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อุทศิ แด่ ยอห์ นกุย อันนาฉลวย ยอห์ นบัปติสคมสัน ยอห์ นขวัญเรียม ยอห์ นบุญมี
เปาโลเพียร มารี อาอมร เรโอนาโดสุดใจ อันนาอารมณ์ ญาติพ่นี ้ องผู้ล่วงลับ
ยอแซฟขิม มารีอาพา มารีอาวันเพ็ญ ยอห์ นบัปติสยิ่วชอง มารีอาชิ่นซือ้
มีคาแอลโว วิญญาณไฟชาระ
น.ฟี เดลิส แห่ งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์ และมรณสักขี
อุทศิ แด่ ยอแซฟเกียว ยอแซฟประเสริฐศักดิ์ ยอแซฟกาว ยอห์ นบัปติสสุเทพ
มารีอามักดาเลนาศร เปาโลหวาน ยอแซฟต้ อย สเตฟาโนเปี ยง เวโรนีกาฎีกา
ยอแซฟออน มารีอาราตรี ยออากิมใจ ลูชีอาตรา ยอแซฟวิจิตร มารีอาเยาวภา
เปาโลชวณิช ยอแซฟณรงค์ (ครบ 1 ปี ) วิญญาณไฟชาระ
ฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์ พระวรสาร
อุทศิ แด่ ยอห์ นบัปติสแป๊ว มารีอาเปาริ นทร์ คามิลโลมัน้ มารีอามณี อันนารั ตติยา
เปาโลโฝ อันนาค่ อก ยอแซฟไกร ยากอบสุดใจ มารีอาโด๋ ย มารีอานพรัตน์
ยอแซฟนที เปโตรลอม อันตนตน มารีอาเซียะ อันนาลาดวน วิญญาณไฟชาระ
สุขสาราญ (ตู้ทาน)
สัปดาห์ ที่ 4 เทศกาลปั สกา
มิสซาโรงเรียน
สัปดาห์ ท่ี 4 เทศกาลปั สกา
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 เซราฟิ มเสริ ม อันนาลาใย
ยอแซฟพฤฒิพัฒน เปโตรสุรินทร์ เปโตรโยย ยอแซฟนิมิต เปาโลชิต
ยอแซฟบุญส่ ง ยอแซฟสมฤกษ์ ยากอบข้ อง เอลิซาเบทนวล เอลิซาเบทกู้เกียรติ
ยอแซฟสมศักดิ์ ยอแซฟพัลลภ ยอแซฟน้ องไมค์ ยอห์ นฮัว มารีอาปวน
ซีมอนมนัส วิญญาณไฟชาระ(ตู้ทาน)
น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์ และมรณสักขี น.หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ ต
พระสงฆ์
วันฉลองวัด งดมิสซาค่า

อาทิตย์ ท่ ี 5 เทศกาลปั สกา วันอาทิตย์ ท่ ี 29 เมษายน ค.ศ. 2018

อาทิตย์ ท่ ี 4 เทศกาลปั สกา
วันอาทิตย์ ท่ ี 22 เมษายน ค.ศ.2018

พระวาจา
“เราเป็ นผู้เลีย้ งแกะที่ดี ผู้เลีย้ งแกะย่ อม
สละชีวติ เพือ่ แกะของตน”
ยน 10:11

1. อาทิตย์หน้า กลุ่มส่ งเสริ มชี วิตครอบครัวและเยาวชน
ถวายเครื่ องบูชา
2. วันพฤหัสที่ 26 เม.ย.18 ขอเชิ ญชวนพี่นอ้ งมาช่วยกันทาความ
สะอาดวัด เพือ่ เตรี ยมงานฉลองวัด
3. วันศุกร์ที่ 27 เม.ย.18 ตรี วารเตรี ยมฉลองวัด วันที่ 3 พิธีมิสซาเวลา
19.00 น.โดยคุณพ่ออานุภาพ วงษ์แก้ว หลังมิสซามีแห่ เทิดเกียรติ
นักบุญยอแซฟ
4. วันเสาร์ที่ 28 เม.ย.18 ฉลองวัด น.ยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่
พิธีมิสซาเวลา 10.30 น.ประธานในพิธี คุณพ่อประธาน ตันเจริ ญ
5. ขอเชิ ญพี่นอ้ งร่ วมสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมหอระฆังของวัด

ซึ่ งเก่าและชารุ ดในบางส่วน ได้ที่พานกลางวัด
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