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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม?” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 21:1-19 
 หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงส าแดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์อีกครัง้หนึง่ทีฝ่ัง่ทะเลสาบ
ทีเบเรียส เรื่องราวเป็นดังนี้ ศิษย์บางคนอยู่พร้อมกันที่นั่น คือซีโมน เปโตร กับ โทมัส      
ที่เรียกกันว่า “ฝาแฝด” นาธานาเอล ซึ่งมาจากหมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี บตุรทัง้สองคน
ของเศเบดแีละศษิยอี์กสองคน ซโีมน เปโตรบอกคนอ่ืนวา่ “ขา้พเจา้จะไปจบัปลา” ศษิยค์นอ่ืนตอบวา่ 
“พวกเราจะไปกับท่านด้วย” เขาท้ังหลายออกไปลงเรือ แตค่นืนัน้ทัง้คนืเขาจบัปลาไมไ่ดเ้ลย 
 พอรุ่งสาง พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่ง แตบ่รรดาศษิยไ์มรู่ว้า่เปน็พระเยซเูจา้ พระเยซเูจา้
ทรงร้องถามว่า “ลูกเอ๋ย มีอะไรกินบ้างไหม” เขาตอบว่า “ไม่มี” พระองค์จึงตรัสว่า     
“จงเหวี่ยงแหไปทางกราบเรือด้านขวาซิ แล้วจะได้ปลา” บรรดาศิษย์จึงเหวี่ยงแหออกไป 
และดึงขึ้นไม่ไหว เพราะได้ปลาเป็นจ านวนมาก ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักกล่าวกบัเปโตรวา่ 
“เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่” เมื่อซีโมน เปโตรได้ยินว่า “เปน็องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้” เขากห็ยบิเสือ้
มาสวม เพราะเขาไม่ได้สวมเสื้ออยู่ แล้วกระโดดลงไปในทะเล ศิษย์คนอ่ืนเข้าฝั่งมากับเรือ 
ลากแหที่ติดปลาเข้ามาด้วย เพราะอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนัก ประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น 
 เมื่อบรรดาศิษย์ขึ้นจากเรือมาบนฝัง่ กเ็หน็ถา่นตดิไฟลกุอยู ่มปีลาและขนมปงัวางอยูบ่นไฟ 
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเอาปลาที่เพ่ิงจับได้มาบ้างซิ” ซีโมน เปโตรจึงลงไปในเรือ 
แล้วลากแหขึ้นฝั่ง มีปลาตัวใหญ่ติดอยู่เต็ม นบัไดห้นึง่รอ้ยหา้สบิสามตวั แตท่ัง้ๆ  ทีต่ดิปลามาก
เช่นนั้น แหก็ไม่ขาด พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาวา่ “มากนิอาหารกนัเถดิ” ไมม่ศีษิยค์นใดกลา้ถามว่า 
“ท่านเป็นใคร” เพราะรู้ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซเูจา้ทรงเขา้มาหยบิขนมปงัแจกใหเ้ขา 
แล้วทรงแจกปลาให้เช่นเดียวกัน นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่
บรรดาศิษย์หลังจากท่ีทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย 
 เมื่อบรรดาศิษย์กินเสร็จแล้ว พระเยซเูจา้ตรสักบัซโีมนเปโตรวา่ “ซีโมน บุตรของยอห์น 
ท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหม” เปโตรทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์
ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลีย้งลกูแกะของเราเถดิ” 
พระองค์ตรัสถามเขาอีกเป็นครั้งที่สองว่า “ซโีมน บตุรของยอหน์ ทา่นรกัเราไหม” เขาทลูตอบวา่ 
“ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระองค์ตรัสกับเขาว่า 
“จงดูแลลูกแกะของเราเถิด” พระองค์ตรัสถามเป็นครั้งที่สามว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น 
ท่านรักเราไหม” เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสถามตนถึงสามครั้งว่า “ทา่นรกัเราไหม” 
เขาทูลตอบว่า “พระเจา้ขา้ พระองคท์รงทราบทกุสิง่ พระองคท์รงทราบวา่ขา้พเจา้รกัพระองค”์  
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สนทนาภาษาพอ่-ลกู  
 
 

สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 
ตามปกติวันที่ 1 พฤษภาคม พระศาสนจักรให้เราฉลองท่านนักบุญยอแซฟ 

กรรมกร แต่เนื่องจากในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ แต่อย่างไรก็ตาม พ่อขอให้เราภาวนาและ
นึกถึงผู้ใช้แรงงานทุกท่าน เพ่ือทุกคนเป็นหนึ่งกันในความรักของพระคริสตเจ้า ไม่ว่าจะ
เป็นใครหรือท าอาชีพอะไร ทุกคนคือ ลูกของพระองค์เดียวกัน 

พระวาจาของเจ้าในสัปดาห์นี้  "ท่านรักเราไหม?" ก็เป็นค าถามที่พระเยซูเจ้า 
ทรงถามคริสตชนทุกคน  และเราแต่ละคนต้องหาค าตอบนี้ ว่าจะสามารถตอบรับว่า 
"ครับ, ค่ะ"  ต่อพระองค์อย่างไร เพราะการประกาศความรักนี้เองที่ จะผลักดันให้ 
"นาวาของพระคริสต์" = พระศาสนจักร ขับเคลื่อนไป สามารถฟันฝ่าคลื่นลมพายุได้
อย่างเข้มแข็ง ผ่านทางเราทุกคน มิใช่คนใดคนหนึ่ง 

เราปฏิบัติเช่นไรกับพ่ีน้องซึ่งท าผิดต่อเรา หรือท าไม่ดีกับเรา คงมีแต่ “ความรัก
และการให้อภัย” เท่านั้น สามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมที่เต็มไปด้วยความ
เกลียดชังและความแตกแยกรุนแรง  เราไม่ต่างจากเปโตรซึ่งอ่อนแอและขลาดกลัวและ
ต้องการใครสักคนเข้าใจความอ่อนแอของเรา เราจงึตอ้งพรอ้มเขา้ใจคนอ่ืนดว้ยความรกัแบบ
เดยีวกบัพระเยซเูจา้ ในความรกัไมม่เีงือ่นไข การรบัใชด้ว้ยใจสภุาพ และการใหอ้ภยักนัดว้ยใจกวา้ง 

 

ขอพระเจ้าอวยพร 
      คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย  

พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด เราบอกความจริงกับท่านว่า      
เมื่อท่านยังหนุ่ม ท่านคาดสะเอวด้วยตนเองและเดินไปไหนตามใจชอบ แต่เมื่อท่านชรา 
ท่านจะยื่นมือแล้วคนอ่ืนจะคาดสะเอวให้ท่าน พาท่านไปในที่ที่ท่านไมอ่ยากไป” พระเยซเูจา้
ตรัสเช่นนี้เพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าโดยตายอยา่งไร เมือ่ตรสัดงันีแ้ล้ว 
ทรงเสริมว่า “จงตามเรามาเถิด”  
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ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 1 พฤษภาคม 2022 

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน (มิสซาค่ า เวลา 19.00 น.) 
สุขส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+                 
คณุขจติศกัด์ิ+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวจูหงี+       
ครอบครัวขันอาสา+ครอบครัวหนูงาม+ครอบครัวเอ้าเจริญ+คุณละม่อม ทองเหลือง+      
คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+           
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+          
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+         
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                 
มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+                 
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+    
ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปาโลโห+อันนาหรุ่น+เปโตรฮวง+
อันนาเกียว+ก๋งซุ่น+ย่าสุด+เปโตรยิ้ว+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+                     
ซิลแวสแตร์ประสิทธิ์+มารีอาประไพ+วินเซนต์ประสาท+ยอห์นวิมล+ยอแซฟแดง+        
เทเรซากิมเสียง+เปโตรเย่ียม+มารีอาเสียง+อูบัลโดเลียม+ซิกส์โตชนะ+มาการีโอประดัง+  
ยอแซฟวันชัย+วิญญาณพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช ทุกดวง+เปโตรฟาย+           
มารีอาพริ้ง+เปโตรชุ้น+มารีอาทองสุข+เปาโลม้าน+อากาทาชั้น+ยวงประสงค์+               
มีคาแอลฤทัย+ฟิลิปนิรันดร์+เปาโลเล่ียม+เซซีลีอาสมนึก+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+    
ยาโกเบสมบูรณ์+ฟรังซิสโกผัน+เทเรซาบัญญัติ+ยอห์น บัปติสต์กาลนาน+คุณพ่อเกโก+
พระสังฆราชแจง+เรือตรี ฟรังซิส สมเดช+เอากุสตินโนรอด+โรซาเจียน+อันตนไฉน+       
สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บัปติสต์ถวิล+เปโตรหมัง+โทมัสประสาน+       
ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+ยอแซฟช๊อด+เปโตรประดิษฐ์+มารีอาบรรจง+เปโตรบุญมี+       
ยอแซฟชูชาติ+เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+            
เปาลาประยูร+อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+มารีอาสมทรง+ฟิลิปเล็ก+              
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วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
 

วนัอาทิตยท่ี์ 1 พฤษภาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+          
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์ ดศีร ี 
และพีน้่อง ลกูๆหลาน  ๆทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุประนอม   คเูอนิ+       
โทมสัณรงค+์มารอีาประยรู+ยอแซฟนิรนัดร+์มารอีานนัทดิา+นายสมชาต ิหนูงาม+       
ครอบครวั ดร.สมยศ   พงษ์ศริพิฒัน์ 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เอากสุตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบญุสง่+เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+         
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+อากาธาบญุลาภ    
สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากหุลาบ+อนันาลดัดา+เปาโลบู+๊ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ที ่
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ลว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+
เทเรซาบญุลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+          
เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+
ยวงบญุเรอืง+ม.มกัดาฯบญุชว่ย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+               
มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรทองหลอ่+เทเรซาบญุช+ูฟิลปิเหลอื+           
ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลยุ+มารอีาพนิ+ยวงขาํ+มารอีาลว้น+
ยอหน์ บปัตสิตนิ์ทา+ยออากมิทนิพร+โทมสัสมหมาย+ญาตพิีน้่องตระกลูคเูอนิ ทีล่ว่งลบัไปแลว้
ทกุดวง+เปโตรเฉยีบ+มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ีทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+
ยอหน์ บปัตสิตว์ชิยั+เซซลีอีาพยงุ+เปโตรอิว้ฮก+ยอแซฟเหลีย่น+มารอีาเงก็+มารอีาหล+ี      
เทเรซายพุนิ+ม.มกัดาฯสม้ลิม้+ฟิลปิสรุนิทร+์มารอีากมิเสยีง+มารอีาชนิ+ยอแซฟประเทอืง+     
เยโรมปลัง่+อนันาไร+ญาตพิีน้่องตระกลูหนูงาม ทีล่ว่งลบัไปแลว้ทกุดวง+ยอแซฟกมิฟู+       
มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+เบเนดกิต์บรรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+
ฟรงัซสิโกประจกัษ์  สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่องตระกลูสมบูรณ์นิตย ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง เสรมิสกุล+สเตฟาโนสาํรวย+              
เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+
ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรประสงค ์ ตณัยะกุล+   
อนันาหล+ีเปโตรจุ๊ย+อนันาพว่ง+ฟิลปิลว้น+อนันาสม้เกลีย้ง+ฟิลปิช่วง+               
เทเรซาทองปลวิ+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุย้+ยอแซฟสงวน+กิม๋แสงดาว+อาเตีย๋วสมยั+      
มารอีาอนงค+์มารอีากมิบ๊วย+ยายสาว  เสาวกุล+ยอแซฟธงชยั+ยายประทนิ+          
มารอีาไหว+มคีาแอลโพธิ+์เปโตรสมพงษ์+อนันาน้อย+เทเรซาบวัพนั+                 
เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารอีาประพษิ+ยากอบรุง่ศกัดิ+์เทเรซาพเยาว+์  
เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค+์เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+ม.มกัดาฯชไมพร+  
อนันานาตยา+ยอแซฟวริฬุห+์เปาโลอนนัตชยั วงษ์แกว้+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทกุ
ดวง+วญิญาณในไฟชาํระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม (มสิซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว 
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม งดมิสซาค่ า * มีพิธีปลงศพ เวลา 15.00 น. 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....มารีอา วิลาวัลย์   เอี้ยพิน 
อุทิศให้.....ด.ช.สนธยา  อุดมศรี+ฟรังซิสโกชื้น   หนูงาม+เปโตรบุญมาก+ลูซีอากิมเฮ็ง+  
เทเรซาจงจิตร+มารีอาพรทิพย์+เยโนเวฟากิมฮง+เปาโลฝ่งซิน+โรซาโถ+เปาโลผล+           
มารีอาชื่น+อันนาไน้+ยอแซฟโสภณ+โรซาสมทรง+ญาติพี่น้องตระกูลสมานจิต และโสนน้อย 
ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม มิสซาตรีวาร เตรียมจิตใจฉลองวัด เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม มิสซาตรีวาร เตรียมจิตใจฉลองวัด เวลา 19.00 น. 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม มิสซาตรีวาร เตรียมจิตใจฉลองวัด เวลา 19.00 น. 

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม ฉลองวัดหัวไผ่ เวลา 10.30 น. 

อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+     
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูลเรือนงาม 
และทองเหลือง ท่ีล่วงลับไป แล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+ดอมินิกปุ่น+       
อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+ยวงถวิล+           
การ์ซีมกีวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+เปาโลประทีป+
มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+พ่อบา+แม่ใบ+           
มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+      
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรัญ+มารีอาเปรม+ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+   
ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+ฟิลิปเล็ก  หนูงาม+เปโตรชม+มารีอาปรางค์+ม.มกัดาฯแพร+     
เปาลาประยูร+เปโตรอั๋น+โรเบิร์ตสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+เอากุสตินโนประโยชน์+          
มอริสกิมซัว+เกรโกรีศิลา   ยุ่นประยงค์ (ครบ 100 วัน)+วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสานทุก
ดวง+วิญญาณในไฟชําระ+วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 8 พฤษภาคม สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา 
 เนินท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ 
2. ค าสอนภาคฤดรูอ้นจบแลว้ ขอขอบคณุบรรดาผูป้กครองทกุทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอืและสนบัสนนุ

เปน็อยา่งด ีสว่นเรือ่งวนั และเวลา ทีจ่ะรบัศลีศกัดิส์ทิธิจ์ะแจง้ผูป้กครองใหท้ราบ 
3. มิสซาตรีวาร เตรียมจิตใจฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่   

เวลา 19.00 น. 
 - วันพุธที่ 4 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอแซฟ ภูวนารถ  แน่นหนา เป็นประธาน) 
 - วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอแซฟ ประธาน  ตันเจริญ เป็นประธาน) 
 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม (คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิเชียร  ฉนัทพิรยิกลุ เปน็ประธาน)  
  **มีกิจกรรมพระคัมภีร์ (คุณพ่อ ยอห์น บัปติสตา นุพันธุ์  ทัศมาลี)** 
4. วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย    

ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 
5. ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ (ครบ 142 ปี) วันเสาร์ที่     

7 พฤษภาคม เวลา 10.30 น. (พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์   จรัสศรี เป็นประธาน) 
 ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มาร่วมงาน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 
5.1 กรณุาเตรยีมขอ้มลูการฉดีวคัซนีอยา่งนอ้ย 2 เขม็ของทา่นมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที ่อสม. ทีจ่ดุคดักรอง 
5.2 ทา่นใดทีไ่มส่ะดวกเรือ่งการฉดีวคัซนี กรณุาไปตรวจ ATK ทีส่าธารณสขุต าบลใกลบ้า้นทา่นกอ่น 

1 วนั พรอ้มทัง้น าเอกสารมายืน่ในวนังาน 
5.3 กรณทีีซ่ือ้ชดุตรวจ ATK มาตรวจเอง กรณุาเขยีนชือ่ และวนัทีต่รวจ ก ากบัทีแ่ผน่ตรวจ ATK และ

ถา่ยรปูมายืน่แสดงตอ่เจา้หนา้ที ่อสม. ทีจ่ดุคดักรอง 
6. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสียชีวิต 1 ราย คือ  
 มารีอา บรรจง   อุ่นวุ้น  หมายเลขสมาชิก - สายคุณชุดาพร 

เงินถุงทาน วันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน (สาย)  เป็นเงิน 3,124 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,309 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 340 บาท 


