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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 12 : 20-33 
 เวลานั้น ผู้ที่ขึ้นไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มในงานฉลองนั้น บางคนเป็นชาวกรีก 
เขาไปหาฟิลิป ซึ่งมาจากหมู่บ้านเบธไซดา ในแคว้นกาลิลี แล้วถามว่า “ทา่นขอรบั พวกเรา
อยากเห็นพระเยซูเจ้า” ฟิลิปจึงไปบอกอันดรูว์ แล้วอันดรูว์กับฟิลิปจึงไปทูลพระเยซูเจ้า 
 พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “เวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพระสริริุง่โรจนม์าถงึแลว้ 
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไป มนักจ็ะเปน็
เพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย ผู้ที่รักชีวิตของตน
ย่อมจะเสียชีวิตนั้น ส่วนผู้ทีพ่ร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้
สําหรับชีวิตนิรันดร ผู้ใดรับใชเ้รา ผูน้ัน้จงตามเรามา เราอยูท่ีใ่ด ผูร้บัใชข้องเรากจ็ะอยูท่ีน่ัน่ด้วย  
ผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาจะประทานเกียรติแก่เขา บัดนี้ ใจของเราหวั่นไหว เราจะพูดอะไร 
จะพูดหรือว่า ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเวลานี้ แต่ข้าพเจ้ามาก็เพ่ือ
เวลานี้ ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระนามของพระองค์เถิด”  
 แล้วมีเสียงดังจากฟ้าว่า “เราได้ให้พระสิริรุ่งโรจน์แล้ว และจะให้อีก” 
 ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียง จึงพูดว่า “ฟ้าร้อง” แต่บางคนว่า “ทูตสวรรค์
พูดกับเขา” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เสียงนี้เกิดข้ึนมิใช่เพื่อเรา แต่เ พ่ือท่านทั้งหลาย บัดนี้ 
ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกแล้ว บัดนี้ เจ้านายแห่งโลกนี้กําลังจะถูกขับไล่ออกไป และเม่ือ
เราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน เราจะดึงดูดทุกคนเข้ามาหาเรา” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้ 
แสดงว่า พระองค์ทรงทราบว่าจะสิ้นพระชนม์อย่างไร 

 
 

พ่ีน้องที่รัก 
 ขณะนี้พลเมืองประเทศอิสราเอล (หรือท่ี เราเรียกสั้นๆว่า ชาวยิว) ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด-19 เกือบครบทุกคนแล้ว ถือว่าเร็วที่สุดชาติหนึ่ง 
 ภายหลังที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ ชาวยิวต้องอพยพหนีภัย
สงครามไปอยู่ต่างประเทศ หลังจากต้องเป็นคนไร้แผ่นดินอยู่เกือบ 2,000 ปี พวกเขาก็
กลับมารวมตัวกัน ตั้งประเทศอิสราเอล เมื่อ 70 กว่าปีที่แล้ว 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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 แรงบันดาลใจที่ฝังอยู่ ในจิตใจของชาวยิว แล้วถ่ายทอดต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่น 
จนสามารถหล่อเลี้ยงความหวัง ตลอด 2,000 ปี ทําให้พวกเขามีพลังยิ่งใหญ่ สามารถ
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ จนกลับมาสร้างชาติอิสราเอลได้ คือ ความรักต่อแผ่นดินเกิด 
เนื่องจากพวกเขาถือว่า นี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเปน็เจา้ประทานใหพ้วกเขา 
 พ่ีน้องที่รัก พ่อประทับใจพระวาจาในพระวรสารวันนี้ที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า 
“เมื่อเราจะถูกยกข้ึนจากแผ่นดิน เราจะดึงดูดทุกคนมาหาเรา” 
 พระเยซูเจ้า ทั้งๆท่ีทราบล่วงหน้าแล้วว่า พระองค์จะถูกจับรับทรมาน ถูกยกข้ึน 
และสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระองค์ก็สมัครใจยอมรับภารกิจการไถ่บาปพวกเรานี้ ทั้งนี้
เพราะทรงรักพระบิดา และทรงรักพวกเรา 
 ขอให้ความรักของพระองค์ ดึงดูดพวกเราเข้ามาหาพระองค์ ขอให้ความรักของ
พระองค์ที่มีต่อเรา เป็นแรงบันดาลใจให้เรา พยายามหาเวลาอยู่ ใกล้ชิดพระองค์ 
โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ที่กําลังจะมาถึงนี้ 
 ขอให้คําภาวนา พระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ การพลีกรรม และการทํากิจเมตตา 
หล่อเลี้ยงความรักของพระองค์ท่ีมีต่อเราอยู่เสมอ เพ่ือเราจะพบความสุข ความชื่นชม
ยินดี ในการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าทุกๆวัน ตลอดเทศกาลปัสกา และตลอดไป 
 

ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021 

วันเสารท์ี ่20 มีนาคม (ฉลองวัดนอ้ยแม่พระมหาชยั เนนิกลม เริม่สวด เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวดิลกวุฒิสิทธิ์+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+
คุณขจิตศักดิ์-คุณโสภิษ  ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณสมคิด 
เอ่ียมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+    
คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี+ครอบครัวคุณอุบล-คุณอุไร   พรมสาร+โมทนาคุณแม่พระ+
ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม 
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+         
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+เปโตรไล่ใช้+            
โรซาทองอยู่+เปาโลยู่กี+อันนายิ้ม+อันนาง้อ+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+         
ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอ่ียม+เปาโลล้ํา+โรซาเง็กเฮียง+เซซีลีอากิมเซียน+                  
ยอแซฟซาลอน+เปโตรวิชิต+เปาโลวิเชียร+ยวงบัปติสตามนตรี+ฟรังซิสโกวิชัย+         
ออกุสติโนบุญช่วย+ยอแซฟวิโรจน์+ยอแซฟวิหาร+เทเรซาละเมียด+ยวงพิชัย+            
มีคาแอลตี๋+อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+          
เทเรซาลัดดา+เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+           
โทมัสประยงค์+มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+     
ย.บัปติสต์นิยม+ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักดิ์+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+          
มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+เทเรซามาลี+เปโตรจือเซีย+อันนาเซียน+เปโตรเอี้ยวฉัน+   
ยอแซฟสุรศักดิ์+เปโตรเส่ง+เทเรซาบุญล้อม+เปโตรอนุรักษ์+อันนาเพ้ียน+ยอแซฟน้อม+
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+เปาโลวิชัย+เซบาสเตียนวิเชียร+ฟรังซิสเซเวียร์จํานง+          
ยอแซฟวีรภัทร+เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+        
อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+  
เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+
เปาโลเชาวลิต+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูล
วิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+คุณพ่อเกโก+พระสังฆราชแจง+                 
เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+สเตฟาโนพชร+      
ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+ยาโกเบหลี+    
เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+ดอมินิกบาง+   
อากาทาส้มเกลี้ยง+ย่าสุข+ย่าแดง+ย่ามา+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูล พรมสาร ที่
ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอห์น บัปติสต์วิชัย+เซซีลีอาพยุง+เปโตรอิ้วฮก+                 
ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+    
อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                 
ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+   
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เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารอีาเสยีง+อูบลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+วญิญาณพระสงัฆราช 
พระสงฆ ์และนกับวช ทกุดวง+วญิญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณ
ทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม  (มิสซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวเมทินีพนิต+ครอบครัว ซีมอน สมศักดิ์  ปรัชญกุล+
คุณสมเชาว์   ศิริชล+คุณพรพรรณ  ดีศรี+ครอบครัวคุณนําโชค-คุณสุพี อยู่บาง+
ครอบครัวคุณวินัย-คุณสุรัตน์ ดีศรี และพ่ีน้อง ลูกๆหลานๆ ทุกคน+โมทนาคุณแม่พระ+
ครอบครัวคุณประนอม คูเอิน+ครอบครัวคุณสุมาลี  คูเอิน+ครอบครัวคุณนวลศรี  คูเอิน 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หัวใจ+เอากุสติโนสุรินทร์+เยโนเวฟาเยี่ยม+ยวงใช้+        
ม.มักดาฯเง็ก+ฟิลิปกมล+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว+เซซีลีอาพรพิมล+              
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+มัทธิวทองสุข+โรซาเฮียะ+ซูซานนาสมพร+           
ยอแซฟวินิจ+เรมียีโอประดิษฐ์+เทเรซาลําพูล+เบเนดิกต์ศิลาชัย+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+
เปโตรดํารัส+ยวงยอด+มารีอาจู+ยอแซฟประชุม (ครบ 3 ปี)+อังเยลาสมปอง+       
ญาติพ่ีน้องตระกูลมุ่งหมาย และเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรเฉียบ+         
มารีอาไฉน+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และจูหงี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+   
ยวงบัปติสตาจูเท้ง+เซซีลีอาไล้+ยวงวิเชียร+มารีอาละมัย+เทเรซาช้อง+ฟรังซิสไพฑูรย์+
อ่ี อ่องสมบูรณ์+อันนาปาน+อันนาเสมอ+มาร์ติโนประเสริฐ+เทเรซาอภิวันท์ เรืองฉาย+
เอากุสติโนกิม+มารีอาฟุ้ง+เปโตรจรูญ+เซซีลีอาอัญชัญ  ยุ่นประยงค์+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญชู+ยอแซฟยั้ง+โรซายวง+มารีอาม้วน+        
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมูล+เปโตรจํานงค์+เปโตรจริณท์+    
เปโตรหอม+มารีอาเฉลียว+ฟิลิปกลิ่น+วิคตอเรียประทิน+ฟิลิปประทวน+             
เปโตรบุญเทียน+ฟิลิปสัมฤทธิ์+ยากอบประดิษฐ์+ฟรังซิสทวี+มารีอาสุภาพ+          
เปาโลจําลอง+มารีอาสายสุนีย์+เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+                
ยอแซฟสิทธิพล+เปาโลวรายุทธ+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลดีศรี และหนูงาม ที่ล่วงลับ
ไปแล้วทุกดวง+ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ฟรังซิสเสนาะ+ด.ช.สิทธิพงษ์+         
ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+อันนายุพิน+ยากอบประพรึก+ยอห์นวิมล+           
ฟรังซิสโกเล็ก+อันนาสน+เทเรซากิ่งแก้ว+ฟิลิปบุญล้อม+ยอแซฟจาก+ฟรังซิสมา+         
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โรซาแช่ม+วิญญาณญาติพ่ีน้องตระกูลขมเล็ก และคงทอง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+   
ฟิลิปปกรณ์รัตน์   เรือนงาม+ยอแซฟแสวง+มารีอาละม่อม+อิกญาซีโอวัชรินทร์+      
ฟิลิปพิทยา+โรซาธัญสิฎฐ์+มารีอาเพ็ญศรี ยงค์กมล+เปโตรหลวงสี+เยโนเวฟาทองดี+
มาร์ตินสง่า+เซซีลีอาเซี้ยม+ญาติพ่ีน้องตระกูลยุ่นประยงค์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+     
เปโตรทองหล่อ+เทเรซาบุญชู+ฟิลิปเหลือ+เทเรซาบัวพัน+ญาติผู้ล่วงลับ+ฟิลิปช่วง+   
อันนาปลิว+ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวิง+ยอแซฟบุญชอบ+ม.มักดาฯซ่อนกลิ่น+          
มารีอาชิน+ฟรังซิสโกสง่า+ม.มักดาฯสุนทร+อันนามาลา+โรซาประภา+ฟิลิปเยิ้ม+       
มารีอาบุญช่วย+เปโตรสุทัศน์+ฟิลิปลออ+ยวงวิเชียร  ปรัชญกุล+สเตฟาโนสุเทพ+       
โรซาสายบัว+ญาติพี่น้องตระกูลซิมหลี ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟไพโรจน์+        
เยโนเวฟาส้มเช้า+ญาติพี่น้องตระกูลเสริมสกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลเอิน+      
โรซาสอน+ลูโดวีโกหลุย+มารอีาพิน+เปโตรสมหมาย+ย.บัปติสต์นิทา+ยออากิมทินพร+
เปโตรสมควร+เปโตรสมคิด+ฟิลิปลิฟ+เทเรซาทวาย+โรซาบัว+เทเรซากิ่งแก้ว+        
สเตฟาโนสุเทพ+เปาโลเอิน+โรซาสอน+ย.บัปติสต์นิทา+ยออากิมทินพร+                 
อากาทาจําเนียร+เปาโลเอิน+โรซาสอน+ยวงสมคิด+ยวงสมควร+ลูโดวีโกหลุย+        
มารีอาพิน+ยวงขํา+มารีอาล้วน+ย.บัปติสต์นิทา+ยออากิมทินพร+โทมัสสมหมาย+   
ญาติพ่ีน้องตระกูลคูเอิน ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+
วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม  (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+  
ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+         
ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+            
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+       
มารีอาหญิงใหญ่  เอ่ียมสะอาด+ยวงชายกลาง  ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก        
บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+นิโคลัสยรรยงค์+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+          
โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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* เงินถุงทาน  วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม   เป็นเงิน 6,500 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 640 บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(13 - 18 มีนาคม 2021) 
เสาร์ที่ 13 มีนาคม  860 บาท อังคารท่ี 16 มีนาคม 1,100 บาท 
พฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม 1,070 บาท  
รวมยอดรายได้คงเหลือ 3,030 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,121 บาท เขา้สภาอภบิาล  909 บาท) 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 23 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 24 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิริพัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม  ฉลองวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน  
                            เริม่สวด เวลา 19.00 น. 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 28 มีนาคม อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) 
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
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2. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่  ครัง้ที ่
3/2564 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาลและแพร่ธรรม มีกิจกรรมโครงการพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ” 
3. วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม เวลา 17.30 น. เชิญชวนพี่น้องมาร่วมแบ่งปันวิถีชุมชนวัด     
ที่บ้านคุณวินัย-คุณเอ้ือมพร   ตรงกับใจ 
4. วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม กรรมการวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้ -กระพังบอน 
เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาฉลองเนิน เริม่สวด เวลา 19.00 น. (หลงัมสิซามแีหเ่ทดิเกยีรตแิมพ่ระ) 
5. วนัอาทติยท์ี ่28 มนีาคม เปน็วันอาทติยม์หาทรมาน (งดเดนิรปู เพราะมกีารอ่านพระทรมานอยา่ง
สงา่ระหวา่งพิธมีสิซา) มีพธิเีสกใบลาน และแหใ่บลานเขา้วัด ชว่งมิสซาสาย ทางวดัเชญิชวนพ่ีนอ้ง
ทกุทา่นรว่มกนัสานใบลานเพ่ือทีจ่ะนําเสกในวนัดงักลา่วดว้ย 
6. วนัจนัทรท์ี ่29 มนีาคม เวลา 18.00 น. ขอเชญิผูน้ําและผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดของแต่
ละเนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
7. เชิญชวนพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนขนมปัง วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์  น้ําเสก ไขป่สักา 
โดยสามารถให้เป็นไข่ไก่สด หรือสมทบเป็นเงิน ทางวัดก็ยินดีครับ 
8. ขอเชิญพ่ีน้องร่วมพิธีกรรม วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ที่ 1 เมษายน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่       
2 เมษายน และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 3 เมษายน พิธีเวลา 19.00 น. 
9. ขอเชิญพ่ีน้องร่วมพิธีเสกสุสาน วันศุกร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน เริ่มสวด เวลา 
07.00 น. รบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ญาติๆ ที่อยู่นอกชุมชนด้วย 
10. ในปีนี้ ทางวัดมีการจัดการเรียนค าสอนภาคฤดูร้อนขึ้นในวันที่ 19 เมษายน -           
7 พฤษภาคม เริ่มเรียนเวลา 08.30 น. - 15.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้ส่ง       
ลูก - หลาน มาเรียนคําสอน เพ่ือเพ่ิมพูนความเชื่อ และเตรียมตัวรับศีลมหาสนิท และศีล
กําลัง ติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ธุรการของวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ (ครั้งที่ 2) 
ระหว่าง เปโตร อรรถพล ธูปเทียน บุตรของ ยวง บัปติสตา สถิตพงษ์   ธูปเทียน และ 
มารีอา อรพิน ธูปเทียน สมรสกับ นางสาวสุภาวดี เดชธนาธิษณ์ บุตรีของ นายประมวล   
หมื่นราม และ นางกิ่งแก้ว ทิพพิบูล ทั้งสองประสงค์จะเข้าสู่พิธีสมรส ในวันเสาร์ที่ 27 
มีนาคม เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่  

***(ท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งท่ีคุณพ่อเจ้าอาวาสทราบ)*** 


