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“ใครไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 8:1-11 
 เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น พระองค์เสด็จไป
ในพระวิหารอีก ประชาชนเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ประทับนั่ง แลว้ทรงเริม่สัง่สอน 
บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีนําหญิงคนหนึ่งเข้ามา หญงิคนนีถ้กูจบัขณะลว่งประเวณี 
เขาให้นางยืนตรงกลาง แล้วทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์ หญงิคนนีถ้กูจบัขณะลว่งประเวณี 
ในธรรมบัญญัติ โมเสสสั่งเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไร”   
เขาถามพระองค์เช่นนี้ เพ่ือทดลองพระองค์ หวังจะหาเหตุปรักปรําพระองค์ แตพ่ระเยซเูจา้
ทรงก้มลง เอานิ้วพระหัตถ์ขีดเขียนที่พ้ืนดิน เมื่อคนเหล่านั้นยังทูลถามย้ําอยู่อีก พระองค์
ทรงเงยพระพักตร์ข้ึน ตรัสว่า “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด”    
แล้วทรงก้มลงขีดเขียนบนพ้ืนดินต่อไป เมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังดังนี้ ก็ค่อย ๆ ทยอยออกไป
ทีละคน เริ่มจากคนอาวุโส จนเหลือแต่พระเยซูเจ้าตามลําพังกับหญิงคนนั้น ซึ่งยังคงยืน
อยู่ที่เดิม พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ขึ้น ตรัสกับนางว่า “นางเอ๋ย พวกนั้นไปไหนหมด 
ไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ” หญงิคนนัน้ทลูตอบวา่ “ไมม่ใีครเลย พระเจา้ขา้” พระเยซเูจา้ตรสัวา่ 
“เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทําบาปอีก”  

 
 

 
“ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด” 

 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก เราอยู่ในสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต อีกไม่กี่วันเราก็จะ
เข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์อาทิตย์ใบลาน เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เรามองเห็น
คุณค่าของตนเองมากขึ้น ในเรื่องความรัก ความเมตตาและการให้อภัยกับผู้อ่ืนด้วยความ
ใจกว้าง และเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้ความสําคัญกับตนเอง ในการไตร่ตรองชีวิตของ
ตนเอง มากกว่าการเอาเวลาไปมองชีวิตของคนอ่ืน 
 พ่ีน้องรัก วันนี้บทอ่านที่หนึ่ งจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บอกกับเราว่า       
“อย่าจดจ าเหตุการณ์อันเลวร้ายที่ผ่านมา อย่าจดจ าอดีตที่เคยท าให้เราเจ็บปวด     
แต่จงเริ่มใหม่” ชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนเคยผ่านมรสุมความทุกข์ต่าง ๆ มาอย่าง
มากมาย ล้วนเคยผ่านความเจ็บปวดและการสูญเสีย จงทิ้งสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่ผ่านมา    
แล้วเติมพลังใหม่ให้กับชีวิตของตนเอง เพ่ือเริ่มต้นทําสิ่งที่สวยงามต่อไป 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 3 เมษายน 2022 

 บทอ่านที่ สองจากจดหมายนั กบุญ เปา โลบอกกับ เ ร าอย่ า งชั ด เจนว่ า    
“ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีประโยชน์ใดเลย เม่ือเปรียบกับประโยน์ล้ าค่าคือการรูจ้กัพระเยซ”ู 
พ่ีน้องที่รัก หากเรามีทุกสิ่งทุกอย่างดีพร้อมแล้ว แต่เราไม่พร้อมที่จะมีพระเยซูเจ้าในชีวิต
ของเรา ทุกสิ่งที่เรามีก็คงจะไร้ค่า หากเรามีพระเยซูเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา เราจะคิดถึง
คนรอบข้างเสมอ ด้วยการแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่คนอ่ืนที่มีความยากลําบากมากกว่าเรา 
 จากพระวรสารนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้ทุกคนต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจ
คนอื่น ไม่ใช่ไปตอกย้ําซ้ําเติมคนอ่ืน พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ใครไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนาง
เป็นคนแรกเถิด” จากประโยคนี้ พระองค์ต้องการบอกกับเรา “จงหม่ันส ารวจและ
พิจารณาตนเองก่อนเสมอ ก่อนที่จะไปตัดสินใจคนอ่ืน เพราะเราเองอาจจะมีบาป
มากมายกว่าคนอ่ืนก็ได้” ความเมตตาสงสารมาจากความเห็นอกเห็นใจกัน ความเข้าใจ
มีพ้ืนฐานมาจากความรัก 
 เพราะฉะนั้น ทุกท่านจงพยายามเติมเต็มความรักและความเมตตาไว้กับชีวิตของ
ตนเองเยอะ ๆ เพ่ือสักวันเราจะได้มีโอกาสไปแบ่งปันความรักและความเมตตาของเราแก่
คนรอบข้างเราเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกท่านเสมอครับ 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน (มสิซาฉลองวัดน้อยแม่พระนิจจานุเคราะห์          
เนินคู้-กระพังบอน เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั+ครอบครวัคณุสมพงษ-์คณุสมศร ีดีศร+ีคณุชยัณรงค+์คณุขจติศกัด์ิ+คณุภรูณิฐั   
ดีศร+ีครอบครวัคณุสชุนิ ลิม้ประเสรฐิ+ครอบครวัคณุทนงศกัด์ิ-คณุสวุรรณา  ยุน่ประยงค+์          
ครอบครวัคณุสมคดิ เอีย่มสําอาง+ครอบครวัจหูง+ีครอบครวัขนัอาสา+ครอบครวัหนงูาม+       
ครอบครวัเอา้เจรญิ+คณุละมอ่ม ทองเหลอืง+คณุวนัทนา ทองเหลอืง+คณุกลัยา-คณุสมชาย ดีศร ี
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+        



 

4 

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+ออกสัตินวชิา+อานาสตาเซยีประวติั+เทเรซาวไิลลกัษณ+์ญาติพีน่อ้งตระกลูวเิศษเธยีรกลุ 
ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+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+เปโตรฟาย+ มารอีาพริง้+             
เปโตรชุน้+มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทัย+ฟลิปินรินัดร+์        
เปาโลเลีย่ม+เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+             
ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+        
โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+            
โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ี      
ยอแซฟชชูาติ+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 3 เมษายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+          
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ี
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร   พรมสาร+
ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุสมุาล ี เทศวลิยั และลกูๆหลานๆ+โทมสัณรงค+์               
มารอีาประยรู+ยอแซฟนิรนัดร+์มารอีานนัทดิา+นายสมชาต ิหนูงาม+ครอบครวัคณุลาํดวน   
แพงไพร+ีครอบครวัคณุวงษ์ รุง่เรอืง 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+         
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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+เอากสุตโินกมิ+           
มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุน่ประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+                 
เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+           
มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+ฟรงัซสิสมพงษ์  พรงาม+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บญุช+ู     
ยอแซฟยัง้+โรซายวง+มารอีามว้น+ยอแซฟฉลวย+เปาโลประสพโชค+เยโนเวฟาละมลู+     
เปโตรจาํนงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+         
ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+
เปาโลจาํลอง+มารอีาสายสนีุย+์เปโตรยอน+เปาลาจาบ+หนูแดง+ธเนศ+ยอแซฟสทิธพิล+    
เปาโลวรายทุธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ดอมนิิกบาง+      
อากาทาสม้เกลีย้ง+ยา่สขุ+ยา่แดง+ยา่มา+ญาตพิีน้่องตระกลูพรมสาร ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
อากาธาบญุลาภ สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่อง
ตระกลูแสงสวา่ง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+           
ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+         
ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+
เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+เปาโลฮวด+ กาทารนีาเตยีน+      
นายถาวร  สขุน้อย+ญาตพิีน้่องตระกลูเทศวลิยั ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลจรญู+              
ลกูาประวทิย+์เปโตรสวุติร+เปโตรหะรนิ+เทเรซานิตยา+ดอมนิิกปุน่+อากาทากมิ+ยวงบุญเรอืง+
โรซาสาํเนียง+มทัธวิประทนิ+เทเรซาสนุนัท+์ยวงวริตัน์+ยอแซฟเหลีย่น+มารอีาเงก็+             
มารอีาหล+ีเทเรซายพุนิ+ม.มกัดาฯสม้ลิม้+ฟิลปิสรุนิทร+์มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+              
ยอแซฟประเทอืง+เยโรมปลัง่+อนันาไร+ญาตพิีน้่องตระกลูหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+   
อนันาหล+ีเปโตรจุย๊+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิชว่ง+เทเรซาทองปลวิ+ 
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เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+มารอีาอนงค+์มารอีากมิบว๊ย+
ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+      
อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์     
เทเรซาพเยาว+์เปโตรประชมุพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชมุพร+เปาโลอนุสรณ์+                     
ม.มกัดาฯชไมพร+อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั  วงษ์แกว้+ยอแซฟกมิฟู+     
มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+          
ฟรงัซสิโกประจกัษ์  สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+    
เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกลุ+สเตฟาโนสาํรวย+เปโตรสมชาต+ิ               
เปโตรสมชาย+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่องตระกลู          
ไหลไผท่อง ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรประสงค ์ ตณัยะกลุ+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ู
ฟิลปิเหลอื+ยออากมิทนิพร+อากาทาจาํเนียร+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ย.บปัตสิตนิ์ทา+            
ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+ฟรงัซสิโกไสว+คณุพอ่สเตเฟนวนิยั+ดอมนิิกโกวรีะชยั+           
นิโคลสัยรรยง+โฟกาชาญ+มารอีามกัดาเลนากมิก+ีออกสัตนิกมิงว้น+เทเรซาจบี+                 
มารอีาเหลีย่ม+มารอีากมิลี+้เปโตรหลยุส+์มารอีาเลก็+เทเรเซามาร+ีเทเรซามาลา+                
เทเรซาเมตตา+ยาโกเบชอุม่+ยอแซฟเอง็เตีย้ง+มารอีากมิยง้+คณุพอ่สเตฟาโนวนิยั+             
ดอมนิิโกหรัง่+ เทเรซาสายหยดุ+เปโตรสมภพ+ฟรงัซสิโกจีด๊+อกัแนสลมเยน็+เทเรซาสมใจ+          
อากาทาวภิาดา+เอมมานูแอลรกัษ์+อากาทาเจีย๋น+อนัเดรสาํรวม+เปาโลโห+อนันาหรุน่+        
อากาทาจาํเนียร+ยออากมิทนิพร+ยอแซฟสมภพ+ญาตพิีน้่องผูล้ว่งลบัตระกลูรุง่เรอืง+             
ทโิมธวีชิยั+เทเรซาบญุชว่ย+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+    
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั+ครอบครวัคณุวรพงษ-์คณุรตันา  ยุน่ประยงค ์และลกูๆหลานๆ+                   
คณุชมภกัด์ิ   ฐติธรรมโม 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+      
เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทือง+ญาติพีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ท่ีลว่งลบัไป
แลว้ทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟอีาชะออ้น+ดอมนิกิปุน่+อากาทากมิ+ยอแซฟนอ้ย+มารอีาคลา้ย+         
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...ฟรงัซสิโกจําลอง+มารอีาบญุชว่ย+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูผวิเกลีย้ง+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูสขุววิฒัน ์

วันอังคารที่ 5 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...ซลิแวสแตรว์ชัระ+ม.มกัดาฯทศัพร+หลยุสเ์ดอกอนซากาปรดี+ีมอนกิาเจอื+เปาโลสชุาต ิ

วันพุธที่ 6 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...โทมสัประชา   หนงูาม+เทเรซาวชัร+ีมารอีาสอางค+์ยากอบประพรกึ+ญาตพ่ีินอ้งตระกลูขมเลก็ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...ญาตพ่ีินอ้งตระกลูดศีร+ียอแซฟเงาะ+มารอีาเหรยีญ+ยอแซฟยิว่ฮ้ือ+ยวงบอสโกประพจน ์

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิแก.่...ฟิลปิประกาย+อันนาจิม๋+เทเรซาหอ่+ยอแซฟสมควร+ยอแซฟยอ่ม+ฟรงัซสิชืน้ 

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน ฉลองวัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ เนินท่าข้าม 
เริ่มสวดสวยประคํา เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 

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+นโิคลสัยรรยง+เยโนเวฟาประยรู+ออกสัตินกมิงว้น+เทเรซาจบี+โฟกาชาญ+                  
ม.มกัดาฯกมิก+ีมารอีาเหลีย่ม+ยอแซฟชัน้+ฟลิปิอานนท์+มารอีาพรนภิา+ฟลิปิเลก็  หนงูาม+เปโตรชม+
มารอีาปรางค+์ม.มกัดาฯแพร+เปาลาประยรู+เปโตรอัน๋+โรเบริต์สนชยั+น.ส.กนกวรรณ+                    
เอากสุตินโนประโยชน+์มอรสิกมิซวั+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+      
วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ท่ี 27 มีนาคม (สาย)  เป็นเงิน 1,119 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,810 บาท 
  เงินทําบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 480 บาท 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. ยินดีต้อนรับสามเณรรัตนชัย  วัฒนานุกูลพงศ์ (มาสเตอร์โอ้) เณรใหญ่ปี 2 และ

สามเณรกฤตเมธ   งามยิ่ง (มาสเตอร์โชกุน) เณรกลาง ที่จะมาช่วยงานอภิบาล-
แพร่ธรรม และช่วยสอนเด็กเรียนคําสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ 

2. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินคู้-กระพังบอน เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 10 เมษายน อาทิตย์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า (แหใ่บลาน)  
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
3. ขอเชิญร่วมช่วยเหลือครอบครัวของคุณพ่อเมธี  วรรณชัยวงศ์ และสัตบุรุษวัด

ปราจีนบุรี ที่ประสบไฟไหม้ ที่กล่องรับบริจาคหน้าวัด 
4. วันจันทร์ท่ี 4 เมษายน เริ่มเรียนคําสอนภาคฤดูร้อนสําหรับเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิท 

(จบ ป.3) และเด็กเตรียมรับศีลกําลัง (จบ ป.6) เมษายน ต้ังแต่เวลา 13.00-16.00 น.  
5. วันเสาร์ที่ 9 เมษายน กรรมการวัดน้อยแม่พระองค์อุปถมัภ์ เนินท่าข้าม เชญิชวนพีน่อ้ง

ร่วมมิสซาฉลองเนิน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแหเ่ทิดเกียรติแม่พระ) 
6. วันอาทิตย์ท่ี 10 เมษายน เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่ ครั้งท่ี 

3/2565 ณ อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม 
7. วันอาทิตย์ท่ี 10 เมษายน เป็นวันอาทิตย์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า     

(งดเดินรูป เพราะมีการอ่านพระทรมานอย่างสง่าระหว่างพิธีมิสซา) มีพิธีเสกใบลาน 
และแห่ใบลานเข้าวัดช่วงมิสซาสาย ทางวัดเชิญชวนพี่น้องทุกท่านรว่มกนัสานใบลาน
เพื่อที่จะนําเสกในวันดังกล่าวด้วย 

8. เชิญชวนพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนขนมปัง วันพฤหัสฯศักด์ิสิทธิ์ น้ําเสก ไขป่สักา 
โดยสามารถให้เป็นไข่ไก่สด หรือสมทบเป็นเงิน ทางวัดก็ยินดีครับ 

9. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้ วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ท่ี 14 เมษายน   
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ท่ี 15 เมษายน วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ท่ี 16 เมษายน พธิเีวลา 19.00 น. และ
วนัอาทติยปั์สกาท่ี 17 เมษายน หลังมสิซาสายมพีธิเีสกยานพาหนะ 

10. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
 มารีอา ฝอยทอง   โสวรรณณะ  หมายเลขสมาชิก 887 สายแปดริ้ว 

**(มาลิน+ีสุนนัท+์ฝอยทอง/ ครบ 3 รายแล้ว ขอเชญิสมาชกิช าระเงนิตามหวัหนา้สายครับ)** 


