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อาทิตย์มหาทรมาน (ใบลาน)

“โฮซานนา แด่ผู้ท่เี สด็จมาในพระนามของพระเป็นเจ้า”

วิสัยทัศน์
คริสตชนวัดพระหฤทัยฯ ใส่ใจในความรัก
ตระหนักถึงความเชื่อ อยู่เพื่อเป็นพยาน...สืบสานข่าวดี
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อาทิตย์มหาทรมาน
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว
ขณะนั้น พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการถาม
พระองค์ว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “ท่านพูดเองนะ”
ปิลาตจึงถามพระองค์ว่า “ท่านไม่ได้ยินหรือว่าเขากล่าวหาม่านหลายประการ” แต่
พระองค์มิได้ตรัสตอบประการใด ทาให้ผู้ว่าราชการประหลาดใจมาก
มีประเพณีที่ผู้ราชการต้องปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามคาขอร้องของประชาชนในวัน
ฉลอง เวลานั้น มีนักโทษอุกฉกรรจ์คนหนึ่งชื่อ บารับบัส ดังนั้น เมื่อประชาชนมาชุมนุมกัน
ปีลาตจึงถามว่า “ท่านทั้งหลายต้องการให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใด ปล่อยบารับบัส หรือเยซู ที่
เรียกว่าพระคริสต์” ปีลาตรู้อยู่แล้วว่า เขาจับพระองค์มามอบให้เราะความอิจฉา บรรดา
ทหารของผู้ว่าราชการนาพระเยซูเจ้าเข้าไปในจวนและเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน เขา
เปลื้องฉลองพระองค์ออก นาเสื้อคลุมสีม่วงแดงมาคลุมให้ นาหนามมาสานเป็นมงกุฎ
สวมพระเศียร ให้พระองค์ถือไม้อ้อในพระหัตถ์ขวา แล้วคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์ เยาะ
เย้ยพระองค์ว่า “ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” เขาถ่มน้าลายรด
พระองค์ ฉวยไม้อ้อฟาดพระเศียร เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้ว เขาก็ถอดเสื่อคลุมของ
พระองค์ออก นาฉลองพระองค์สวมให้ดังเดิม แล้วจึงนาพระองค์ไปตรึงบนไม้กางเขน
ขณะที่บรรดาทหารนาพระองค์ออกไปนั้น เขาพบชายชาวไซรีนคนหนึ่งชื่อ ซีมอน
จึงเกณฑ์ให้แบกกางเขนของพระองค์ เทื่อมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า กลโกธา
แปลว่า เนินหัวกะโหลก ทหารนาเหล้าองุ่นผสมดีมาให้พระองค์ดื่ม พระองค์ทรงชิมแล้ว
ไม่ยอมดื่ม เมื่อตรึงพระองค์บนไม้กางเขนแล้ว เขานาฉลองพระองค์มาแบ่งกันโดยการจับ
ฉลาก และนั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่น
เขาติดป้ายเหนือพระเศียรของพระองค์ เขียนข้อกล่าวหาพระองค์ไว้ว่า “นี่คือเยซู
กษัตริย์ของชาวยิว” เขายังตรึงโจรสองคนพร้อมกับพระองค์ด้วย คนหนึ่งอยู่ข้างขวา อีก
คนหนึ่งอยู่ข้างซ้าย
ผู้คนที่ผ่านไปมา ต่างสบประมาทพระองค์ สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่า “ท่านผู้ทาลายพระ
วิหารและสร้างขึ้นใหม่ได้ภายในสามวัน จงช่วยตนเองให้รอดพ้น ถ้าท่านเป็นบุตรของพระ
เจ้า จงลงมาจากไม้กางเขนสิ” บรรดาหัวหน้าสมณะพร้อมกับธรรมาจารย์และผู้อาวุโสต่าง
เยาะเย้ยพระองค์เช่นเดียวกัน... โจรที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนพร้อมกับพระองค์ก็เยาะเย้ย
พระองค์ด้วย
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ตั้งแต่เวลาเที่ยง ทั่วแผ่นดินก็มืดจนถึงเวลาบ่ายสามโมง ครั้นถึงเวลาบ่ายสามโมง
พระเยซูเจ้าทรง ร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามาสะบัคทานี” ซึ่งแปลว่า “ข้าแต่พระ
เจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ทาไมพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า” บางคน
ที่อยู่ที่นั่นได้ยินจึงพูดว่า “เขากาลังร้องเรียกเอลียาห์”
ทันใดนั้นชายคนหนึ่งวิ่งไปนาฟองน้าจุ่มเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้
พระองค์เสวย...
พระเยซูเจ้าทรงเปล่งเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง แล้วสิ้นพระชนม์
ทันใดนั้น ม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดเป็นสองส่วนตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงด้านล่าง
แผ่นดินสั่นสะเทือน ก้อนหินแตก คูหาที่ฝังศพเปิดออก ร่างของผู้ศักดิ์สิทธิ์หลายร่างที่
ล่วงลับไปแล้วกลับคืนชีพ แลพออกจากหลุมศพหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระ
ชนม์ชีพ เข้าไปในนครศักดิ์แล้วแสดงตนแก่ผู้คนจานวนมาก นายร้อยและบรรดาทหารที่
เฝ้าพระเยซูเจ้า เมื่อแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ตกใจกลัวยิ่งนัก กล่าวว่า “ชาย
คนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว
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วันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ใบลาน เป็นวันที่ 40 ของการเดินทางฝ่ายจิตในเทศกาล
มหาพรต และจากนี้ไปจะเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ที่คริสตชนต้องไตร่ตรองชีวิต
ของพระเยซูเจ้าอย่างเข้มข้นมากขึ้น เพื่อบรรลุถึงปาสกาของพระองค์
วันอาทิตย์ใบลานนี้ ทางพิธีกรรมใช้อีกชื่อหนึ่งว่า วันอาทิตย์มหาทรมานของพระ
เยซูเจ้า ดังนั้นในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้คริสตชนจึงต้องไปร่วมพิธีกรรมทุกคืน พี่น้องที่ได้
เริ่มต้นวันพุธรับเถ้าและตลอด 5 สัปดาห์ตั้งใจไปวัด ดาเนินชีวิตตามจิตตารมณ์มหาพรต
อย่างดีแล้ว จึงสมควรไปร่วมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ให้ครบทุกคืน ส่วนพี่น้องที่ในช่วงมหาพรต
กระท่อนกระแท่น ขาดๆเกินๆ ก็สมควรชดเชยในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ให้ครบทุกคืน เชื่อ
ว่าทาเช่นนี้แล้ว พี่น้องจะเข้าใจและเข้าถึงรหัสธรรมปาสกามากขึ้น เพราะพิธีกรรม
ในช่วงสัปดาก์ศักดิ์สิทธิ์อย่างดี ได้รับการออกแบบอย่างดี เพื่อช่วยทาให้คริสตชนเข้าใจ
รหัสธรรมปาสกามากขึ้น ดังนี้
คืนวัน พฤหัสศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมช่วยทาให้คริสตชนระลึกถึงการทานอาหารค่ามื้อ
สุดท้ายกับศิษย์ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นพิธีบูชาของพระคุณในปัจจุบัน เป็นอนุสรณ์สุดท้าย
ที่พระองค์ทรงสั่งให้ศิษย์(เราคริสตชน)กระทาบ่อยๆเพื่อ ระลึกถึงพระองค์ กิจกรรม
สัญลักษณ์ของคืนนี้คือ มีพิธีล้างเท้าและการเผ้าศีลมหาสนิท
คืนวันศุกร์ พิธีกรรมช่วยทาให้คริสตชนระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า วันนี้ค
ริสตชนต้องถือศีลอดอาหาร และถ้าเป็นไปได้ตลอดวันคริสตชนควรทาพลีกรรมเพื่อมีส่วน
ร่วมในพระทรมานกับ พระองค์
คืนวันเสาร์ พิธีกรรมช่วยทาให้คิสตชนเข้าใจกระบวนการ การข้ามผ่านความตายสู่
การมีชีวิตใหม่ของพระเยซูเจ้า โดยผ่านพิธีเสกไฟ พิธีเสกน้า พิธีล้างบาปคริสตชนสารอง
การขับเพลงอัลเลลูยาอย่างสง่า
ขอให้ พี่ น้ อ งเข้ า ใจและเข้ า ถึ ง รหั ส ธรรมปาสกามากขึ้ น อี ก ปี ห นึ่ ง โดยผ่ า น
กระบวนการพิธีกรรมตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ครับ
ซีมอน
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อาทิตย์ (ใบลาน) พระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า
ใบลาน คือ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
พระเยซูเจ้าทรงนั่งบนหลังลูกลา หมายถึง พระองค์เป็นสันติราชา ไม่ใช่นักรบ
(ที่ขี่รถม้า) ประชาชนชาวอิสราเอลมาต้อนรับกษัตริย์ คือ พระเยซูเจ้าและภาพของการ
เป็นกษัตริย์ของพระองค์ชัดเจนที่สุดคือโดยพระทรมาน เพื่อความรักและความรอดพ้น
ของเรามนุษย์ทุกคน
ความหมายของใบลาน เป็นสิ่งคล้ายศีลไม่ใช่เรื่องของเครื่องรางที่มีอานาจใน
ตัวเอง แต่การที่คริสตชนเก็บใบลานไว้ที่บ้านเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อใน พระ
เยซูเจ้า กษัตริย์ผู้ปกครองชาวเราและในชัยชนะแห่งวัน ปัสกา
การแห่ใบลาน เป็นการระลึกถึงพระคริสตเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เพื่อธรรมล้า
ลึกปัสกาจะได้สาเร็จไป ดังนั้นการแห่ใบลานจึงเป็นหัวใจสาคัญในพิธีระลึกถึงพระเยซูเจ้า
เสด็จเข้า กรุงเยรูซาเล็มในวันอาทิตย์ใบลาน เพราะการแห่เป็นการแสดงว่าเรารับพระเยซู
เจ้าเป็นกษัตริย์ของเรา และเราพร้อมที่จะร่วมการถวายบูชาของพระองค์บนไม้กางเขน
ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ตรีวารปัสกา เป็นการต่อเนื่องกันในพระทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระ
ชนมชีพ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ที่ระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ระลึก
ถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า และฉลองการกลับคืนพระชนมชีพ
อย่างสง่างามในค่าคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อ เข้าสู่วันอาทิตย์ปัสกา
พิธีเสกน้ามันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีเสกน้ามันศักดิ์สิทธิ์นี้ประกอบด้วยน้ามันคริสมา,
น้ามันแห่งศีลล้างบาป และน้ามันสาหรับเจิมผู้ป่วย โดยร่วมไปกับพิธีการรื้อฟื้นศีลบวช
เพื่อให้ย้าเตือนถึงความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่อาศัยพระสงฆ์ผู้แทนของพระคริสด
เจ้าผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์
การล้างเท้าอัครสาวก เป็นการเลียนแบบการล้างเท้าที่พ ระเยซูเจ้าทรงกระทา
แต่สิ่งที่สาคัญของพิธีนี้คือท่าทีภายในของคริสตชนที่มาร่วมพิธีที่พร้อมจะ เลียนแบบความ
รักที่สามารถสละตนเองของพระเยซูเจ้า อย่างไรก็ตาม ส่วนสาคัญที่สุดของพิธีกรรมใน
วันนี้ไม่ได้อยู่ที่การล้างเท้า แต่อยู่ที่การตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้าที่ทรงกระทาในวัน
พฤหัสบดี ศักดิ์สิทธิ์
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การเฝ้าศีลมหาสนิท เป็นโอกาสที่คริสตชนจะได้ราพึงถึงธรรมล้าลึกแห่งศีลมหา
สนิท และมีร่วมส่วนกับพระทรมานของพระเยซูเจ้าเปรียบเหมือนเป็นบรรดาศิษย์ที่อยู่ ใน
สวนเกทเสมนีกับพระเยซูเจ้า
การเดินรูปสิบสี่ภาค (14 ภาค) เป็นกิจศรัทธาที่ดีที่พระศาสนจักรสนับสนุน
ส่งเสริมตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม ที่สานุศิษย์และแม่พระได้ร่วมราลึกในหน ทางแห่งกางเขน เพื่อ
ร่วมส่วนในแผนการแห่งความรอดพ้นร่วมกันพระเยซูเจ้า
บทพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า เพื่อจะสามารถร่วมในเหตุการณ์และรู้คุณค่า
ความหมายของพระทรมาน และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์อย่างใกล้ชิดในโอกาส
ฉลองปัสกานี้
การนมัสการกางเขน ชาวเรารู้ซึ้งเข้าใจถึงความหมายแห่งกางเขน อานุภาพแห่ง
ความรักของพระเยซูเจ้า ที่พระองค์ยอมรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ
เพราะความรักต่อเราคนบาป เพื่อจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากอานาจของบาปด้วยชีวิต
ของพระองค์เอง
การเสกไฟ แสงสว่างใหม่ที่จะใช้จุดเทียนปัสกาชี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตใหม่ที่เราได้รับ
จากพระเยซูเจ้า เราอยู่ในคืนที่ทุกอย่างได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่
ขบวนแห่ที่น้าหน้าโดยเทียนปัสกา บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก
ใครที่เดินตามพระองค์จะไม่เดินใน ความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต (ยน 8:12)
เมื่อแห่เทียนปัสกาถึงประตูวัด สัตบุรุษจะจุดเทียนของตนจากเทียนปัสกา เพื่อแสดงว่าเรา
ทุกคนได้รับไฟ ความสว่างและชีวิตมาจากพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ การประกาศปัส
กา (ปาสกา) เป็นการสรุปความหมายของการฉลองปัสกาอย่างชัดเจน
ขบวนแห่ที่น้าหน้าโดยเทียนปัสกา บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก
ใครที่เดินตามพระองค์จะไม่เดินใน ความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต (ยน 8:12)
เมื่อแห่เทียนปัสกาถึงประตูวัด สัตบุรุษจะจุดเทียนของตนจากเทียนปัสกา เพื่อแสดงว่าเรา
ทุกคนได้รับไฟ ความสว่างและชีวิตมาจากพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ การประกาศปัส
กา (ปาสกา) เป็นการสรุปความหมายของการฉลองปัสกาอย่างชัดเจน
บทอ่านจ้านวนมากมายและบทภาวนาที่ให้ความหมายของบทอ่านที่อ่าน ระลึก
ถึงงานแห่งความรอดพ้นของมนุษยชาติในประวัติศาสตร์ จากพันธสัญญาเดิมตั้งแต่สร้าง
โลกจนถึงพันธสัญญาใหม่ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า และงานแห่งความรักนั้นสาเร็จไปใน
การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า
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การเสกน้าล้างบาปในวันนี โดยศีลล้างบาปเราได้รับชีวิตใหม่อันเป็นผลมาจากการ
สิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าน้าเสกเป็นสิ่งคล้ายศีล ไม่ใช่เครื่องราง
ของขลังที่มีฤทธิ์อานาจในตัวเอง แต่เป็นเครื่องเตือนใจเราให้ระลึกถึงศีลล้างบาปที่เรา
ได้รับ
พิธีล้างบาปของคริสตชนใหม่ เพื่อแสดงว่าในที่สุดพวกเขาได้ผ่านความตาย (บาป)
และกลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระคริสตเจ้าในคืนนี้เอง

การพลีกรรมคืออะไร
ในข้อกาหนดของพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องการจาศีลในเทศกาลมหาพรตข้อที่ 2
ระบุว่า "ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรมในพระศาสน
จักรทั่วไป" (กฏหมายพระศาสนจักรมาตรา 1250) และข้อที่ 3 ระบุว่า "ทุกวันศุกร์ตลอด
ปี ยกเว้นวันฉลองใหญ่ เป็นวันอดเนื้อหรืออาหารอื่นตามข้อกาหนดของสภาพระสังฆราช
ฯ วันพุธรับเถ้าและวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันอดเนื้อและอดอาหาร"(กฏหมายฯมาตรา
1251) จากข้อกาหนด ทาให้เราทราบว่า "วันศุกร์" เป็นวันพิเศษสาหรับเราคาทอลิก
เพราะ "วันศุกร์" เป็นวันที่เราระลึกถึงพระมหาทรมานและความตายของพระเยซูเจ้าเพื่อ
ชดใช้โทษบาป ของเรามนุษย์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงให้ชีวิตของพระองค์เป็นสินไถ่หรือไถ่
ถอนเราจากโทษนรก เราจะอยู่นิ่งเฉยได้อย่างไร???เราจะไม่ทาอะไรบ้างเพื่อแสดงถึง
ความกตัญญูรู้ คุณของเราต่อพระองค์บ้างเลยหรือ??? เราแต่ละคนอาจจะหาข้อตั้งใจและ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนองตอบความรักและความเสียสละของพระเยซูเจ้า ได้เอง
แต่พระศาสนจักรได้ให้ข้อกาหนดเพื่อให้เราคาทอลิกทุกคนได้ปฏิบัติอย่างเป็น น้าหนึ่งใจ
เดียวกัน โดยเสนอแนะกิจกรรม 3 ประการนี้คือ
1) การพลีกรรม
2) การอดเนื้อ
3) การอดอาหาร
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ในครั้งนี้ขอพูดถึง "การพลีกรรม" การพลีกรรมคืออะไร
การพลีกรรม คือ การยอมรับความทุกข์ยากลาบาก ความเจ็บปวด หรือการปฏิเสธ
ตนเองที่จะละเว้นกิจกรรมที่นาความสุขหรือความสนุกส่วนตัว หรือตั้งใจ ลด-ละ-เลิก
กิจการที่ไม่ดี ซึ่งอาจจะเป็นการยึดติดในบาปต่างๆ หรือนิสัยที่ไม่ดีของตัวเรา โดยเป็น
การกระทาที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ความจริงใจ และด้วยใจเสรีของเราเอง โดยมี
จุดประสงค์เพื่อจะได้ทาตัวเองให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับ
ชีวิตของเราเอง
กิจการต่างๆของการพลีกรรมเป็นการกระทาเพื่อจะทาให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้ "หันหลัง"
ให้กับความโน้มเอียงไปในทางบาป และในเวลาเดียวกันการพลีกรรมทาให้เราได้
"หันหน้า" เข้าหาพระเจ้า
การพลีกรรมเป็นวัตรปฏิบัติประการหนึ่งในวิถีชีวิตของเราคริสตชน ทั้งนี้เพื่อให้เรา
ได้เข้ามีส่วนร่วมกับพระมหาทรมานของพระเยซูคริสต์ ตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า
"ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและ
ติดตามเรา" (ลก 9:23)
การพลีกรรม เป็นการแสดงออกของท่าทีของจิตใจที่ "ไม่ยึดติด" กับวัตถุสิ่งของ
หรือเรื่องภายนอกทางร่างกาย แต่แสดงให้เห็นว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้มีจิตใจที่สูง มี
จิตใจที่ผูกพันกับสิ่งที่ดีๆ ผูกพันกับเรื่องที่มีคุณค่าต่อจิตวิญญาณ
การพลีกรรมจะช่วยทาให้ผู้ปฏิบัติได้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปิติสุข ซึ่งเป็น
ความสุขที่สืบเนื่องมาจากความรัก ความเป็นพี่เป็นน้อง และการเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง
ของพระเยซูเจ้า
การพลีกรรมเป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะเป็นกิจการที่ช่วยทาให้เราตระหนักถึงผลร้าย
ของบาป และรู้เท่าทันอันตรายของบาป การพลีกรรมช่วยทาให้เราเกิดความเข็มแข็งและ
เพียรทนต่อสู้กับตนเองและการ ประจญเพื่อจะได้เอาชนะความโน้มเอียงและนิสัยที่ไม่ดี
ในตัวเอง เพื่อความรอดพ้นฝ่ายวิญญาณของเราเองและของโลก และยังเป็นการร่วมมือ
กันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าอีกด้วย
การพลีกรรมเป็นการส่งเสริมให้เราเห็นถึงความสาคัญของ "การใช้โทษบาป" ซึ่งทา
ให้เราต้องร้องขอความเมตตาและพระหรรษทานจากพระเจ้า เพื่อเราจะได้มีพละกาลังที่
เข็มแข็งจนสามารถเอาชนะความอ่อนแอในตัวของเราได้ ดังนั้น ทุกวันศุกร์ อย่าลืม
"พลีกรรม" นะครับ ยิ่งพลีกรรมยิ่งหน้าใส สดชื่น อิ่มบุญ ไม่แก่เกินวัย...
พ่อวัชศิลป์
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สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017
เวลา 08.30 น. - เสกใบลาน
- แห่ใบลาน และพิธีมสิ ซาบูชาขอบพระคุณ
วันพุธที่ 12 เมษายน 2017
เวลา 19.30 น. - พิธีเสกน้ามันศักดิ์สิทธิ์ / การรื้อฟื้นศีลบรรพชา
- หลังพิธีมีเลี้ยงสังสรรค์สัตบุรษุ
- สาหรับพระสงฆ์ เชิญด้านบน
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2017
เวลา 19.30 น. - พิธีมิสซาฯ ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลฯ
- มีพิธีล้างเท้าสาวก 12 คน
- หลังพิธีฯ มีการแจกขนมปัง (คุณนนทวัฒน์และสภาฯ) มีเฝ้าศีลมหาสนิทถึง
24.00 น.
ตารางการเฝ้าศีล
หลังมิสซามีการเฝ้าศีลฯ รวมพร้อมกัน 30 นาที
เวลา 21.30-22.00 น. - สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา, พลมารี, กลุ่มผูส้ ูงอายุ และผูส้ นใจ
เวลา 22.00-22.30 น. - คณะรักกางเขน, เยาวชน และผู้สนใจ
เวลา 22.30-23.00 น. - กลุ่มเซอร์ร่า, คูร์ซิลโล และผู้สนใจ
เวลา 23.00-23.30 น. - สภาอภิบาล, กลุ่มวินเซนเดอปอล และผูส้ นใจ
เวลา 23.30-24.00 น. - กลุ่มพระเมตตา, กลุ่มศาสนสัมพันธ์ และผูส้ นใจ
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2017
เวลา 19.00 น. - เดินทางกางแขน (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)
เวลา 19.30 น. - พิธีระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
- นมัสการกางเขน
- เชิญชวนทุกคน ถือศีลอดอาหาร/พลีกรรม/ใช้โทษบาป
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017
เวลา 19.30 น. - พิธีเสกน้า/เสกไฟ/พิธีตื่นเฝ้า/ล้างบาปคริสตชนใหม่
- มีการแจกไข่ปัสกา (ทีมงานสภาอภิบาล)
- มีการแจกน้าเสก (ทีมงานสภาอภิบาล)
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 (วันสมโภชปัสกา)
เวลา 08.30 น. - พิธีมิสซาสมโภชปัสกา
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ประชาสัมพันธ์
1.เวรถวายเครื่องบูชาวันเสาร์ที่ 15 เมษายน เป็นของเขต 1,2,3 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน เป็นของเขต
4,5,6,7
2.ใกล้จะถึงช่วงสัปดาห์ศักดิส์ ิทธิ์ (12-16 เม.ย.) พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในช่วง
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ โดยการสนับสนุนปัจจัยซื้อขนมปัง (วันพฤหัสฯศักดิสิทธิ์ 13 เม.ย.) และไข่เบอร์ 2
(วันเสาร์ที่ 15 เม.ย.) แจ้งความประสงค์ได้ที่คุณนนท์วัฒน์, คุณสมพร(เจ๊หมวย) หรืที่ธุรการของวัด
ไข่ไก่ขอรับภายในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2017 ก่อนเที่ยงวัน เพื่อเตรียมสาหรับการบรรจุใส่ถุงจานวน
1,200 ชุด ขอเชิญพี่น้องที่พอมีเวลามาช่วยบรรจุใส่ถุง ในเช้าวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017
3.ทางฝ่ายอภิบาลโดยคณะคูร์ซลิ โล่และคณะวินเซนต์เดอปอล กาลังจัดกิจกรรมไปช่วยภาคใต้ ในวันที่ 3
-4 พฤษภาคม 2017 เพื่อซื้ออุปกรณ์ซ่อมบ้านและจัดหาชุดนักเรียนให้กับผู้ประสพภัยที่ จ ประจวบฯ
รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่คณ
ุ วิรัช ลิขิตธรรม
4.เรื่องตู้ทานคนยากจนที่ตั้ง 2 ตู้ ต่อไปนี้จะมอบให้กับคณะวินเซนต์เดอปอลเพื่อนาไปช่วยผู้ยากไร้ตาม
วัตถุประสงค์ของคณะ ซิสเตอร์จะเปิด เก็บตามปกติ และให้คณะไปรับปัจจัยต่อได้ที่คณ
ุ พ่อเจ้าวัด
5.ขอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยบริจาคเพื่อการพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ ขณะนี้ได้รับแล้วจานวนเงิน 305.299
บาท พ่อจะติดรายชื่อให้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่อไป
ประกาศฉลองวัด
1.วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017 ฉลองวัดนักบุญ ยอแซฟกรรมกรท่าใหม่ มิสซาเวลา 10.30 น.
ประกาศแต่งงาน
คู่ที่ 1 ระหว่าง นายยอดรัก ศรีว ิใ จ บุตรของนายทอง นางนภา ศรีว ิใจ กับ มารีอา พูนศรี ร่มรื่นดี
บุตรีของ เปาโล พระอาย เทเรซา เสา ร่มรื่นดี สมรสวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017 ที่วัดศรีราชาเวลา
16.00 น.
คู่ที่ 2 ระหว่าง นายสมพงษ์ พวงขาว บุตรของนายทองดี นางประไพ พวงขาว กับ มารีอา พัช รา
เจือขุดขมิ้น บุตรีของ นายณรงค์กบั นางทัศนีย์ เจือขุดขมิ้น สมรสทีบ่ างคล้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2017
พี่น้องมีข้อขัดขวางประการใดให้แจ้งได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาส
ธารนา้ ใจ
* ช่วยคนยากจน
- ไม่ประสงค์ออกนาม
* ดอกไม้
- ไม่ประสงค์ออกนาม
* พิมพ์สารวัด
- ไม่ประสงค์ออกนาม

100

บาท

1,000+1,000

บาท

500

บาท
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน – วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 / 2017
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่
9 เม.ย.60
วันจันทร์ที่
10 เม.ย.60

วันอังคารที่
11 เม.ย.60

วันพุธที่
12 เม.ย.60

ส้าหรับ
สาหรับสัตบุรุษทุกท่าน
อุทิศ

มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
เซซีลีอา พรพิมล, ครอบครัว เจริญพานิช, เปาโล สมาน
ครอบครัว เอมทรัพย์, มารีอา สมนึก, มารีอา ชดาพร
มารีอา ตั่วเจีย, เบอร์ธา ตันง่วนเจ็ง, อากาทา มณีจันทร์
แคทรีน สุทธินี, ปุลเครีอา สิริพร, คุณสุมาลี, มารีอา ง่วยจู
ยอแซฟ อุยเง้ง, เปาโล สุรเกียรติ, คุณเจียงคุณ
ผูล้ ่วงลับ ครอบคัวแซ่ก้วย, ยอแซฟ วีรยุทธ
สุขสาราญ เปโตร วิรัตน์, เปโตร วิทวัส, มาร์ธา มาริสา, มาร์ธา มทิษา
อุทิศ
ยวง ไพศาล, ยอแซฟ ลี้, มารีอา แม้น, เทเรซา แววฉัตร
เทเรซา ดุษฎี, คุณอยู่สิน, คุณด่านตี้, คุณLeon, มารีอา หนู
มัทธีอัส ขรรค์ชัย, ยวง ลี้, เทเรซา มาลีวัลย์, โรซา จินตนา
มารีอา ลาไย, ยออากิม พะยอม, เปาโล บุญยั้ง, ยอแซฟ วีรยุทธ
สุขสาราญ อันนา ประพีร์, ครอบครัว แสงหาญ, ปุลเครีอา สิริพร
คุณสุมาลี, มารีอา เรียม, คุณRody, ครอบครัว ช้อยพลอย
คุณคเชนท์, คุณธนวินท์, คุณสมัย(วันเกิด)
อุทิศ
ภราดา ซัลวีโน ศักดิ์ดา, ลูกา กฤษฎา, ลูกา เล็ก
อันนา น้าค้าง, เปโตร เอกพล, ยอแซฟ ไพบูลย์
ยอแซฟ ปู่ซา, มารีอา ย่าดา, ยอแซฟ สมศักดิ์
ฟอเรนซีอา หวัด, เทเรซา สมใจ, อันตน เจียวไล้
มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี, ยอแซฟ วีรยุทธ
มารีอา รั้ง, เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
จูเลียนา ยูเรีย มองวัวแซง, ยอแซฟ สันติ, ยอแซฟ เทียนชัย
อักแนส สุดา, อักแนส ปุณยนุช, ปุลเครีอา สิริพร, คุณสุมาลี
สุขสาราญ ครอบครัว มีศรี, คุณสนิท(วันเกิด)
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ตารางมิสซาวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน – วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 / 2017
วันพฤหัสที่ อุทิศ
ภราดา ฟรังซีสเซเวียร์ สุรเดช(ครบ 3 เดือน)
13 เม.ย.60
ภราดา ซัลวีโน ศักดา ยูเรียนา ยูเรีย มองวัวแซง, คุณพิกุล
อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี
ยอแซฟ เทียนชัย, อักแนส สุดา, อักแนส ปุณยนุช
ลูกา กฤษฎา, ลูกา เล็ก, อันนา น้าค้าง, เปโตร เอกพล
ยอแซฟ ไพบูลย์, ยอแซฟ ปู่ซา, มารีอา ย่าดา, เปาโล วิรัตน์ชัย
คุณวิรุณชัย, คุณตี๋, ยอแซฟ สมศักดิ์, ฟรอเรนซีอา หวัด
เทเรซา สมใจ, ปุลเครีอา สิริพร, คุณสุมาลี, ยอแซฟ วีรยุทธ
สุขสาราญ ครอบครัว มีศรี, ฟรังซีสเซเวียร์ ธีรัตน์(วันเกิด)
วันศุกร์ที่ อุทิศ
14 เม.ย.60

ภราดา ซัลวีโน ศักดิ์ดา, เปาโล เกียรติศักดิ์, เอ็ดมันท์ ศิริศักดิ์
อันตน เจียวไล้, มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี
ลอเรนซ์ สรรเพชร, ปุลเครีอา สิริพร, คุณสุมาลี
เบเนดิกโต อนันต์, คุณกิมฮียง, ยอแซฟ วีรยุทธ
สุขสาราญ คุณวสันต์(วันเกิด)

วันเสาร์ที่ อุทิศ
15 เม.ย.60

ภราดา ฟรังซีสเซเวียร์ สุรเดช, ยวง ยรรยง, ฟรังซิสโก ศิริ
อันนา ด่านตี้, ยอแซฟ ไพบูลย์, อันตน เจียวไล้
มารีอา เซียมเจ็ง, คุณหมุยโจ่ย, คุณอึ้งสี, มารีอา รั้ง
เปโตร ใช้, อันตน จืออิ๋ว, โรซา มุ่ย, เปโตร ชัยดี
แมทธิว ดิมิทรี่, ลอเรนซ์ สรรเพชร, ปอล สุรพงษ์, ยอแซฟ ใช้
ฟรังซีสโก พะโยม, มาการิต้า สมบูรณ์, ปุลเครีอา สิริพร
คุณสุมาลี, เปาโล สุชาติ, มารีอา มักดาเลนา วลัยลักษณ์
คุณพุฒิพงษ์, ยอแซฟ วีรยุทธ,เบเนดิก ประยุทธ,เซซีลีอา เอื้อง
สุขสาราญ ครอบครัว วูวงศ์, มารีอา นิตยา(สุขภาพ), คุณสิรินทร์ทิพย์
ครอบครัว จันทร์เวช, ครอบครัว ตั้งศิริโรจน์, คุณสุทธิเกียรติ

สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 สมโภชปัสกา

