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สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1628 วันอาทิตย์ท่ี 4 เมษายน ค.ศ.2021 
สมโภชปัสกา (พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ) 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“พระคริสตเจ้าองค์ปัสกา ทรงพิชิตบาปและความตายเพื่อเราแล้ว อัลเลลูยา” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 20 : 1-9 
 เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะท่ียังมืด มารีย์ชาวมักดาลาออกไปท่ีพระคูหา ก็เห็นหินถูก
เคลื่อนออกไปจากพระคูหาแลว้ นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่งท่ีพระเยซูเจ้า
ทรงรักบอกว่า “เขานําองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้ว่าเขานําพระองค์
ไปไว้ที่ไหน” เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระคูหา ท้ังสองคนวิง่ไปด้วยกนั แต่ศิษย์
คนนั้นว่ิงเร็วกว่าเปโตร จึงมาถึงพระคูหาก่อน เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้น 
แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติดๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพัน
พระศพวางอยู่ท่ีพื้น รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกวาง
ไว้อีกท่ีหนึ่ง ศษิยค์นท่ีมาถงึพระคหูากอ่นกเ็ขา้ไปขา้งในด้วย เขาเห็นและมีความเชื่อ เขาทั้งสองคน
ยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ท่ีว่า พระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย 

 
 

 
สุขสันต์ปัสกาแด่พี่น้องสัตบุรุษทุกๆ ท่าน 
“ถ้าเราเป็นทุกข์โศกเศร้าร้าวระทมในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  วันทีพ่ระเยซเูจา้

สิน้พระชนม์เท่าใด วันอาทิตย์ปัสกา กต็อ้งเปน็วันทีเ่ราสดุแสนปรดีา ชืน่ชมยนิดมีากเทา่นัน้” 
พระองค์ทรงเอาชนะบาปและความตาย กลับคืนพระชนมชีพ คําว่ า        

“อัลเลลูยา” (Alleluia)  เป็นคําร้องสรรเสริญพระเจ้า  คําละติน ชาวยิวชอบตะโกนคํานี้
เวลาดีใจ “จงสรรเสริญพระยาเวห์” พระศาสนจักรคาทอลิกถือว่า เป็นคําที่แสดง
ความขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความยินดี จึงกําหนดให้รอ้งคํานีอ้ยา่งสงา่ในวนัสมโภชปสักา
และในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ก่อนที่พระสงฆ์จะอ่านพระวรสาร 

ชาวยิวชอบตะโกนคํานี้เวลาดีใจ เหมือนที่เราชอบตะโกน "ไชโย" ความหมาย
ตามรากศัพท์แปลว่า  "จงสรรเสริญพระเจ้า" ชาวยิวปฏิบัติกันเคยชินเรื่อยมากจนทุกวันนี้
ว่าเมื่อมีอะไรถูกใจ ก็ถือว่าพระเจ้าประทานให้ เขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าและจะเปล่งเสียง
ออกมาโดยอัตโนมัติว่า "อัลเลลูยา" เราไม่ตะโกนไชโยในวัด แต่ชาวยิวจะตะโกนอัลเลลูยา
ได้ทุกแห่งที่เขาดีใจ ไม่ว่าในวัด ในบ้าน ถนน ทุ่ง ฯลฯ  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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เพราะฉะนั้น ขอให้การสมโภชปัสกาปีนี้เป็นปัสกาแห่งความชื่นชมยินดี เหมือน
ที่เราร้องสรรเสริญพระองค์ สรรเสริญความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพวกเราทุกคน ขอ
พระองค์โปรดทรงอํานวยพระพรที่จําเป็นสําหรับทุกๆ ท่าน ทุกๆ ครอบครัว เสอมไป
ครับ 

 
ขอพระเจ้าอวยพร 

    คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันอังคารที่ 6 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพุธที่ 7 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ...ครอบครัวพงศ์ศิรพิัฒน์ 
อุทิศให้...เทเรซาชูชีพ+มัทธิวเฮียง+อันนาบุญชุบ+มารีอามะลิสา+ยอแซฟสุบิน+             
โรซาซาเวียร์+มารีอาณัชชานันท์ 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

ตารางมิสซา วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021 

วันเสารท์ี ่10 เมษายน (มิสซาค่ า  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+ครอบครัวศิริรัตน์+วันคล้ายวันเกิดอานาสตเซีย มณเฑียร  
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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+
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+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+เปโตรอ๋ัน+ม.มกัดาฯแพร+ยอแซฟยอ้ย+เอากสุตนิโนประโยชน+์เปาลาประยรู+
อัลเบริท์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+มารอีาสมทรง+ฟิลปิเลก็+อากาทาจําเนยีร+ยออากมิทินพร+         
ยอแซฟสมภพ+พอ่ไสว  รตันไสวงศ+์พอ่เถกิ - แมม่ว่ง ดาวลัย+์คณุดวงใจ  ชืน่จติร+ญาติพีน่อ้งตระกลู
รตันไสวงศทุ์กดวง+นโิคลสัยรรยง+โฟกาชาญ+มารอีามกัดาเลนากมิก+ีออกสัตินกมิงว้น+เทเรซาจบี+    
มารอีาเหลีย่ม+มารอีากมิลี+้วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีคร
คดิถงึ 
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วนัอาทติยท์ี ่11 เมษายน  (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+ครอบครวัคณุวมิล-คณุสงา่  พรมสาร+ครอบครวัคณุสําราญ  
เสนาธรรม+โทมสัณรงค+์มารอีาประยรู+ยอแซฟนรินัดร+์มารอีานนัทดิา+นายสมชาต ิ  หนงูาม 
อทุศิใหผู้้ล่วงลับ 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสําราญ หวัใจ+เอากสุติโนสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+           
ฟลิปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+
โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิจิ+เรมยีโีอประดิษฐ+์เทเรซาลําพลู+เบเนดิกต์ศลิาชยั+เปาโลโห+
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+ยอแซฟไพโรจน+์เยโนเวฟาสม้เชา้+
ญาติพีน่อ้งตระกลูเสรมิสกลุ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+  
เปโตรสมหมาย+ย.บปัติสต์นทิา+ยออากมิทินพร+เปโตรสมควร+เปโตรสมคดิ+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+
ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+ยวงขํา+มารอีาลว้น+ย.บปัติสต์นทิา+ยออากมิทินพร+   
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โทมสัสมหมาย+ญาติพีน่อ้งตระกลูคเูอนิ ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟยอด+อากาทาโต๊ะ+เปโตรหวาน+       
มารอีาชุน้+ยากอบละมา้ย+เยโนเวฟาจว๊น+มารอีาประทีป+ซมีอนสนองชาติ+ยอแซฟหวน+อนัตนเสนาะ+          
มารอีาคมคาย+เยโนเวฟาไพศร+ี ญาติพีน่อ้งตระกลู ผวิจนัทร ์และยุน่ประยงค ์ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ดอมนิกิบาง+       
อากาทาสม้เกลีย้ง+มารธ์าสัน้+ยอแซฟชาตร+ีเอากสุตินโนววิฒัน+์ญาติพีน่อ้งตระกลูพรมสาร ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+    
ยอแซฟบญุรอด+เปาลาสอืน้+เปโตรชวน+เปาโลสมัฤทธิ+์อกัแนสสําอางค+์เทเรซาสกลุ+มารอีาสําเนา+ฟรงัซสิโกเสนอ+
อากาทาอนงค+์อนันาเหวอืด+ยอแซฟกมิฟ+ูมารอีาอ่ํา+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดิกต์บรรจบ+
ดอมนิกิโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ ์สมบรูณน์ติย+์ญาติพีน่อ้งตระกลูสมบรูณน์ติย ์ท่ีลว่งลบัไปแลว้
ทุกดวง+เปโตรเต็ด+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+ยอแซฟเหลีย่น+มารอีาเงก็+มารอีาหล+ี   
เทเรซายพุนิ+ม.มกัดาฯสม้ลิม้+ฟลิปิสรุนิทร+์มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+ยอแซฟประเทือง+เยโรมปลัง่+
อนันาไร+ญาติพีน่อ้งตระกลูหนงูาม ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+ยอแซฟฮวด+อากาทาฟกั+ญาติพีน่อ้ง
ตระกลูรุง่เรอืง ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีคร
คดิถงึ 
วนัอาทติยท์ี ่11 เมษายน  (มสิซาเยน็ เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ   
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั+โมทนาคณุแมพ่ระนจิจานเุคราะห ์
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 

* เงินถุงทาน  วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม   เป็นเงิน 8,600 บาท 
   เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์  เป็นเงิน 1,900 บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัและบรกิารสขุาตลาดนดัวัดหวัไผ ่ประจําเดอืนมนีาคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลอืประจ าเดอืน 37,360 บาท    ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  1,110 บาท 
หมายเหต ุ : หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง  (เขา้วดั 26,152+1,110 บาท  เขา้สภาอภบิาล  11,208 บาท) 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้อ่านและถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตยห์นา้ 11 เมษายน สัปดาหท์ี ่2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา)  เนนิวดั เปน็เจา้ภาพ 
2. วนัอาทติยท์ี ่4 เมษายน เป็นวนัสมโภชปัสกา มเีสกรถยนต์ และยานพาหนะ หลงัมสิซาสาย (ผูท่ี้นํา
รถยนต์ และยานพาหนะ มาเสก รบกวนจอดตรงบรเิวณสนามเทนนสิ) และขอเชญิคณะกรรมการท่ีดิน 
ประชมุเวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชมุเกดิสวา่ง 
3. เชิญชวนพี่น้องนํากระปุกมหาพรตมาส่งที่ธุรการวัด 
4. วนัจนัทรท่ี์ 5 เมษายน เวลา 18.00 น. ขอเชญิผูน้ําและผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดของแต่ละ
เนินทุกท่าน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
5.  ขอเชญิสมาชกิพลมารท้ัีงประจําการและสนบัสนนุ รว่มพธิอีาชแีอสของคเูรยีราชนิแีหง่สายประคาํ
ศกัด์ิสทิธิ ์ หวัไผ ่วนัองัคารท่ี 6 เมษายน เวลา 08.00-14.00 น.  
6. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเสกสุสาน วันศุกร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน เริ่มสวด เวลา 
07.00 น. รบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ญาติๆ ที่อยู่นอกชุมชนด้วย 
7. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาฉลองพระเมตตา ในวันอาทิตย์ท่ี 11 เมษายน (หลังมิสซาสาย   
มีเทิดเกียรติพระเมตตา และถวายดอกไม้) 
8. วันอาทิตย์ท่ี 18 เมษายน เชญิสมาชกิสภาอภบิาล ประชมุเวลา 10.30 น.  ณ อาคารอนบุาล 
9. ในปีน้ี ทางวัดมีการจัดการเรียนค าสอนภาคฤดูร้อนขึ้นในวันที่ 19 เมษายน -           
7 พฤษภาคม เริ่มเรียนเวลา 08.30 น. - 15.00 น. (มีอาหารเที่ยงให้รับประทานฟรี)   
จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้ส่งลูก - หลาน มาเรียนคําสอน เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อ และ
เตรียมตัวรับศีลมหาสนิท และศีลกําลัง ติดต่อเขียนใบสมัครได้ท่ีธุรการของวัดต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 
10. ยินดีต้อนรับมาสเตอร์เณร 2 ท่าน ท่ีมาสอนคําสอนและช่วยงานอภิบาลในปีน้ี 
1. ม.อดุลวิทย์  เจริญพงศ์ เณรใหญ่ปี 3 2. ม.วีรวัฒน์  สิงห์โตศิริ  เณรเล็กปี 2 

* รายไดจ้ากการจดัเกบ็ตลาดนดัวัดหวัไผ ่2 ประจ าสปัดาห ์(27 มีนาคม-1 เมษายน 2021) 
รวมยอดรายได้คงเหลือ 2,920 บาท  ยอดบรกิารสขุาประจ าเดอืน  366 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายไดต้ลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลสําหรบังานกจิกรรม และโครงการ
ของสภาฯ มาอยา่งตอ่เนือ่ง (เขา้วดั  2,044+366 บาท เขา้สภาอภบิาล  876 บาท) 
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ธารน้ าใจ 
1. ขอขอบคุณคุณฉลองรัตน์  สุตะรัตน์ ท่ีซ่อมกางเขนให้วัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น 
2. ขอขอบคุณรายนามผู้ทําบุญโอกาสสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ดังน้ี 
2.1 คุณนิจจา ฝ่นเรือง 1,000 บาท     2.2 คุณจิณน์ณิตา งามไมตรีประเสริฐ  500 บาท 
2.3 คุณจันทร์จิรา เมตตะธํารง 1,000 บาท   2.4 คุณสุนีย์  คูนา 400 บาท 
2.5 คุณสมศักด์ิ พงศศ์ิริพฒัน์ 1,000 บาท  2.6 คุณลัดดา ยุ่นประยงค์ 300 บาท 
2.7 คุณประชุม-คุณสมปอง 1,000 บาท  2.8 คุณสําราญ กู้ชาติ 1,000 บาท 
2.9 คุณอุบล-คุณอุไร 200 บาท  2.10 คุณบุปผา เจริญรัตน์ 200 บาท 
2.11 คุณจิตตรา สอนศิริ 200 บาท  2.12 คุณเพิ่มพูน โพธิ์สุวรรณ 300 บาท 
2.13 คุณวชิรา-คุณธนพร 3,000 บาท  2.14 ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000 บาท 
2.15 คุณเอื้อมพร ตรงกับใจ 500 บาท  2.16 คุณบุญเรือน ทรัพย์มนูทวี 1,000 บาท 
2.17 คุณสําราญ-คุณเฉลียว 2,000 บาท  2.18 คุณประวิตร เพียรกิจ 1,000 บาท 
2.19 คุณธนวัน พรายงาม 500 บาท  2.20 ผู้ใหญ่ชวลิต วทานิยานนท์ 500 บาท 
2.21 คุณสมพศิ เขมาวาศน์ 500 บาท  2.22 ไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท 
2.23 คุณอินทรพิทักษ์ 500 บาท  2.24 คุณดํารงเทพ เรือนงาม 200 บาท 
2.25 ครอบครัวคุณสําราญ เสนาธรรม 500 บาท 2.26 คุณบษุยพร ขมสนิท 500 บาท 
2.27 ครอบครัวคุณอุมาพร  ดว้งทอง 1,000 บาท  2.28 คณุแปน้-คณุสมพร สวุนิยั 300 บาท 
2.29 คุณจําปา-คุณรัชนก 500 บาท  2.30 ครอบครัวคุณนําโชค-คุณต้อย 500 บาท 
2.31 ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท  2.32 ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท 
2.33 ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000 บาท  2.34 ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท 
2.35 ครอบครัวคุณเกษรินทร์ หน่ายคอน 2,000 บาท 
2.36 คุณศรีมณีพร-คุณเพ็ญกาญจน์ 1,000 บาท  2.37 คุณอารีย์ ทองเหลือง 1,000 บาท 
2.38 ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท  2.39 ครูดารณี 1,000 บาท 
2.40 คุณมณฑกาญจน์ กู้ชาติ 500 บาท  2.41 คุณนารี จูหงี 1,000 บาท  
2.42 คุณจรวย กอบโกย ไข่ไก่ 1,000 ฟอง  2.43 คุณเจริญ ไทยงาม ไข่ไก่ 900 ฟอง 
2.44 คุณวารุณี อัจฉริยวงศ์ ไข่เป็ด 300 ฟอง  2.45 แม่น้องที ไข่ไก่ 210 ฟอง 
2.46 คุณสมทรง  สุวรรณวัฒนาสุข ไข่ไก่ 90 ฟอง  2.47 คณุสายพณิ   หนงูาม ไขไ่ก ่90 ฟอง 
2.48 ขนมบ้านน้องออมสิน (By แม่หน่อย)  ขนมปัง 100 ชิ้น 
2.49 อารม์ สต๊ิกเกอร์ สต๊ิกเกอร์ติดถุงไข่ปัสกา 2 ตารางเมตร 


