สัปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
อุทศิ แด่ ยอห์ น กุย, อันนา ฉลวย, ยอห์ น บัปติสต์ คมสัน, ยอห์ น ขวัญเรี ยม,
ยอห์ น บุญมี, เปาโล เพียร, มารี อา อมร, เรโอนาโด สุดใจ, อันนา อารมณ์ ,
วิญญาณไฟชาระ
สัปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
อุทศิ แด่ ยอแซฟ เกียว, ยอแซฟ ประเสริฐศักดิ์, ยอแซฟ กาว, ยอห์ นบัปติส สุเทพ,
อังคาร มารี อามักดาเลนา ศร, เปาโล หวาน, ยอแซฟ ต้ อย, สเตฟาโน เปี ยง, เวโรนีกา ฎีกา,
16 ยอแซฟ ออน, มารี อา ราตรี , ยออากิม ใจ, ลูชีอา ตรา, ยอแซฟ วิจติ ร, มารี อา เยาวภา,
เปาโล ชวณิช, เปโตร ชูชาติ, ซีมอน วิชัย, มารี อามักดาเลนา สารอง, โอลิมเปี ย กลอย,
อันนา ตลิน, ยอห์ น บัปติสต์ ฉลองชัย, ยอห์ น บัปติสต์ เบ๋ , ลูชีอา ฮ้ อง,
วิญญาณไฟชาระ
น.ปาตริก พระสังฆราช
อุทศิ แด่ ยอห์ น บัปติสต์ แป๊ว, มารี อา เปารินทร์ , คามิลโล มัน้ , มารี อา มณี,
พุธ
อันนา รั ตติยา, เปโตร ลอม, อันนา ลาดวน, อันตน ตน, มารี อา เซียะ, ยอแซฟ ชลิต,
17
ยอห์ น บัปติสต์ เม่ งฮะ, มารี อา นา้ , อันนา เชย, ยอแซฟ เรี ยง, มารี อา วันนา,
ยอห์ น มงคล, เปโตร จารู ญ, มารี อา มณี, เปาโล โฝ, อันนา ค่ อก, ยอแซฟ ไกร,
ยากอบ สุดใจ, มารีอา โด๋ ย, ฟรังซิสโก โมรา, มารีอา ละมัย, วิญญาณไฟชาระ
น.ซีริล แห่ งเยรู ซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญ์ แห่ งพระศาสนจักร
พฤหัสฯ
มิสซานักเรี ยน : ขอพระพรสาหรั บบรรดาเด็กๆ และเยาวชนในเขตวัดและ
18 ในโรงเรี ยนของเรา
สมโภชน.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารี ย์พรหมจารี องค์ อุปถัมภกอันดับรองของ
ศุกร์ ประเทศไทย
19 อุทศิ แด่ เปาโล ชุ่น, มารี อา มักดาเลนา เล็ก, มารี อา บุญเรือน, อันนา อาภรณ์ ,
ฟิ ลิป ฉัตร, อันนา มุ่ย, มารี อา แสวง, มารี อา พุฒซ้ อน, มารี อา ประนอม,
ยอแซฟ ขิม, มารี อา พา, มารีอา ชิ่นซือ้ , ยอห์ น บัปติสต์ ยิ่วชอง, มารี อา วันเพ็ญ
สัปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
อุทศิ แด่ เซราฟิ ม เสริม, อันนา ลาไย, ยอแซฟ พฤฒิพัฒน, เปโตร สุรินทร์ ,
เสาร์ เปโตร โยย, เทเรซา สาอาง, ยอแซฟ นิมิต, เปาโล ชิต, ยอแซฟ บุญส่ ง,
20 ยอแซฟ สมฤกษ์ , ยอแซฟ ธีรรั ฐ, เทเรซา หลัน, นายยม, ยอแซฟ ชูชีพ, มารี อา วิไล,
ยอแซฟ ขิม, มารี อา พา, โยอันนา ปอ, ยอห์ น ฮัว, มารี อา ปวน, ซีมอน มนัส,
เทเรซา สารวม, อันนา ประภา, ยากอบ ข้ อง, เอลิซาเบท นวล, เอลิซาเบท กู้เกียรติ,
ยอแซฟ สมศักดิ์, วิญญาณไฟชาระ
จันทร์
15

อาทิตย์ ท่ ี 5 เทศกาลมหาพรต วันอาทิตย์ ท่ ี 21 มีนาคม ค.ศ. 2021

อาทิตย์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2021

พระวาจา
“เพือ่ ทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ พนิ าศ แต่ จะมีชีวติ นิรันดร”
ยน 3:16

1. อาทิตย์หน้า สภาอภิบาล ถวายเครื่ องบูชา
2. ประกาศฉลองวัด
- วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม วันเสาร์ที่ 20 มี.ค.21 พิธีมิสซา
เวลา 10.30 น.
- วัดแม่พระรับสาร ตราด วันเสาร์ที่ 27 มี.ค.21 พิธีมิสซาเวลา
8.30 น. คุณพ่ออานนท์ ตันชัย ประธานในพิธี
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