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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

สารจากคุณพ่อเจ้าอาวาส
พี่น้องที่รัก ก่อนงานฉลองวัด
ประจาปี ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับช่าง
ตัดผมซึ่งเป็นช่างประจา ผมได้ทราบ
ข่าวพยากรณ์อากาศจากช่างตัดผมว่า
จะมีฝนตกตลอดเดือนกันยายน เมื่อ
ได้ยินข่าวนี้ ก็รู้สึกกังวลใจเล็กน้อย เพราะงานฉลองวัด กาลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24
กันยายน และสิ่งที่ช่างตัดผมได้พูดก็เป็นจริง ตลอดสัปดาห์ก่อนจะถึงวันฉลองวัด ไม่มีวัน
ไหนที่พื้นดินจะไม่เปียกชุ่มไปด้วยน้าฝน ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง แต่เมื่อถึงวันฉลองวัด
ท้องฟ้ากลับแจ่มใส พระอาทิตย์ส่องแสงยามเช้า ไม่มีหยดน้าฝนให้เห็นแม้แต่หยดเดียว
ชุมชนวัดเล็กๆของเรา ได้รับเกียรติต้อนรับแขกจากสังฆมณฑลอุดรธานี และสังฆ
มณฑลอื่นๆ รวมทั้งจากกรุงเทพด้วย หนึ่งครั้งในรอบปี ที่ชุมชนเล็กของเราได้พัฒนาและ
เติบโตขึ้น มีคนจานวนมากมายมาร่วมงานฉลองวัด ฉลองความเชื่อคาทอลิกกับเรา
คาให้โอวาทตอนท้ายในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้ายอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู เป็นวัดอินเตอร์ เพราะในงานฉลอง
วัด ทุกคนได้มองเห็นถึงความหลากหลายซึ่งสะท้อนองค์ประกอบของชุมชนวัด เป็นชุมชน
ที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรม ชนชาติ ภาษาต่างๆ มีแขกคนหนึ่งที่มาร่วมงานฉลองวัด ได้
พูดว่า ช่วงที่รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ได้ยินคนพูดภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอินเดีย
ภาษาอังกฤษ ภาษาตากาล๊อก ภาษาอีสาน ภาษาไทยกลาง ภาษาเวียดนาม ในท่ามกลาง
บรรยากาศที่น่ายินดีมาก ทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
เราเป็นชุมชนที่อินเตอร์จริงๆ เราสะท้อนส่วนเล็กๆของพระศาสนจักร
สากล พระศาสนจักรที่จะต้อนรับคนจากทุกวัฒนธรรม ทุกสถานะ คนที่ได้มาร่วมฉลองวัด
ได้เห็น ได้สัมผัสถึงสิ่งนี้ และมีความชื่นชมในเอกลักษณ์ของวัดเรา
ความคาดหวังของผม คือ ชุมชนวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู จะเป็น
สถานที่แห่งความหลากหลายต่อไป และจะยืนยันถึงสิ่งทีน่ ักบุญเปาโลได้กล่าวว่า
“ ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่มีทาสหรือไทย ไม่มีชายหรือหญิงอีกต่อไปเพราะท่านทุก
คนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเยซู ” กท3:28

Reconciliation
Sunday
8:00 AM
and by appointment

บาทหลวงแอนโทนี่ เลดึ๊ก
เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล
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ประมวลภาพงานฉลองวัด 24 กันยายน 2011
.....พระอาทิตย์ส่องแสงยามเช้า สู่รุ่งอรุณวันใหม่....
เช้าวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 คุณพ่อแอนโทนี่ เลดึ๊ก เจ้าอาวาส สภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล นักเรียนคาสอน
เยาวชน ให้การต้อนรับสัตบุรุษที่เดินทางมาร่วมฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอลกันอย่างล้นหลาม เพื่อมาร่วมฉลองกลุ่มคริสต
ชนท้องถิ่นที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ฉลองความภาคภูมิใจในชีวิตคริสตชน และขอบคุณพระเป็นเจ้าที่เรียกเรามาเป็นลูกของ
พระองค์ ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู
เวลา 10.00 น. พระคุณเจ้ายอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี เดินทางมาถึงวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่ามกลางการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น พระคุณเจ้าพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นก็รับชมการแสดง 4 รายการที่เรานาเสนอจากเด็กนักเรียนคา
สอน เยาวชนไทย เยาวชนเวียดนาม และครูชาวฟิลิปปินส์ จังหวัดขอนแก่น ก็มาร่วมแสดงพร้อมกับชาวเรา ท่ามกลาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมที่มาร่วมฉลองวัดในวันนี้
เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ บรรยากาศตลอดวัน เต็มเปี่ยมไปด้วยไออุ่น พระพร พระหรรษทาน ที่หลั่งไหลมาสู่
ชาวเราทุกคน..
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เปิ้ลก็ได้เห็นตู้ใบนั้นอีกครั้งหนึ่ง คาทอลิกเขาเรียกกันว่า ตู้
ศีลมหาสนิท อัศจรรย์ใจมากทีเดียว เปิ้ลได้เข้าโบสถ์ ทุกวัน
อาทิตย์ ได้เรียนคาสอน เปิ้ลมีโอกาสได้เป็นดีเจร่วมกับครู
สารวัดฉบับนี้ มีเรื่องราวจากน้องเยาวชนคนหนึ่ง แหม่มในการจัดรายการวิทยุ สื่อนาความรัก ในคลื่น Fm.
ที่มีความร้อนรนในการร่วมทากิจกรรมวัด ไม่ว่ากิจกรรม 101.50 Mhz เท่าที่โอกาสจะอานวย เปิ้ลมีความสุขมากค่ะ ได้
นั้นจะออกแรงมาก
เรียนทักษะชีวิตสู่
น้อยแค่ไหน น้อง
สังคมอย่างมีสุข จาก
เยาวชนคนนี้ ขอสู้
การเรียนคาสอนก็ได้
ตายค่ะ ...สู้โว๊ย
เลื่อนขั้นเป็นคนอ่าน
สวัสดีค่ะ .....
บทอ่าน มีโอกาสช่วย
เปิ้ลค่ะเป็นสัตบุรษ
พิธีกรรมต่างๆ เปิ้ลมี
วัดอัครเทวดามีคา
ความสุขที่ได้เข้ามา
แอลคนหนึ่งในวัด
ช่วยงานในวัดของเรา
หลังคาสีแดง เปิ้ล
เมื่อถึงมื้อเที่ยงของ
เป็นคนมีประวัติค่ะ
วันอาทิตย์ เปิ้ลได้
อะอะอ่าอย่าพึ่งตกใจค่ะ ที่เปิ้ลพูดเช่นนั้นก็เพราะว่า จะเล่า ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับ น้องๆพี่ๆสัตบุรุษของวัดที่
ประวัติความเป็นมาของตนเอง ให้พี่น้องได้อ่านค่ะ ก่อน มาร่วมกิจกรรม เปิ้ลรู้สึกว่าในวัดของเรามีความเป็นกันเอง
หน้านี้เปิ้ลเป็นคน จ.กาญจนบุรี และนับถือศาสนาพุทธซึ่ง มากและสิ่งที่เปิ้ลได้รับก็ คือ ความรัก ความอบอุ่น ความ
ไม่ได้เป็นคาทอลิกมาก่อนด้วยเหตุบังเอิญหรือกระแสเรียก สนุกสนานในหมู่คณะ ที่เห็นอย่างชัดเจน ในวัดของเราเป็น
ของพระเป็นเจ้าก็มิทราบทาให้เปิ้ลได้มาเข้าโบสถ์ครั้งแรก ช่วงเวลาที่มีความสุข เหมือนครอบครัวเล็กๆ ซึ่งเมื่ออยู่
ที่ จ.หนองบัวลาภู 2 เดือนก่อนที่เปิ้ลจะมาอยู่ จ.
รวมกันทาให้เกิดความสามัคคีความอบอุ่นเป็นพี่เป็นน้องกัน
หนองบัวลาภู เปิ้ลได้ฝันแปลกๆและเป็นครั้งแรกที่เปิ้ลฝัน เปิ้ลมีความรู้สึกว่าพระเป็นเจ้าทรงเรียกเปิ้ลมาที่นี่และก็ได้รู้ถึง
เช่นนี้ เปิ้ลฝันเห็นตู้ใบเล็กๆ 1ใบ มีขนาด 4 เหลี่ยมมีแสงไฟ ความฝันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่พระองค์ทรงบันดาลให้เปิ้ลมาถึง
ออกมารอบๆ ตู้นั้น ซึ่งเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเปิ้ล จุดนีแ้ ละเป็นโอกาสทีด่ ที ่ีเปิล้ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์
ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนัก แต่เมื่อเปิ้ลมาอยู่ที่ จ.หนองบัวลาภู
ส่วนตัวของตนเองให้พี่น้องสัตบุรุษได้รับรู้ ถึงการ
เปลี่ยนแปลง จากวันแรก จนถึงปัจจุบัน ต่อจากนี้ไป เปิ้ล
สัญญาว่าจะสวดภาวนาให้ทุกคน และหวังว่าจะประสบ
ความสาเร็จในชีวิต แต่เส้นทางของเปิ้ลไม่รู้ว่ามันจะจบ
อย่างไรก็ขอให้พี่น้องสัตบุรุษช่วยสวดภาวนาให้น้องเปิ้ลด้วย
ค่ะ
ขอบคุณสาหรับกระดาษแผ่นนี้ ที่มอบให้กับเปิ้ล ได้
เขียนความประทับใจ มาเล่าสู่เพื่อนพี่น้องในความเชื่อ
คาทอลิกเดียวกัน
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แผนอภิบาลวัดปี ค.ศ. 2011-2015
วัดอัครเทวดามีคาแอลได้จัดทาแผนอภิบาลวัด ตามแผน
อภิบาลของสังฆมณฑลอุดรธานี ได้จัดทาแผนอภิบาล 10
แผน แต่ละแผนจะระบุกิจกรรมและวันที่จัดกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มคริสตชนในวิถี
ชุมชนวัด กิจกรรมและโครงการที่จัดทาขึ้นเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องจากแผนอภิบาลวัดในปีที่ผ่านมา จะมีกิจกรรม
เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของการอภิบาลครอบครัว เด็ก
เยาวชน สตรี คริสตชนกลุ่มพิเศษต่างๆและงานด้านการ
อบรม สารวัดแต่ละเดือนจะนาเสนอแผนอภิบาลแต่ละ
แผนงาน เพื่อให้สัตบุรุษและผู้อ่านทุกท่านได้รับทราบใน
แผนอภิบาลของวัด สารวัดประจาเดือนตุลาคม ขอ
นาเสนอ..

แผนงานที่ 9 เทคโนโลยีและการสื่อสาร
“ สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวออกมา
ในที่สว่าง สิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หู จงประกาศบน
ดาดฟ้าหลังคาเรือน ” ( มธ 10:27 )
พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและทรงเผยแสดง
ความรักนี้โดยผ่านทางพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นคนกลางที่
พระองค์ทรงใช้ติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ มนุษย์
ต้องใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารทุกชนิดเพื่อเป็นเครื่องมือ
เผยแพร่ความรักและข่าวดีของพระเจ้าไปทั่วทุกมุมโลก ทั้ง
“ ในที่สว่าง ” และ “ บนดาดฟ้าหลังคาเรือน ” เหมือน

ดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสั่งบรรดาศิษย์ของพระองค์
1.สังฆมณฑลจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ทุกรูปแบบเพื่อประกาศข่าวดีด้วยความรอบคอบ และ
รู้เท่าทันศักยภาพและผลกระทบของเครื่องมือเหล่านี้
2. หน่วยงานสื่อมวลชนสังฆมณฑลมีหน้าที่ผลิตรายการ
ให้ความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนต่างๆ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม
วัดใช้สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารทุกช่องทาง ที่
สามารถกระทาได้ เช่น สื่อเคเบิ้ลจ.หนองบัวลาภู
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สารวัด หรือ อินเตอร์เน็ต ในการ
เผยแพร่ข่าวดีและกิจกรรมของวัด
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Letter from the pastor
Dear friends
Last week, I was talking to my barber
and he told me according to the weather
forecast, it was going to rain the rest of September. This made me quite anxious considering that our annual church celebration was
coming up on 24 September. Indeed, the
days and weeks leading up to the church
feast were rather wet ones. There was
hardly a day in which it did not rain, if not in
the morning, then in the evening, or throughout the night. Nevertheless, on the day of
our church feast, the sky was clear. The sun
was shining, and not a drop of rain could be
seen. Our little church received visitors from
all over Udon Thani diocese, as well as
guests from Bangkok. Once in a year, our
small community swelled to hundreds of
people coming together to help us celebrate
the Catholic faith.
Bishop Joseph Luuchai Thatwisay, in
his address to the community at the end of
Mass, observed that St. Michael Archangel
Church was truly an “international” community because in our celebration, one witnessed the diversity that reflected the makeup of our community – a community that
consisted of various cultures, nationalities
and languages. A guest who came from
Bangkok to attend the celebration noted,
“During the reception after Mass, many languages were heard being spoken – English,
Vietnamese, Indian, Tagalog, local Northeast dialect, Central Thai dialect – in an atmosphere in which all were joined together
as one.”
Indeed, we are an “inter” community.
We reflect a small part of the universal
church, a church that welcomes people from
all cultures and from all walks of life. That is
what we are and that is what we put on display in annual church celebration this year.
Those who came saw this, felt this, and admired it. It is my hope that our church continues to be the place of diversity, confirming
what Paul stated in Galatians 3:28, “There is
neither Jew nor Greek, there is neither slave
nor free, there is no male and female, for
you are all one in Christ Jesus.”

“ฉันคือพระมารดาแห่งสายประคา ฉันมา
เตือนสัตบุรุษให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต อย่าทา
บาปให้เป็นที่ขัดเคืองพระทัยพระเยซูเจ้า
บาปนั้นมากมายเกินไปแล้ว จงสวดสาย
ประคา และใช้โทษบาปของตนเถิด”
( การประจักษ์มาของแม่พระ ครัง้ ที่ 6 ในวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1917 )

เดือนตุลาคมของทุกปี คริสตชนถือว่าเป็นเดือนแม่
พระ เดือนแห่งการสวดสายประคา ดังนั้น สารวัดฉบับนี้ เรา
ต้องการนาเสนอข้อเรียกร้องของการประจักษ์มาของแม่พระ
ที่ฟาติมา เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการทาตามพระประสงค์ของ
แม่พระในการสวดสายประคาและพลีกรรมใช้โทษบาป
พระนางมารีย์ได้ประจักษ์มาแก่เด็กเลี้ยงแกะสามคน คือ ลูซี
อา ซันโทส ฟรังซิสโก มาร์โตและน้องสาวชื่อ ยาชินทา
มาร์โต ที่ตาบลฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันอาทิตย์ที่
13 พฤษภาคม 1917
ข้อเรียกร้องของพระนางมารีย์ที่ฟาติมามี 3 ประการ
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกรับรองการประจักษ์
ของพระนางมารีย์ที่ฟาติมาและพยายามสอนให้คริสต
ชนสนองตอบเสียงเตือนของพระเจ้าโดยผ่านทางพระ
นางมารีย์ว่า
1. ให้ศรัทธาต่อพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งเป็นพระโอรส
ของพระนาง และเราทุกคนก็เป็นลูกของพระน าง ดังที่
พระองค์มอบเราแก่พระนาง โดยผ่านทางนักบุญยวงที่
เชิงกางเขน (ยน.19:25-27)
2. พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ และยังมีชีวิตอยู่ใน
พระศาสนจักรเสนอวิงวอนเพื่อเรา โดยอาศัยพระจิต
เจ้า เหตุการณ์ที่ฟาติมาเป็นเครื่องหมายยืนยันสิ่งนี้
3.สิ่งที่แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมาขอร้องคริสตชนคือ
พลีกรรมใช้โทษบาป ภาวนาและถวายตนแด่ดวงหทัย
นิรมลของพระนางเรียกร้องเราทุกคน

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

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังรายการวิทยุ
สื่อนาความรัก

1.เชิญพี่น้องสัตบุรษุ ต้อนรับพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล
ฯพณฯเอกอัครสมณทูตวาติกันประจาแห่งประเทศไทย จะเดินทางมา
เยี่ยมพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สัตบุรุษและเยี่ยมชมงานของคณะ SVDและ
คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมในวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554
2.ฉลองวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา บึงกาฬ
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี
3.ฉลองวัดแม่พระฟาติมาเมืองพล
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี
4.ฉลองวัดนักบุญเยราร์ด ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี

ผลิตโดย...วัดคาทอลิกอัครเทวดามีคาแอล จ. หนองบัวลาภู
ทุกวัน เวลา 18.00 น - 19.00 น.
คลื่น FM. 101.50 Mhz.
สถานีวิทยุ Public Radio

สวดสายประคาเดือนตุลาคม 2011

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม สวดสายประคาที่วัด
เวลา 18.00 น.
วันเสารี่ที่ 8 ตุลาคม สวดสายประคาบ้านคุณฝน
เวลา 18.30น.
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม สวดสายประคาที่บ้านแม่มารีย์
เวลา 18.30 น.
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม สวดสายประคาที่บ้านครูตุ๊
เวลา 18.30 น.
วัน เดือน ปี
เล่นดนตรี ก่อเพลง/ อ่านบทอ่าน ผู้ช่วย
บทนา
มิสซา วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม สวดสายประคาที่บ้านครูแอ๊ว
เวลา 18.30น.
เยาวชน
เปิ้ล / ส้ม
2 ต.ค. 2011 ครูแหม่ม แตน
ราชินีแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์ ช่วยวิงวอนเทอญ
เวียดนาม
9 ต.ค. 2011

ครูแหม่ม

แตน

ส้ม / ออย

เบนซ์ +โย

16 ต.ค. 2011

ครูแหม่ม

เปิ้ล

แตน / ส้ม

23 ต.ค. 2011

ครูแหม่ม

เปิ้ล

แตน /ออย

30 ต.ค. 2011

ครูแหม่ม

ส้ม

เปิ้ล / แตน

ก๊อต +
เบนซ์
เยาวชน
เวียดนาม
โย+เบนซ์

เงินถุงทาน เดือนกันยายน / September collection
4 ก.ย. 54 365 บาท
18 ก.ย. 54 535 บาท

11 ก.ย.54 1,210 บาท
25 ก.ย.54 660 บาท

