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

เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีหนึ่งวันที่มีความหมายลึกซึ้งสาหรับชุมชนวัด นัน่ คือ วันผูป้ ว่ ยสากล
ซึ่งจะทาการระลึกถึงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 และตรงกับวันฉลองแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูรด์ เป็น
ที่ทราบกันดีว่า การเจ็บป่วยเป็นความจริงของชีวิตทีท่ ุกคนจะต้องประสบ เราแต่ละคนมีปัญหาด้าน
สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจหรือจิตวิญญาณ บางคนต้องเผชิญหน้ากับโรคความดันโลหิต
หรือคอเลสเตอรอลสูง และบางคนต้องทรมานกับโรคเบาหวาน โรคไขข้อ หลายคนในชุมชนวัดต้อง
ดาเนินชีวิตเคียงคู่กับเชื้อเฮชไอวี และต้องทรมานกับการรังเกียจของสังคมที่ไม่มคี วามรู้ความเข้าใจที่
เพียงพอเกี่ยวกับเชื้อเฮชไอวีนี้ ในขณะเดียวกันเราทุกคนมีความไม่สมดุลย์ในด้านจิตใจและจิตวิญญาณ
เพราะความอ่อนแอในตนเอง ความผิดพลาดที่เราเคยทาในอดีตหรือความผิดพลาดที่คนอืน่ กระทาได้
ส่งผลทางลบต่อชีวิตเรา
เมื่อพูดถึงความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตวิญญาณ เราจะไม่จมปลักอยู่กับปัญหา
นั้น แต่เราจะพูดเกี่ยวกับการเยียวยา การเยียวยาด้านร่างกายเกิดขึ้นเมื่อมีการดูแลรักษาอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมสาหรับผูป้ ่วยเป็นการรักษาทางการแพทย์ การเยียวยาด้านจิตใจเกิดขึน้ เมื่อคนที่อ่อนแอ ได้
สัมผัสกับความรัก ความเข้าใจและความเห็นใจจากคนรอบข้างและการเยียวยาด้านจิตวิญญาณจะเกิดขึ้น
เมื่อผู้ป่วยได้รบั ความเมตตาและการให้อภัย
ใครหละ จะเป็นคนให้การรักษาทางการแพทย์ ความรัก ความเข้าใจ ความเห็นใจ เมตตาและการ
ให้อภัย เราแต่ละคนมีความสามารถที่จะทาสิ่งเหล่านี้ให้กันและกันได้อย่างไม่ต้องสงสัย หมู่คณะและ
สังคมก็มีบทบาทในการดูแลสมาชิกของตนเอง แต่เราจะไม่กระทาทั้งหมดโดยอาศัยความแข็งแรงของ
ตนเท่านัน้ แต่โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า ซึ่งพระองค์ปรารถนาทีจ่ ะเยียวยารักษาเราแต่ละ
คน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสาคัญที่สุด คือ จิตวิญญาณ
ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าได้ดูแลเอาใจใส่คนเจ็บป่วยเป็นพิเศษ ด้วยการรักษา ให้อภัยคนเหล่านี้
และส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้ออกไปเพื่อทีจ่ ะกระทาเช่นเดียวกับพระองค์ ในศาสนาคาทอลิกของ
เรา เราสามารถรับการเยียวยาเป็นพิเศษ จากศาสนกิจต่างๆเช่น รับศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นการรับพระกาย
และรับพระโลหิตของพระคริสต์เจ้า ศีลอภัยบาปและศีลเจิมคนไข้
ขณะที่เราระลึกถึงวันผูป้ ่วยสากลในปี2012นี้ ขอให้เราแต่ละคนได้ราพึงไตร่ตรองถึงภาวะไม่
สมดุลย์ของตนเองและแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อรักษาเยียวยาตนเองและดูแลซึ่งกันและกัน โดยใช้วธิ ีการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสาคัญที่สุด ใช้วิธีดีงามที่พระศาสนจักรได้อานวยให้แก่
เรา ซึ่งช่วยให้เราไว้วางใจในความรักและความเมตตาของพระเป็นเจ้า ในขณะที่เราต้องเผชิญกับความ
ทรมานและความยากลาบากของชีวิต
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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Letter from the pastor

แทนคาขอบคุณ

Dear friends,

ตลอดปี 2011 ที่ผ่านมา คุณพ่อมีความรู้สึกซาบซึ้งในน้าใจดีของ

In the month of
February, there is a
day that has deep
meaning for our
church community,
that is World Day of
the Sick, which is commemmorated on 11 February
2012, and coincides with the celebration of Our Lady of
Lourdes. As we know, sickness is a reality in all of our
lives. Each one of us has our own personal health issues physically, mentally and spiritually. Some of us
suffer from high blood pressure or high cholesterol.
Others have to deal with diabetes and arthritis. Many in
our community have to live with HIV, and suffer the
social stigma that is present in society due to a lack of
knowledge about this issue. And in one way or another, all of us suffer from brokenness emotionally and
spiritually due to personal weakness, mistakes that we
have made in the past, or due to the mistakes of others
having negative effects on our lives.
When talking about illness, whether physical or spiritual, we don’t just dwell on the problem, but we also
speak about healing. Physical healing takes place
when there is proper and adequate medical care for the
sick. Emotional healing takes place when there is love,
understanding, and compassion displayed to those
who are suffering. And spiritual healing takes place
when there is mercy and forgiveness granted to the
sick.
Who provides the medical care, the love, understanding, compasssion, mercy and forgiveness? Undoubtedly, each one of us has the ability to do these things
for one another. The community and society also have
the responsibility to take care of its members. But we
don’t do it all based on our own strength, but on the
grace of God, who desires to heal each of us, physically, emotionally, and most of all, spiritually. In the
Gospels, Jesus paid particular care for the sick, by curing them, forgiving them, and sending his disciples to
also do the same. In our Catholic tradition, great healing comes from such things as receiving the Sacrament
of Communion in which we receive the Body and Blood
of Christ, the Sacrament of Reconciliation, and the
Anointing of the Sick.
As we commemorate World Day of the Sick this year,
let us each reflect on our broken state, our own sickness, and seek out ways to heal ourselves and one
another, using means of science and technology, but
most importantly, wonderful ways available to us
through the Church, which helps us to always place our
faith and confidence into the loving and merciful hands
of Gods in the face of great pains and difficulties.

บาทหลวงแอนโทนี่ เลดึ๊ก
เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล

พี่น้องสัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอลหนองบัวลาภู ถึงแม้ว่าวัดของเราจะ
เป็นวัดที่มีขนาดเล็ก จานวนคริสตชนก็มีไม่มาก แต่การแสดงออกที่
สามารถสัมผัสได้ นั่นคือ ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ขอบคุณ สาหรับ
ความเสียสละและการร่วมมือในทุกกิจกรรมที่ผ่านมา ทุกๆ วันอาทิตย์
เราจะพบเห็นดอกไม้ ที่ประดับประดาบนพระแท่นอย่างสวยงาม นี่คือ
สิ่งที่พี่น้องแต่ละครอบครัวได้ร่วมใจกันสนับสนุนในงานอภิบาล ทาให้
เห็นถึงความรักและความศรัทธาต่อองค์พระเยซู คริสตเจ้า ในโอกาสนี้
พ่อวิงวอนขอต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้ดลบันดาลให้ ทุกครอบครัว
ได้รับพระพร พระหรรษทานอย่างอุดม อวยพรในกิจการที่กระทาได้
สาเร็จไปด้วยพระพรของพระ และเข้มแข็งที่จะก้าวเดินต่อไปในหนทาง
แห่งความเชื่อที่มตี ่อองค์พระคริสต์เจ้า
บาทหลวงแอนโทนี่ เลดึ๊ก,svD

รายนามผู้บริจาคดอกไม้ ปี 2011
มกราคม

ร้านเกื้อกูล

กุมภาพันธ์

คุณธวัชชัย อังควิสิษฐพันธ์

มีนาคม

ร้านส้มโอดีไซน์

เมษายน

คุณมัณฑนา บุญประคม

พฤษภาคม

คุณจิตรา หมั่นพลศรี

มิถุนายน

คุณยายสุดตรี

กรกฎาคม

คุณพรพรรณ อินทิแสน โพธิ

สิงหาคม

ร้านหนองบัวเฟอร์นิเจอร์

กันยายน

คุณรัตติยา ลาผาย

ตุลาคม

ร้านทอง 5 ดาว

พฤศจิกายน

คุณไพบูลย์ แก่งมงคล

ธันวาคม

คุณสุภจิรา วิทยาภัทร
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ประมวลภาพกิจกรรมประจาเดือนมกราคม 2012
ทักษะชีวิตสู่สังคมอย่างมีสุข
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม กลุ่มเยาวชนวัดอัครเทวดามีคาแอล
ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันทาความสะอาดวัดสามัคคีพัฒนาราม บ้าน
ห้วยลึก ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู เป็นกิจกรรมที่สร้าง
ศาสนสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธในเขต
จังหวัดหนองบัวลาภู โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาสเป็นผู้นาในการทาความ
สะอาดครั้งนี้

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คุณพ่อแอนโทนี่ เจ้าอาวาสวัด เป็นวิทยากรรับเชิญในวิทยาลัย
ชุมชน หนองบัวลาภู เพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานในการสื่อสาร
คอร์ส 25 ชั่วโมง ที่วิทยาลัยชุมชน จังหวัดหนองบัวลาภู
มีทั้งข้าราชการและบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จานวน 35 คน เริ่มสอน
ตั้งแต่วันที่ 10– 31 มกราคม 2012 และเปิดคอร์สที่ 2 เดือนมีนาคม
ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู

วันตรุษจีน
คุณพ่อแอนโทนี่ และเยาวชนเวียดนาม ร่วมแรงร่วมใจทาขนมสาหรับวันตรุษจีนและในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของเชื้อสายเวียดนาม
เยาวชนเวียดนาม ก็ได้ร่วมร้องเพลงอวยพร บราเดอร์ ซิสเตอร์ สัตบุรุษวัดและ เป็นการขอบคุณที่พี่น้องสัตบุรษวัดอัครเทวดามีคาแอล
หนองบัวลาภู ที่ได้แสดงออกซึ่งความรักความเป็นหนึง่ เดียว ต้อนรับเยาวชนเวียดนามเสมือนญาติมติ รหรือลูก หลาน จึงทาให้เยาวชน
เวียดนาม มีความอบอุ่นใจที่ได้ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันที่วัดแห่งนี้
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ตลอดระยะเวลา 1 ปีทผี่ ่านมา วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู ได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนอภิบาลปี ค.ศ.2011 - 2015 การดาเนินงาน
แต่ละกิจกรรมนั้น ได้รบั ความร่วมมือจากสัตบุรุษวัดและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทในแผนการดาเนินงานมากขึ้น ทา
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของงานอภิบาล วัดอัครเทวดมีคาแอล ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในงานอภิบาลวัดและงาน
แพร่ธรรมของพระศาสนจักร ในโอกาสนี้วัดอัครเทวดามีคาแอล ขอสรุปกิจกรรมของวัดตลอดปี 2554 / 2011 มีรายละเอียดต่อไปนี้
มกราคม
หมดวาระ สัตบุรุษวัดอัครเทวดามีคาแอล แสดงความเป็นน้าหนึง่ ใจเดียวกันร่วมขอบคุณซิสเตอร์ โฟรเฟต้า
คณะธิดาเมตตาธรรมที่ได้ดูแลเด็กติดเชื้อเฮช ไอ วี ที่บ้านเด็กคุณแม่เทเรซา ซิสเตอร์ประจาที่ประเทศไทยเป็นเวลา 8 ปี
กุมภาพันธ์
1. วัดอัครเทวดามีคาแอล เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันนักบวชสากลวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ มีพระคุณเจ้ายอแซฟ
ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี
2.วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ จัดวจนพิธีกรรมพิเศษสาหรับผู้ป่วยในโอกาสวันผู้ป่วยสากล
3.วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ กิจกรรมทักษะชีวิตสู่สังคมอย่างมีสุข เชิญวิทยากรพิเศษคือ รตท.สาเร็จ เนื่องชมพู
รองสวป.สภ.เมือง หนองบัวลาภู มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ ยาเสพย์ติด ”
4.วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เชิญวิทยากรพิเศษ คือ คุณพรพรรณ อินทิแสน โพธิ ผู้จัดการมูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์
มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ รู้เท่าทันเชื้อเฮช ไอ วี ”
มีนาคม
1.วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม จัดค่ายคาสอนสัมพันธ์ มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 43 คน
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3 เริ่มวันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน มีจานวนนักเรียน 50 คน
3.ชุมนุมเยาวชนเวียดนามกลุ่มพิเศษและสมาชิกองค์กร Jesus Youth ที่บ้านพักร่วมใจ จังหวัดหนองบัวลาภู
วันที่ 25-27 มีนาคม
เมษายน
1.เข้าเงียบระดับเขต เมืองเลย วันเสาร์ที่ 2 เมษายน จานวนผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูจิตใจ 27 คน
2.จัดค่ายเยาวชนไลฟ์ร่วมกัน ครั้งที่ 3 วันที่ 8 –10 เมษายน มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจานวน 40 คน
3. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้าขอพรผู้สูงอายุ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน
4. สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 17-23 เมษายน วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน สมโภชปัสกา จัดกิจกรรมหาไข่ปสั กา
5. จัดเข้าเงียบ สาหรับบราเดอร์จากแสงธรรม ที่บ้านพักร่วมใจ วันที่ 27 - 29 เมษายน
พฤษภาคม
1. จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเปิดโครงการจิตอาสาสาหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ โครงการ 1 ปี
ที่โรงเรียนภูพานทอง อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
2. วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม วัดอัครเทวดามีคาแอลร่วมกับมูลนิธิซนั ชายส์ จัดกิจกรรมมอบต้นไม้ทโี่ รงเรียนเพื่อลด
ภาวะโลกร้อนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ โรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน โรงเรียนบ้าน
เพ็กเฟื้อยและโรงเรียนบ้านห้วยค้อ โรงเรียนดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู
3.วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม วัดอัครเทวดามีคาแอลร่วมกับมูลนิธิซันชายส์ ออกพื้นที่มอบของที่ระลึก สาหรับผู้สูงอายุ
ที่หมู่บ้านหนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
มิถุนายน
ตัวแทนเยาวชนวัดอัครเทวดามีคาแอล เข้าร่วมกิจกรรม Jesus Youth ที่ประเทศอินเดีย จานวน 2 คน
ระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน
กรกฎาคม
1. เณรจากคณะ SVD มาสัมผัสชีวิตกระแสเรียกที่วัดอัครเทวดามีคาแอล เรียนรู้เกี่ยวกับงานของคณะ SVD
เพื่ออบรมที่จะเป็นธรรมทูตในอนาคต
2. วันที่ 5-10 คุณพ่อช่วยงานอภิบาลเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ทีด่ อยอินทนนท์ โรงเรียนแม่ปอน
และอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3.วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม อาลาซิสเตอร์กาเบลล่า คณะธิดาเมตตาธรรม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2012 ห น้ า 5

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน
ธันวาคม

4.วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม โครงการอบรมบุคลากรตามจิตตารมณ์คาทอลิก ครั้งที่ 1 ประจาปี 2554 ณ มูลนิธิบ้าน
นิจจานุเคราะห์ มีคุณพ่อสิรนนท์ สรรเพ็ชร คณะคามิลเลียน เป็นวิทยากรให้การอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 30 คน จากมูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ บ้านเด็กคุณแม่เทเรซา เจ้าหน้าทีป่ ระจาวัดและอาสาสมัคร
1.วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม เยาวชนที่เรียนทักษะชีวิตฯ ออกพื้นที่เพื่อเป็นจิตอาสาทาความสะอาดบ้านผู้สูงอายุ
ในหมู่บ้านภูพานทอง โอกาสวันแม่แห่งชาติ
2. วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2554 และจัดกิจกรรมวันอาลาบราเดอร์เบริน์
ฉลองวัดประจาปี วันเสาร์ที่ 24 กันยายน
1. เป็นเจ้าภาพในระดับเขตเมืองเลย ต้อนรับ พระอัครสังฆราชโจวานนี ดาเนีเนลโล ฯพณฯ เอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจาประเทศไทย วันพุธที่ 19 ตุลาคม
2. สวดสายประคาแม่พระ ในบ้านของสัตบุรุษทุกวันเสาร์ตลอดเดือนตุลาคม มีรายละเอียดดังนี้
- วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม สวดสายประคาที่วัด
- วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม สวดสายประคาทีบ่ ้านคุณพรพรรณ อินทิแสน โพธิ ( คุณฝน)
-วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม สวดสายประคาทีบ่ ้านแม่มารีย์
- วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม สวดสายประคาทีบ่ ้านครูตุ๊ ครอบครัวแก่งมงคล
- วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม สวดสายประคาทีบ่ ้านครูแอ๊ว ครอบครัวหมัน่ พลศรี
3. ค่ายเยาวชนเวียดนาม วันที่ 20 –23 ตุลาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ร่วมฉลองวัดพระคริสตเจ้ากษัตริยฯ์ และร่วมแสดงบทเวทีของเยาวชนเวียดนาม
1. ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม
2. ร่วมกิจกรรมในโอกาสพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทีศ่ าลาจังหวัดหนองบัวลาภู
3. วันที่ 9 ธันวาคม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม 3 ศาสนา ที่เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู
4. จัดเข้าเงียบสาหรับคริสตชนกลุ่มพิเศษ ในโอกาสเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
- วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม สาหรับกลุ่มฟิลิปปินส์
- วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม สาหรับกลุ่มเวียดนาม
5. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความหมายที่แท้จริงของเทศกาลพระคริสตสมภพ
- วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม วัดอัครเทวดามีคาแอลร่วมกับกลุ่มสตรีของสังฆมณฑลอุดรธานี จัดกิจกรรมที่เรือนจา
จังหวัดหนองบัวลาภูในเขตผู้ต้องขังหญิง
- วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
- วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม กลุ่มเยาวชน มอบความสุข ความหรรษา ด้วยบทเพลงวันคริสต์มาสและขอพรในโอกาส
วันคริสต์มาส จากพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรฯ , พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร

พระสังฆราชกิตติคุณ,คณะซิสเตอร์กาปูชิน, บ้านพักผู้สูงอายุและที่บ้านสัตบุรุษอุดรธานี
- วันอังคารที่ 20 ธันวาคม จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 โรงเรียนภูพานทอง อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
- วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม จัดกิจกรรมทีโ่ รงพยาบาลหนองบัวลาภู ในคลินิกรักเพื่อน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 30 คน
6.วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ จัดกิจกรรมทีว่ ัด รายละเอียดกิจกรรมในค่าคืนวันคริสต์มาสมีดังนี้
- เวลา 18.30 น. การแสดงละคร ประวัติการบังเกิดของพระเยซู
- เวลา 19.15 น. แห่ดาว
- เวลา 19. 40 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
- ร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาส ด้วยภาษาต่างๆ - กิจกรรมสอยดาว และ รับประทานอาหารร่วมกัน
กิจกรรมตลอดปี 1. วันเสาร์ต้นเดือนสวดสายประคาที่วัด เวลา 18.00 น.หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
2. ทุกวันอาทิตย์หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ จัดกิจกรรมทักษะชีวิตสู่สังคมอย่างมีสุข และเรียนคาสอน สาหรับกลุม่ เด็ก

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

ประชาสัมพันธ์
1. เชิญสัตบุรุษทุกท่านร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
สวดสายประคา เดือนกุมภาพันธ์
บ้านไผ่ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 11
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดย
เวลา 18.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลาภู
2. เชิญสัตบุรุษทุกท่านร่วมฉลองวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือม
ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
รายการวิทยุคาทอลิก
2012 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอร์ช
ขอเชิญพีน่ ้องติดตามรับฟังรายการวิทยุ สื่อนาความรัก
ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R ประธานในพิธี
ผลิตโดย...วัดคาทอลิกอัครเทวดามีคาแอล จ. หนองบัวลาภู
3. เชิญสัตบุรุษทุกท่านร่วมสวดสายประคาในวันเสาร์ ที่ 11
แผนผังรายการวิทยุ
กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 วจนพิธีกรรมจะภาวนาสาหรับผู้ป่วย
1.รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ ออกอากาศ วันอาทิตย์ วันพุธ
โดยเฉพาะในชุมชนวัดและทุกท่านที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เนื่องจาก
วันศุกร์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันผู้ป่วยสากล
2.รายการสื่อนาความรัก ออกอากาศวันจันทร์ วันพฤหัสบดี

วัน เดือน ปี

เล่น
ก่อเพลง/บท บทอ่าน
ดนตรี
นา
โต้ง
เปิ้ล + ส้ม
5 ก.พ. 2012 ครูแหม่ม
12 ก.พ. 2012

ครูแหม่ม

ก็อต

ส้ม + แตน

19 ก.พ. 2012

ครูแหม่ม

โย

แตน+ เปิ้ล

26 ก.พ. 2012

ครูแหม่ม

ส้ม

โย + แตน

วันเสาร์
3. รายการห้องรับแขก ออกอากาศ วันอังคาร
ทุกวัน เวลา 18.00 น - 19.00 น. คลื่น FM. 101.50 Mhz.
ผู้ช่วย
สถานีวิทยุ Public Radio
มิสซา หมายเหตุ รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบและรายการ
เบนซ์ + โย ห้องรับแขก นามาออกอากาศเพิม่ เติม ผลิตโดย สื่อมวลชน
คาทอลิกแห่งประเทศไทย
ก็อต + โย
เยาวชน
เวียดนาม
เกมส์+ โย

เงินถุงทาน เดือนมกราคม / January collection
1 ม .ค. 55 510 บาท 8 ม.ค.55 581 บาท
15 ม.ค. 55 664 บาท 22 ม.ค.55 345 บาท
29 ม.ค.55 398 บาท

