
สนทนาวนัอาทิตย ์

สวสัดีครบัพ่ีน้องท่ีรกัทุกท่าน 

  การฉลองวดัและเทดิเกยีรตทิ่านนักบญุหลยุส ์ ปีที ่ 64 ผา่นไปอยา่งเรยีบรอ้ย ดว้ย

บรรยากาศทีแ่ตกต่างไปจากปีก่อน ๆ อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ทีท่าํใหม้ขีอ้จาํกดั  มสิซาทีเ่รา

เคยฉลองอยา่งสงา่ กลบักลายเป็นมสิซาออนไลน์   แต่พอ่เชื่อวา่ ความรกัความศรทัธาทีเ่รามต่ีอ

ท่านนักบญุหลุยส ์ผูเ้ป็นองคอุ์ปถมัภว์ดัของเรา ชุมชนของเรา  ไมไ่ดล้ดทอนลงเลย 

  พ่อขอนําบทเทศน์ของพ่อโอกาสฉลองวดัปีน้ี  มาแบง่ปันกบัพ่ีน้องอีกครัง้นะครบั  

ถือเป็นการรือ้ฟ้ืนและทาํความเข้าใจเก่ียวกบัความหมายของการฉลองวดั  

1. พีน้่องทีร่กั วนัน้ี ปีน้ี เรามาร่วมมสิซาฉลองวดั  แต่เราไมไ่ดม้าทีว่ดั  ไมไ่ดม้านัง่ในวดั ไมไ่ด้

หยบิชทีเพลงฉลองวดัขึน้มาเพือ่ใชร้อ้งเพลง  ไมไ่ดเ้ดนิออกมาเป็นแถวเพือ่รบัศลีมหาสนิท  หรอื

เพือ่นําดอกไมไ้ปถวายและสวดขอพรท่านนักบญุหลยุส ์  รวมทัง้ไม่ไดพ้บปะสนทนาเลก็น้อย ๆ 

กบัคณุพอ่ หรอืกบัผูท้ีม่าร่วมฉลองวดัทีเ่รารูจ้กัมกัคุน้  และกไ็มไ่ดร้บัประทานอาหารร่วมกนัใน

รอบมสิซาทีเ่ราเคยมบีรรยากาศเช่นน้ี    ปีน้ี เราอยูใ่นสถานการณ์ทีท่าํใหเ้รามขีอ้จาํกดั 

2. แต่พีน้่องครบั  จากขอ้จาํกดัน้ีเอง ทาํใหเ้ราไดส้มัผสัความหมายพเิศษประการหน่ึงของการฉลองวดั   

วดัทีเ่วลาน้ี คอืบา้นของพีน้่อง  และบา้นคริสตชน แท้จริงแล้วกคื็อวดั คอืพระศาสนจกัรเลก็ ๆ  

บางครัง้เรากเ็รยีกการฉลองวดัวา่ การฉลองชุมชนแหง่ความเชื่อ  น่ีไงครบัพีน้่อง   บา้นของเรา 

ครอบครวัของเรา   กค็อืชุมชนแห่งความเช่ือเลก็ ๆ  วนัน้ี ปีน้ี  ในโอกาสฉลองวดั  จงึเหมาะสมยิง่

ทีเ่ราจะฉลองความเชื่อ    อนัเป็นพระพรของพระทีป่ระทานแก่เรา  และแก่ครอบครวัของเรา  พรอ้ม 

ๆ ไปกบัถามตวัเองวา่ เวลาน้ี ความเชื่อของเราเป็นอยา่งไร    

3. ความเชื่อ ไมใ่ช่พระพรสาํเรจ็รปู ตรงกนัขา้ม กลบัมสีิง่ทา้ทาย  เพราะมหีลาย ๆ เหตุการณ์ที่

อาจทาํใหค้วามเชื่อของเราอ่อนแรง และสัน่คลอน ยิง่ในยามทีเ่ราเผชญิกบัความยากลาํบากสดุ ๆ 
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วนัฉลองวดั วนัฉลองความเชื่อ  จงึเป็นอกีหน่ึงโอกาสทีเ่ราจะสวดขอพระไดโ้ปรดเพิม่พนูความเชื่อแก่เรา    

เหมอืนกบัทีบ่รรดาอคัรสาวกเองกเ็คยเอ่ยถอ้ยคาํน้ี  “พระเจ้าข้า โปรดทวีความเชือ่ให้พวกเราเถิด”      

“พระเจ้าข้า โปรดทวีความเชือ่ให้พวกเราเถิด”      พ่อคดิวา่ ถอ้ยคาํน้ี  คงจะเป็นคาํภาวนาสัน้ 

ๆ  ทีเ่ราไดส้วดขอพระอยูบ่อ่ยครัง้ ในช่วงหน่ึงขวบปีทีผ่า่นมา 

4.  พีน้่องทีร่กัครบั  ศนูยก์ลางของวดัคอื “พระแท่น”   และพระแท่นน้ี กห็มายถงึพระครสิตเจา้ผู้

ประทบัอยูก่บัชุมชนแหง่ความเชื่อ   ในประวตักิารก่อกาํเนิดวดัเซนตห์ลุยสข์องเรา  ไดบ้อกเลา่ไว้

อยา่งน่าสนใจวา่  เมื่อเริม่สรา้งวดั ในวนัท่ี 25 สิงหาคม ปีคริสตศกัราช 1956  คอืเมื่อ 65 ปีทีแ่ลว้ 

มพิีธีเสกไมก้างเขนและปักไว้ตรงท่ีท่ีจะสร้างพระแท่น   ทาํไม ทาํไมตอ้งปักไว ้ คาํตอบกค็อื 

เพือ่ใหก้ารก่อสรา้งไมว่่าจะสว่นไหนของวดั  คนทีก่่อสรา้ง คนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บรรดาสตับรุุษ

ลกูวดัจะไดต้ระหนักวา่   เรากาํลงัสรา้งบา้นพระ  และเป็นบา้นพระทีเ่ราจะไดม้าฉลองความเชื่อของเรา   

5. ฉนัใดกฉ็นันัน้   พีน้่องครบั  เมื่อวนัทีเ่รารบัศลีลา้งบาป เราแต่ละคน กไ็ดร้บัการทาํเครื่องหมาย

กางเขนทีห่น้าผากของเรา   โดยศลีลา้งบาป เราแต่ละคนกค็อืพระวหิารของพระจติเจา้  ชวีติของเราก็

คอื “วดั” นัน่เอง  ดว้ยเหตุน้ี  หากในสถานการณ์ปกต ิ ทีไ่มม่กีารแพร่ระบาดของโควดิ-19  และ

เรามาวดัได ้ เมื่อเราเขา้มาในวดั สิง่ทีเ่รามกัจะทาํก่อนอื่นใด และเรากท็าํจนคุน้เคย  กค็อื เราจะ

เอามอืขวาของเราแตะทีน้ํ่าเสก แลว้มาแตะทีห่น้าผาก พรอ้มกบัทาํสาํคญัมหากางเขน  เดชะพระ

นามพระบดิา…..    เราคือวดั  พระประทบัอยู่ในชีวิตของเรา   ไมว่่าเราจะทุกขห์รือจะสขุ  

เราจะเป็นคนดี หรือเราจะมีข้อบกพร่อง  ความเช่ือเราจะเข้มแขง็  หรือความเช่ือเราจะ

สัน่คลอน  ขอให้มัน่ใจว่าพระกย็งัประทบัอยู่ในชีวิตของเรา   เหมอืนกบัพระแท่น ทีย่งัอยู่

เป็นศนูยก์ลางของวดัทุกวดัเสมอ  และกเ็หมอืนกบักางเขนทีย่งัมอียูบ่า้นของเรา  และกอ็ยูคู่่กบัชวีติของ

เราเช่นกนั. 

6. ความเช่ือเป็นพระพรของพระ และพระกท็รงทาํใหค้วามเชื่อของเราเตบิโต  เตบิโต

เหมอืนกบัเรื่องราวของวดัเซนตห์ลยุส ์  จากทีด่นิทีพ่ระคณุเจา้หลุยส ์เวย ์ซื้อไวต้ัง้แต่ปี 1895 คอื

เมือ่ 126 ปีทีแ่ลว้ ท่านซือ้ไว ้โดยมุง่หวงัจะสรา้งวดั  แต่ตอนนัน้กย็งัไมท่นัไดส้รา้ง  แต่วดัทีม่ชีวีติ 
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หมายถงึบรรดาพีน้่องครสิตชน นัน้มอียูแ่ลว้  และมบีา้นเรอืนอยูบ่รเิวณน้ี ทีเ่คยเป็นสวน เป็น

คลองขนาดใหญ่  คอืคลองสาทร  แต่เวลาไปวดั ปู่ ยา่ตายายของเราทีน่ี่ ตอ้งไปร่วมมสิซาที่

วดัอสัสมัชญับา้ง กาลหวา่รบ์า้ง   เพราะไมม่วีดั  จนเมื่อวนัที ่25 สงิหาคม ปี 1957 (64 ปีทีแ่ลว้)  

พระคณุเจา้หลุยส ์ โชแรง ไดป้ระกอบพธิเีปิดเสกวดัหลงัน้ีอยา่งสงา่  และกม็อบวดัใหท้่านนักบญุ

หลุยส ์เป็นองคอุ์ปถมัภ ์เป็นนามของวดัของเรา   นักบญุหลยุส ์  ซึง่เป็นศาสนนามของพระคณุ

เจ้าหลยุส ์ ลาโน พระสงัฆราชองคแ์รกของมสิซงัสยาม นักบญุหลุยส ์ ซึง่เป็นศาสนนามของ

พระคณุเจ้าหลยุส ์ เวย ์ ผูส้รา้งโรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์ และซือ้ทีด่นิเตรยีมไวใ้หส้รา้งวดั  และ

นักบญุหลยุส ์ซึง่เป็นศาสนนามของพระคณุเจ้าหลยุส ์โชแรง  ผูส้รา้งวดัหลงัน้ี   และวดัน้ี จากที่

พีน้่องครสิตชนกลุ่มแรก ๆ  ตอ้งเดนิทางไปรว่มมสิซาทีว่ดัอื่น  กไ็ดก้ลายเป็นวดัทีอ่ยูต่ดิถนน มี

โอกาสไดต้อ้นรบัพีน้่องจากต่างวดั หรอืแมจ้ากต่างสงัฆมณฑล  ทุกอยา่งพระทรงจดัวางไว…้. 

7. โอกาสฉลองวดั  ควบคูไ่ปกบัการฉลองพระพรแหง่ความเชื่อ   เรายงัฉลองเทิดเกียรตินักบญุ ผูเ้ป็น

องคอุ์ปถมัภ ์และเป็นนามของวดั   นัน่กค็อื นักบญุหลยุส ์กษตัรยิผ์ูท้รงธรรม     

8. มภีาพ ๆ หน่ีง  เป็นภาพพระพกัตรห์รอืใบหน้าพระเยซู      มองดเูผนิ ๆ กเ็ป็นภาพใบหน้าพระเยซู

ธรรมดา ๆ  แต่เมือ่มองดอูยา่งตัง้ใจ  กพ็บวา่เป็นภาพทีพ่เิศษ เพราะรายละเอยีดเลก็ ๆ ของภาพน้ี 

คอืภาพนักบญุหลายรอ้ยหลายพนัองคท์ีร่วมกนั ทีต่่อ ๆ กนัเป็นใบหน้าพระเยซู 

9. พีน้่องครบั  ชีวิตและวีรกรรม  อนัหมายถึงคณุงามความดีของบรรดานักบญุ ล้วนทาํให้

พระพกัตรข์องพระเจ้าปรากฏเด่นชดั ใหเ้ราไดม้องเหน็ ใหเ้ราไดส้มัผสั และใหเ้ราไดป้ฏบิตัติาม    

นักบญุหลยุส ์  องคอุ์ปถมัภว์ดัเรา ชุมชนของเรา กเ็ป็นเช่นวา่น้ี  และพ่อขอนํามาเน้นยํา้เพยีง 

ประการเดยีว กค็อื การเป็นผูนํ้าท่ีไมอ่ยู่เฉย หรือไมป่ล่อยให้ผูค้นตกอยู่ในความ

ยากลาํบาก  ท่านอยู่เคียงข้างผูทุ้กขย์าก และมีความสขุกบัการท่ีได้รบัใช้ ได้ช่วยเหลือคน

อ่ืน     
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10. ขอเชญิพีน้่อง รว่มตามรอยชีวิตของท่านนักบญุหลยุส ์ เป็นพเิศษในช่วงเวลาทีเ่รากาํลงั

เผชญิกบัวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19  มผีูค้นไมน้่อยรอบขา้งเรา ทีก่าํลงัลาํบาก ที่

กาํลงัเผชญิกบัความทุกข ์  ขอเราเป็นอีกคนหน่ึงท่ีไมอ่ยู่เฉย ทาํเท่าท่ีเราทาํได้ ด้วยกิจการ

แห่งความรกัและการแบง่ปัน  แลว้เราจะพบความสขุ เหมอืนกบันักบญุหลยุส ์องคอุ์ปถมัภข์องเรา 

11. พีน้่องทีร่กัครบั  เมื่อมาทีว่ดั นอกจากมาสวดขอพรจากท่านนักบุญหลุยสแ์ลว้  บางทเีรากไ็ป

สวดทีห่น้าถํ้าแมพ่ระ บางครัง้เรากไ็ปสวดขอนักบญุโยเซฟ ท่ีบา้นของเรา ท่ีเป็นวดัเลก็ ๆ ของ

เรา กมี็ปู่ ย่าตายาย มีคณุพ่อคณุแม ่ เป็นนักบญุท่ีมีชีวิต สาํหรบัพวกเรา    ทีเ่ราจะใหเ้กยีรต ิ

ทีเ่ราจะใหค้วามเคารพ  เพราะพวกทา่นไดส้ง่มอบความเชื่อ และสิง่ด ี ๆ แก่เรา  ขอให้การ

แสดงออกเช่นว่าน้ี เกิดขึน้เช่นกนัในครอบครวัของเรา ในบา้นของเรา 

12. และสดุทา้ย 

+ เราฉลองนักบญุหลุยส ์อนัเป็นนามของวดั เป็นองคอ์ปุถมัภข์องวดั  ทาํใหเ้ราคดิถงึ

ความเป็นวดั ทีไ่มใ่ช่แคต่วัวดัทีเ่ป็นสิง่ก่อสรา้ง แต่หมายรวมถงึบรรดาคณุพอ่ มาเซอร ์ พีน้่อง

นักบวช  พีน้่องสตับรุุษ  เราฉลองความเชื่อในชวีติของพวกเรา  และสวดขอใหทุ้กคนเจรญิชวีติ

อยูใ่นความเชื่อ และอยูใ่นศลีในพรของพระ โดยมที่านนักบญุหลุยสเ์ป็นแบบอยา่ง 

 + เราฉลองนักบญุหลุยส ์  อนัเป็นนามของโรงพยาบาล   โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส ์ 

ทีต่ ัง้ขึน้เพื่อตามรอยชวีติของนักบญุหลุยส ์  ผูม้ใีจรกัและเมตตาต่อผูเ้จบ็ป่วย  เราจงึภาวนาเพือ่

บรรดาแพทย ์ พยาบาล  บุคคลากรของโรงพยาบาล  และทีส่าํคญั เพือ่บรรดาผูป่้วยทัง้หลาย   

 + เรายงัฉลองนักบุญหลยุส ์  อนัเป็นนามของวทิยาลยั วิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์ 

สถาบนัการศกึษาทีมุ่ง่ผลติบคุคลากรทีจ่ะทาํงานเพือ่ผูป่้วย  เราจงึภาวนาและคดิถงึเป็นพเิศษในยามน้ี 

เพือ่ขอใหม้คีนทีพ่รอ้มจะเสยีสละ อุทศิตน เพื่อเป็นผูค้อยช่วยเหลอืแพทย ์พยาบาล  ในการดแูล

เอาใจใสผู่ป่้วย  และใหก้าํลงัใจญาตพิีน้่องของผูป่้วย 
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 + เราฉลองนักบญุหลุยส ์  อนัเป็นนามของโรงเรยีน  โรงเรยีนเซนตห์ลุยสศ์กึษา    เรา

ภาวนาขอนักบญุหลุยสช์่วยปกป้องคุม้ครองบรรดาคณุคร ูและนักเรยีนทุกคน  ขอใหพ้วกเขาขา้ม

ผา่นขอ้จาํกดั เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนบรรลจุดุมุง่หมายและเกดิคณุคา่ 

 + และเรายงัฉลองนักบญุหลยุส ์  ซึง่ไมน่านมาน้ีเอง ไดใ้ชเ้ป็นชือ่ของสถานีรถไฟฟ้า  

สถานีเซนตห์ลยุส ์   ความคดิถงึของเราจงึเผือ่แผไ่ปยงัเพิอ่นพีน้่องผูท้ีช่วีติยงัตอ้งเดนิทาง  ยงั

ตอ้งทาํมาหากนิ  ยงัตอ้งลาํบาก ยงัตอ้งเผชญิกบัความเสีย่ง  สวดขอใหทุ้กคนอยูใ่นความ

ปลอดภยั อยูใ่นความด ีและอยูใ่นสนัตสิขุ 

 + เราฉลองนักบญุหลยุส ์  ซึง่เราไดใ้ชช้ื่อของท่านเป็นชื่อของศาลาทีใ่ชเ้พื่อการภาวนา

และถวายมสิซาแด่ผูล้ว่งลบั  เราคดิถงึ และเราสวดภาวนาเพือ่พวกเขา  เป็นพเิศษ ผูล้ว่งลบัจาก

การตดิเชhือโควดิ-19  ขอพระเจา้ทรงรบัเขาเขา้สูส่วรรค ์บา้นแทข้องเรา. 

    ขอพระประทานพรและขอนักบญุหลยุสป์กป้องคุ้มครองพ่ีน้องทุกท่านครบั 

                    พอ่อนุสรณ์  สาทรบรุ ี
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