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18.30
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11
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ฉลองพระเยซูเจ้ าทรงประจักษ์ พระวรกายต่ อหน้ าอัครสาวก
อุทศิ แด่ ยอห์ นกุย อันนาฉลวย ยอห์ นบัปติสคมสัน ยอห์ นขวัญเรียม ยอห์ นบุญมี
เปาโลเพียร มารี อาอมร เรโอนาโดสุดใจ อันนาอารมณ์ ญาติพ่นี ้ องผู้ล่วงลับ
ยอแซฟขิม มารีอาพา มารีอาวันเพ็ญ ยอห์ นบัปติสยิ่วชอง มารีอาชิ่นซือ้
เปโตรลอม ยอแซฟเกียว ยอแซฟประเสริฐศักดิ์ ยอแซฟกาว ยอห์ นบัปติสสุเทพ
มารีอามักดาเลนาศร เปาโลหวาน ยอแซฟต้ อย สเตฟาโนเปี ยง เวโรนีกาฎีกา
ยอแซฟออน มารีอาราตรี ยออากิมใจ ลูชีอาตรา วิญญาณไฟชาระ
น.ซิกส์ โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี น.กาเยตาน พระสงฆ์
งดมิสซา
ระลึกถึง น.โดมินิก พระสงฆ์
งดมิสซา
น.เทเรซา เบเนติกตา แห่ งไม้ กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี
มิสซาโรงเรียน
ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุ กรและมรณสักขี
อุทศิ แด่ เปาโลชุ่น มารีอามักดาเลนาเล็ก มารีอาบุญเรือน อันนาอาภรณ์
ฟรังซิสเซเวียร์ สนั่น เปาโลแฉล้ ม อันนาเฉลียว มารีอาทิพย์ พร เกลเมนเตไม้
อันนากิมจุย ยอแซฟวิชัย มารีอาสมาน ฟิ ลิปฉัตร อันนามุ่ย มารีอาแสวง
เปาโลสินชัย เปาโลไพโรจน์ มารีอาพุฒซ้ อน ยอแซฟณรงค์ ยอแซฟวิจิตร
มารีอาเยาวภา เปาโลชวณิช มารีอาสุมล ยอห์ นบัปติสภิญโญ คามิลโลเอกสิทธิ์
เกลเมนเตสงวน(ครบ 15 ปี )
ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี
อุทศิ แด่ ยอห์ นบัปติสแป๊ว มารีอาเปาริ นทร์ คามิลโลมัน้ มารีอามณี อันนารั ตติยา
เปาโลโฝ อันนาค่ อก ยอแซฟไกร ยากอบสุดใจ มารีอาโด๋ ย มารีอานพรัตน์
ยอแซฟนที เซราฟิ มเสริ ม อันนาลาใย ยอแซฟพฤฒิพฒ
ั น เปโตรสุรินทร์ เปโตรโยย
เทเรซาสาอางค์ ยอแซฟนิมิต เปาโลชิต ยอแซฟบุญส่ ง ยอแซฟสมฤกษ์ ยอห์ นฮัว
มารีอาปวน ซีมอนมนัส เปาโลประสิทธิ์ อันนาจั๊ง ยอแซฟบู่ เปโตรคิม มารีอาเลือ้ ย
มารีอาเอียง มารี อาละออง มารีอาอมร เปาโลเพียร ยอแซฟสงคราม ยอห์ นบัปติส
วิโรจน์ มารีอาเกสร ญาติพ่ นี ้ องตระกูลแพทย์ รังสี วิญญาณไฟชาระ

สัปดาห์ ท่ ี 19 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ ท่ ี 12 สิงหาคม ค.ศ. 2018

อาทิตย์ ท่ ี 18 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิ งหาคม ค.ศ.2018 ( 8.00 น. )

พระวาจา
“กิจการของพระเจ้ าก็คอื ให้ ท่านทั้งหลายเชื่อใน
ผู้ที่พระองค์ทรงส่ งมา”
ยน 6:29

1. อาทิตย์ หน้ า คณะโฟโคลาเร ถวายเครื่องบูชา
2. ประกาศฉลองวัด พิธีมิสซา เวลา 10.30 น.
- วันเสาร์ ที่ 18 ส.ค.18 วัดแม่ พระรับเกียรติยกขึน้ สวรรค์
จ.สระแก้ว
3. วันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค.18 ขอเชิญพีน่ ้ องร่ วมถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์
ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนโครงการจัดดอกไม้ และเทียนในวัด
ประจาเดือนกรกฎาคม 2018
1. ครอบครัววานิชสรรพ์

2. ครู เล็ก/ครู แจ๋ ว
3. คุณสมชาย/คุณทองมวย สามสี
4. คุณบุญยิง่ /ครู สมวรรณ บัวทอง
5. คุณพรรณี มงคลศิริ
6. เปาโลเพียร/มารี อาอมร
7. คุณพัชราภา (พิม)
8. คุณเพ็ญพิสุทธิ์ (นุ่น)

1,000.- บาท
1,000.- บาท
1,000.- บาท
300.- บาท
300.- บาท
1,000.- บาท
300.- บาท
500.- บาท

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หลังมิสซามีดอกมะลิแจกให้
นาไปไหว้แม่
และในวันเดียวกันขอเชิญพีน่ ้ องทุกท่ านร่ วมมิสซาและรับพรคุณ
พ่อใหม่ คือคุณพ่ อยอห์ น บัปติสต์ ศิรวิชย์ มารีย์พฒ
ั นกิจ หรือ
คุณพ่ อบิว
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