณาภรณ์  วงษ์แก้ว+โทมัสประชา  หนูงาม+
ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ฟิลิปเกสร+อกัแนสกิมซอย (ครบ 23 ปี)+
ยาโกเบสุทธิ+สตีเฟนวัฒนา+ยอแซฟปวีณ+ลูซีอาสุภา 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+       
เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทือง+ญาติพีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม  และทองเหลอืง ท่ีลว่งลบัไป
แลว้ทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+        
ซาบนีาสนทิ+อากาทาสนอง+ยวงถวลิ+การซ์มีกีวา+ม.มกัดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+ 
เปาโลสเุทพ+เปาโลประทีป+มารอีานศุรนิทร+์มารอีาประภา+ฟลิปิบญุเรอืน+ยอแซฟประทวน+พอ่บา+
แมใ่บ+มารอีาหญงิใหญ ่ เอีย่มสะอาด+ยวงชายกลาง ปรชัญาเดชากลุ+มารอีาหญงิเลก็   บญุเสรมิ+    
ญาติพีน่อ้งผูล้ว่งลบั+ราฟาแอลหริญั+มารอีาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+ยวงเลก็+          
ยอแซฟคําผดั+เซบาสเตียนวเิชยีร+อนันาสมบญุ+ญาติพีน่อ้งตระกลูหนา่ยคอน และขมเลก็ ท่ีลว่งลบัไป     
แลว้ทุกดวง+ฟลิปิเลก็  หนงูาม+เปโตรชม+มารอีาปรางค+์ม.มกัดาฯแพร+เปาลาประยรู+เปโตรอัน๋+      
โรเบริต์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+เอากสุตินโนประโยชน+์มอรสิกมิซวั+ยอแซฟจรญั+มารอีาทองอยู+่        
เอากสุติโนสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ซรีลิธรีะ+ศรินิชุ+เปโตรสามารถ+สเตฟาโนสํารวย+ญาติพีน่อ้ง
ตระกลูไหลไผท่อง ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เทเรซานติยา  ปรชัญาเดชากลุ+เปาโลเชือ่ม+มารอีาทองอยู+่
เทเรซาส ารวย (ครบ 100 วนั)+ญาติพีน่อ้งตระกลูสวุนิยั ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+นโิคลสัยรรยง+         
เยโนเวฟาประยรู+ออกสัตินกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+
ซรีลิสมาน+เปาโลซงัฮี+้เซซลีอีาเชย+ยอแซฟประเสรฐิ+พอ่แกอุ่น่+แมแ่กส่ขุ+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุาน
ทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ  
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. ขอค าภาวนาอุทิศแด่คุณพ่อเปาโล ปรีชา   สวัสดี  
    และขอค าภาวนาอุทิศแด่คุณพ่อเปโตร อาทร   พัฒนภิรมย์  
     จะมีพิธีปลงศพ วันจันทร์ท่ี 8 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ท่ีอาสนวิหารพระนางมารีอา

ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี 
2. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
     อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
     อาทิตย์หน้า 14 สิงหาคม สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา    
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
3. วนัจนัทรท่ี์ 8 - พธุท่ี 10 สงิหาคม งดมสิซาค่ า เนือ่งจากจะมสีมัมนาพระสงฆท่ั์วถิน่ไทย ท่ีบา้นผูห้วา่น 
4. วันศุกร์ท่ี 12 สิงหาคม เชิญร่วมพิธีบวชสังฆานุกร และพิธีแต่งต้ังผู้ช่วยพิธกีรรม               

สามเณรยอแซฟ นพดล ไชยเจริญ (ม.เบิร์ด) สตับรุษุอาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธนิริมล จนัทบรุ ี               
พธิแีต่งต้ังผูอ้า่นพระคมัภรี ์สามเณรเปาโล ภานพุนัธ ์นโิรภาส (ม.อาท) สตับรุษุแมพ่ระรบัสาร ตราด      
โอกาสเปิดปีฉลอง 50 ปี สถาบันแสงธรรม ท่ีบ้านเณรใหญ่ สามพราน 

5. คณะคูร์ซิลโล ขอเชญิเข้ารบัการอบรม “ชวีติคริสตชน” ระหว่างวันท่ี 6 - 9 ตุลาคม           
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ศรีราชา ผู้สนใจท่ีมีอายุ 18 - 65 ปี ติดต่อได้ท่ีครูนิจจา 
และสมาชิกคูร์ซิลโล ได้ต้ังแต่วันนี้ ถึง 14 สิงหาคม 

 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 2) 
ระหว่าง นายกิติพงษ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา บุตรของ นายประสงค์ และ นางส านวน ศกัด์ิศรวีัฒนา  
สมรสกับ ลูซีอา รมิตา แพงไพรี บุตรีของ เปาโล กจิติ   แพงไพร ีและ  เทเรซา สพุทัรา  ไทยงาม 
ท้ังสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ ท่ี 20 สิงหาคม เวลา 11.00 น.          
ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งที่คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 951 บาท 
  วันอาทิตย์ท่ี 31 กรกฎาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,117 บาท 
                                   (เย็น)  เป็นเงิน 3,113 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 1,300 บาท 


