วัดคำทอลิกอัครเทวดำมีคำแอล
168/9 หมู่ที่ 2
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 042-360593
http://www.nongbualamphu-catholic.org

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2554

สารจากคุณพ่อเจ้าอาวาส

คุณพ่อเจ้าอาวาส
ค.พ. แอนโทนี่ เลดึ๊ก, SVD
08-99414144

พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา 18.00 น.
วันอาทิตย์
เวลา 8.30 น.

ศีลอภัยบาป
ก่อนมิสซาวันอาทิตย์
เรียนทักษะชีวิต
เวลา 10.00 น.-11.00 น.

เรียนคาสอน
เตรียมรับศีลล้างบาป
และ
ศีลมหาสนิท
วันอาทิตย์
เวลา 11.00 น. - 12.00 น.
Mass
Monday-Saturday
6:00 PM
Sunday
8:30 AM
Monthly English
Mass
Last Saturday of
the month 6:00 PM

Reconciliation
Sunday
8:00 AM
and by appointment

ทุก ๆปีในเดือนพฤศจิกายน จะมีสองเหตุการณ์ที่พระ ศาสนจักรทาการ
เฉลิมฉลองนั่นคือ วันสมโภชนักบุญทั้งหลายและวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ เหตุผลที่
พระศาสนจักรทาการสมโภชนักบุญทั้งหลาย ก็เพราะในปีปฎิทนิ คาทอลิก
พระศาสนจักรจัดให้แต่ละวันเป็นวันสาคัญของนักบุญแต่ละองค์ สาหรับวัน
สมโภชนักบุญทั้งหลายตรงกับวันที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายนพระศาสนจักรได้
สมโภชนักบุญทั้งหมดที่อยู่บนสวรรค์ ขณะที่เราทราบประวัติเกี่ยวกับนักบุญ
หลายองค์และเราระลึกถึงท่านเหล่านั้น แต่ก็ยังมีนักบุญอีกหลายองค์ทเี่ รายังไม่ทราบประวัตขิ องท่าน
และยังไม่ได้รับเกียรติยกย่องอย่างเป็นทางการ ในวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เรามีความเชื่อว่านักบุญ
ทั้งหลายของพระเป็นเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เช่นเดียวกับเรา และพร้อมทีจ่ ะอธิษฐานภาวนาเพื่อเราเสมอ
สาหรับวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ นี่คือวันพิเศษ ในปีพิธีกรรมพระศาสนจักรได้จัดสรรวันที่ 2
พฤศจิกายน ให้เราได้ภาวนาเพื่อผู้ที่ล่วงลับ อาจจะมีคาถามว่า ทาไมต้องระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับ ไม่มี
ความจาเป็นทีจ่ ะภาวนาสาหรับผูท้ ี่สิ้นใจและบรรดาผู้ที่ได้รบั รางวัลขึ้นสวรรค์ การที่เรามีวันฉลองและ
วันระลึกถึงผู้ล่วงลับ เรามีความเชื่อว่าดวงวิญญาณที่สิ้นใจจะได้พบพระเป็นเจ้า แต่ดวงวิญญาณที่จะพบ
พระเป็นเจ้าได้นั้น จะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น ผู้ที่สิ้นใจในขณะทีย่ ังมีมลทินของบาปหรือยังไม่บริสุทธิ์
เขาจึงไม่สามารถเข้าพระอาณาจักรสวรรค์ได้ พวกเขาเหล่านั้นจึงต้องใช้โทษบาปของตนในสถานที่
เรียกว่า ไฟชาระ จะช้านานแล้วแต่สภาพวิญญาณของเขา เมื่อผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้ว พวกเขาจะได้เข้า
สู่พระอาณาจักรสวรรค์ได้
วันสาคัญของพระศาสนจักรในเดือนพฤศจิกายน เตือนใจเราแต่ละคนว่า เราทุกคนถูกเรียกร้อง
ให้มีบทบาทสาคัญในความรอดพ้นของบรรดาดวงวิญญาณคริสตชนญาติพี่น้องที่ล่วงลับ รวมทั้งดวง
วิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง คาภาวนาของเราจะช่วยส่งผลสาหรับดวงวิญญาณที่ล่วงลับในอนาคต ใน
ขณะเดียวกันเราก็เฉลิมฉลองความจริงที่ว่า บนสวรรค์นั้นมีนักบุญมากมาย ซึ่งพร้อมที่จะอธิษฐานเพื่อ
เราเสมอ เหมือนที่เราภาวนาเพื่อดวงวิญญาณในไฟชาระ นั่นคือวงจรแห่งความรักและความเป็นหนึ่ง
เดียวกันที่แสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงที่ลึกซึ้งระหว่างสิ่งสร้างทัง้ หลายทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน
ดังนั้น เราคงไม่ลืม ทีจ่ ะภาวนาเพื่อผู้ที่ล่วงลับไม่ใช่แค่ หนึ่งหรือสองวันเท่านัน้ แต่เราจะภาวนา
เพื่อผู้ที่ล่วงลับให้อธิษฐานภาวนาเพื่อเราด้วย วันฉลองนี้ เราเพียงเน้นให้เห็นถึงความชัดเจนในความ
เชื่อของเรา ส่งเสริมกิจศรัทธาเหล่านี้ เพื่อความรอดพ้นของจิตวิญญาณทั้งหลายและเพื่อจิตวิญญาณของ
เราเอง
บาทหลวงแอนโทนี่ เลดึ๊ก
เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล
คณะกรรมการสภาอภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล: นายรัตนกุล โพธิ -รองประธานกรรมการ *นางจิตรา หมั่นพลศรี
-รองประธานกรรมการ * นางไพบูลย์ แก่งมงคล และ นางสุภจิรา วิทยาภัทธ์ -งานด้านประชาสัมพันธ์
*นางสาวพรพรรณ อินทิแสน โพธิ -งานด้านยุติธรรมและสันติ *นายอาร์โน อากีลาร์ -ฝ่ายกิจกรรม
*นางสาวรัตติยา ลาผาย -ฝ่ายพิธีกรรม * บราเดอร์เดเมียน ลันเดอร์ส -ที่ปรึกษา
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ประมวลภาพกิจกรรมประจาเดือนตุลาคม 2011
เยีย่ มเยียนสัตบุรุษเขตเมืองเลยและ
หนองบัวลาภู
เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 วัดอัครเทวดามีคาแอล
หนองบัวลาภู มีโอกาสต้อนรับพระอัครสังฆราชโจวานนี
ดานีเนลโล ฯพณฯ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจา
ประเทศไทย ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเยี่ยมสังฆมณฑล
อุดรธานี โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย
พระสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษให้การต้อนรับ
ท่านได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับงานอภิบาลและงาน
เมตตาจิตของคณะนักบวชโดยเฉพาะคณะพระวจนาตถ์
ของพระเจ้าและคณะซิสเตอร์แห่งเมตตา
ธรรม หลังจากนั้นก็เยี่ยมชมสถานที่โดย
เริ่มจากมูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ วัด
บ้านเด็กคุณแม่เทเรซาและ ในช่วง
รับประทานอาหารเที่ยงคุณพ่อทีท่ างาน
อภิบาลในเขตเมืองเลยได้ขนึ้ กล่าว
รายงานความก้าวหน้าของงานอภิบาล
ให้ท่านได้รับทราบ

สวดสายประคา คือศูนย์กลางแห่งครอบครัว นารูป
พระแม่เยี่ยมบ้านสัตบุรุษวัดในโอกาสเดือนแม่พระ
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Letter from the pastor
Dear friends,
In the month of November, there are two occasions that the Church celebrates, which is All Saints
Day and All Souls Day. The reason we have All
Saints Day is because every day in the Church calendar has a saint day, but the Solemnity of All Saints is
when the Church honors all saints, known and unknown. While we have information about many
saints, and we honor them on specific days, there are
many unknown or unsung saints, who may have
been forgotten, or never been specifically honored.
On All Saints Day, we celebrate these saints of the
Lord, and ask for their prayers and intercessions. We
believe that the saints of God are just as alive as you
and I, and are constantly interceding on our behalf.
As for All Souls Day, it is a special day in the liturgical year that the Church sets aside to pray for the
dead. But why pray for the dead? There is no need to
pray for those who have died and gone straight to
heaven. The feast presumes that some who die are
imperfectly purified of their sinfulness, and while
assured to eventual benefits of eternal life, are barred
from immediate access to heaven. Instead, they are
held in purgatory where they are cleansed of their
sinfulness, and after an indeterminate time, are finally released to take their place in God’s Kingdom.
These two days, celebrated on November 1 and
November 2 remind us that each of us is called to
remember and pray for those who have gone before
us. We have an important role to play in the salvation
of the souls of our loved ones, as well as the souls of
those whom have been forgotten. Our prayers and
almsgiving have a direct impact on the fate of the
dead whose souls have not been able to take their
place in God’s throne. At the same time, we rejoice
in the fact that in heaven, there are numerous saints
who are applying their effort on our behalf, just as
we are praying for the souls in purgatory. It is a circle
of love and unity that expresses the deep connectedness of all of God’s creation both in heaven and on
earth.
At the same time, we must remember that it is not
just on these two feasts that we pray for the dead or
that we ask the saints to intercede on our behalf.
Rather, these feasts highlight our faith and encourage
us to take these actions everyday so that the salvation
of souls and that of our own soul is achieved.

ค่ายเยาวชนเวียดนาม
“ ดาเนินชีวิตด้วยความชืน่ ชมยินดี ”
เมื่อวันที่ 21 –23 ตุลาคม มีเยาวชนชาวเวียดนามจากสถานที่ต่างๆ
ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู
กิจกรรมครัง้ นี้เน้นให้ขอ้ คิดเกีย่ วกับการดาเนินชีวิตของเยาวชนใน
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับคาสอนของพระศาสนจักร การแข่งขันตอบ
คาถามในเรื่องของคาสอน กีฬาฮาเฮ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมี
คุณพ่อแอนโทนี่ เลดึ๊ก เป็นผูร้ ับผิดชอบในการจัดค่ายครัง้ นีแ้ ละได้รบั
เชิญคุณพ่อนาม โฮ ,SVD ร่วมเป็นวิทยากร จานวนเยาวชนทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม 50 คน

เยาวชนเวียดนามกล่าวความในใจ....
สวัสดีครับ ผมชือ่ ถัง เหงียน ขอเป็นตัวแทนของเยาวชนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน
เวียดนามในประเทศไทย ผมรูส้ ึกประทับใจและมีความยินดีที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้ให้การต้อนรับกลุ่มเยาวชนเวียดนามเป็นอย่างดี
ก่อนที่จะเริ่มการแบ่งปัน ผมขอขอบคุณคุณพ่อแอนโทนี่ เลดึ๊ก ที่ได้
เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดค่ายครั้งนี้ ขอบคุณบราเดอร์เดเมียนทีไ่ ด้ให้การ
อนุเคราะห์สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ กิจกรรมครัง้ นี้ ได้สาเร็จไปได้
ด้วยดี
ค่ายครัง้ นี้ มีเยาวชนจานวน 50 คนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนมา
จากสถานที่ต่างๆ เช่น นักศึกษาราชภัฎจังหวัดอุดรธานีและผู้ที่ใช้แรงงาน
ในต่างจังหวัด ทาให้ลดช่องว่างระหว่างนักศึกษาและผู้ที่ใช้แรงงาน ทุก
คนร่วมมือร่วมใจกันทาให้ค่ายครั้งนี้ มีความรัก ความเป็นหนึง่ เดียวกัน
ไม่แบ่งแยกชนชั้นที่เราสามารถสัมผัสได้ สิง่ ที่ผมภูมใิ จมากทีส่ ุด คือ ทุก
ครั้งที่เยาวชนชายมารวมกลุ่มก็จะมีการชกต่อยหรือทะเลาะวิวาทเป็น
ประจา แต่กิจกรรมครั้งนี้ทาให้ทกุ คนรักกันและ มีความเชื่อมากขึ้นใน
องค์พระคริสต์เจ้า พวกเราได้เรียนรู้จากวิทยากรรับเชิญ คือ คุณพ่อนาม
โฮ ที่เดินทางมาจากประเทศเวียดนาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ ความ
ไว้วางใจ และความรัก ผมหวังว่าในอนาคต ผมและเยาวชนชาวเวียดนาม
จะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมครั้งนีอ้ กี ผมหวังไว้เช่นนั้นครับ
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แผนอภิบาลวัดปี ค.ศ. 2011-2015
วัดอัครเทวดามีคาแอลได้จัดทาแผนอภิบาล
วัด ตามแผนอภิบาลของสังฆมณฑลอุดรธานี
ได้จัดทาแผนอภิบาล 10 แผน แต่ละแผนจะระบุ
กิจกรรมและวันที่จัดกิจกรรมอย่างชัดเจน โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มคริสตชนในวิถี
ชุมชนวัด กิจกรรมและโครงการที่จัดทาขึ้นเป็น
กิจกรรมต่อเนื่องจากแผนอภิบาลวัดในปีที่ผ่าน
มา จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของการ
อภิบาลครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี คริสตชน
กลุ่มพิเศษต่างๆและงานด้านการอบรม สารวัด
แต่ละเดือนจะนาเสนอแผนอภิบาลแต่ละแผนงาน เพื่อให้
สัตบุรุษและผู้อ่านทุกท่านได้รับทราบในแผนอภิบาลของ
วัด สารวัดประจาเดือนตุลาคม ขอนาเสนอ..

แผนงานที่ 10 การประสานสัมพันธ์
“ แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะหลาย
ส่วน อวัยวะต่างๆ เหล่านี้แม้จะมีหลายส่วนก็ร่วมเป็น
ร่างกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจ้าก็ฉันนั้น ท่านทั้งหลาย
เป็นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะ
ของพระกายนั้น ” ( 1 คร 12:12,27 )
ร่างกายมนุษย์รวมอวัยวะหลายส่วนให้เป็นหนึ่ง
เดียวกันฉันใด พระคริสตเจ้าก็ทรงนาคริสตชนทุกคนเข้ามา
เป็นหนึ่งเดียวกันในพระวรกายของพระองค์ฉันนั้น และ
ดังนี้พระคริสตเจ้าทรงเป็นที่มาของเอกภาพในพระศาสน
จักรพระคริสตเจ้าทรงเป็นที่มาของเอกภาพในพระศาสน
จักร
1.คริสตชนทุกฐานะชีวิตต้องเข้าใจอย่างแท้จริงถึง
ความหมายการเป็นพระศาสนจักรหนึ่งเดียวแห่งพระกาย
ทิพย์ของพระคริสตเจ้า จึงจาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
สื่อสารและการมีส่วนร่วม โดยเน้นหลักการ 3 ประการ คือ
การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การทางานเป็นองค์รวม
และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

1. เจ้าอาวาสวัด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจาวัดเป็นผู้
ประสานงานกับสภาอภิบาลวัดเกี่ยวกับกิจกรรมของวัด
โครงการ งบประมาณต่างๆ นอกจากนี้ ก็มีการติดต่อ
ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน ร้านค้าและองค์กรต่าง ๆ
2. มีการจัดเก็บข้อมูล สรุปรายงานผล และ
ประชาสัมพันธ์ให้สัตบุรุษรับทราบถึงการดาเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
3. จัดเก็บงานด้านสารบัญ เอกสารต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อ
สะดวกในการค้นหาข้อมูล ด้านอภิบาล สาหรับคุณพ่อ
เจ้าอาวาสที่จะมารับหน้าที่ในอนาคตต่อไป
สารวัดฉบับนี้ เป็นสารวัดฉบับสุดท้ายในการ
นาเสนอแผนอภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล
หนองบัวลาภู การดาเนินงานด้านอภิบาล ได้จัดกิจกรรม
ตามแผนอภิบาล เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะสรุปการจัดทา
กิจกรรมเป็นรูปเล่มและประมวลภาพผ่านทาง
http://www.nongbualamphu-catholic.org
http://stmichaelnongbualamphu.blogspot.com
www. Facebook.com/stmichaelnongbualamphu
ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชม และติดตามกิจกรรมของ
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู โดยผ่านทางสื่อ
เทคโนโลยีที่ได้นาเสนอ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2554 ห น้ า 5

วันสมโภชนักบุญทั้งหลายและวันระลึกถึงผู้ลว่ งลับ
วันสมโภชนักบุญทั้งหลายและวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ อาจกล่าวได้ว่า สองวันนี้เป็นวันพิเศษในรอบปี เหตุ
ไฉนจึงกล่าวเช่นนั้น ทั้งสองวันมีความสาคัญอย่างไร ในหน้าพิธีกรรมของสารวัดเดือนพฤศจิกายน ขอเผยแพร่พระโอวาทของสมเด็จพระ
สันตะปาปาที่ให้ข้อคิดในวันสมโภชนักบุญทั้งหลายว่า " ทุกคนถูกเรียกให้มาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ 1 พฤศจิกายน " / 2 พฤศจิกายน
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงประทานข้อคิดสะกิดใจเนื่องในโอกาสวัน
สมโภชนักบุญทั้งหลายด้วยการเน้นย้าว่า ความศักดิ์สิทธิ์มิได้เป็นสิทธิพิเศษที่สงวนไว้ให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น แต่ความศักดิ์สิทธิค์ อื คาถามที่
พระมอบให้ทุกคนได้ตอบว่าจะดาเนินชีวิตเช่นนัน้ หรือไม่ โดยพระองค์ตรัสเรื่องดังกล่าว ในระหว่างการนาสวดภาวนาเทวทูตถือสาร เมื่อ
ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน ในปีค.ศ. 2007
"ในช่วงแรกๆที่พระศาสนจักรได้รับการก่อตั้งขึ้น คริสตชนทุกคนต่างได้รับการเรียกให้มาเป็นนักบุญ พวกเขาได้รับความศักดิส์ ิทธิ์มา
ตั้งแต่เกิดด้วยศีลล้างบาปซึง่ ได้ผูกเราเข้ากับพระเยซูและพระธรรมล้าลึกปาสกาของพระองค์ แต่กระนั้นก็ดี การจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือนักบุญ
เราจาเป็นต้องดาเนินชีวิตอย่างสนิทสัมพันธ์กับพระองค์"
"บางครั้ง เรานึกไปเองว่า ความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่สงวนไว้ให้กับผู้ที่ได้รับเลือกสรรบางคน แต่ในความเป็นจริง การดาเนินชีวติ เป็นผู้
ศักดิ์สิทธิ์คือหน้าทีข่ องคริสตชนและของมนุษย์ทุกคน ดั่งจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสที่ว่า มนุษย์ทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้
ศักดิ์สิทธิ์ ในวันสุดท้ายหรือวันพิพากษา อาณาจักรของพระเจ้าจะประกอบไปด้วยผู้ดาเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กๆและดาเนินชีวิตเหมือนกับ
พระองค์" พระสันตะปาปา ทรงย้าชัดเจน
จากนั้น พระสันตะปาปาทรงชื่นชมความหลักแหลมของพระศาสนจักรทีจ่ ัดให้วันสมโภชนักบุญทั้งหลายและวันภาวนาอุทิศแด่ผู้
ล่วงลับอยู่ติดกัน พร้อมกันนี้ พระองค์ยังสนับสนุนให้คริสตังทุกคนร่วมกันสวดภาวนาขอบคุณพระที่ประทานให้นักบุญทั้งหลาย ได้มีชีวิตอยู่
และเป็นแบบอย่างแก่เรา นอกจากนี้ เรายังต้องสวดภาวนาเพื่อดวงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกคนอีกด้วย
"ด้วยปรีชาญาณของพระศาสนจักรที่ได้จัดวางให้วันสมโภชนักบุญทั้งหลายอยู่ติดกับวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ดังนั้น คาภาวนา
ของเราทุกคนที่สรรเสริญพระเจ้าและท่านนักบุญเหล่านั้น ยังได้ร่วมเป็นคาภาวนาให้กับผู้ล่วงลับที่ได้จากโลกนี้ก่อนเรา เพื่อเข้ารับชีวติ
นิรันดร"
"ผู้ที่เป็นศูนย์กลางของบรรดานักบุญทั้งหลายก็คือแม่พระ ซึ่งเปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตนและสูงส่งกว่าสิ่งสร้างทั้งมวล ขอให้เรา

มอบตัวเราไว้ในอารักขาของแม่พระ และเมื่อนั้น เราจะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งบนหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน" พระ
สันตะปาปา ตรัสปิดท้าย
วันระลึกถึงผู้ล่วงลับ เรามักจะคิดถึงบรรพบุรุษ และผูท้ ี่เรารักใคร่นับถือซึ่งตายหรือล่วงลับไปแล้วซึ่งรวมกันแล้วมีจานวนมหาศาล
นับไม่ถ้วน เราเชื่อว่าบรรดาท่านเหล่านั้นได้บรรลุความรอดโดยอยู่ในสวรรค์แน่นอนแล้ว หรือได้บรรลุความรอดโดยยังต้องติดค้างชาระตน
อยู่ ณ แห่งหนใด การราลึกถึงผู้ตาย หรือผู้ล่วงลับจึงเน้นไปในลักษณะอุทิศกุศลกรรมต่างๆ ทีต่ ั้งใจกระทา เพื่อเป็นการไถ่โทษให้แก่ทา่ น
เหล่านั้นจะได้บรรลุถึงความรอดในสวรรค์อย่างแน่นอนต่อไป ส่วนการขอศีล ขอพรจากท่าน ก็สามารถกระทาได้เช่นเดียวกับ “ศรัทธาต่อ
วิญญาณในไฟชาระ” ที่ยังนิยม และส่งเสริมให้กระทากันอยู่ในปัจจุบันทั้งหลาย ในวันราลึกถึงผู้ล่วงลับ ก็จะมีพิธีมิสซาพิเศษและพิธเี สก
สุสาน เปิดโอกาสให้บรรดาคริสตชนได้คืนสู้เหย้า มาร่วมพิธีมิสซาพิเศษและเสกสุสานกันอย่างคับคั่ง อุทศิ แก่บรรพบุรษุ ญาติสนิท มิตร
สหาย ซึ่งเชื่อว่าในสวรรค์ก็คงจะมีการฉลองสมโภชอย่างใหญ่โตไม่แพ้กัน สิ่งสาคัญก็คือ อย่ากระทาเพียงเพราะเป็นเทศกาล หรือเป็นธรรม
เนียม แต่ให้ออกมาจากใจจริง ใจรัก และใจศรัทธา จึงจะเกิดผลตามเป้าประสงค์ของพระศาสนจักร

วัดอัครเทวดามีคาแอล
ตู้ ป.ณ. 19 อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู 39000

รายการวิทยุคาทอลิก

ประชาสัมพันธ์
1.เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนพิเศษในการระลึกถึงผู้ล่วงลับ ในโอกาส
นี้คุณพ่อเจ้าอาวาสจะถวายพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันสาหรับดวงวิญญาณ
ที่สัตบุรุษขอมิสซาตลอดเดือนพฤศจิกายน
2. เชิญรับฟังและเข้าชมงานอภิบาลของวัดอัครเทวดามีคาแอล
หนองบัวลาภู ผ่านทาง

ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังรายการวิทยุ สื่อนาความรัก
ผลิตโดย...วัดคาทอลิกอัครเทวดามีคาแอล จ. หนองบัวลาภู
แผนผังรายการวิทยุ
1.รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ ออกอากาศ วันอาทิตย์ วันพุธ
วันศุกร์
http://www.nongbualamphu-catholic.org
http://stmichaelnongbualamphu.blogspot.com
2.รายการสื่อนาความรัก ออกอากาศวันจันทร์ วันพฤหัสบดี
www. Facebook.com/stmichael.nongbualamphu
วันเสาร์
รายการวิทยุสื่อนาความรัก ทุกวัน เวลา 18.00 น - 19.00 น.
3. รายการห้องรับแขก ออกอากาศ วันอังคาร
คลื่น FM. 101.50 Mhz. สถานีวิทยุ Public Radio
ทุกวัน เวลา 18.00 น - 19.00 น. คลื่น FM. 101.50 Mhz.
3.ฉลองวัดประจาปีและเสกศาลาเออเยน เคอ มาเชอโนด์ วัดพระคริสตเจ้า
สถานีวิทยุ Public Radio
กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อาเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันเสาร์ ที่ 12
หมายเหตุ รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบและรายการ
พฤศจิกายน 2554 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราช ห้องรับแขก นามาออกอากาศเพิม่ เติม ผลิตโดย สื่อมวลชน
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
คาทอลิกแห่งประเทศไทย

วัน เดือน ปี

เล่นดนตรี

6 พ.ย. 2011 ครูแหม่ม

ก่อเพลง/
บทนา
เมย์

อ่านบทอ่าน
เปิ้ล / แตน

13 พ.ย. 2011

ครูแหม่ม

ส้ม

แตน / เปิ้ล

20 พ.ย. 2011

ครูแหม่ม

เปิ้ล

แตน / ส้ม

27 พ.ย. 2011

ครูแหม่ม

เปิ้ล

แตน /ออย

ผู้ช่วย
มิสซา
เยาวชน
เวียดนาม
เบนซ์ +โย
ก๊อต +
เบนซ์
เยาวชน
เวียดนาม

สวดสายประคาต้น เดือน
พฤศจิกายน
วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2011
เวลา 18.00 น.
เงินถุงทาน เดือนตุลาคม / October collection
2 ต.ค. 54 425 บาท
9 ต.ค.54 335 บาท
16 ต.ค. 54 1,494 บาท 23 ต.ค.54 635 บาท
30 ต.ค.54 572 บาท

