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พระนางมารีย์พรหมจารี แห่ งภูเขาคาร์ แมล
งดมิสซา
สัปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
งดมิสซา
สัปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
อุทศิ แด่ ยอห์ นกุย อันนาฉลวย ยอห์ นบัปติสคมสัน ยอห์ นขวัญเรียม ยอห์ นบุญมี
เปาโลเพียร มารี อาอมร เรโอนาโดสุดใจ อันนาอารมณ์ ญาติพ่นี ้ องผู้ล่วงลับ
ยอแซฟขิม มารีอาพา มารีอาวันเพ็ญ ยอห์ นบัปติสยิ่วชอง มารีอาชิ่นซือ้
ยอห์ นบัปติสแป๊ว มารี อาเปารินทร์ คามิลโลมัน้ มารีอามณี อันนารัตติยา
เปาโลโฝ อันนาค่ อก ยอแซฟไกร ยากอบสุดใจ มารีอาโด๋ ย มารีอานพรัตน์
ยอแซฟนที อันตนตน มารีอาเซียะ เปโตรลอม อันนาลาดวน วิญญาณไฟชาระ
สัปดาห์ ท่ี 15 เทศกาลธรรมดา
มิสซาโรงเรียน
น.อโพลินาริ ส พระสังฆราชและมรณสักขี
อุทศิ แด่ ยอแซฟเกียว ยอแซฟประเสริฐศักดิ์ ยอแซฟกาว ยอห์ นบัปติสสุเทพ
มารีอามักดาเลนาศร เปาโลหวาน ยอแซฟต้ อย สเตฟาโนเปี ยง เวโรนีกาฎีกา
ยอแซฟออน มารีอาราตรี ยออากิมใจ ลูชีอาตรา ยอแซฟวิจิตร มารีอาเยาวภา
เปาโลชวณิชเปาโลชุ่น มารีอามักดาเลนาเล็ก มารี อาบุญเรื อน อันนาอาภรณ์
ฟรังซิสเซเวียร์ สนั่น เปาโลแฉล้ ม อันนาเฉลียว มารีอาทิพย์ พร เกลเมนเตไม้
อันนากิมจุย ยอแซฟวิชัย มารีอาสมาน ฟิ ลิปฉัตร อันนามุ่ย มารีอาแสวง
เปาโลสินชัย เปาโลไพโรจน์ มารีอาพุฒซ้ อน ยอแซฟณรงค์ ดอมินิโกไท้ ฟุก
มารีอาเซียะ ซีมอนซีมอน เทเรซาลอนดอน อันนาลาดวน ยอแซฟหอม
อันนาลาวัลย์ วิญญาณไฟชาระ
น.ลอเรนซ์ แห่ งบรินดิซี พระสงฆ์ และนั กปราชญ์
อุทศิ แด่ เซราฟิ มเสริ ม อันนาลาใย ยอแซฟพฤฒิพฒ
ั น เปโตรสุรินทร์ เปโตรโยย
เทเรซาสาอางค์ ยอแซฟนิมิต เปาโลชิต ยอแซฟบุญส่ ง ยอแซฟสมฤกษ์
ยากอบข้ อง เอลิซาเบทนวล เอลิซาเบทกู้เกียรติ ยอแซฟสมศักดิ์ ยอแซฟพัลลภ
ยอแซฟน้ องไมค์ ยอห์ นฮัว มารีอาปวน ซีมอนมนัส เปาโลสันติ เปาโลประสิทธิ์
อันนาจั๊ง ยอแซฟบู่ มารี อาโซเถว มารีอาชุนฟ้า ยอแซฟแจ้ ว มารีอาโหมด
มารีอาแพ อันนากิมซัว ซีมอนซีมอน เทเรซาลอนดอน ยอแซฟหอม
อันนาลาวัลย์ วิญญาณไฟชาระ

สัปดาห์ ท่ ี 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ ท่ ี 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2018

อาทิตย์ ท่ ี 15 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ.2018 ( 8.00 น. )

พระวาจา
“บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศน์ สอนคนทั้งหลายให้ กลับใจ
ขับไล่ปีศาจจานวนมาก เจิมนา้ มันผู้เจ็บป่ วยหลายคน”
มก 6:12-13

1. อาทิตย์ หน้ า กลุ่มผู้สูงอายุ ถวายเครื่องบูชา
2. ประกาศฉลองวัด พิธีมิสซา เวลา 10.30 น.
- วันเสาร์ ที่ 28 ก.ค.18 วัด น.อันนา สระไม้ แดง จ.ฉะเชิงเทรา
3. หลังมิสซาวันนี้ ขอเชิญพีน่ ้ องทุกท่ าน เข้ าร่ วมทาวิถีชุมชนวัดที่
ห้ องประชุ มหลังวัด
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