สนทนาอาทิตย์ละหน
สวัสดีครับพี่น้องที่รกั ทุกท่าน
+++เมือ่ เรามีพธิ บี วชพระสงฆ์ครัง้ ใด หัวใจของเราคริสตชนก็พลอยปิ ตยิ นิ ดี ทีพ่ ระพรแห่ง
กระแสเรียกยังคงมีอยู่ เพราะเราจะมี “นายชุมพา” เพิม่ ขึน้ ทําหน้าทีอ่ ภิบาล ปกครอง และประกาศ
ข่าวดีในฐานะสงฆ์ศาสนบริกร ดังนัน้ เมื่อเราต้องสูญเสียพระสงฆ์ หมายถึง เมื่อพระสงฆ์ทา่ นหนึ่งท่าน
ใดล่วงลับไป ยิง่ ในช่วงวัยทีพ่ ระสงฆ์ท่านนัน้ ยังสามารถทํางานให้กบั พระ ให้กบั พระศาสนจักร ให
กับสังฆมณฑลอย่างแข็งขันแล้ว หัวใจของเราคริสตชนก็อดไม่ได้ทจ่ี ะรูส้ กึ เสียใจ เสียดาย และอาลัย
ถึง ดังทีเ่ ราต่างรูส้ กึ เช่นนี้ เมื่อคุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ พระสงฆ์ลูกวัดเซนต์หลุยส์ของเรา
ได้กลับคืนสูบ่ า้ นพระ ณ สวรรค์
+++ความเชื่อทีม่ าพร้อมกับความหวังนําพาให้เราได้รบั ความบรรเทา พร้อมทัง้ ยังทําให้
เราสามารถ “ขอบพระคุณพระเจ้าได้ทุกกรณี ” เพราะถ้อยคําจากหนังสือปั ญญาจารย์เป็ นจริงเสมอ
ทีว่ า่ “พระเจ้าทรงกระทําให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลา” อย่างไรก็ตาม พ่อขอร่วมแสดงความอาลัยและ
ร่วมเป็ นหนึ่งเดียวในคําภาวนากับสมาชิกครอบครัวกีรติพงศ์ รวมไปถึงครอบครัวทีส่ ญ
ู เสียสมาชิกไป
ดังทีส่ ปั ดาห์ทแ่ี ล้ว มีสมาชิกผูส้ งู อายุของวัดเซนต์หลุยส์ได้กลับคืนสูอ่ อ้ มพระหัตถ์ของพระเจ้าสองสาม
ท่านต่อเนื่องกัน
+++การอภิบาลศีลศักด์ ิ สิทธ์ ิ โดยเฉพาะศีลเจิมฯ ให้กบั ผูป้ ่ วย และผูส้ งู อายุ ยังคงมี
ความหมาย และเป็ นวัฒนธรรมชีวติ ประจําครอบครัวคริสตชน
เพราะเราล้วนปรารถนาให้ผทู้ ก่ี ําลัง
เดินทางกลับไปหาพระนัน้ ได้สน้ิ ใจในศีลในพรของพระ และในช่วงเวลาสัน้ ๆ ของการโปรดศีลเจิมฯ
นัน้ พระสงฆ์ไม่ได้อภิบาลเพียงผูป้ ่ วย หรือผูส้ งู อายุ แต่ยงั ได้อภิบาลลูก ๆ หลาน ๆ หรือคนใน
ครอบครัวให้คดิ ถึงพระไปพร้อม ๆ กัน ทัง้ ยังเป็ นช่วงเวลาของการฟื้ นฟูความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
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เรากับพระ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากันเองด้วย พระสงฆ์ทุกท่านพร้อมและยินดีเสมอครับ ทีจ่ ะ
ทําหน้าทีอ่ ภิบาลศีลเจิมฯ รวมถึงศีลอภัยบาป (ศีลแห่งการคืนดี) และศีลมหาสนิท
+++วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม ทีจ่ ะถึงนี้ ทางวัดจะจัดถวายมิสซาสําหรับผู้สงู อายุ ซึง่
แต่เดิมนัน้ วัดเซนต์หลุยส์ของเราก็จดั เป็ นประจําทุกเดือน ๆ แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทาํ
ให้ขาดหายไป เราเลือกวันดังกล่าว เพราะคณะกรรมการชมรมผูส้ งู อายุมคี วามเห็นว่า เมื่อเราจัดใน
วันหยุด ก็จะทําให้ผสู้ งู อายุมาร่วมมิสซากันได้สะดวกขึน้ เพราะลูกหลานก็หยุดงาน สามารถพาพวก
ท่านมาได้ มิสซาสําหรับผูส้ งู อายุจงึ มีความหมายเพิม่ ขึน้ ไปอีก เพราะไม่ได้มแี ต่บรรดาผูส้ งู อายุเท่านัน้
แต่ยงั มีลูกหลานมาร่วมมิสซาด้วย มาช่วยพาท่านเดินเข้าวัด พาออกไปรับศีล ฯลฯ นี่คอื อีกหนึ่ง
วัฒนธรรมชีวติ ของเราคริสตชน ขอเชิญนะครับ เราจะเริม่ ลงทะเบียนและเตรียมจิตใจด้วยศีลอภัยบาป
เวลา 10.00 น. ต่อด้วยพิธมี สิ ซา เวลา 10.30 น.
+++วันอาทิตย์น้ี 17 กรกฎาคม ทางวัดเริม่ คําสอนวันอาทิตย์สาํ หรับเด็ก ๆ เตรียมรับ
ศีลมหาสนิทและศีลกําลัง ทีไ่ ม่มโี อกาสได้เรียนคําสอนภาคฤดูรอ้ น บราเดอร์ (สามเณรใหญ่) จากบ้าน
เณรแสงธรรม ทีม่ าช่วยงานในเย็นวันเสาร์และครึง่ เช้าวันอาทิตย์ จะทําหน้าทีส่ อนคําสอน โดยมีคุณพ่อ
ประจําวัดช่วยกํากับดูแล เราจะเรียนคําสอนกันเวลา 08.30 น. – 10.00 น. ครับ ส่วนคําสอนช่วงปิ ด
เทอมของเด็ก ๆ ทีเ่ รียนโรงเรียนนานาชาติ จะเริม่ วันจันทร์ท่ี 25 กรกฎาคม เรียนครึง่ วันเช้า 08.30 น.
– 12.00 น. ครับ
+++วันอาทิตย์น้เี ช่นกัน สภาภิบาลวัดจะประชุมเตรียมงานฉลองวัด เทิดเกียรติทา่ น
นักบุญหลุยส์ ซึง่ ปี น้ี ในเย็นวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม เวลา 17.30 น. จะเป็ นมิสซาเตรียมสมโภช ซึง่
เดิมนัน้ เราเรียกกันติดปากว่า ฉลองภายใน แต่ความจริงทุกคนมาร่วมฉลองได้ จึงขอพีน่ ้องเปลีย่ นมา
ใช้คาํ นี้กนั นะครับ ถูกต้องและเหมาะสมกว่า โดยมิสซาเตรียมสมโภชนี้ พระสงฆ์ใหม่ทงั ้ 4 ท่านของ
อัครสังมณฑลกรุงเทพฯ จะมาเป็ นประธานและอวยพรพีน่ ้องหลังมิสซาด้วย สําหรับวันอาทิตย์ที่ 28
สิงหาคม เราจะงดมิสซารอบ 08.00 น. และ 12.00 น. เพื่อจัดมิสซาสมโภช ฉลองวัดประจําปี เวลา
10.00 น. คุณพ่อทีฉ่ ลองชีวติ สงฆ์ครบ 25 ปี ทัง้ 6 ท่าน จะมาเป็ นประธานมิสซาสมโภชนี้
+++การฉลองวัดประจําปี ยังเป็ นโอกาสให้เรามีส่วนร่วมในการจัดงานตามบทบาท
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย และทีม่ ผี รู้ อ้ งขอผ่านทางสภาภิบาล ขอพีน่ ้องได้ให้การสนับสนุ น ร่วมเป็ น
เจ้าภาพ และร่วมเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ควบคูไ่ ปกับการเตรียมจิตใจของเราเอง เพื่อให้การฉลองวัด
ฉลองความรักของพระ และฉลองความเชื่อของเราได้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง
+++ขอพระประทานพรและปกป้ องคุม้ ครองพีน่ ้องทีร่ กั ทุกท่าน พบกันอาทิตย์หน้าครับ
พ่ออนุสรณ์ สาทรบุรี
2

