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พระวรสารนักบุญยอห์น ยน 14:15-16,23ข-26 
 เวลานัน้ พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของเรา และเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลือ
อีกองค์หนึ่งให้ท่าน เพ่ือจะอยู่กับท่านตลอดไป 
 ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบดิา
จะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพํานักอยู่กับเขา ผู้ที่ไม่รักเรา ก็ไม่ปฏิบัติตามวาจา
ของเรา วาจาที่ท่านได้ยินนี้ ไม่ใช่วาจาของเรา แต่เป็นของพระบิดา ผู้ทรงส่งเรามาเรา
บอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟัง ขณะที่เรายังอยู่กับท่าน แต่พระผูช้ว่ยเหลอืคอืพระจติเจา้ทีพ่ระบดิา
จะทรงส่งมาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทุกสิ่ง และจะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่
เราเคยบอกท่าน” 

 

 
 

“ผู้ใดรักเรา...ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา”  
 สวัสดีครับพ่ีน้องที่รัก สัปดาห์นี้พระศาสนจักรให้เราท าการฉลองสมโภชพระจติเจ้า 
องค์แห่งความรักที่เสด็จลงมาประทับอยู่กับเราทุก ๆ คน เพ่ือให้เราทุกคนด าเนินชีวิต
ด้วยความรัก และใช้พระพรของพระจิตเจ้าเพ่ือโอบอุ้มและช่วยเหลือคนรอบข้าง 

พ่ีน้องที่รัก พระศาสนจักรเกิดวันเปนเตกอสเตครั้งแรก และเกิดใหม่ทุกครั้งที่
พระจิตเจ้าฟ้ืนฟูเรา ชาวยิวได้ฉลองวันเปนเตกอสเตหลายร้อยปีมาแล้ว  ก่อนการฉลอง
พระจิตเจ้าเสด็จลงมา เป็นการฉลองวันที่ 50 หลังปัสกา ชาวยิวทุกคนทั้งชาย หญิง และ
เด็ก ๆ มาที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือฉลองการที่พระเจ้ามอบพระบัญญัติ 10 
ประการแก่โมเสส บนยอดภูเขาซีนาย สถานที่พระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์ในสัญลักษณ์
ของลมและไฟ เป็นวิธีการเดียวกันที่พระองค์ทรงเปิดเผยพระจิตเจ้าในวันเปนเตกอสเต   
มีประชาชนมากมายอยู่ในวันที่ 50 หลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ 
 บทอ่านที่สองจากจดหมายของท่านนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม นกับญุเปาโล
พยายามเน้นย้ ากับเราจริง ๆ ท่านไม่ปรารถนาให้เราด าเนินชีวิตตามธรรมชาติ แต่ให้เรา
ด าเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า เพราะพระจิตของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในตัวเราทุกคน แม้ว่า
ร่างกายเราจะตายเพราะบาป แต่จิตของเราก็มีชีวิตอยู่เพราะความชอบธรรม 

สนทนาภาษาพอ่-ลกู 
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วนัเสารท่ี์ 4 มิถนุายน (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+    

ตารางมสิซา วันอาทติย์ท่ี 5 มิถุนายน 2022 

  พ่ีน้องที่รัก วันสมโภชพระจิตเจ้า พระเจ้าเสด็จมาหาเรา เรียกเราให้ด าเนินชีวิต
ใหม่ มีผู้มีความเชื่อมากมายด าเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า ในความรักเมตตา  ความยินดี 
สันติสุข ความอดทน ความดี ความเชื่อ ความอ่อนโยน และรู้จักควบคุมตนเอง 

วันนี้พระเยซูเจ้าบอกกับเราว่า “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา” 
พระองค์ทรงทรงมอบพระจติเจา้ใหเ้ราอีกครัง้ เพ่ือฟ้ืนฟูจติใจของเรา และมอบค าสัง่ใหเ้รา เหมือน
ที่ทรงมอบให้บรรดาศิษย์รุ่นแรกว่า “จงไปเทศน์สอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา
ด้วยค าสอนของพระองค์ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและพระเมตตา” ขอพระพรของ
พระจิตเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทุกคน และอวยพรเราทุกคนให้ชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี  และ
มีความสุขตลอดไป 

รักในพระคริสตเจ้า 
คุณพ่อเปโตร อิทธิพล  หางสลัด 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ  
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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+ยวงบอสโกพยงค+์ยอแซฟชุน้+เยโนเวฟากมิฮง+เปโตรอั๋น+ม.มักดาฯแพร+          
ยอแซฟย้อย+เอากุสตินโนประโยชน์+เปาลาประยูร+อัลเบิร์ทสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+     
มารีอาสมทรง+ฟิลิปเล็ก+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+               
วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ 
วนัอาทิตยท่ี์ 5 มิถนุายน (มิสซาสาย เวลา 10.00 น.) 
สขุส าราญ 
เพือ่พีน้่องทกุครอบครวั+ครอบครวัเมทนีิพนิต+ครอบครวั ซมีอน สมศกัดิ ์ ปรชัญกุล+          
คณุพรพรรณ  ดศีร+ีครอบครวัคณุนําโชค-คณุสพุ ีอยูบ่าง+ครอบครวัคณุวนิยั-คณุสรุตัน์      
ดศีร ีและพีน้่อง ลกูๆหลานๆ ทกุคน+ครอบครวัสดีาสมทุร+์ครอบครวัคณุชวลติ          
วทานิยานนท+์ครอบครวัคณุประนอม  คเูอนิ+โมทนาคณุพระเป็นเจา้ 
อทิุศให้ผู้ล่วงลบั 
เปโตรเสนาะ+เทเรซาสาํราญ+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+์เทเรซาลาํพลู+           
เบเนดกิตศ์ลิาชยั+เปาโลโห+อนันาหรุน่+เปโตรดาํรสั+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+     
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มารอีาสมจติ+มารอีาประเทอืง+ญาตพิีน้่องตระกลูเรอืนงาม และทองเหลอืง ทีล่่วงลบัไป  
แลว้ทกุดวง+คณุพอ่เกโก+พระสงัฆราชแจง+คณุพอ่สนิท+คณุพอ่บุญช+ู                
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+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+ฟรงัซสิเซเวยีรจ์าํนง+ยอแซฟวรีภทัร+                 
เปาโลเชาวลติ  ขมเลก็+ยวงบุญเรอืง+ม.มกัดาฯบุญช่วย+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ ที่
ล่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+มารอีากมิเชง็+เบเนดกิตส์วาท+เซซเีลยีถวลิ+เปโตรเฉียบ+    
มารอีาไฉน+ญาตพิีน้่องตระกลูขมเลก็ และจหูง ีทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลลํ้า+   
โรซาเงก็เฮยีง+ยวงเทยีนสือ่+มารอีาเอีย่ม+ยาโกเบสทุธ+ิยออากมิประคณุ+          
เทเรซาวไิลลกัษณ์+ญาตพิีน้่องตระกลูวเิศษเธยีรกุล ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+      
เปโตรไล่เอง็+มารอีากมิเทา้+ยอแซฟเงก็+เทเรซาจรสั+ยอแซฟมนู+เทเรซาปราณี+   
โรซาขวญัใจ+มารอีาศรวีรรณา+เปโตรยอน+ย.บปัตสิตปี์เธอ+โยซาฟดัอาํพล+         
เปโตรฮกลง้+ซลิแวสแตรว์ชัระ+อนันาฮว้ง+เยโนเวฟายุพา+เยโนเวฟาลดัดา+
วคิตอเรยีกมิเปา+ย.บปัตสิต์สทิธนินัท+์อทิธพิงษ์+เปาโลธวชัชยั+ยวงสมคดิ+        
ยวงสมควร+ยวงขาํ+มารอีาลว้น+ลซูอีาปราณี+ลโูดวโีกหลุย+มารอีาพนิ+          
ย.บปัตสิตนิ์ทา+โทมสัสมหมาย+เปาโลเอนิ+โรซาสอน+ญาตพิีน้่องตระกลูคเูอนิ 
และยุ่นประยงค ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปาโลเชื่อม+มารอีาทองอยู่+เทเรซาสาํรวย+
ญาตพิีน้่องตระกลูสวุนิยั ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+ดอมนิิกปุน่+อากาทากมิ+            
ยวงบุญเรอืง+โรซาสาํเนียง+มทัธวิประทนิ+เทเรซาสนุนัท+์ยวงวริตัน์+                   
เอลซิาเบธประภา+มารอีาเตอืนใจ โยธา+ยอแซฟถนอม+โรซายุพา+มารอีามาลยั+ 
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อกัแนสสมศร+ียอแซฟกมิฟู+มารอีาอํ่า+ฟรงัซสิโกโนแรน+อากาทาขนุทอง+         
เบเนดกิตบ์รรจบ+ดอมนิิกโกสงคราม+ฟรงัซสิโกประจกัษ์  สมบรูณ์นิตย+์ญาตพิีน้่อง
ตระกลูสมบรูณ์นิตย ์ทีล่่วงลบัไปแลว้ทกุดวง+เปโตรเตด็+อกัแนสจนี+เซซเีลยีบรรจง 
เสรมิสกุล+สเตฟาโนสาํรวย+เปโตรสมชาต+ิเปโตรสมชาย+เอากุสตโินสรุนิทร+์         
เยโนเวฟาเยีย่ม+เปโตรสามารถ+ญาตพิีน้่องตระกลูไหลไผ่ทอง ทีล่่วงลบัไปแลว้ทุก
ดวง+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+์เปาโลอนันตชยั วงษ์แกว้+        
เปโตรเพยีร+ซาบนีาสนิท+ฟรงัซสิสพุนธ+์ฟิลปิสพุรรณ+ฟิลปิสพุ+ีมารอีาสภุา+         
อนันาราตร+ีเทเรซาส ารวย (ครบ 65 ปี)+เอากุสตนิโนจวน+อากาทาฮวย+             
ดอมนิิกปุน่+อากาทากมิ+ญาตพิีน้่องตระกลูยุ่นประยงค ์และแพงไพร ีทีล่่วงลบัไปแลว้
ทกุดวง+วญิญาณผูล้่วงลบัในสสุานทกุดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณทีไ่มม่ใีครคดิถงึ 
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน (มิสซาเย็น เวลา 16.00 น.) 
สุขส าราญ    
เพื่อพี่น้องทุกครอบครัว+ครอบครัวคุณวรพงษ์-คุณรัตนา   ยุ่นประยงค์+ครอบครัววงษ์แก้ว 
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+                
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ตารางมสิซาประจ าวนั 
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....ฟรังซิสโกชื้น+ยวงใช้+ม.มักดาฯเง็ก+แคทเธอรีนบุญส่ง+เปาโลแก้ว 

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพุธที่ 8 มิถุนายน งดมิสซาค่ า *พระสงฆ์เข้าเงียบ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทิศให้.....โทมัสประชา  หนูงาม+ยอแซฟณัฐวุฒิ อ่องจริต+เทเรซาประทิน+ลูกาจิตต์+     
มารีอาวารุณี+ลูกาอมร+ฟิลิปซาแลม+เปาโลเอิน+โรซาสอน 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 
อุทศิให.้....มารอีาซิว่อิม+ยอแซฟเมง่กงั+ยอแซฟสมชาต+ิซาโลเมสายสรอ้ย+โรซาแจง้+ยอแซฟขนุทอง 

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน มิสซาค่ า เวลา 19.00 น. 

ยอแซฟสุนทร+ม.มักดาฯไทรย้อย+ยวงเล็ก+ยอแซฟคําผัด+นิโคลัสยรรยง+                   
เยโนเวฟาประยูร+ออกัสตินกิมง้วน+เทเรซาจีบ+โฟกาชาญ+ม.มักดาฯกิมกี+                  
มารีอาเหลี่ยม+ยอแซฟชั้น+ซีรลิสมาน+ยอแซฟเว้า+เซซีลีอาเหรียญ+เปโตรกิมไล้+         
ยอแซฟเต็ด+อากาทากิ๊ม+ยอแซฟประเวช+เทเรซาโสภา+เยโนเวฟาทองดี+ยอแซฟฟุก+
เปาโลรุ่ง+ยอแซฟออน+ยอแซฟยูร+เทเรซาฉวี+ฟรังซิสสาลี่+เทเรซาอัมพร+อุดม  ศริิรัตน์+
ฟิลิปเล็ก  หนูงาม+เปโตรชม+มารีอาปรางค์+ม.มักดาฯแพร+เปาลาประยูร+เปโตรอั๋น+    
โรเบิร์ตสนชัย+น.ส.กนกวรรณ+เอากุสตินโนประโยชน์+มอริสกิมซัว+อันนาหลี+เปโตรจุ๊ย+
อันนาพ่วง+ฟิลิปล้วน+อันนาส้มเกลี้ยง+ฟิลิปช่วง+เทเรซาทองปลิว+เปาโลฉ่ํา+โรซาจุ้ย+  
ยอแซฟสงวน+กิ๋มแสงดาว+อาเต๋ียวสมัย+มารีอาอนงค์+มารอีากิมบ๊วย+ยายสาว  เสาวกุล+
ยอแซฟธงชัย+ยายประทิน+มารีอาไหว+มีคาแอลโพธิ์+เปโตรสมพงษ์+อันนาน้อย+        
เทเรซาบัวพัน+เทเรซาบุญธรรม+เปโตรสมพล+มารีอาประพษิ+ยากอบรุ่งศักด์ิ+           
เทเรซาพเยาว์+เปโตรประชุมพล+ยอแซฟณรงค์+เปโตรชุมพร+เปาโลอนุสรณ์+              
ม.มักดาฯชไมพร+อันนานาตยา+ยอแซฟวิรุฬห์+เปาโลอนันตชัย วงษ์แก้ว (ครบ 2 ปี)+  
เซบาสเตียนวิเชียร+อันนาสมบุญ+ญาติพี่น้องตระกูลหน่ายคอน และขมเล็ก ท่ีล่วงลับไป
แล้วทุกดวง+วญิญาณผูล้ว่งลบัในสสุานทุกดวง+วญิญาณในไฟชําระ+วญิญาณท่ีไมม่ใีครคดิถงึ                    
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...ประกาศต่างๆ จากทางวัด... 
1. เวรผู้ถวายเครื่องบูชามิสซา  
 อาทิตย์นี้ เนินชวดล่าง เป็นเจ้าภาพ 
 อาทิตย์หน้า 12 มิถุนายน สมโภชพระตรีเอกภาพ 
 เนินกลม เป็นเจ้าภาพ 
2. วันนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาอภิบาลประชุมร่วมกัน เวลา 12.30 น. ที่อาคารเพ่ืองาน

อภิบาลและแพร่ธรรม (ข้างบ้านพักพระสงฆ์) 
3. วันอังคารที่ 7 - พุธที่ 8 มิถุนายน งดมิสซาค่ า เนื่องจากพระสงฆ์เข้าเงียบ 
4. วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน มีเข้าเงียบเด็กเรียนค าสอนเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 

ใหแ้ต่งตัวชุดสุภาพ ส่วนผู้ที่จะรับศีลล้างบาปแต่งตัวมาให้เรียบร้อย 
   8.30 น.  เริ่มลงทะเบียน 
   9.00 น.  นัดแนะข้ันตอนการแก้บาป 
   9.15 น.  รับศีลอภัยบาปครั้งแรก 
   10.00 น.  มิสซา (รับศีลล้างบาป) 
   มีอาหารเที่ยงส าหรับเด็กทุกคน 
   ช่วยบ่ายซ้อมพิธีรับศีลมหาสนิทถึง 14.00 น. 
     วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน มิสซาสาย มีพธิรีบัศลีมหาสนทิครัง้แรก และการแหเ่ทดิเกยีรติ

ศีลมหาสนิท เชิญชวนพ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองของเด็กได้รับศีลมหาสนิทกับลกู-หลาน  
      ส าหรับเด็กเรียนค าสอนเตรียมรับศีลก าลังให้ไปเข้าเงียบที่วดันกับญุยอแซฟ พนสันคิม 
      ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน เช่นเดียวกัน และวนัอาทติยท์ี ่19 มถินุายน มีพธิโีปรดศลีก าลงั

แขวงหวัไผ ่ ทีวั่ดนกับญุยอแซฟ พนสันคิม โดยพระสงัฆราช ซลิวโีอ สริพิงษ ์  จรสัศร ี         
เปน็ประธานในพิธ ี ม ี3 คน คอื  1. อันนา จริฐา คงทอง *          2. เทเรซา อรสิา เขม็ขาว   

 3.  ยวง นพคณุ พุม่นริภยั *  (*  คอื ผูท้ีร่บัศลีมหาสนทิครัง้แรก และศลีก าลงัทีว่ดัพนสันคิม) 

เงินถุงทาน วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม (ค่ า)  เป็นเงิน 1,050 บาท 
  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม (สาย)  เป็นเงิน 2,830 บาท 
                              (เย็น)  เป็นเงิน 2,307 บาท 
  เงินท าบุญแม่พระนิจจานุเคราะห์   เป็นเงิน 760 บาท 


