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พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นปฏิบัติตามวาจาของเรา” 
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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 14:23-29 
 เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสตอบบรรดาศิษย์ว่า “ผูใ้ดรกัเรา ผูน้ัน้จะปฏบิตัติามวาจาของเรา 
พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพรอ้มกบัเรามาหาเขา จะทรงพํานกัอยูก่บัเขา 
ผู้ที่ไม่รักเรา ก็ไม่ปฏิบัติตามวาจาของเรา วาจาที่ท่านได้ยินนี้ ไม่ใช่วาจาของเรา แต่เป็น
ของพระบิดา ผู้ทรงส่งเรามา เราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟัง ขณะที่ เรายังอยู่กับท่าน 
แต่พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้า ทีพ่ระบดิาจะทรงสง่มาในนามของเรานัน้จะทรงสอนทา่นทกุสิง่ 
และจะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย 
เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไมเ่หมอืนทีโ่ลกให ้ใจของทา่นอยา่หวัน่ไหว 
หรือมีความกลัวเลย ท่านได้ยินที่เราบอกกับท่านแล้วว่า เรากําลงัจะไป และเราจะกลบัมาหา
ท่านทั้งหลาย ถ้าท่านรักเรา ท่านคงยินดีที่เรากําลังไปเฝ้าพระบิดา เพราะพระบิดาทรง
ยิ่งใหญ่กว่าเรา และบัดนี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เพ่ือว่าเมื่อ
เหตุการณ์เกิดข้ึนแล้ว ท่านจะเชื่อ” 

 

 
 
สวัสดีครับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 

ในคาตาคอมบ์ซึ่งขุดลงไปใต้ดินใกล้ๆ พ้ืนที่ของกรุงโรม เป็นแหล่งที่คริสตชน
นัดพบกันเพ่ือสวดภาวนา เพราะช่วงเวลานั้นมีการเบียดเบียนเอาชีวิตคริสตชน เนื่องจาก
ในคาตาคอมบ์เป็นอุโมงค์ที่กว้างและลึกลับซับซ้อน จึงมีรูปสัญลักษณ์ที่คริสตชนเขียนไว้
ตามก าแพง เช่น รูปปลา (ที่หมายถึงพระคริสตเจ้า) รูปชุมพาบาล อักษรค าว่า PAX 
(สันติสุข)  

 ในพระวรสารของอาทิตย์นี้ พระเยซูเจ้าตรสักบัสานศุษิยว์า่ “พระจติเจา้ทีพ่ระบดิา
จะทรงส่งมาในนามของเรานั้น จะทรงสอน (ความจริง) ท่านทุกสิ่ง และจะทรงให้
ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน  เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทัง้หลาย” นีแ่หละครับ 
เป็นค าสัญญาที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้กับสานุศิษย์ในการกล่าวค าอ าลาครั้ งสุดท้าย 
เพ่ือว่าพวกเขาจะได้ไม่ต้องหวาดกลัว ไม่ต้องเคว้งคว้าง หรือกลัวว่าจะลืมค าสั่งสอนต่างๆ 
ของพระองค์  เพราะพระจิตเจ้าที่จะทรงถูกส่งมานั้น จะทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ เปน็ผูน้ าทาง
และน าสันติสุขมาสู่จิตใจของพวกเขาด้วย  

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 21 พฤษภาคม (มิสซาค า่ เวลา 19.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณสมพงษ์-คุณสมศรี ดีศร+ีคุณชัยณรงค์+                 
คุณขจิตศักด์ิ+คุณภูริณัฐ   ดีศรี+ครอบครัวคุณสุชิน ลิ้มประเสริฐ+ครอบครัวคุณทนงศักด์ิ-
คุณสุวรรณา  ยุ่นประยงค์+ครอบครัวคุณสมคิด เอี่ยมสําอาง+ครอบครัวเอ้าเจริญ+       
คุณละม่อม ทองเหลือง+คุณวันทนา ทองเหลือง+คุณกัลยา-คุณสมชาย ดีศรี 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
ยวงบุญเรือง+ม.มักดาฯบุญช่วย+ยอห์นวิมล+ยอแซฟประสิทธิ์+เปาโลเชาวลิต+            
ยากอบประพรึก+ฟรังซิสเสนาะ+เปาโลเทียนฮก+ม.มักดาฯบุญมา+มีคาแอลต๋ี+          
อักแนสถนอม+โทมัสวิมล+มารีอาสุจิต+เทเรซาวิรัช+ยวงโสภณ+เทเรซาลัดดา+         
เปาโลสุชาติ+อันเดรสมชัย+ลูชีอาจิราภรณ์+ย.บอสโกจรูญ+โทมัสประยงค์+                           

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 22 พฤษภาคม 2022 

พระเยซู เจ้ายังตรัสอีกว่า “เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่ โลกให้ ”          
นี่หมายความว่า ถ้าเราอยู่ข้างพระเยซูเจ้า สมคัรตนเปน็สานศุษิยข์องพระองคแ์บบเตม็รูปแบบ 
เราจะพบว่าสันติสุขของพระองค์ที่ทรงมอบให้ เราเป็นประดุจของขวัญที่ล้ าค่า 
ซึ่งโลกไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ สันติสุขของพระองค์นี้ท าให้เรามั่นใจในการประทับอยู่
ของพระองค์ และการสนับสนุนของพระองค์ และความชื่นชมยินดีที่เรารู้ว่าพระเยซูเจ้า 
ซึ่งเรารู้จักและเรารักพระองค์มากทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาอย่างแท้จริง 

ขอให้เราอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ตามค าตรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้น
จะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับ
เรามาหาเขา จะทรงพ านักอยู่กับเขา” 

และพี่น้องครับ ยังพอมีช่วงเวลาเทศกาลปัสกานี้ ที่เราคริสตชนสามารถที่จะ
ตั้งใจเพื่อมารับศีลอภัยบาป ร่วมมิสซาอย่างตั้งใจ รับศีลมหาสนิทให้พระองค์เข้ามา
ประทับอยู่ในชีวิตของเรา 

ขอพระเจ้าอวยพร 
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์  ตันชัย  
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มารีอาลําเจียก+ฟรังซิสกิ่ง+มารีอาเล็ก+เปโตรฮวง+อันนาเกียว+ย.บัปติสต์นิยม+            
ยอแซฟไพรัช+เปโตรทนงศักด์ิ+มารีอาประยงค์+เทเรซาสุนีย์+มารีอาอนงค์+มารีอาจําปี+ 
เทเรซามาลี+มารีอาวิภาพร+ออกัสตินวิชา+อานาสตาเซียประวัติ+เทเรซาวิไลลักษณ์+    
ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+เปโตรฟาย+มารอีาพริง้+เปโตรชุน้+    
มารอีาทองสขุ+เปาโลมา้น+อากาทาชัน้+ยวงประสงค+์มคีาแอลฤทัย+ฟลิปินรินัดร+์เปาโลเลีย่ม+           
เซซลีอีาสมนกึ+เปโตรเบญจะ+เปาโลวาสนา+ยาโกเบสมบรูณ+์ฟรงัซสิโกผนั+เทเรซาบญัญติั+         
ยอหน์ บปัติสต์กาลนาน+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+เรอืตร ีฟรงัซสิ สมเดช+เอากสุตินโนรอด+        
โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+            
โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ี      
ยอแซฟชชูาติ+ยากอบสมัฤทธิ+์เปาโลเวโร+เยโนเวฟาสําเนยีง+มารอีาหลวน+เซเฟรนีสุสําราญ+        
นายสํารวย+ญาติพีน่อ้งท่ีลว่งลบั+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+                    
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 22 พฤษภาคม (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+          
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุน าโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์      
ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุชวลติ          
วทานิยานนท+์ครอบครวัคณุประนอม  คเูอนิ+ครอบครวัคุณสมุาล ี คเูอนิ+     
ครอบครวัคณุนวลศร ี คเูอนิ 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาส าราญ+เปโตรยู+้โรซาเป่ียม+ญาตพิีน้่องตระกลูหวัใจ ทีล่่วงลบั
ไปแลว้ทุกดวง+เอากุสตโินสรุนิทร+์เยโนเวฟาเยีย่ม+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผท่อง  ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ยวงใช+้ม.มกัดาฯเงก็+ฟิลปิกมล+แคทเธอรนีบุญสง่+        
เปาโลแกว้+เซซลีอีาพรพมิล+ยอแซฟสนุทร+ม.มกัดาฯไทรยอ้ย+มทัธวิทองสขุ+         
โรซาเฮยีะ+ซูซานนาสมพร+ยอแซฟวนิิจ+เรมยีโีอประดษิฐ+์เทเรซาล าพลู+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรด ารสั+ยวงยอด+มารอีาจ+ู              
ยอแซฟประชุม+องัเยลาสมปอง+ญาตพิีน้่องตระกลูมุง่หมาย และเสรมิสกุล ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+ยวงบปัตสิตาจเูทง้+เซซลีอีาไล+้ยวงวเิชยีร+มารอีาละมยั+เทเรซาชอ้ง+ 
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ฟรงัซสิไพฑรูย+์อี ่อ่องสมบรูณ์+อนันาปาน+เทเรซาอภวินัท ์เรอืงฉาย+เอากุสตโินกมิ+
มารอีาฟุ้ง+เปโตรจรญู+เซซลีอีาอญัชญั  ยุ่นประยงค+์ฟิลปิปกรณ์รตัน์  เรอืนงาม+   
เซซลีอีาสม้ลิม้+มารอีาตาบ+เปาโลฉอย+อนันาเหรยีญ+เปาโลฮนุเจีย๊ว+เซซลีอีาน้อย+    
มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไป  
แลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญช+ู                
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+เปาโลวรายุทธ+ญาตพิีน้่องตระกลูดศีร ีและหนูงาม 
ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+อากาธาบุญลาภ  สดีาสมทุร+์เปโตรแสวง+โรซากุหลาบ+  
อนันาลดัดา+เปาโลบู๊+ญาตพิีน้่องตระกลูแสงสวา่ง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+           
เปโตรจอืเซยี+อนันาเซยีน+เปโตรเอีย้วฉนั+ยอแซฟสรุศกัดิ+์เปโตรเสง่+              
เทเรซาบุญลอ้ม+เปโตรอนุรกัษ์+อนันาเพีย้น+ยอแซฟน้อม+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+
เปาโลวชิยั+เซบาสเตยีนวเิชยีร+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์ านง+ยอแซฟวรีภทัร+                 
เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+    
มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ีทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลล ้า+   
โรซาเงก็เฮยีง+ยวงเทยีนสือ่+มารอีาเอีย่ม+ยาโกเบสทุธ+ิยออากมิประคณุ+          
เทเรซาวไิลลกัษณ์+ญาตพิีน้่องตระกลูวเิศษเธยีรกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+
อกัแนสประนอม   โลกวิทย ์(ครบ 100 วนั)+ฟิลปิเกรยีงไกร เหยน้อย+              
ยอแซฟแฉ่ง+มารอีาชุน้+เปาโลกมิซวั+ม.มกัดาฯฉาบ+เปโตรเชาว์+เปโตรไล่เอง็+    
มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณี+โรซาขวญัใจ+  
มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอ าพล+เปโตรฮกลง้+                
ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายุพา+เยโนเวฟาลดัดา+วคิตอเรยีกมิเปา+        
ย.บปัตสิต์สทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+ยวงข า+      
มารอีาลว้น+ลซูอีาปราณี+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ย.บปัตสิตนิ์ทา+โทมสัสมหมาย+ 
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เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ญาตพิีน้่องตระกลูคเูอนิ และยุ่นประยงค ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุ
ดวง+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+ลซูอีาปราณี+ยวงสมคดิ+      
ยวงสมควร+ยวงข า+มารอีาลว้น+ญาตพิีน้่องตระกลูคเูอนิ ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุกดวง+
เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู่+เทเรซาส ารวย+ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้
ทกุดวง+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ยวงสมคดิ+ยวงสมควร+  
ยวงข า+มารอีาลว้น+ดอมนิิกปุน่+อากาทากมิ+ยวงบุญเรอืง+โรซาส าเนียง+        
มทัธวิประทนิ+เทเรซาสนุนัท+์ยวงวริตัน์+เอลซิาเบธประภา+                      
วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์+ลูก-หลานตระกูล
โชคชัยไพศาล+ครอบครัวคุณชาํเรือง   วิเศษเธียรกุล 
อุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
ฟิลิปปกรณ์รัตน์  เรือนงาม+เซซีลีอาส้มลิ้ม+มารีอาตาบ+เปาโลฉอย+อันนาเหรียญ+     
เปาโลฮุนเจี๊ยว+เซซีลีอาน้อย+มารีอาสมจิต+มารีอาประเทือง+ญาติพี่น้องตระกูล      
เรือนงาม และทองเหลือง ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ยอแซฟงด+เซราฟีอาชะอ้อน+         
ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ยอแซฟน้อย+มารีอาคล้าย+ซาบีนาสนิท+อากาทาสนอง+      
ยวงถวิล+การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯ อํานวย+ยอแซฟระยะ+เปโตรสมโภช+เปาโลสุเทพ+  
เปาโลประทีป+มารีอานุศรินทร์+มารีอาประภา+ฟิลิปบุญเรือน+ยอแซฟประทวน+         
พ่อบา+แม่ใบ+มารีอาหญิงใหญ่  เอี่ยมสะอาด+ยวงชายกลาง ปรัชญาเดชากุล+                
มารีอาหญิงเล็ก บุญเสริม+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ+ราฟาแอลหิรญั+มารีอาเปรม+               
ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+                   
เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+มารีอาเหลี่ยม+
ยอแซฟชั้น+ซีริลสมาน+เปาโลพิชัย โชคชัยไพศาล (ครบ 45 ปี)+มารีอาสมศรี+           
มารีอาม่วย+ยอแซฟโอว+เอลิซาเบธยุพา+ญาติพี่น้องตระกูลแซ่แต้ ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+
เปาโลวิเชียร+แบร์นาร์ดวิชาญ+ยอแซฟสมชาติ+ญาติพี่น้องตระกูลนงนุช และวิเศษเธียรกุล 
ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+                 
วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ                    
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....อันเดรสายสร้อย+มารีอาบุญมา+ฟรังซิสโกสุริยา+ฟรังซิสชื้น+เทเรซาจารุวรรณ 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....เปาโลไล่ใช้+โรซาทองใบ+ยูลีอานานุกูล+ฟรังซิสสุทธิ+ยอแซฟบุญฟู+              
ยอแซฟสมศักด์ิ+เปโตรภานุพงษ์+กาทารีนาชบา+ยอแซฟจี๊ด+โรซาทวาย+ยอแซฟจ านงค์ 

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟชาย+มารีอาง้วน+ยวงสวัสด์ิ+มารีอาชิด+        
ยอแซฟธงชัย+ยอแซฟเอกราช+ยอห์น บอสโกชาตรี+เปโตรสวง+ยอแซฟเกียจั๊ว+อันนาเย็น 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....เทเรซามลฤดี+ญาติพี่น้องตระกูลทองมา ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....ฟิลิปบุญจันทร์+อากาทาทองขาว+ร็อคมนัส+มารอีาองุ่น+เทเรซาเรืองรัช 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,085 บาท 
  วันอาทิตย์ท่ี 15 พฤษภาคม (สาย)  เป็นเงิน 2,460 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 3,184 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์    เป็นเงิน 860 บาท 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 29 พฤษภาคม สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 
 เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ มีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่ฯ ครั้งที่ 4/2565 ณ อาคารเพ่ืองานอภิบาล

และแพร่ธรรม 
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3. วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น.           
ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 

4. ประกาศสังฆมณฑลจันทบุรี เรื่องการบวชพระสงฆ์ใหม่ 
ขอประกาศแจ้งให้กับพ่ีน้องคริสตชนทุกวัดในสังฆมณฑลทราบว่า จะมพิีธบีวชพระสงฆใ์หม ่
จ านวน 1 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน ณ วัดแม่พระแห่งมวลชนนานาชาติ              
จ.เชียงราย คือ สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ   พรหมเด่น สัตบุรุษวัดพระคริสตราชา ปะตง 
*หากทา่นใดทราบว่า ผูจ้ะรบัการบวชเปน็พระสงฆมี์ขอ้ขดัขวาง กรณุาแจง้ใหค้ณุพอ่เจา้อาวาสทราบ* 
5. วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน เชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น.       

ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์) 
  

ธารน้ าใจ  
ขอขอบคณุรายนามผูบ้รจิาคเงนิท าบญุดอกไม้วันฉลองวัด ดงันี ้
คุณช าเรือง  วิเศษเธียรกุล  2,000 บาท คุณกิตตินันท์   กู้ชาติ  1,000 บาท 
คุณวุฒิ-คุณศิริพร  500 บาท  คุณวรชัย-คุณส้มลิ้ม  500 บาท 
ครอบครัวน้องที และแม่  400 บาท คุณอัมพร   จันทร์เกตุ  200 บาท 
ขอขอบคณุรายนามผูบ้รจิาคเงนิท าบญุสรา้งวัดหลงัใหม่ ดงันี ้
บรษิทั ชลาชล จ ากดั  10,000 บาท  คณุวลิาวรรณ   วงษแ์กว้ 10,000 บาท 
วดัแมพ่ระรบัสาร ตราด  6,900 บาท  คณุพันธท์พิย ์  อินโทอธพิร  3,000 บาท 
ครอบครวั น.อ.วนัทา   เมทนิพีนติ  3,000 บาท  คณุณฐัสฬิ-คณุอ านวย  2,000 บาท 
คณุพรพิมล   แซป่งึ  2,000 บาท  คณุอรญั   หนงูาม  1,000 บาท 
คณุอาร ี  ดศีร ี 1,000 บาท   ไมอ่อกนาม  1,000 บาท 
คณุนสิากร   สขุววิฒัน ์ 1,000 บาท  คณุทศันา   ทองภกัด ี 1,000 บาท 
คณุประเทอืง   ธมิาภรณ ์1,000 บาท  ครอบครวัคณุเกรยีงศกัดิ ์  เกษโกวทิ  1,000 บาท 
คณุนาร-ีคณุส าราญ  1,000 บาท  คณุประนอม  เรอืนงาม  500 บาท 
ไมอ่อกนาม  500 บาท    คณุฉลวย-คณุวจิติร   คนูา  500 บาท 
คณุยพุา   ลขิติดารา  500 บาท   ครอบครวัคณุเฉลมิ   มิง่มณ ี 500 บาท 
ไมอ่อกนาม  500 บาท    คณุสายพิณ  หนงูาม  500 บาท 
ครอบครวัตนัตกิลุ  400 บาท   ไมอ่อกนาม  200 บาท 
คณุนธิวิด ี  ฐติโิชตกิลุ  200 บาท  


