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สารวดั     http://www.pj-huaphai.org 

วดันกับญุฟลิปิและยากอบ หวัไผ่ 

70 ม.1  ต.โคกขี้หนอน  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี 20160 

โทรศพัท์มอืถอื 099-0165040  

ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1688 วันอาทิตย์ท่ี 29 พฤษภาคม ค.ศ.2022 
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 

พระวาจาประจ าสัปดาห์ 

“เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ต่อหน้าเขาทั้งหลาย” 



 

2 

พระวรสารนักบุญลูกา ลก 24:46-53 
 เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสตอบบรรดาศิษย์ว่า “มีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้า
จะต้องทนทุกข์ทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม จะต้อง
ประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพ่ือรับอภัยบาปโดยเริม่จากกรงุเยรซูาเลม็ 
ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้ 
 บดันี ้ เรากําลงัจะสง่พระผูท้ีพ่ระบดิาทรงสญัญาไวม้าเหนอืทา่นทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ทา่น    
จงคอยอยูใ่นกรงุจนกวา่ทา่นจะไดร้บัพระอานภุาพปกคลมุจากเบือ้งบน” 
    พระองค์ทรงน าบรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานี ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอวยพระพร 
และขณะที่ทรงอวยพระพรนั้น พระองค์ทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกน าขึ้นสู่สวรรค์ 
บรรดาศิษย์กราบนมัสการพระองค์แล้วกลับไปกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดียิ่ง เขาอยู่ใน
พระวิหารตลอดเวลา ถวายพระพรแด่พระเจ้า  

 
 
 
พ่ีน้องที่รัก 
 เมื่อ 7 ปี ที่แล้ว คริสตชนชาวลิเบีย นิกายคอปติกส์ (Coptics) 21 คน ถกูพวกไอซิส 
ประหารชีวิต ด้วยการเชือดคออย่างโหดร้าย 
 พวกเขาทั้ง 21 คน เป็นชาวบ้านธรรมดาๆ ยากจน ไม่มีการศึกษา ท านาหาเลี้ยง
ครอบครัว 
 ครอบครัวของพวกเขาภูมิใจ รู้สึกเป็นเกียรติที่มีสมาชิกในครอบครัว สละชีวิตเป็น
มรณสักขี และเชื่อมั่นว่า ทั้ง 21 คน ตอนนี้อยู่ในสวรรค์ ก าลังภาวนาเพื่อครอบครัว 
 เมื่อปีที่แล้ว พระสันตะปาปาฟรังซิส กล่าวรื้อฟ้ืนเหตุการณ์ท่ีพวกเขาสละชีวิตเป็น
มรณสักขีว่า “ขณะที่คอของพวกเขา กําลังจะถูกปาดอย่างโหดร้าย ปากของพวกเขา  
เอ่ยพระนามของพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อ “ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า”” 
 วันนี้ เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เราเชื่อมั่นว่า บรรพชนของเราหลายท่าน 
ตอนนี้อยู่ในสวรรค์แล้ว ที่ส าคัญคือ ก าลังภาวนาเพื่อพวกเราลูกหลานเหลนที่ยังมีชีวิตอยู่ 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 28 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+                 
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+         

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 29 พฤษภาคม 2022 

 เชิญชวนเรา ด าเนินชีวิตคริสตชนติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อมั่น และ
ไว้วางใจ มีพระองค์เป็นแสงสว่าง เป็นพลัง และแรงบันดาลใจในชีวิตประจ าวันเสมอ เพ่ือ
สักวันหนึ่ง เราจะได้อยู่พร้อมหน้ากันกับบรรพชนในสวรรค์ ด้วยความชื่นชมยินดี 
 
 

ขอพระอวยพรพ่ีน้อง 
คุณพ่อทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ 
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โรซาเจยีน+อนัตนไฉน+สเตฟาโนพชร+ยอแซฟโหงว+โรซาเฉย+ย.บปัติสต์ถวลิ+เปโตรหมงั+            
โทมสัประสาน+ยาโกเบหล+ีเทเรซาเงก็+ยอแซฟชอ๊ด+เปโตรประดิษฐ+์มารอีาบรรจง+เปโตรบญุม+ี      
ยอแซฟชชูาติ+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+
วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 29 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 
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+
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+์ 
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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+      
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+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ญาตพิีน้่องตระกลูคเูอนิ 
และยุ่นประยงค ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู่+เทเรซาส ารวย+
ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ดอมนิิกปุน่+อากาทากมิ+            
ยวงบุญเรอืง+โรซาส าเนียง+มทัธวิประทนิ+เทเรซาสนุนัท+์ยวงวริตัน์+                   
เอลซิาเบธประภา+มคีาแอลรงัส+ีมารอีาสงัวาล+มารอีานิภาพร+เทเรซามลฤด ี      
เจยีมฮวดหล+ีวนิเซนเลาสงวน+เวโรนีกาจ ารสั+ญาตพิีน้่องตระกลูทองมา ทีล่่วงลบัไป
แลว้ทกุดวง+มารอีาเตอืนใจ โยธา+ยอแซฟถนอม+โรซายพุา+มารอีามาลยั+
อกัแนสสมศร+ีวญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟช าระ+         
วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
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วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์+                    
เพื่อสุขภาพของยอแซฟ ณัฐตรอง 
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+พระสงัฆราชแจง+ยอแซฟเว้า+เซซีลอีาเหรียญ+เปโตรกิมไล้+     
ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟฟุก+
เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอัมพร+อุดม  ศริิรัตน์+
วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ                    

ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....ญาติพี่น้องตระกูลศิริรัตน์ ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง+มารีอากิมเสียง+                
เปโตรสมศักดิ์+มัทธิวทองสี+ยอแซฟประไพ+ยอแซฟเหลี่ยน+มารีอาเง็ก 

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....เปาโลล้ า+โรซาเง็กเฮียง+ยวงเทียนสื่อ+มารีอาเอี่ยม+ยาโกเบสุทธิ+                
ยออากิมประคุณ วิเศษเธียรกุล (ครบ 10 ปี)+ญาติพี่น้องตระกูลวิเศษเธียรกุล ที่ล่วงลับไป
แล้วทุกดวง 
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วันพุธที่ 1 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
สุขส าราญ.....คุณธนพร  ยุ่นประยงค์ 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยวงยอด+มารีอาจู+กาเบรียลกุน+เซซีลีอาซ่อนกลิ่น+    
ร็อคมนัส+ญาติพี่น้องตระกูลทองเหลือง ท่ีล่วงลับไปแล้วทุกดวง 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....ญาติพี่น้องตระกูลขมสนิท และหน่ายคร ที่ล่วงลับไปแล้วทุกดวง+ฟิลิปบุญเลิศ+
โรซาบุญธรรม+เทเรซากาวิตา+มัทธิวปลื้ม+โรซานิ่ม+ยาโกเบหลี+เทเรซาเง็ก+               
ยอแซฟเหลี่ยน+มารีอาเง็ก+มารีอาหลี+เทเรซายุพิน+ม.มักดาฯส้มลิ้ม+ฟิลิปสุรินทร์+จรูญ+
ช้วน+มณฑา+เปโตรสุนทร+เปโตรณรงค์+เบเนดิกต์มัด+มอนิกาส้มลิ้ม 

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน มีตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิทวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. 
และเริ่มมิสซาตามปกติ เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....ดอมินิกปุ่น+อากาทากิม+ฟิลิปอ่ า+มารีอาป่วน+เทเรซานิตยา+ยอแซฟสุชน+ 
ยวงถวิล+อากาทาสนอง+เปาโลจรูญ+การ์ซีมีกวา+ม.มักดาฯอ านวย+มัทธิวประทิน+        
มารีอาหญิงใหญ่+ยวงชายกลาง+มารีอาหญิงเล็ก+ยอแซฟงด+เซราฟีอาฉะอ้อน+       
เปาโลประทีป+เปาโลสุเทพ+มารีอานุศรินทร์+ลูกาประวิทย์+เปโตรหะริน+เปโตรสุวิตร 

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,020 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม (สาย)  เป็นเงิน 2,762 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,483 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 660 บาท 

...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินวัด เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 5 มิถุนายน สมโภชพระจิตเจ้า 
 เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
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2. วันนี้ ขอเชิญคณะกรรมการที่ดิน ประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกิดสว่าง 
3. วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท แก่ผู้อาวุโสและผู้ป่วย    

ในวันศุกร์ต้นเดือนตามปกติ 
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 ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น.       

ที่อาคารเพื่องานอภิบาลและแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์) 
6. วันอังคารที่ 7 - พุธที่ 8 มิถุนายน งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
 
ธารน้ าใจ  
1. รายนามผู้บริจาคเงินท าบุญจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ 
 ครอบครัวคุณทินกร-คุณแม้น ขมเล็ก  10,000 บาท 
 คุณธนพร โด้นดท์     10,000 บาท 
 ดร.สมยศ   พงษศ์ริพัิฒน ์    5,000 บาท 
 ไมป่ระสงคอ์อกนาม      2,500 บาท 
 คณุวารณุ ี  อัจฉรยิะวงศ ์     2,000 บาท 
 ครอบครวัไชยยานนท ์     1,000 บาท 
 คณุวนดิา   หนา่ยคอน      1,000 บาท 
 คณุนชุนาถ   จหูง ี     1,000 บาท 
 คณุปติพัิฒน-์คณุรตัตนินัท ์  บณุยสทิธิว์กิลุ  1,000 บาท 
 คณุสมมาต-คณุสมปอง   ลีก้ลุ และครอบครวั   500 บาท 
 ม.ชยัสวสัดิ ์  ขมเลก็      500 บาท 
 คณุศริพิร   ยุน่ประยงค ์     500 บาท 
 คณุเฉลมิ   มิง่มณ ี     500 บาท 
2. ขอขอบคณุกองทนุหมู่บา้นหวัไผ ่สนบัสนนุชมรมผูส้งูอายวัุดหวัไผฯ่ จ านวน 2,000 บาท 


