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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“พวกเด็กชาวฮีบรู ถือกิ่งมะกอกไปรับเสด็จพระคริสตเจ้า” 
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พระวรสารนักบุญลูกา ลก 23:1-49 
  ทุกคนในท่ีประชุมลุกขึ้น น าพระองค์ไปมอบให้ปีลาต เขาเหล่านั้นต้ังข้อกล่าวหา
พระองค์โดยพูดว่า “เราพบคนคนนี้ยุยงประชาชนของเรา ห้ามเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิ 
และอ้างว่าตนเป็นพระคริสต์ กษัตริย์” ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของ
ชาวยิวหรือ” พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านพูดเองนะ”  ปีลาตจึงพูดกับบรรดาหัวหน้าสมณะ
และประชาชนว่า “เราไม่พบความผิดข้อใดในคนคนนี้” แต่พวกเขาย้ าอีกว่า “เขาก่อกวน
ประชาชน เท่ียวสั่งสอนท่ัวแคว้นยูเดีย โดยเริ่มต้ังแต่แคว้นกาลิลีจนถึงที่นี่”  เมื่อปีลาตได้ยิน
ดังนี้จึงถามว่า “คนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือไม่” เมื่อทราบว่าพระองค์ทรงอยู่ในอ านาจของ
กษัตริย์เฮโรด จึงส่งพระองค์ไปให้กษัตริย์เฮโรด ซึ่งในขณะนั้นประทับอยู่ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
          เมื่อกษัตริย์เฮโรดทอดพระเนตรเห็นพระเยซูเจ้า ก็ทรงยินดีมาก เพราะทรงได้ยิน
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า มีพระประสงค์จะเห็นพระองค์มานานแล้ว และทรงหวังจะ
ได้เห็นอัศจรรย์จากพระเยซูเจ้าบ้าง  กษตัรยิเ์ฮโรดตรสัถามพระเยซเูจา้หลายเรือ่ง แต่พระเยซูเจ้า
มิได้ทรงตอบแต่ประการใด บรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ซึ่งอยู่ท่ีนั่นร่วมกันกล่าวหา
พระเยซูเจ้าอย่างรุนแรง  กษตัรยิเ์ฮโรดพร้อมกับบรรดาทหารสบประมาทเยาะเย้ยพระเยซูเจ้า 
ให้พระองค์สวมเสื้อสีฉูดฉาด  และส่งกลับไปมอบให้ปีลาต กษัตริย์เฮโรดและปีลาตซึ่งแต่
ก่อนเป็นศัตรูกัน ก็กลับเป็นเพื่อนกัน 
          ปีลาตเรียกประชุมบรรดาหัวหน้าสมณะ บรรดาผู้น าและประชาชน  แลว้พดูกบัเขาว่า 
“ท่านท้ังหลายนําชายผู้นี้มาหาเราในฐานะเป็นผู้ยุยงประชาชนให้กบฏ เราไต่สวนเขาต่อหน้า
ท่านท้ังหลายแล้ว แต่ไม่พบว่าเขามีความผิดประการใดตามท่ีท่านกล่าวหา  กษัตริย์เฮโรด   
ก็ไม่ทรงพบความผิดประการใดด้วย จึงทรงส่งเขากลับมาให้เราอีก ท่านก็เห็นแล้วว่า 
เขาไม่ได้ทําผิดท่ีควรจะมีโทษถึงตาย เพราะฉะนั้น เราจะสั่งให้เฆี่ยนเขา แล้วปล่อยไป”     
แต่ประชาชนร้องตะโกนพร้อมกันว่า “ฆ่าเขาเสีย ปล่อยบารับบัสให้เรา” บารับบัสผู้น้ีถูก
จ าคุกเพราะก่อการจลาจลในเมืองและฆ่าคน 
 ปีลาตต้องการปล่อยพระเยซูเจ้า จึงพูดกับประชาชนอีก  แต่คนเหล่านั้นร้องตะโกน
กลับมาว่า “เอาไปตรึงกางเขน” “เอาไปตรึงกางเขน”  ปีลาตพูดกับประชาชนเปน็ครัง้ท่ีสามว่า 
“เขาทําผิดอะไร เราไม่พบว่าเขาทําผิดอะไรท่ีควรจะมีโทษถึงตาย ดังนั้น เราจะให้เฆี่ยนเขา
และปล่อยไป” แต่ประชาชนยังคงตะโกนเสียงดังต่อไป ขอให้เอาพระองค์ไปตรึงกางเขน 
และเสียงของประชาชนดังขึ้นๆ 
          ปีลาตจึงตัดสินให้เป็นไปตามค าเรียกร้องของประชาชน  ปล่อยคนท่ีถูกจ าคุกเพราะ
ก่อการจลาจลและฆ่าคน และมอบพระเยซูเจ้าให้เขาจัดการตามความพอใจ 
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          ขณะที่บรรดาทหารน าพระองค์ออกไป พวกเขาเกณฑ์ชายคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรนี
ซึ่งก าลังกลับจากชนบท วางไม้กางเขนบนบ่าของเขาให้แบกตามพระเยซูเจ้า ประชาชน
จ านวนมากติดตามพระองค์ไปรวมท้ังสตรีกลุ่มหนึ่ง ซึง่ขอ้นอกคร่ าครวญถงึพระองค ์พระเยซเูจ้า
ทรงหันพระพักตร์มาทางสตรีเหล่านี้ ตรัสว่า “ธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้สงสารเราเลย 
แต่จงร้องไห้สงสารตนเองและลูกๆ เถิด เพราะวันน้ันจะมาถึง เมื่อประชาชนจะพูดว่า 
“หญิงท่ีเป็นหมัน ครรภ์ที่มิได้ให้กําเนิดบุตร และนมที่มิได้เลี้ยงลูกก็เป็นสุข” เวลานั้น
ประชาชนจะพดูกบัภเูขาวา่ “จงถลม่ลงมาทับเราเถดิ” และพดูกบัเนนิเขาวา่ “จงกลบเราไวเ้ถดิ”  เพราะ
ถ้าเขาท ากับไม้สดเช่นนี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับไม้แห้งเล่า” บรรดาทหารน าผู้ร้ายสองคนไป
ประหารพร้อมกับพระองค์ด้วย 
          เมื่อมาถึงสถานท่ีท่ีเรียกว่าเนินหัวกระโหลก บรรดาทหารตรึงพระองค์ท่ีนั่นพร้อมกบั
ผู้ร้ายสองคน คนหนึ่งอยู่ข้างขวาและอีกคนหนึ่งอยู่ข้างซ้าย  พระเยซเูจา้ตรสัวา่ “พระบดิาเจา้ข้า 
โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากําลังทําอะไร” ทหารน าเสื้อผ้าของพระองค์
ไปจับสลากแบ่งกัน 
          ประชาชนยนืดูอยูท่ี่นัน่ สว่นบรรดาผูน้ าเยาะเยย้พระองคว์า่ “เขาชว่ยคนอืน่ใหร้อดพน้ได้         
กใ็หเ้ขาชว่ยตนเองซ ิ ถา้เขาเปน็พระครสิต์ผูท่ี้พระเจา้ทรงเลอืกสรร” แมแ้ต่บรรดาทหารกเ็ยาะเยย้
พระองคด้์วย เขาน าเหลา้องุน่เปรีย้วเขา้มาถวาย พลางกลา่ววา่ “ถา้ท่านเปน็กษตัรยิข์องชาวยวิ กจ็งชว่ย
ตนเองใหร้อดพน้ซ”ิ มคี าเขยีนไวเ้หนอืพระองคว์า่ “ผูน้ีค้อืกษตัรยิข์องชาวยวิ” 
          ผู้ร้ายคนหน่ึงท่ีถูกตรึงบนไม้กางเขน พูดดูหมิ่นพระองค์ว่า “แกเป็นพระคริสต์ไม่ใช่
หรือจงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้นด้วยซิ” แต่อีกคนหน่ึงดุเขากล่าวว่า “แกไมเ่กรงกลวั
พระเจ้าหรือท่ีมารับโทษเดียวกัน สําหรบัพวกเรากย็ติุธรรมแลว้ เพราะเรารบัโทษสมกบัการกระทํา
ของเรา แต่ท่านผู้นี้มิได้ทําผิดเลย” แล้วเขาทูลว่า “ข้าแต่พระเยซู โปรดระลึกถึงข้าพเจ้า
ด้วย เมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอก
ความจริงกับท่านว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์” 
          ขณะนัน้ เปน็เวลาประมาณเท่ียงวนั ท่ัวแผน่ดินมดืไปจนถงึเวลาบา่ยสามโมงเพราะดวงอาทิตยม์ดืลง 
มา่นในพระวหิารฉกีขาดตรงกลาง  พระเยซเูจา้ทรงรอ้งเสยีงดังวา่ “พระบดิาเจา้ขา้ ขา้พเจา้มอบจติของ
ขา้พเจา้ไวใ้นพระหตัถข์องพระองค”์ เมือ่ตรสัดังนีแ้ลว้ กส็ิน้พระชนม ์
        เมือ่นายรอ้ยเหน็เหตุการณท่ี์เกดิขึน้ เขาถวายพระเกยีรติแด่พระเจา้ พดูวา่  “ชายคนนีเ้ปน็ผูช้อบธรรม
แนที่เดียว” ประชาชนท่ีมาชมุนมุกนัดูเหตุการณน์ี ้เมือ่เหน็วา่เกดิอะไรขึน้ กข็อ้นอก พากนักลบัไป ทุกคน
ท่ีรูจ้กัคุน้เคยพระองค ์รวมท้ังบรรดาสตรท่ีีติดตามพระองคม์าจากแควน้กาลลิต่ีางยนือยูห่า่งๆ  คอยดูเหตุการณน์ี ้
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ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 10 เมษายน 2022 

 
 

 
สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 

พี่น้องท่ีรัก อาทิตย์ใบลาน (Palm Sunday) เตือนเราถงึการเสด็จเขา้กรงุเยรซูาเลม็
อย่างผู้มีชัยของพระเยซูเจ้า เพือ่นอ้มรบัการทรมาน การสิน้พระชนม ์และการกลบัคนืพระชนมชีพ 
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและเป็นปัจจุบันทุกครั้งในพิธีบูชาขอบพระคุณท่ีเรามาร่วมทุกสัปดาห์ 
เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องเลียนแบบพระองค์ในความรักหาท่ีสุดมิได้และการให้อภัยไม่สิ้นสุด 
เป็นต้น ในครอบครัว ในบ้านของเราและชุมชนวัดของเรา  

พระมหาทรมานท่ีเราจะได้รบัฟงั เหตุการณน์ัน้กเ็กดิขึน้จรงิๆ  พวกเขากลา่วหาใสร่า้ยพระองค์ 
ทรงถูกจับกุมคุมขัง ถูกเฆี่ยนตี ถูกสบประมาท ถูกปฏิเสธท้ังจากคนอื่นๆ และรวมถึง
สานุศิษย์ ทุกคนพากนัท้ิงพระองคไ์ปหมด ทรงอดทนอยา่งเดียวดายอา้งวา้ง ทรงถกูสวมมงกฎุหนาม 
ถูกล้อเลียนเป็นตัวตลก ถูกถ่มน้ าลายรด ถูกจับแบกกางเขนไปบนเนินเขาหัวกะโหลก       
ถูกตอกตะปูท่ีพระหัตถ์ ถูกยกขึ้นบนไม้กางเขน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 

แต่ท่ามกลางเหตุน่าเศร้าเช่นนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงต้ังศีลมหาสนิทและตรัสให้
บรรดาสาวกกระท าการนี้เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงสิ่งท่ีทรงกระท า พระเยซเูจา้ได้ทรงมอบพระมารดา
ของพระองค์ ให้เป็นมารดาของเราท้ังหลาย และให้เราท้ังหลายเป็นลูกของพระนาง          
ท่ีส าคัญท่ีสุดคือเราทราบว่าพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา พระองคท์รงรบัแบกบาป
ท้ังหมดของเราไว้ และขจัดมันให้สิ้นไปโดยชัยชนะแห่งการกลับฟื้นคืนพระชนมชีพ 

 

ขอพระเจ้าอวยพร 
      คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 

วนัเสารท์ี ่9 เมษายน (มสิซาฉลองวดันอ้ยแมพ่ระองค์อปุถมัภ ์เนนิทา่ขา้ม 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 ี
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อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ยอหน์วมิล+ยอแซฟประสทิธิ+์เปาโลเชาวลติ+ยากอบประพรกึ+        
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 10 เมษายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+          
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ี
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+โมทนาคณุแมพ่ระ+ครอบครวัคณุอบุล-คณุอไุร   พรมสาร+
ครอบครวัสดีาสมทุร+์โมทนาคณุแมพ่ระ 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+         
ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+โรซาเฮยีะ+ซซูานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+  
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เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+         
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+     
เปโตรจ านงค+์เปโตรจรณิท+์เปโตรหอม+มารอีาเฉลยีว+ฟิลปิกลิน่+วคิตอเรยีประทนิ+         
ฟิลปิประทวน+เปโตรบุญเทยีน+ฟิลปิสมัฤทธิ+์ยากอบประดษิฐ+์ฟรงัซสิทว+ีมารอีาสภุาพ+
เปาโลจ าลอง+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+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+
เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไป
แลว้ทกุดวง+มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ู   
ฟิลปิเหลอื+ดอมนิิกปุน่+อากาทากมิ+ยวงบุญเรอืง+โรซาส าเนียง+มทัธวิประทนิ+                 
เทเรซาสนุนัท+์ยวงวริตัน์+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+       
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ   เพือ่พีน่อ้งทุกครอบครวั 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟลิปิปกรณร์ตัน ์ เรอืนงาม+เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+      
เซซลีอีานอ้ย+มารอีาสมจติ+มารอีาประเทือง+ญาติพีน่อ้งตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ท่ีลว่งลบัไป 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี 

วันอังคารที่ 12 เมษายน งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี 

วันพุธที่ 13 เมษายน งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี (เสกน้ ามัน) 

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ เร่ิมพิธี เวลา 19.00 น. 

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เร่ิมพิธี เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เร่ิมพิธี เวลา 19.00 น. 

แลว้ทุกดวง+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+ราฟาแอลหริญั+มารอีาเปรม+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+ยวงเลก็+          
ยอแซฟคําผดั+ฟลิปิอานนท์+มารอีาพรนภิา+บรูโนจ่ารอน  หนงูาม (ครบ 100 วนั)+เซซลีอีาลาวลัย+์
ญาติพีน่อ้งตระกลูคคูรีเีขต ท่ีลว่งลบัไปแลว้ทุกดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+              
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายน (สาย)  เป็นเงิน 1,408 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,891 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 430 บาท 

* รายไดจ้ากการจดัเก็บตลาดนดัตลาดนดัวดัหวัไผ่ ประจ าเดือนมนีาคม 
รวมยอดรายไดค้งเหลือประจ าเดอืน  35,900 บาท   ยอดบริการสุขาประจ าเดอืน  1,080  บาท 
* รายไดจ้ากการจดัเก็บตลาดนดัวดัหวัไผ่ 2 ประจ าเดือนมนีาคม 
รวมยอดรายได้คงเหลือประจ าเดือน 7,520 บาท  ยอดบริการสุขาประจ าเดอืน 360 บาท 
หมายเหต ุ: หกั 30% ของรายได้ตลาดนดัคงเหลอื เขา้สภาอภบิาลส าหรบังานกจิกรรม และโครงการของ
สภาฯ มาอยา่งต่อเนือ่ง (เขา้วดั 25,130+1,080+5,264+360 บาท เขา้สภาอภบิาล 10,770+2,256 บาท) 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 17 เมษายน สมโภชปัสกา (พระเยซเูจา้ทรงกลับคนืพระชนมชพี)  
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
2. วนันี ้มกีจิกรรมชมรมผูส้งูอายวุดัหวัไผฯ่ ครัง้ท่ี 3/2565 ณ อาคารเพือ่งานอภบิาลและแพรธ่รรม 
3. วันน้ี มพีธิเีสกใบลาน และแหใ่บลานเขา้วดั ชว่งมสิซาสาย 
4. วันจันทร์ท่ี 11 - พุธที่ 13 เมษายน งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบประจ าปี 
5. เชิญชวนพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนขนมปัง วันพฤหัสฯศักด์ิสิทธิ์ น้ าเสก ไขป่สักา 

โดยสามารถให้เป็นไข่ไก่สด หรือสมทบเป็นเงิน ทางวัดก็ยินดีครับ 
6. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้ วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ท่ี 14 เมษายน   

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ท่ี 15 เมษายน วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ท่ี 16 เมษายน พธิเีวลา 19.00 น. และ
วนัอาทติย ์ท่ี 17 เมษายน (สมโภชปัสกา) หลังมสิซาสายมพีธิเีสกยานพาหนะ 

7. วันเสาร์ที่ 23 เมษายน กรรมการวัดน้อยแม่พระเมืองลูรด์ เนินวัด  เชญิชวนพีน่อ้งร่วม
มิสซาฉลองเนิน เริ่มสวด เวลา 19.00 น. (หลังมิสซามีแห่เทิดเกียรติแม่พระ) 

8. มิสซาตรีวาร เตรียมจิตใจ เวลา 19.00 น. 
 - วันพุธที่ 4 พฤษภาคม (คุณพอ่ ยอแซฟ ภูวนารถ  แน่นหนา เป็นประธาน) 
 - วันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอแซฟ ประธาน  ตันเจริญ เป็นประธาน) 
 - วันศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิเชียร  ฉนัทพริยิกลุ เปน็ประธาน)  
  **มีกิจกรรมพระคัมภีร์ (คุณพ่อ ยอห์น บัปติสตา นุพันธุ์  ทัศมาลี)** 
9. ฉลองวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (ครบ 142 ปี) วนัเสาร์ท่ี 7 พฤษภาคม เวลา 

10.30 น. (พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี เป็นประธาน) 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มาร่วมงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 
1. กรณุาเตรยีมขอ้มลูการฉดีวคัซนีอยา่งนอ้ย 2 เขม็ของท่านมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี อสม. ท่ีจดุคดักรอง 
2. ท่านใดท่ีไมส่ะดวกเรือ่งการฉดีวคัซนี กรณุาไปตรวจ ATK ท่ีสาธารณสขุต าบลใกลบ้า้นท่านกอ่น 1 วนั 

พรอ้มท้ังน าเอกสารมายืน่ในวนังาน 
3. กรณท่ีีซือ้ชดุตรวจ ATK มาตรวจเอง กรณุาเขยีนชือ่ และวนัท่ีตรวจ ก ากบัท่ีแผน่ตรวจ ATK และ

ถา่ยรปูมายืน่แสดงต่อเจา้หนา้ท่ี อสม. ท่ีจดุคดักรอง 


