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พระวรสารนักบุญมาระโก มก 15 : 1-39 
 ครัน้รุง่เชา้ บรรดาหวัหนา้สมณะ พรอ้มกบัผูอ้าวโุส ธรรมาจารย ์และบรรดาสมาชกิสภาสงูทกุ
คนไดป้ระชมุตกลงกนั สัง่ใหม้ดัพระเยซเูจา้ และนําไปมอบใหป้ลิาต ปลิาตจงึถามพระองคว์า่ “ทา่น
เปน็กษตัรยิข์องชาวยวิหรอื” พระองคต์รสัตอบวา่ “ทา่นพูดเองนะ” บรรดาหวัหนา้สมณะพยายาม
กลา่วหาพระองคห์ลายประการ ปลิาตจงึถามพระองคอี์กวา่ “ทา่นไมต่อบอะไรหรอื เหน็ไหมเขา
กลา่วหาทา่นหลายประการทเีดยีว” แตพ่ระเยซเูจา้มไิดต้รสัตอบอะไรอีก ทําใหป้ลิาตประหลาดใจมาก 
ในชว่งเวลาเทศกาล ปลิาตเคยปลอ่ยนกัโทษคนหนึง่ตามคําขอของประชาชน มคีนคนหนึง่ชือ่ บารบับสั 
ถกูจองจําพรอ้มกบัพวกกบฏทีไ่ดฆ้า่คนในการจลาจล เมือ่ประชาชนขึน้ไปขอใหป้ลิาตปลอ่ยนกัโทษ
ตามประเพณทีีเ่คยทํา ปลิาตกลา่วแกเ่ขาวา่ “ทา่นตอ้งการใหเ้ราปลอ่ยกษตัรยิข์องชาวยวิหรอื” ปลิาตทราบอยู่
แลว้วา่บรรดาหวัหนา้สมณะไดม้อบพระองคใ์หเ้พราะความอิจฉา แตบ่รรดาหวัหนา้สมณะไดเ้สีย้มสอน
ยยุงใหป้ระชาชนขอปลิาตปลอ่ยตวับารบับสัมากกวา่ ปลิาตถามเขาอีกวา่ “ทา่นจะใหข้า้พเจา้ทําอะไร
กบัคนนี ้ ทีท่า่นเรยีกวา่กษตัรยิข์องชาวยวิ” ประชาชนรอ้งตะโกนตอบวา่ “จงเอาเขาไปตรงึกางเขน”  
ปลิาตถามวา่ “เขาไดท้ําผดิอะไร” แตป่ระชาชนรอ้งตะโกนดงัยิง่ขึน้วา่ “จงเอาเขาไปตรงึกางเขน”      ปลิาตตอ้งการ 
เอาใจประชาชน จงึปลอ่ยบารบับสัไป แลว้สัง่ใหโ้บยตพีระเยซเูจา้ มอบพระองคใ์หเ้ขาเอาไปตรงึบน ไมก้างเขน 
 บรรดาทหารนําพระองคเ์ขา้ไปในลานชัน้ในคอื "จวนของผูว้า่ราชการ" แลว้เรยีกทหารทัง้กอง
มาพรอ้มกนั เขาเอาเสือ้คลมุสมีว่งแดงมาคลมุใหพ้ระองค ์ เอาหนามมาสานเปน็มงกฎุสวมพระเศยีร 
แลว้คํานบัพระองคก์ลา่ววา่ “ขา้แตก่ษตัรยิข์องชาวยวิ ขอทรงพระเจรญิเทอญ” เขาเอาไมอ้้อฟาดพระเศยีร 
ถม่น้ําลายรด แลว้คกุเขา่กราบพระองคเ์ปน็เชงิเยาะเยย้ เมือ่ไดเ้ยาะเยย้พระองคแ์ลว้ เขากถ็อดเสือ้คลมุ
สมีว่งแดงเสยี เอาฉลองพระองคส์วมใหด้งัเดมิ 
 บรรดาทหารนําพระองคไ์ปเพ่ือตรงึบนไมก้างเขน ชายคนหนึง่ชือ่ ซโีมนชาวไซรนีเปน็บดิาของ 
อเลก็ซานเดอรแ์ละรฟัูส กําลงัเดนิทางจากชนบทผา่นมาทางนัน้ บรรดาทหารจงึเกณฑใ์หเ้ขาแบกไม้
กางเขนของพระองคไ์ป ทหารนําพระองคม์าถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ซึง่เรยีกวา่ "กลโกธา" แปลวา่ "เนนิหวักระโหลก" 
ทหารนําเหลา้องุน่ผสมมดยอบใหพ้ระองค ์แตพ่ระองคไ์มท่รงรบั เขาตรงึพระองคบ์นไมก้างเขน แลว้เอา
ฉลองพระองคม์าแบง่กนั โดยจบัสลากวา่ใครจะไดส้ิง่ใด เมือ่เขาตรงึพระองคน์ัน้เปน็เวลาประมาณเกา้นาฬกิา 
มปีา้ยบอกขอ้กลา่วหาพระองคเ์ขยีนไวว้า่ “กษตัรยิข์องชาวยวิ” เขายงัไดต้รงึโจรสองคนพรอ้มกบั
พระองคด์ว้ย คนหนึง่อยูข่า้งขวา อีกคนหนึง่อยูข่า้งซา้ย 
 ผูค้นทีผ่า่นไปมาตา่งสบประมาทพระองค ์สัน่ศรีษะเยาะเยย้วา่ “ทา่นผูท้ําลายพระวหิาร และ
สรา้งขึน้ใหมไ่ดภ้ายในสามวนั จงชว่ยตนใหร้อดพ้น และลงจากไมก้างเขนซ”ิ บรรดาหวัหนา้สมณะและ
ธรรมาจารยต์า่งเยาะเยย้พระองคเ์ชน่เดยีวกนัวา่     "เขาชว่ยคนอ่ืนใหร้อดพ้นได ้  แตช่ว่ยตนเองไมไ่ด ้   
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พระครสิตก์ษตัรยิแ์หง่อิสราเอลลงมาจากไมก้างเขนบดันีซ้ ิ เพ่ือเราจะไดเ้หน็และมคีวามเชือ่” แมผู้ถ้กู
ตรงึบนไมก้างเขนพรอ้มกบัพระองคก์เ็ยาะเยย้พระองคด์ว้ย 
 เมือ่ถงึเวลาเทีย่ง ทัว่แผน่ดนิกม็ดืไปจนกระทัง่ถงึเวลาบา่ยสามโมง ครัน้ถงึเวลาบา่ยสามโมง 
พระเยซเูจา้ทรงรอ้งเสยีงดงัวา่ “เอโลอี เอโลอี เลมา สะบคัทาน”ี  ซึง่แปลวา่ “ขา้แตพ่ระเจา้ ขา้แตพ่ระเจา้ 
ทําไมพระองคจ์งึทรงทอดทิง้ขา้พเจา้” ผูท้ีย่นือยูท่ีน่ัน่บางคนไดย้นิจงึพูดวา่ “ฟังซ ิเขากําลงัรอ้งเรยีกเอลยีาห'์ 
ชายคนหนึง่วิง่ไปเอาฟองน้ําจุม่น้ําสม้เสยีบปลายไมอ้้อสง่ใหพ้ระองคด์ืม่ กลา่ววา่ “เราจงคอยดซูวิา่เอลี
ยาหจ์ะมาปลดเขาลงหรอืไม”่ แตพ่ระเยซเูจา้ทรงเปลง่เสยีงดงั แลว้สิน้พระชนม ์มา่นในพระวหิารไดฉ้กี
ขาดเปน็สองสว่น ตัง้แตด่า้นบนตลอดจนถงึดา้นลา่ง นายทหารซึง่ยนืเฝา้อยูเ่ฉพาะพระพักตรข์อง
พระองค ์เมือ่เหน็พระองคส์ิน้พระชนมด์งันัน้ จงึกลา่ววา่   “ชายคนนีเ้ปน็พระบตุรของพระเจา้แนท่เีดยีว” 

 
 

 “เส้นทางทีจ่ะน าเราไปสู่อาณาจกัรสวรรคไ์ด ้
       คอืเส้นทางแหง่ไมก้างเขน” 
 สวสัดีพีน่อ้งท่ีรกั อาทิตยน์ีเ้ปน็อาทิตยใ์บลาน ซึง่วดัของเราจะมพีธิเีสกใบลานและรว่มแหใ่บลาน 
พรอ้มกนัด้านหนา้วดัของเรา พีน่อ้งท่ีรกั สิง่ต่างๆ  สามารถเปลีย่นแปลงได้อยา่งรวดเรว็ได้อยา่งไร ??? และ
ประชาชนกส็ามารถเปลีย่นแปลงได้ (ซึง่เอาแนน่อนไมไ่ด้) ได้อยา่งไร ???   
 พีน่อ้งท่ีรกั วนันีเ้ราเริม่พธิด้ีวยการรบัเสด็จพระเยซเูจา้เขา้กรงุเยรซูาเลม็ นครศกัด์ิสทิธิบ์นหลงัแมล่า
ตัวหนึง่ ประชาชนจํานวนมากต่างโบกกิง่ไมแ้ละโหร่อ้งวา่ “ขอถวายพระพรแดผู้่เสดจ็มาในพระนามของ
องคพ์ระผู้เป็นเจา้” ซึง่เราใชใ้นพธิบีชูาขอบพระคณุ เราจบบทอา่นต่างๆ  จากพระคมัภรีว์นันี ้ ด้วยเรือ่ง            
พระทรมานของพระเยซเูจา้  
  พระองคท์รงถกูทรยศ ถกูทรมาน ถกูปฏเิสธ ถกูเยาะเยย้ และถกูตรงึกางเขน เราแขวนกางเขน
ใหญท่ี่มรีา่งปราศจากชวีติของพระผูไ้ถข่องเราในวดั และมไีมก้างเขนเลก็กวา่ไวใ้นบา้น ไมก้างเขนเหลา่นัน้
บอกเราราวกบัวา่ เรากําลงัพยายามตรงึกางเขนพระเยซเูจา้อกี ราวกบัวา่เราไมรู่เ้รือ่ง หรอืไมเ่ชือ่ในการ
กลบัคนืชพี ไมม่อีะไรเกนิความจรงิ ขอ้เท็จจรงิของเราคอื เราไมส่งสยัความนา่ยําเกรงของพระเจา้ และไม่
สงสยัวา่ พระผูส้รา้งทรงเต็มใจท่ีจะพสิจูนค์วามรกัของพระองคต่์อเรามนษุยทุ์กคน ต้ังแต่พระนางมารยี ์
พระมารดาของพระเยซเูจา้ นกับญุผูย้ิง่ใหญท่ี่สดุ จนถงึคนบาปหนาท่ีสดุ ความรอดกเ็ปน็ของเรา เราเชือ่
เต็ม  ๆ ในพระธรรมล้ําลกึปสักาของพระเยซคูรสิตเจา้ เราเขา้ใจเต็มๆ  วา่ชวีติของพระองคม์ไิด้จบสิน้บนไมก้างเขน  
เราดําเนนิชวีติธรรมล้ําลกึปสักาทุกวนัในชวีติ  โอบกอดพระทรมาน การสิน้พระชนม ์     และการกลบัคนื
พระชนมชพีของพระเยซเูจา้ นีค่อืเหตุผลท่ีพีน่อ้งมาท่ีนี ่เราต้ังใจระลกึถงึธรรมล้ําลกึนีทุ้กครัง้ท่ีเรารว่มพธิ ี

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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บชูาขอบพระคณุด้วยกนั เราเขา้ใจด้วยวา่ จะไมม่กีารกลบัคนืชพี ถา้ปราศจากการยอมรบัไมก้างเขนแหง่
ความรอดในครัง้แรกนัน้ เมือ่ความยากลําบากถาโถมเขา้มาในชวีติ  
  พีน่อ้งท่ีรกั เราจําเปน็ต้องมองไปหาไมก้างเขนท่ีใกลท่ี้สดุ เพราะเราจะระลกึได้วา่ เรามไิด้อยูโ่ดดเด่ียว
ในภยัพบิติันัน้ พระเยซเูจา้ทรงอยูเ่คยีงขา้งเรา พสิจูนไ์ด้ทุกวนัวา่ ความรกัของพระองคย์งัไมจ่บสิน้ นีเ่ปน็
ขา่วสารท่ีเราต้องแบง่ปนักบัสงัคมท่ีแตกแยกวา่ “พระเยซเูจา้เป็นหนทาง ความจริง  และชวีติ” สาํหรบั
ทุกคน หากเราผูป้ระกาศจะติดตามพระเยซผููถ้กูตรงึบนกางเขน ดําเนนิชวีติด้วยความปติียนิดี และเปน็ท่ี
พอพระทัยพระเจา้ โลกซึง่เราอาศยักจ็ะได้รบัการเยยีวยารกัษาใหพ้น้ความเจบ็ปวดและความทุกข ์
 พีน่อ้งท่ีรกั ไมก้างเขนจะสามารถนาํเราไปสูค่หูาวา่งเปลา่ แต่ยงัมไิด้เปน็จดุจบ ชวีติของเราต้อง
ประกาศวา่ เราไวว้างใจในสญัญาท่ีวา่ “หนทางของพระเยซเูจา้ เป็นหนทางทีน่ าไปสู่ชวีตินรัินดร” 
ขอใหพ้ีน่อ้งทุก  ๆท่านเขม้แขง็ในความเชือ่ และกา้วผา่นความยากลําบากด้วยความอดทนเสมอ ขอพระเจา้
ประทานพระพรมายงัพีน่อ้งทุก  ๆท่านครบั 

รักในพระคริสตเจา้ 
คณุพอ่เปโตร อทิธพิล  หางสลัด 

ผู้ชว่ยเจา้อาวาสฯ 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 

วันเสารท์ี ่28 มีนาคม (ฉลองวัดนอ้ยแม่พระนจิจานเุคราะห ์เนนิคู-้กระพงับอน เริม่สวด เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั+ครอบครวัดิลกวฒุสิทิธิ+์ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ีดีศร+ีคณุขจติศกัด์ิ-
คณุโสภษิ  ดีศร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัด์ิ-คณุสวุรรณา   ยุน่ประยงค+์
ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มสําอาง+ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+
คณุกลัยา-คณุสมชาย ดีศร+ีครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร   พรมสาร+โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัจหูง+ี
ครอบครวัขนัอาสา+ครอบครวัหนงูาม 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+      
ฟรงัซสิเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+เปโตรไลใ่ช+้โรซาทองอยู+่เปาโลยูก่+ีอนันายิม้+       
อนันางอ้+เปโตรโกศล+เปโตรไพศาล+ยวงเทียนสือ่+มารอีาเอีย่ม+เปาโลล้ํา+โรซาเงก็เฮยีง+                
เซซลีอีากมิเซยีน+ยอแซฟซาลอน+เปโตรวชิติ+เปาโลวเิชยีร+ยวงบปัติสตามนตร+ีฟรงัซสิโกวชิยั+         
ออกสุติโนบญุชว่ย+ยอแซฟวโิรจน+์ยอแซฟวหิาร+เทเรซาละเมยีด+ยวงพชิยั+มคีาแอลต๋ี+อกัแนสถนอม+ 
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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+ีเปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัด์ิ+เปโตรเสง่+เทเรซาบญุลอ้ม+  
เปโตรอนรุกัษ+์อนันาเพีย้น+ยอแซฟนอ้ม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตียนวเิชยีร+   
ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ํานง+ยอแซฟวรีภทัร+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+        
อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทัย+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+เปาโลเชาวลติ+ยวงบญุเรอืง+    
ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาติพีน่อ้งตระกลูขมเลก็ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ออกสัตินวชิา+อานาสตาเซยีประวติั+
เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+                 
เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+           
โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+          
เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ีดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+
วญิญาณญาติพีน่อ้งตระกลู พรมสาร ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอหน์ บปัติสต์วชิยั+เซซลีอีาพยงุ+        
เปโตรอิว้ฮก+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรฮวง+         
อนันาเกยีว+กง๋ซุน่+ยา่สดุ+เปโตรยิว้+เปาโลเทียนฮก+ม.มกัดาฯบญุมา+ซลิแวสแตรป์ระสทิธิ+์           
มารอีาประไพ+วนิเซนต์ประสาท+ยอหน์วมิล+ยอแซฟแดง+เทเรซากมิเสยีง+เปโตรเยีย่ม+มารอีาเสยีง+
อบูลัโดเลยีม+ซกิสโ์ตชนะ+วญิญาณพระสงัฆราช พระสงฆ ์และนกับวช ทุกดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัใน
สสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทติยท์ี ่28 มนีาคม  (มสิซาสาย เวลา 09.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทินพีนติ+ครอบครวั ซมีอน สมศกัด์ิ  ปรชัญกลุ+คณุสมเชาว ์  ศริชิล+
คณุพรพรรณ  ดีศร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน ์ดีศร ีและพีน่อ้ง 
ลกูๆหลาน  ๆทุกคน+ครอบครวัคณุประนอม คเูอนิ+ครอบครวัคณุสมุาล ี คเูอนิ+ครอบครวัคณุนวลศร ี คเูอนิ+
ครอบครวัคณุจนัทร-์คณุดารณ ี แสงจุน่+วนัคล้ายวนัเกิด ยวง บัปตสิตา อรรคภทัร  พรมสาร+
ครอบครวัคณุวมิล-คณุสงา่  พรมสาร+ครอบครวัคณุสําราญ  เสนาธรรม 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากสุติโนสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+           
ฟลิปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดิษฐ+์เทเรซาลําพลู+เบเนดิกต์ศลิาชยั+เปาโลโห+ 
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อนันาหรุน่+เปโตรดํารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ูยอแซฟประชมุ+องัเยลาสมปอง+ญาติพีน่อ้งตระกลูมุง่หมาย 
และเสรมิสกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+วญิญาณญาติพีน่อ้งตระกลูขมเลก็ และ
จหูง ีท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบปัติสตาจเูท้ง+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+  
ฟรงัซสิไพฑูรย+์อี ่ออ่งสมบรูณ+์อนันาปาน+อนันาเสมอ+มารติ์โนประเสรฐิ+เทเรซาอภวินัท์ เรอืงฉาย+
เอากสุติโนกมิ+มารอีาฟุง้+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+  
คณุพอ่สนทิ+คณุพอ่บญุช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+        
เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจํานงค+์เปโตรจรณิท์+เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟลิปิกลิน่+วคิตอเรยีประทิน+
ฟลิปิประทวน+เปโตรบญุเทียน+ฟลิปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดิษฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+เปาโลจําลอง+ 
มารอีาสายสนุยี+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนแูดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+วญิญาณ
ญาติพีน่อ้งตระกลูดีศร ีและหนงูาม ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ฟรงัซสิเสนาะ+
ด.ช.สทิธพิงษ+์ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+อนันายพุนิ+ยากอบประพรกึ+ยอหน์วมิล+ฟรงัซสิโกเลก็+
อนันาสน+เทเรซากิง่แกว้+ฟลิปิบญุลอ้ม+ยอแซฟจาก+ฟรงัซสิมา+โรซาแชม่+วญิญาณญาติพีน่อ้ง
ตระกลูขมเลก็ และคงทอง ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ฟลิปิปกรณร์ตัน ์  เรอืนงาม+ยอแซฟแสวง+          
มารอีาละมอ่ม+อกิญาซโีอวชัรนิทร+์ฟลิปิพทิยา+โรซาธญัสฎิฐ+์มารอีาเพญ็ศร ียงคก์มล+เปโตรหลวงส+ี
เยโนเวฟาทองดี+มารติ์นสงา่+เซซลีอีาเซีย้ม+ญาติพีน่อ้งตระกลูยุน่ประยงค ์ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+     
เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟลิปิเหลอื+ยวงวเิชยีร  ปรชัญกลุ+สเตฟาโนสเุทพ+โรซาสายบวั+       
ญาติพีน่อ้งตระกลูซมิหล ีท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟไพโรจน+์เยโนเวฟาสม้เชา้+ญาติพีน่อ้งตระกลู
เสรมิสกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+เปโตรสมหมาย+
ย.บปัติสต์นทิา+ยออากมิทินพร+เปโตรสมควร+เปโตรสมคดิ+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงสมคดิ+        
ยวงสมควร+ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+ยวงขํา+มารอีาลว้น+ย.บปัติสต์นทิา+ยออากมิทินพร+         
โทมสัสมหมาย+ญาติพีน่อ้งตระกลูคเูอนิ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรเสงีย่ม+มารอีาหวล+            
ฟลิปิประทีป+เปโตรเสถยีร+เทเรซาบรรเทา+เปโตรนคิม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทือง+
มารอีาบญุธรรม+เยโรมปลัง่+อนันาไร+เปโตรหวล+มารอีาชนิ+มารอีาเผือ่น+ยอแซฟกนุ+ยอแซฟหวล+
เซซเีลยีถวลิ+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เปโตรหวาน+มารอีาชุน้+ยากอบละมา้ย+เยโนเวฟาจว๊น+       
มารอีาประทีป+ซมีอนสนองชาติ+ยอแซฟหวน+อนัตนเสนาะ+มารอีาคมคาย+เยโนเวฟาไพศร+ี ญาติพีน่อ้งตระกลู         
ผวิจนัทร ์และยุน่ประยงค ์ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เยโนเวฟาเงก็ไน+้เลโอไซง้ิม้+นายไสฮู้+้มารอีาบญุมา+                           
มอนกิานวลจนัทร+์นางกมิเลีย้ง+นายสม+นายณฐัพล+ญาติพีน่อ้งท่ีลว่งลบัไปแลว้+ดอมนิกิบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+   
มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ีเอากสุตินโนววิฒัน+์ญาติพีน่อ้งตระกลูพรมสาร ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟบญุรอด+     
เปาลาสอืน้+เปโตรชวน+เปาโลสมัฤทธิ+์อกัแนสสําอางค+์เทเรซาสกลุ+มารอีาสําเนา+ฟรงัซสิโกเสนอ+อากาทาอนงค+์    
อนันาเหวอืด+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
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* เงินถุงทาน  วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม   เป็นเงิน 7,000 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,965 บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(20 - 25 มีนาคม 2021) 
รวมยอดรายได้คงเหลือ 2,810 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  1,967 บาท เขา้สภาอภบิาล  843 บาท) 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี 

วันพุธที่ 31 มีนาคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี (เสกน้ ามัน) 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ พิธีเวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิรพิัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีเวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีเวลา 19.00 น. 

วนัอาทติยท์ี ่28 มนีาคม  (มสิซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+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+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟ
ชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 4 เมษายน สมโภชปัสกา (พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ) 
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 

2. วนัอาทติยท์ี ่28 มนีาคม เปน็วันอาทติยม์หาทรมาน (งดเดนิรปู เพราะมกีารอ่านพระทรมานอยา่ง
สงา่ระหวา่งพิธมีสิซา) มีพธิเีสกใบลาน และแหใ่บลานเขา้วัด ชว่งมิสซาสาย 
3. เชิญชวนพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนขนมปัง วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์  น้ําเสก ไขป่สักา 
โดยสามารถให้เป็นไข่ไก่สด หรือสมทบเป็นเงิน ทางวัดก็ยินดีครับ 
4. ขอเชิญพ่ีน้องร่วมพิธีกรรม วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ที่ 1 เมษายน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่       
2 เมษายน และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 3 เมษายน พิธีเวลา 19.00 น. 
5. วันศุกร์ที่ 2 เมษายนนี้ เปน็วนัศกุรต์น้เดอืน มีสง่ศลีผูป้ว่ยและผูส้งูอายแุตล่ะสายตามปกติ 
6. วันอาทติยท์ี ่ 4 เมษายน เปน็วันสมโภชปสักา มเีสกรถยนต ์และยานพาหนะ หลงัมสิซาสาย (ผูท้ีน่ํา
รถยนต ์ และยานพาหนะ มาเสก รบกวนจอดตรงบรเิวณสนามเทนนสิ) และขอเชญิคณะกรรมการทีด่นิ 
ประชมุเวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชมุเกดิสวา่ง 
7. วนัจนัทรท์ี ่5 เมษายน เวลา 18.00 น. ขอเชญิผูน้ําและผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดของแต่ละ
เนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
8.  ขอเชญิสมาชกิพลมารทีัง้ประจําการและสนบัสนนุ รว่มพิธอีาชแีอสของคเูรยีราชนิแีหง่สายประคํา
ศกัดิส์ทิธิ ์ หวัไผ ่วนัอังคารที ่6 เมษายน เวลา 08.00-14.00 น.  
9. ขอเชิญพ่ีน้องร่วมพิธีเสกสุสาน วันศุกร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน เริ่มสวด เวลา 
07.00 น. รบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ญาติๆ ที่อยู่นอกชุมชนด้วย 
10. เนื่องจากเพ่ิงเสร็จสิ้นพิธีเสกสุสาน และสถานการณ์โควิด ชมรมผู้สูงอายุฯ จึงของด
พิธีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุประจําปีนี้ 
11. ในปีนี้ ทางวัดมีการจัดการเรียนค าสอนภาคฤดูร้อนขึ้นในวันที่ 19 เมษายน -           
7 พฤษภาคม เริ่มเรียนเวลา 08.30 น. - 15.00 น. (มีอาหารเที่ยงให้รับประทานฟรี)
จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้ส่งลูก - หลาน มาเรียนคําสอน เพ่ือเพ่ิมพูนความเชื่อ และ
เตรียมตัวรับศีลมหาสนิท และศีลกําลัง ติดต่อเขียนใบสมัครได้ท่ีธุรการของวัดตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 


