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สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“จ าเปน็ตอ้งเลีย้งฉลองและชืน่ชมยนิด ีเพราะนอ้งชายคนนีข้องลกูตายไปแลว้ 
กลบัมชีวีติอกี หายไปแลว้ ไดพ้บกนัอกี” 



 

2 

พระวรสารนักบุญลูกา ลก 15:1-3,11-32 
 เวลานั้น บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพ่ือฟังพระเยซูเจ้า ชาวฟาริสี
และธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา” พระองค์จึง
ตรัสอุปมาเรื่องนี้ให้เขาฟัง 
 พระองค์ยังตรัสอีกว่า “ชายผู้หนึ่งมีลูกสองคน ลูกคนเล็กพูดกับพ่อว่า “พ่อครับ 
โปรดให้ทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเถิด” บิดาก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกท้ังสอง
คน ต่อมาไม่นาน ลูกคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีแล้วเดินทางไปยังดินแดนห่างไกล ที่นั่นเขา
ประพฤติเสเพล ผลาญเงินทองจนหมดสิ้น 
 เมื่อเขาหมดตัว  ก็เกิดกันดารอาหารอย่างหนักทั่วดินแดนนั้น และเขาเริม่ขดัสน   
จึงไปรับจ้างอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่ง  คนนั้นใช้เขาไปเลี้ยงหมูในทุ่งนา เขาอยากกินฝักถ่ัว 
ที่หมูกินเพ่ือระงับความหิว แต่ไม่มีใครให้ เขาจึงรู้ส านึกและคิดว่า คนรับใช้ของพ่อฉันมี
อาหารกินอุดมสมบูรณ์ ส่วนฉันอยู่ที่นี่ หิวจะตายอยู่แล้ว ฉันจะกลับไปหาพ่อ พูดกบัพ่อวา่ 
“พ่อครับ ลูกทําบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีก 
โปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อเถิด” เขาก็กลับไปหาพ่อ  
 ขณะที่เขายังอยู่ไกล พ่อมองเห็นเขา รู้สึกสงสาร จึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขา     
ลูกจึงพูดกับพ่อว่า “พ่อครับ ลูกทําบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็น
ลูกของพ่ออีก” แต่พ่อพูดกับผู้รับใช้ว่า “เร็วเข้า จงไปนําเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรา   
นําแหวนมาสวมนิ้ว นํารองเท้ามาใส่ให้ จงนําลกูววัทีข่นุอ้วนแลว้ไปฆา่ แลว้กนิเลีย้งฉลองกนัเถดิ 
เพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแลว้ ไดพ้บกนัอีก” แลว้การฉลองกเ็ริม่ขึน้  
 ส่วนลูกคนโตอยู่ในทุ่งนา เมื่อกลับมาใกล้บ้าน ได้ยินเสียงดนตรีและการร้องร า    
จึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผูร้บัใชบ้อกเขาวา่ “นอ้งชายของทา่นกลบัมาแล้ว 
พ่อสั่งให้ฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้ว เพราะเขาได้ลูกกลับคืนมาอยา่งปลอดภยั” ลกูคนโตรูส้กึโกรธ 
ไม่ยอมเข้าไปในบ้าน พ่อจึงออกมาขอร้องให้เข้าไป แต่เขาตอบพ่อว่า “ลูกรับใช้พ่อมา
นานหลายปีแล้ว ไม่เคยฝ่าฝืนคําสั่งของพ่อเลย พ่อก็ไม่เคยให้ลูกแพะแม้แต่ตัวเดียวแก่ลูก
เพ่ือเลี้ยงฉลองกับเพ่ือนๆ แต่พอลูกคนนี้ของพ่อกลับมา เขาคบหญิงเสเพล ผลาญทรัพย์
สมบัติของพ่อจนหมด พ่อยังฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วให้เขาด้วย”  
 พ่อพูดว่า “ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อเสมอมา ทกุสิง่ทีพ่่อมกีเ็ปน็ของลกู แตจ่ําเปน็ตอ้งเลีย้ง
ฉลองและชืน่ชมยนิด ีเพราะนอ้งชายคนนีข้องลกูตายไปแลว้ กลบัมชีวีติอีก หายไปแลว้ ไดพ้บกนัอีก” 
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พ่ีน้องที่รัก 
 พ่อประทับใจนักศึกษามหาวิทยาลัยคาทอลิกยูเครน ที่เมือง Lviv ซึ่งพูดคุย 
ปรึกษาหารือกันเองว่า ในสถานการณ์การสู้รบ จนมีเพื่อนร่วมชาติหลบภยันตรายมาพักท่ี
เมืองนี้ประมาณ 300,000 คน แล้วพวกเขาที่เป็นนักศึกษา จะช่วยเพื่อนพ่ีน้องเหล่านี้ 
ตามแนวทางและค าสอนคาทอลิกได้อย่างไร ที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจร่วมกัน ที่เจียดเวลา
วันละหลายชั่วโมงจากการเรียนออนไลน์ มาดูแลเพ่ือนพี่น้องเหล่านี้ โดยที่พวกเขาท ากัน
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด พวกเขานอนกันน้อยมาก 
 พระวรสารวันนี้ เน้นถึงความมีเมตตาสุดๆของพระเป็นเจ้า โดยมีบิดาผู้ใจดีเป็น
รูปแบบ บิดาที่รักลูกท้ังสอง เมตตาลูกท้ังสองเสมอ โดยไมม่เีงือ่นไข ไมว่า่ทัง้สองจะเปน็อยา่งไร 
 พ่อเชื่อว่านักศึกษาเหล่านี้ ตระหนักถึงความมีเมตตาของพระเปน็เจา้ทีม่ตีอ่พวกเขา 
ต่อครอบครัว ต่อประเทศชาติของเขา จึงอุทิศตน เสียสละ เป็นเครื่องมือของพระเป็นเจ้า
แสดงความเมตตาของพระองค์ ต่อเพ่ือนพี่น้องที่กําลังลําบาก ด้วยการช่วยเหลือ ดูแล
พวกเขา สุดกําลังความสามารถของตนเอง 
 เชิญชวนพี่น้อง ใช้ช่วงเวลามหาพรตที่เหลือ เปิดใจพูดคุยกันในครอบครัว    
ในหมู่ญาติพ่ีน้อง ชุมชน ที่ท างาน ฯลฯ รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน วินิจฉัยและ
ก้าวเดินไปด้วยกัน แบ่งปัน เอ้ืออาทร เมตตาต่อกัน เพ่ือให้ภาพความเมตตาของพระเจ้า
ปรากฏท่ามกลางพวกเรา พระเจ้าเมตตาเราอย่างไร เราจะเมตตาต่อกันและกนัอยา่งนัน้ 
 
 

ขอพระอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ  วงษ์สิริโรจน์ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม (มสิซาฉลองวดันอ้ยแมพ่ระฟาตมิา  เนนิชวดลา่ง เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศรี+คุณชัยณรงค์+             
คุณขจิตศักดิ์+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+                 
ครอบครัวคุณทนงศักดิ์-คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอ่ียมสําอาง+
ครอบครัวจูหงี+ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+             
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
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+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+         
เทเรซาวิไลลักษณ์+ญาติพ่ีน้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+
อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+            
ม.มักดาฯบุญมา+ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+
ยอแซฟแดง+เทเรซากิมเสียง+เปโตรเยี่ยม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+     
มาการีโอประดัง+ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+
เปโตรฟาย+มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+            
ยวงประสงค์+มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเลี่ยม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+
เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+   
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+    
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+     
ยอแซฟชูชาติ+ยวงบอสโกพยงค์+ยอแซฟชุ้น+เยโนเวฟากิมฮง+                       

ตารางมิสซา วันอาทิตย์ที ่27 มีนาคม 2022 
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วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
วนัอาทิตยท่ี์ 27 มีนาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพีน้่องทุกครอบครวั+ครอบครวัเมทนิีพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+       
คุณสมเชาว ์  ศริชิล+คุณพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคุณน าโชค-คุณสุพ ีอยูบ่าง+              
ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทุกคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+
ครอบครวัคุณอุบล-คุณอุไร  พรมสาร+ครอบครวัสดีาสมุทร+์ครอบครวัคุณกมลพร  
พรงาม+โมทนาคุณแมพ่ระนิจจานุเคราะห ์และนกับุญอนัตน+ครอบครวัคุณสุมาล ี  
เทศวลิยั และลกูๆหลานๆ 
อทิุศให้ผูล่้วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกูลหวัใจ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสุรนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกูล    
ไหลไผ่ทอง  ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+              
แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสุนทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+
มทัธวิทองสุข+โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ์+          
เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุ่น+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+         
มารอีาจ+ูยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกูลมุง่หมาย และเสรมิสกุล 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+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 ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+คุณพ่อเกโก+ฟรงัซสิสมพงษ ์ พรงาม+
มารอีาเชื่อม+ยอแซฟอ่อน+ยอแซฟขวญัชยั+มาเซอรย์เูลยีน+คุณพ่อเกโก+
พระสงัฆราชแจง+คุณพ่อสนิท+คุณพ่อบุญช+ูยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+
ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์ 
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เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+ฟิลปิประทวน+         
เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสุภาพ+    
เปาโลจ าลอง+มารอีาสายสุนีย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+             
ยอแซฟสทิธพิล+เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกูลดศีร ีและหนูงาม ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทุกดวง+ดอมนิิกบาง+อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สุข+ย่าแดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่อง
ตระกูลพรมสาร ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ สดีาสมุทร+์เปโตรแสวง+
โรซากุหลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกูลแสงสว่าง ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทุกดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสุรศกัดิ+์เปโตรเส่ง+
เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ี          
เทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+
เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกูลขมเลก็ 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรโสภ+ีม.มกัดาฯชะลอม+ม.มกัดาฯทศันีย+์
ยอหน์ชชัวาฬ+เปโตรศริศิกัดิ+์มารอีากมิเชง็+เบเนดกิต์สวาท+เซซเีลยีถวลิ+       
เปาโลฮวด+กาทารนีาเตยีน+นายถาวร  สุขน้อย+ญาตพิีน้่องตระกูลเทศวลิยั ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+เปโตรเสงีย่ม+มารอีาหวล+ฟิลปิประทปี+เปโตรเสถยีร+  
เทเรซาบรรเทา+เปโตรนิคม+ยอแซฟหอม+ยอแซฟหาญเดช+ยอแซฟประเทอืง+   
มารอีาบุญธรรม+เยโรมปลัง่+อนันาไร+เปโตรหวล+มารอีาชนิ+มคีาแอลรงัษ+ี       
มารอีาสงัวาล+มารอีานิภาพร+เยโนเวฟาเงก็ไน้ (ครบ 23 ปี)+เลโอไซง้ิม้+       
นายไสฮู้+้มารอีาบุญมา+มอนิกานวลจนัทร+์นางกมิเลีย้ง+นายสม+นายณฐัพล+
ญาตพิีน้่องทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลจรญู+ลกูาประวทิย+์เปโตรสวุติร+เปโตรหะรนิ+
เทเรซานิตยา+ยอแซฟมอ่ม+อกัแนสจนัทรแ์รม+ดอมนิิกชยากร+ดอมนิิกปุน่+อากาทากมิ+
ยวงบญุเรอืง+โรซาส าเนยีง+มทัธวิประทนิ+เทเรซาสนุนัท+์ยวงวริตัน์+วญิญาณผูล้ว่งลบัใน
สสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพ่ือพ่ีน้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา  ยุ่นประยงค์ และ
ลูกๆหลานๆ+คุณชมภักดิ์   ฐิตธรรมโม 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...สเตฟาโนสเุทพ+มารอีาสายบวั+ญาตพ่ีินอ้งผูล้ว่งลบั+ยวงส าราญ+ลลนา+ยากอบดว้ง 

วันอังคารที่ 29 มีนาคม งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์แขวงหัวไผ่เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 30 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...โทมสัประชา   หนงูาม +ยอแซฟเฮง+เยโนเวฟาสวงิ+ยวงถวลิ+อากาทาสนอง 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...เทเรซาวมิล+เปโตรวรีะ+ฟรงัซสิโกเลก็+อันนาสน+ยอแซฟอาจณิ+ยอแซฟมาเทว 

วันศุกร์ที่ 1 มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. และเริ่ม
มิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น.  
อุทศิแก.่...คณุพ่อ ยอหน์บอสโก ด ารง กูช้าต+ิพ่อ-แม+่ญาตพ่ีินอ้งตระกลูกูช้าต ิทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง 

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน ฉลองวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน 
เริ่มสวดสวยประค า เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 

อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+         
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูเรอืนงาม 
และทองเหลือง ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+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+ญาติพ่ีน้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+           
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+                
เยโนเวฟาประยรู+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+                
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ฟิลิปอานนท์+มารีอาพรนิภา+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินท่าข้าม  เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 3 เมษายน สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต  
 เนินคู-้กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี ้เชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น.  ที่อาคารเพ่ืองานอภิบาล

และแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์)  
3. วันอังคารที่ 29 มีนาคม งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์แขวงหัวไผ่เข้าเงียบ 
4. วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย    

ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 
5. วันเสาร์ที่ 2 เมษายน กรรมการวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์ เนินคู้-กระพังบอน 

เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซาฉลองเนิน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิด
เกียรติแม่พระ) 

6. ทางวัดเปิดเรียนค าสอนภาคฤดูร้อนส าหรับเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิท (จบ ป.3) และ
เด็กเตรียมรับศีลก าลัง (จบ ป.6) โดยจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่       
4 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. กรุณามาเขียนใบสมัครที่ธุรการวัด 

7. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เข้าใหม่  3 ราย คือ  
 1. คลารา รุ่งฤดี   โลกวิทย์  หมายเลขสมาชิก 1875 สายคุณชุดาพร 
 2. ยอแซฟ สายชล   โลกวิทย์  หมายเลขสมาชิก 1876 สายคุณชุดาพร 
 3. อันตน ชาตรี   นภากุลทอง  หมายเลขสมาชิก 1877 สายคุณส าราญ 
ธารน้ าใจ 
ขอขอบคุณรายนามผู้บริจาควันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 2/2565 ดังนี้ 
1. คุณรัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล 500 บาท  2. คุณภัคศิญา  มากมี 500 บาท 
3. คุณวันลภ  วงษ์แก้ว 3,000 บาท         4. คุณวิรัช   ยุ่นประยงค์  บริจาคเค้ก 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม (สาย)  เป็นเงิน 3,308 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 1,137 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 690 บาท 


