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สารจากคุณพ่อเจ้าอาวาส

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

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
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

อีกครั้งหนึ่ง ในเดือนกันยายน ชุมชน
วัดของเรากาลังทุ่มเท แรงกาย แรงใจ
เพื่อการเตรียมงานฉลองวัดประจาปี
ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน งานฉลอง
วัดเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่
ชุมชนวัด ได้ร่วมพิธีมิสซา พร้อมกับ
พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และ
ชาวคาทอลิกจากที่ต่างๆ เราใช้
โอกาสฉลองวัดนี้ เปิดประตูกว้าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายของการเป็นชุมชนแห่ง
ความเชื่อโดยเฉพาะในชุมชนขนาดเล็กของเรา การจัดงานฉลองวัดไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่าย
อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา เราก็ได้จัดงานฉลองวัดอย่างดี โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
พี่น้องสัตบุรุษและด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนคาทอลิกจากใกล้และไกล ผมมีความ
เชื่อมั่นว่า การฉลองวัดในปีนี้ก็คงจะเป็นเช่นเดิม ในช่วงเวลาที่เราเตรียมงานฉลองวัด ผม
อยากจะฝากข้อคิดสาหรับพวกเราแต่ละคนเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของการฉลองวัด
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณของอาหารที่เราเตรียมสาหรับต้อนรับแขก ความสวยงามของการ
แสดงที่เราจัดขึ้นหรือแม้กระทั่งจานวนคนที่มาร่วมในงานฉลองวัด เหตุผลที่แท้จริงของ
การฉลองวัดก็คือ ชุมชนวัดได้เป็นประจักษ์พยานด้วยวาจาและกิจการอย่างเป็นรูปธรรมที่
แสดงให้เห็นว่า ชุมชนวัดของเรามีพื้นฐานอย่างเข้มแข็งในองค์พระคริสตเจ้าและมีพระองค์
เป็นหัวใจของเราในทุกกิจกรรม ความปิติยินดี การแบ่งปัน และความสามัคคีที่แสดงออก
ในวันฉลองวัดนั้น คงจะไม่ได้เป็นแค่วันเดียว ถ้าหากเราเปิดใจให้พระเยซูเจ้าทรงชี้นาทาง
ในชุมชนวัด ในชีวิตส่วนตัว แต่จะถูกสัมผัสได้ตลอดเวลาโดยสมาชิกของวัดและจาก
บุคคลต่างๆที่มาเยี่ยมเยือนพวกเรา
สุดท้ายนี้ ขอให้การเตรียมงานฉลองวัด และงานฉลองวัดในปีนี้ จงเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความกระตือรือร้นด้วยการแสดงออกซึ่งความรักต่อกันและกัน เพื่อชุมชนวัดและเพื่อ
พระศาสนจักรสากล

Reconciliation
Sunday
8:00 AM
and by appointment

บาทหลวงแอนโทนี่ เลดึ๊ก
เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล

ห น้ า 2 ปีที่ 3 ฉบับที่ 38 ประจาเดือน กันยายน 2554

กิจกรรมวัดประจาเดือนสิงหาคม 2011
ภาพความประทับใจจากดวงใจแม่
สู่ดวงใจลูก
แม้วนั แม่จะผ่านไปแล้ว แต่ยังไม่
สายเกินไปสาหรับลูกๆ เพราะทุกวัน คือ วัน
แม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม วัดอัคร
เทวดามีคาแอลได้จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้
บรรดาเด็กๆและเยาวชน ได้ระลึกถึงพระคุณ
ของแม่ ถึงแม้ว่าวันนี้ แม่จะไม่ได้อยู่กับพวก
เรา แต่พระคุณของแม่ก็ยงั ตราตรึงอยูใ่ นใจ
ของลูกทุกคน บรรดาคุณแม่ทงั้ หลาย ทีอ่ ยู่ ณ
ที่นี้ คือ พระคุณของลูกๆ ที่ลกู ทุกคนจะต้อง
ตอบแทนความรักของแม่ แม่ทามากกว่าคา
ว่าหน้าที่ แม่คอยดูแลอบรม สัง่ สอน ดูแล
เรื่องการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ เสมือน
เป็นลูกของแม่เอง ตราบวันนี้ และวัน
ข้างหน้า ลูกๆทุกคนขอตัง้ จิตภาวนาว่าจะ
ตั้งใจเป็นเด็กดี ทาหน้าที่ของตนเองให้ดี
ที่สุด และจะพยายามไม่ให้แม่ต้องทุกข์ใจเพราะลูก..

บทเรียนทักษะชีวิต
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ทีผ่ ่านมาเยาวชนวัดอัคร
เทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู จานวน 30 คน ได้ไปทากิจกรรม

เยาวชนได้สานึกถึงบทบาทหน้าทีข่ องตนเองในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและปฏิบัติภารกิจแห่งรักของคริสตชน เนื่องจากกิจกรรมนี้ได้ถูกจัด
ขึ้นใกล้กับวันแม่แห่งชาติ หลังจากที่ทาความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นอกสถานที่ กิจกรรมในครั้งนี้

เยาวชนก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการร้องเพลง

เป็นกิจกรรมเยี่ยมเยียนและทา

วันแม่เพื่อผู้สูงอายุดว้ ย เมื่อถามเยาวชน

ความสะอาดบ้านผู้สูงอายุที่

ว่า “ทากิจกรรมนี้เหนื่อยไหม” หลายคน

หมู่บ้านภูพานทอง อาเภอเมือง

ตอบว่า “เหนื่อยแต่สนุกมากๆ”

จังหวัดหนองบัวลาภู โดย

อาสาสมัครจาก ยุโรป ที่ติดตามและร่วม

แบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 5 กลุ่ม

ในกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้กล่าวว่า เขาโชคดี

และทาความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ 5

จริงๆ ที่ได้มาวันนี้ เพราะประสบการณ์นี้

หลัง ทาความสะอาดภายในและ

ทาให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึน้ เกี่ยวกับวิถีชีวิต

ภายนอกบ้าน กิจกรรมการทา

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านและผู้สูงอายุใน

ความสะอาดบ้านผู้สูงอายุในครั้งนี้

ประเทศไทย เป็นประสบการณ์ทจี่ ะหาได้

เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ

ยากถ้าเปรียบกับนักท่องเที่ยวทัว่ ไป

ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้
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ตามรอยเท้าจิตตารมณ์พอ
่

ความในใจ ..จากบราเดอร์เบริน
์

จากบ้านเกิดเมืองนอน มารับใช้พระศาสนจักร หนุ่มชาว
เยอรมันที่มีชอื่ ว่า “ บราเดอร์เบริ์น ” นักบวชคณะพระวจนาตถ์ของพระ
เจ้า หรือเรียกย่อๆ ว่า คณะ SVD บราเดอร์ได้สมัครใจมา
ฝึกงานที่ประเทศไทยในจังหวัดหนองบัวลาภู บ้านหลังเล็ก ทีถ่ ูก
เติมเต็มด้วยความรักทีอ่ บอุ่น จากบราเดอร์เบริ์น ในรูปแบบที่
เดินตามรอยเท้าของผูก้ ่อตัง้ คณะ ในการรับใช้ผู้ป่วย งานด้าน
สังคมสงเคราะห์ และการช่วยเหลือบุคคลรอบข้างโดยไม่คานึงถึง
ชนชาติ ศาสนา สีผิว นี่คอื ประสบการณ์ทไี่ ม่อาจลืมได้เลย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม สัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล
ร่วมกันร้อยดวงใจให้เป็นหนึง่ ในคาภาวนา และจัดงานเลีย้ งอาลา
บราเดอร์เบริ์น ครบวาระในการฝึกงานที่ประเทศไทย บราเดอร์
จะเดินทางไปประเทศเยอรมัน เพื่อรอรับการถวายตัวตลอดชีพ
นับจากวันนี้สัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล คงต้องรอคอยการ
กลับมาของบราเดอร์เบิรน์ อีกครั้ง หลังจากทีถ่ วายตัวตลอดชีพ
แล้ว ขอคาภาวนาสาหรับบราเดอร์เบริ์น ร๊อฟฟิ่ง ของเราด้วย
ด้วยรักและคิดฮอด
สัตบุรษุ วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู

เป็นประสบการณ์ที่ดีของบราเดอร์ ที่เราต้องมาอยู่ร่วมกัน
ณ วัดแห่งนี้ บราเดอร์อยากจะบอกว่า “ วัดไม่มีเท้าเดิน แต่คนมีเท้า
” เราต้องเป็นเครือ่ งมือที่จะขับเคลือ่ นให้วัดเป็นสถานทีแ่ ห่งความสุข
สาหรับทุกคน วัด ก็
คือ ตัวเราเอง อย่าทา
ให้วัดเป็นเพียงตึก ที่
ไร้วิญญาณ แต่จงทา
ให้วัดเป็นวัดที่มี
ชีวิตชีวา ให้ทกุ คนที่
ได้มาสัมผัสได้รบั
ความสุข เราเดินทาง
เราใช้ชีวิตอยู่รว่ มกัน
มันคือ ประสบการณ์
ที่ดีที่ได้รบั เมือ่ บรา
เดอร์ไม่ได้อยู่ใกล้แล้ว
ก็จะคิดถึงทุกคนทีอ่ ยู่
หนองบัวลาภู

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ SVD
เอกลักษณ์เฉพาะของคณะพระวจนาตถ์ของ
พระเจ้า คืออะไร
เราเป็นคณะนักบวชแพร่ธรรม
คาทอลิกที่มีจานวนสมาชิกทัง้ พระสงฆ์ และ
ภราดา มากที่สุดในโลก คณะพระวจนาตถ์
ของพระเจ้าทางานในประเทศต่างๆ เพื่อช่วยคน
ยากจนทีข่ ัดสนลาบาก นับแต่เริ่มตั้งคณะในปี
ค.ศ. 1875 เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ที่
ตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรม เราให้
เกียรติและยอมรับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ด้วย
การรับฟังความเชื่อของเขา และใน
ขณะเดียวกันแบ่งปันความเชือ่ ของเรา
พวกเราซึง่ มาจากวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตั้งใจที่จะอยูแ่ ละทางานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ เพื่อเฉลิมฉลองและเป็นพยานถึง
ความเป็นหนึง่ เดียวกันในพระ
อาณาจักรของพระเจ้า

คณะทางานรับใช้ที่ไหนบ้าง
ปัจจุบันคณะพระวจนาตถ์ของพระ
เจ้า ทางานใน 70 กว่าประเทศทั่วโลก และมี
สมาชิกมากกว่า 6,000 คน เราประกาศพระวร
สารและแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าด้วยการ
ดาเนินชีวิต ทางาน เทศน์สอนและแบ่งปัน
เกี่ยวกับงานอภิบาลด้านต่างๆ กับมวลมนุษย์
ในโลก คณะ SVD แบ่งเขตงานแพร่ธรรมซึ่ง
แพร่ขยายไปทั่วโลก ออกเป็นสี่ภาคคือ
แอฟริกา เอเชียและแปซิฟิก อเมริกาใต้และ
อเมริกาเหนือ และ
ยุโรป ส่วนในประเทศ
ไทย ปัจจุบนั เรา
ทางานรับใช้ในสังฆ
มณฑลอุดรธานี ซึง่ อยู่
ในภาคอีสาน

งานของคณะทีท่ ามีอะไรบ้าง
สามารถพูดได้ว่างานของเรา เป็นงาน
แพร่ธรรมทีส่ อดคล้องกับยุคสมัยใหม่ เราปฏิบัติ
ตามแนวทางของสังคายนาวาติกันที่ 2 เรื่องการ
แพร่ธรรมของพระศาสนจักร ด้วยการพยายามนา
ข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่ทุกชนชาติ ด้วยความ
เคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นที่รู้จกั
กันดีว่าเราทางานกับคนพื้นเมือง แรงงานพลัดถิ่น
ผู้อพยพลีภ้ ัย และคนด้อยโอกาส งานอภิบาลของ
เรามีความหลากหลาย เพราะเราตอบสนองต่อ
ความต้องการของแต่ละชุมชนทีเ่ รารับใช้ ณ ที่
บางแห่งในโลกนี้เราช่วยพัฒนาระบบการศึกษา
และในบางแห่งเราช่วยตั้งโครงการเกี่ยวกับ
มนุษยชนและการพัฒนาสังคม นอกจากนั้นเรา
ยังทางานอภิบาลด้านต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งการเป็น
ผู้นาการเข้าเงียบ การเป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนา
และการเป็นจิตตาธิการ ทัง้ นี้ด้วยการตระหนักถึง
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน และเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ต่อผู้ด้อยโอกาส
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แผนอภิบาลวัดปี ค.ศ. 2011-2015
วัดอัครเทวดามีคาแอลได้จัดทาแผนอภิบาลวัดตาม
แผนอภิบาลของสังฆมณฑลอุดรธานีทางวัดได้จัดทาแผน
อภิบาล 10 แผน แต่ละแผนจะระบุกิจกรรมและวันที่จัด
กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
คริสตชนในวิถีชุมชนวัด กิจกรรมและโครงการที่จัดทาขึ้น
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากแผนอภิบาลวัดในปีที่ผ่านมา จะมี
กิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของการอภิบาลครอบครัว
เด็ก เยาวชน สตรี คริสตชนกลุ่มพิเศษต่างๆและงานด้าน
การอบรม สารวัดแต่ละเดือนจะนาเสนอแผนอภิบาลแต่ละ
แผนงาน เพื่อให้สัตบุรุษและผู้อ่านทุกท่านได้รับทราบใน
แผนอภิบาลของวัด สารวัดประจาเดือนกันยายน ขอ
นาเสนอ.....

แผนงานที่ 8 พันธกิจรักและรับใช้สังคมโลก
“ ในเมื่อเราซึ่งเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้า และอาจารย์ยัง
ล้างเท้าให้ท่าน ท่านก็ต้องล้างเท้าให้กันและกันด้วย เราวาง
แบบอย่างไว้ให้แล้ว ท่านจะได้ทาเหมือนกับที่เราทากับท่าน
” ( ยน 13:14-15 ) พระเจ้าพระบิดาของเรา “ ทรงเป็นความ
รัก ” ( 1 ยน 4;8 ) พระองค์ได้ทรงแสดงความรักอันยิ่งใหญ่
ของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์โดยการส่งพระเยซูเจ้า พระ
บุตรสุดที่รักลงมาในโลก ไม่ใช่ “ เพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มา
เพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวล
มนุษย์ ” ( มก 10:45 ) เมื่อพระเยซูเจ้าทรงวางแบบอย่าง
แห่งการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักและความสุภาพ
ถ่อมตนแล้ว จาเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาศิษย์ของพระองค์ต้อง
ทาแบบเดียวกัน
1. งานอภิบาลผู้ติดเชื้อ HIV
2. จัดทาโครงการเพื่อเป็นสื่อกลางสาหรับ มูลนิธิของ
ชาวต่างชาติ เช่น มูลนิธิ SUNSHINE ประเทศฮ่องกง
ที่มีความปรารถนาที่จะบริจาคสิ่งของสาหรับผู้ยากจน
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มอื่นๆในด้านงานฟื้นฟูสังคมมนุษย์

2.1 โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสานึกของการรักษา
ธรรมชาติที่โรงเรียน มอบต้นไม้ วันที่ 23 -24 พฤษภาคม
2011 ที่โรงเรียนที่ร่วมเข้าโครงการ
2.2 โครงการจิตอาสาผู้สูงอายุ จานวน 10 คน นาร่องที่
โรงเรียนภูพานทอง อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
รับมอบของที่ระลึกและนโยบาย วันที่ 23 พฤษภาคม 2011
2.3 โครงการช่วยเหลือคนยากจน
2.4 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี
3. จัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเยาวชน ทั้ง
พุทธ คริสต์และที่นับถือศาสนาต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 8 - 10 เมษายน 2011
4. บ้านพักร่วมใจ เป็นสถานที่สาหรับช่วยเหลืองานด้านสังคม
สงเคราะห์ ในการช่วยเหลือเบื้องต้นให้ที่พักสาหรับผู้ที่ขัด
สนลาบากในระยะชั่วคราว
4.1 สาหรับญาติผู้ป่วยที่มาเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
4.2 สาหรับอาสาสมัครช่วยงานอภิบาลวัดทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
4.3 สาหรับจัดกิจกรรมของวัดและการจัดค่ายส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนและกลุ่มต่างๆ
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Letter from the pastor
This month, our church community is
once again busy with the preparations for the
annual
church
feast
that
will
take
place
on
September
24.
This is
a joyous occasion that will be attended by the
bishop, many priests and religious, as well as
Catholics in the diocese and in our own parish. In the church feast, we open up our
church to our friends and demonstrate what it
means to be a community of faith.
For a small community such as ourselves, to be able to organize a celebration is
not a simple task. However, we have always
done quite well with good cooperation among
our parishioners, and with a lot of assistance
from friends both far and near. I believe that
this year will also be the same.
As we go about with the various aspects of the preparation, I would like to remind
each of us the true meaning of celebrating a
church feast. It is not about how much food
we serve our guests, not about how attractive
the performances are, or even about the number of people who attend the celebration. The
true cause for celebration is that our community witnesses through concrete words and
action that it is a community firmly founded on
Jesus Christ, and has Jesus Christ at the
heart of our activities.
By allowing Jesus to direct our community and personal life, the joy, sharing, and
the spirit of cooperation that is displayed on
the day of the church feast will not be restricted to just a single day, but will be seen
and felt everyday by the members of our
church community and by those who come to
visit us.
May we prepare for our church feast
with enthusiasm and love for one another, for
our parish, and for the entire Universal
Church.

เกร็ดความรู้เรื่องพิธีกรรม
สารวัดฉบับนี้ขออัพเดทในเรื่องของพิธีกรรมต่อ
จากฉบับของเดือนสิงหาคม ที่มีความเคลื่อนไหวใน
พระศาสนจักรไทย ในการประชุมสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ 2/2010 ได้มีมติ
ต่างๆเกี่ยวกับพิธีกรรมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
พิธีกรรม ซึ่งมีหน้าที่ดาเนินงานต่างๆ แทนสภา
พระสังฆราชฯขอชี้แจงแนวทางปฎิบัติร่วมกันในพระ
ศาสนาจักรไทยดังนี้
1. พิธีบูชาขอบพระคุณ
พิธีกรรมทาวัตรและ
พิธีกรรมอื่นๆ ให้เลิกใช้
คาว่า “ พระยาเวห์ ”
ตามคาสั่งของสมณ
กระทรวงพิธีกรรม
- พบคาว่า “ พระยาเวห์ ” ขอให้เปลี่ยนและอ่านว่า
“ องค์พระผู้เป็นเจ้า ”
- พบคาว่า “ พระยาเวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ” ให้เปลี่ยน
และอ่านว่า “ พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ”
2. ในบทสร้อยรับ บทเพลงสดุดี หลังบทอ่านที่ 1 ซึ่งมีคา
ว่า “ พระยาเวห์ จานวน 13 บท ” จะต้องเปลี่ยนโดย
อนุโลมให้ใช้คาว่า “ องค์พระเจ้า ” เพื่อนาไปใช้ขับร้องให้
ถูกต้อง
3. สาหรับผู้ที่จะประพันธ์บทเพลงใหม่ให้เลิกใช้คาว่า
“ พระยาเวห์ ” ส่วนแปลเพลงจากภาษาต่างประเทศ หากมี
คาว่า “ พระยาเวห์ ” ให้แปลว่า “ องค์พระผู้เป็นเจ้า ” หรือ
“ พระเจ้า ”
จากการเปลี่ยนแปลงด้านพิธีกรรมในครั้งนี้ ได้ให้
เหตุผลว่า เพื่อรักษาธรรมประเพณีของพระศาสนจักรที่ไม่
เคยใช้คาว่า “ พระยาเวห์ ” ในเรื่องของพิธีกรรม หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการปฎิบัติที่ถูกต้องให้เป็นแนวทาง
เดียวกันในพระศาสนจักรไทย

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

ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังรายการวิทยุ
สื่อนาความรัก
วัน เดือน ปี

เล่นดนตรี

4 ก.ย. 2011 ครูแหม่ม

ก่อเพลง/
บทนา
โต้ง

อ่านบทอ่าน
เปิ้ล / ส้ม

11 ก.ย. 2011

ครูแหม่ม

โต้ง

ส้ม / ออย

18 ก.ย. 2011

ครูแหม่ม

แตน

เปิ้ล / ออย

25 ก.ย. 2011

ครูแหม่ม

แตน

แตง / เกตุ

ผู้ช่วย
มิสซา
เยาวชน
เวียดนาม
เบนซ์ +
ต๋อย
ก๊อต +
เบนซ์
เยาวชน
เวียดนาม

ผลิตโดย...วัดคาทอกลิอัครเทวดามีคาแอล จ. หนองบัวลาภู
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