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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

สารจากคุณพ่อเจ้าอาวาส
พี่น้องที่รัก เมื่อมองย้อนกิจกรรมวันสมโภชพระคริสตสมภพ ที่ถูกจัดขึ้นในวัดและตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนและสถานที่อื่นๆ เรา
มองเห็นว่าการเฉลิมฉลองปีนี้มีความหมายและความปิติยินดีอย่างยิ่ง ความชื่นชมยินดี ที่
เราได้รับจากการระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้าได้ถูกแบ่งปัน กับผู้คนในชุมชน
มากมาย และในจานวนเหล่านี้ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายอันแท้จริงของวัน
คริสต์มาสในความเชื่อของศาสนาคริสต์มากขึ้น จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ผมรู้สึก
ขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้อวยพรงานอภิบาลของวัดอย่างต่อเนื่อง อาศัยความ
พากเพียรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เราก็สามารถเป็นเครื่องมือแห่งความรักและสันติได้ ไม่ใช่
แค่ในเขตวัดของเรา แต่ทุกชุมชน เมื่อเรามองย้อนกลับก็พบแต่สิ่งดีๆที่ได้เกิดขึ้นในงาน
ฉลองวันคริสต์มาส รอยยิ้มบนใบหน้าของบรรดาเด็กๆ คาอวยพรที่เรากล่าวแก่กันและกัน
เสียงร้องเพลงคริสต์มาสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีและท่าทีเป็นกันเองที่เรา
แสดงออกซึ่งกันและกัน ขอให้เราไม่ลืมที่จะเปิดใจ เพื่อรับฟังเสียงเตือนใจเบาๆ จาก
พระองค์ พระกุมารเยซูได้บอกเราว่า อย่าปล่อยให้พระองค์บังเกิดเพียงครั้งเดียวในรอบปี
แต่จงทาให้พระองค์บังเกิดทุกวินาทีในชีวิตเรา เพื่อให้การประทับอยู่ของพระองค์นั้นจะ
เป็นแรงบันดาลใจให้เราสามารถดาเนินชีวิตให้เต็มเปี่ยมไปด้วยสันติและความรักตลอดปี
เมื่อเรามองข้ามไปถึงปีใหม่ ขอให้เราตั้งใจที่จะนาจิตตารมณ์แห่งคริสต์มาสสู่ปีใหม่
ซึ่งปีนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในหลายๆด้าน โลกเรากาลังเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่
ขาดเสถียรภาพ ความไม่มั่นคงในด้านการเมือง อุปสรรคด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ทาให้จิตใจเราวิตกกังวลอย่างต่อเนื่อง ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น สถานการณ์
ของโลกเช่นนี้ ดูแหมือนว่าชีวิตในปีใหม่นี้ จะไม่ง่ายกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเรา
สามารถ ก้าวสู่ปีใหม่นี้ได้ อย่างกล้าหาญด้วยความมั่นใจว่า ความเชื่อในพระเจ้าของเราจะ
ช่วยให้เราผ่านพ้นความท้าทายต่างๆ และช่วยให้เราคงอยู่ในศีลในพรของพระเยซูเจ้า ไม่ว่า
เราจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน ได้พบกับสันติ ความรักและความหวัง ตลอดปีใหม่นี้

Last Saturday of
the month 6:00 PM

Reconciliation
Sunday
8:00 AM
and by appointment

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
Dear friends,
Looking back on the Christmas celebrations
both taking place at our church as well as programs that
we organized in places such as the hospital, the prison,
the schools, and other places, we can see that this
year’s celebrations were very meaningful and joyous.
The joy that we received from celebrating the birth of
Jesus Christ were shared with many people in the community. Many people came to understand the true
meaning of Christmas and understand about the
Chritian faith through our modest activities. I am very
grateful that God has continued to bless the work of our
church, so that through our small efforts, we can be
instruments of love and peace not only in our own
church but also in the entire community. As we look
back on the wonderful things that took place in our
Christmas programs, the smiles on the faces of children, the words of blessings that we spoke to one another, the joyous voices singing Christmas hymns, and
the friendly gestures that we showed one another, let us
also open our ears and our hearts to hear the gentle reminder of the Baby Jesus, to not let Him be born only
once a year, but also let Him be born at every moment
in our lives, so that His presence will continue to inspire us to lead lives filled with peace and love
throughout the year.

As we look forward to the New Year, let us resolve the bring the Spirit of Christmas into this New
Year, a year filled with uncertainties in many respects.
The world is changing in countless way – political instability, economic hardships, environmental worries continue to occupy our hearts and mind. The situation as it
is, it seems that life in the new year may not be easier
than the years past. However, we can courageously step
into this new year with confidence that our faith in God
will help us to survive the difficult challenges and remain in His grace no matter what comes our way.

บาทหลวงแอนโทนี่ เลดึ๊ก
เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล

แทนการขอบคุณ จากใจจริง
คุณพ่อเจ้าอาวาสและสภาอภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล
.... ขอขอบคุณ....
คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า คณะซิสเตอร์และบ้านเด็กคุณแม่เทเรซา
มูลนิธิบ้านนิจจานุเคราะห์ สัตบุรุษวัดทุกท่าน เยาวชนและเด็กนักเรียนคาสอน
ที่ได้บริจาคและสนับสนุนปัจจัยต่างๆในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสนานาชาติ
ทาให้งานวันคริสต์มาส ประจาปี 2011 ได้สาเร็จและลุ่ล่วงไปด้วยดี
ขอพระกุมารเยซู แม่พระและนักบุญยอแซฟอวยพร พี่น้องทุกท่านตลอดไป
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ประมวลภาพกิจกรรมประจาเดือนธันวาคม 2011
5 ธันวา มหาราช
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพล
อดุลยเดช กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพิธีทางศาสนา
เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีศาสนิกชนเข้าร่วมจากทุกศาสนา
ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัด โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นประธานในพิธี
โครงการปฏิบตั ิธรรม 3 ศาสนา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 คุณพ่อแอนโทนี่ เลดึ๊ก เจ้าอาวาสวัด
อัครเทวดามีคาแอล เป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์ในเขตจังหวัด
หนองบัวลาภู เข้าร่วมปฎิบัติธรรมในโครงการปฏิบตั ิธรรม 3
ศาสนา ที่เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู ในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ในครั้งนี้
ฟื้นฟูจิตใจเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
วัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู สังฆมณฑลอุดรธานี ได้จัดเข้าเงียบ
สาหรับกลุ่มคริสตชนชาวเวียดนามและชาวฟิลิปินส์ ตามแผนงานอภิบาล
ของสังฆมณฑลอุดรฯ ที่เน้นให้เห็นถึงควมเชื่อ ความรักและความหวัง พร้อม
ทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานและบทบาทงานอภิบาลกลุ่มต่างๆ
โดยเฉพาะ
ในโอกาสเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ โดยการนาของคุณพ่อ
แอนโทนี่ จึงได้จัดการเข้าเงียบ โดยเริ่มจาก
- กลุ่มฟิลิปปินส์ ได้รับการฟื้นฟูจิตใจ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2011 มีคุณพ่อ
แฟร้ง มีราคอล คณะ OMI เป็นผูเ้ ทศน์เตือนใจ มีผู้เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ จานวน
30 คน จากจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลาภูและจังหวัดเลย
- กลุ่มเวียดนาม ได้รับการฟื้นฟูจติ ใจ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 มีคุณ
พ่อควา ฮวู คณะพื้นเมืองของประเทศเวียดนาม มาเทศน์เตือนใจ ขณะนี้คุณพ่อ
กาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอแบค มีผู้เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ จานวน 40 คน
การเข้าเงียบทั้ง 2 กลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นครัง้ แรกที่มีการเข้าเงียบในกลุ่มคริสต
ชนกลุ่มพิเศษในเขตสังฆมณฑลอุดรฯ
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มอบความสุข...ความหรรษา ด้วยบทเพลงแห่งคริสต์มาส
การร้องเพลงวันคริสต์มาสเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวยุโรป ที่ปฎิบัติ
กันมายาวนาน ปีนี้ในโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ กลุ่มเยาวชนของวัด
ได้ปฎิบัติประเพณีอันสวยงามนี้ ด้วยการเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี เพื่อร้องเพลงอวยพร วันคริสต์มาสสาหรับพระสังฆราชยอแซฟ
ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี, พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร พระสังฆราชกิตติคุณ,คณะซิสเตอร์กาปูชิน,
บ้านพักผู้สูงอายุและที่บ้านสัตบุรุษอุดรธานี การร้องเพลงของเยาวชนปีนี้ ได้ร้องเพลงเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเวียดนาม เป็นการร้องเพลงแบบคริสต์มาสนานาชาติ ซึ่งทาให้ผู้ใหญ่หลายๆท่าน รู้สึกประทับใจในการตั้งใจฝึกซ้อมร้องเพลง
อวยพรวันคริสต์มาสของเยาวชน ตัวแทนคุณยายของบ้านพักผู้สูงอายุ ได้กล่าวอวยพรเยาวชนและได้กล่าวชมตอนท้ายว่า มีแต่
กลุ่มเยาวชนจากหนองบัวลาภูเท่านั้น ที่สามารถร้องเพลงได้
ถึง 3 ภาษา ซึ่งคาพูดของคุณยาย สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
เยาวชนไม่น้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คาชมที่มีคุณค่านี้ จะเป็น
แรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีจิตตารมณ์แห่งการ
เผยแพร่ความรัก สู่เพื่อนพี่น้องโดยผ่านบทเพลงที่ขับร้อง ..
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กิจกรรมเผยแพร่ความหมายที่แท้จริงของเทศกาลพระคริสตสมภพ
เนื่องในเทศกาลพระคริสตสมภพ เป็นโอกาสที่คริสตชนสามารถเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซู ด้วย
การนาความรัก มอบให้กันและกัน วัดอัครเทวดามีคาแอล ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อจัดงานคริสต์มาส ณ สถานที่ต่างๆ
เช่น เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนภูพานทอง โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย และโรงพยาบาลหนองบัวลาภู ใน
การจัดงานวันคริสต์มาสนั้น นอกจากจะมีการมอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ทีมงาน
อภิบาลของวัดยังพยายามสื่อความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส และเป็นวันสาคัญสาหรับผู้ที่นับถือศาสนา
คริสต์ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธ และไม่มีความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส
หรือศาสนาคริสต์ จึงทาให้กิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นมีความสาคัญในการเผยแพร่ความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก
ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ทางวัดได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความหมายที่แท้จริงของเทศกาลพระคริสตสมภพ ซึ่งช่วย
ทาให้วัดคาทอลิกและศาสนาสคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ในชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ

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

ประชาสัมพันธ์
1.ขอเชิญร่วมฉลองวันนักบวชสากลในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 พิธี
บูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. พระคุณเจ้ายอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ คณะซาเลเซียน
2. ด้วยคุณพ่อแอนโทนี่ เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล หนองบัวลาภู
ได้รับการอนุญาตจากสังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อเข้าร่วมประชุมของคณะ
พระวจนาตถ์ทปี่ ระเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2555
ดังนั้น พิธีมิสซาวันอาทิตย์ จะมีคณ
ุ พ่อจากสังฆมณฑลอุดรฯมาประกอบ
พิธีมิสซาแทน สาหรับมิสซาวันธรรมดาจะงดพิธีมิสซา
3. สรุปรายรับ- รายจ่าย วันคริสต์มาสและกิจกรรมสอยดาว
รายรับจากการบริจาคเงิน 15,800 บาท
รายรับจากสอยดาว
7,300 บาท
รวมรับ
23,100 บาท
รวมจ่าย
17,445 บาท
คงเหลือ
5,655 บาท
หมายเหตุ เงินคงเหลือจานวน 5,655 บาท จะนาเข้าบัญชีวัด

วัน เดือน ปี

เล่น
ดนตรี
1 ม.ค. 2012 ครูแหม่ม

ก่อเพลง/
บทนา
แตน

บทอ่าน
เปิ้ล + ส้ม

8 ม.ค. 2012

ครูแหม่ม

เปิ้ล

ส้ม + แตน

15 ม.ค. 2012

ครูแหม่ม

โย

แตน+ จุ๋ม

22 ม.ค. 2011

ครูแหม่ม

ส้ม

โย + แตน

29 ม.ค. 2011

ครูแหม่ม

โต้ง

จุ๋ม + ส้ม

สวดสายประคาต้น เดือนมกราคม
วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2012
เวลา 18.00 น.
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.หนองบัวลาภู
รายการวิทยุคาทอลิก

ขอเชิญพีน่ ้องติดตามรับฟังรายการวิทยุ สื่อนาความรัก
ผลิตโดย...วัดคาทอลิกอัครเทวดามีคาแอล จ. หนองบัวลาภู
แผนผังรายการวิทยุ
1.รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ ออกอากาศ วันอาทิตย์ วันพุธ
วันศุกร์
2.รายการสื่อนาความรัก ออกอากาศวันจันทร์ วันพฤหัสบดี
วันเสาร์
3. รายการห้องรับแขก ออกอากาศ วันอังคาร
ผู้ช่วย
ทุกวัน เวลา 18.00 น - 19.00 น. คลื่น FM. 101.50 Mhz.
มิสซา
สถานีวิทยุ Public Radio
เบนซ์ + โย หมายเหตุ รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบและรายการ
ห้องรับแขก นามาออกอากาศเพิม่ เติม ผลิตโดย สื่อมวลชน
ก็อต + โย
คาทอลิกแห่งประเทศไทย
เยาวชน
เวียดนาม
ต๋อย + โย
เยาวชน
เวียดนาม

เงินถุงทาน เดือนธันวาคม / December collection
4 ธ.ค. 54 696 บาท
11 ธ.ค.54 291 บาท
18 ธ.ค. 54 893 บาท
24 ธ.ค.54 3,621 บาท
25 ธ.ค.54 935 บาท

