สนทนาอาทิตย์ละหน
สวัสดีครับพี่น้องที่รกั ทุกท่าน
+++พบกันอีกครัง้ กับ “สนทนาอาทิตย์ละหน” ผ่านสารวัดเซนต์หลุยส์ ซึ่งพ่อจะสลับ
สับเปลีย่ นกันคนละเดือนกับคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เพื่อเขียนเรื่องราวสนทนากับพีน่ ้องสัตบุรุษ
นันก็
่ หมายความว่า พบกับพ่อ(ทางสารวัด) สัปดาห์น้แี ล้ว พบกันอีกทีกเ็ ดือนกันยายนครับ
+++แม้พระพลานามัยหรือสุขภาพของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะไม่สมบูรณ์นกั แต่
หัวจิตหัวใจของพระองค์ทา่ นในฐานะนายชุมพา หรือ
“ผู้เลี้ยงแกะที่ดี” ยังคงเข้มแข็งและเต็มเปี่ ยมไป
ด้วยความรักความห่วงใยทีม่ ตี อ่ บรรดาลูกแกะ อัน
หมายถึงคริสตชนทุกมุมโลก ดังทีเ่ มื่อสัปดาห์ทผ่ี า่ น
มา พระองค์ได้เสด็จไปยังประเทศคานาดา เพื่อทรงเยีย่ มพีน่ ้องคริสตชนทีน่ นั ่
และช่วงเวลาทีพ่ ระองค์เสด็จอยูใ่ นวาระทีเ่ ราระลึกถึงนักบุญโยอากิมและ
นักบุญอันนา (26 กรกฎาคม) ผูเ้ ป็ นบิดามารดา
ของแม่พระ และเป็ นตายายของพระเยซู พระองค์จงึ
ทรงรวมใจเราทุกคนให้คดิ ถึงปู่ ย่าตายายของเรา
คิดถึงบรรดาผูส้ งู อายุ
โดยในวันพฤหัสที่ 28
กรกฎาคม พระองค์ทรงประกอบพิธมี สิ ซา ณ สัก
การสถาน
แห่งชาตินักบุญอันนา ทีเ่ มืองควิเบค แคนนาดา ซึง่ เป็ นอีกสถานทีม่ งุ่ หวัง
ของผูจ้ าริกแสวงบุญทีร่ กั และศรัทธาต่อนักบุญอันนา พระสันตะปาปาได้ทรงถวายมิสซาขอพรพระเพื่อ
บรรดาผูส้ งู อายุทงั ้ หลาย เช่นเดียวกับทีว่ ดั ของเรา ในวันเดียวกันก็จดั มิสซาสําหรับผูส้ งู อายุ
+++คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อผูช้ ว่ ย พร้อมกับสมาชิกสภาภิบาลได้ประชุมเตรียมงานฉลอง
วัดของเรา ซึง่ ปี น้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลีค่ ลายลง
บ้าง เราจึงตัง้ ใจจัดงานฉลองวัด เพื่อเทิดเกียรติทา่ นนักบุญหลุยส์ องค์
อุปถัมภ์ของวัด โรงเรียน วิทยาลัย และโรงพยาบาล รายละเอียดทีจ่ ะเป็ น
แนวทางสําหรับการฉลองในช่วงทีเ่ รายังต้องเฝ้ าระวังหรือมีมาตรการด้าน
สาธารณะสุขนัน้
ทางวัดจะแจ้งให้พน่ี ้องได้ทราบต่อไป สําหรับกําหนดการ มีดงั นี้ครับ
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ตรีวารเตรียมจิตใจ มิสซาเวลา 17.30 น.

วันพุธที่ 24 สิงหาคม
วันพฤหัสที่ 25 สิงหาคม
วันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม

ประธาน : คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย
ประธาน : คุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ ์
ประธาน : คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล

มิสซาเตรียมสมโภช เวลา 17.30 น
วันเสาร์ท่ี 27 สิงหาคม ประธาน : พระสงฆ์ใหม่ (4 ท่าน)

มิสซาสมโภช เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ - ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022 เวลา 10.00 น
ประธาน : พระสงฆ์ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ (6 ท่าน)
(วันอาทิตย์ท่ี 28 ส.ค. งดมิสซารอบ 08.00 น. 12.00 น. ส่วนรอบ 06.00 น และ 17.30 น มีตามปกติ)

+++โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาของเราได้เปิ ดการเรียนการสอนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ฝ่ ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนก็จะกลับมาจัดกิจกรรม โดยวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม นี้ เวลา 08.00 น.
บรรดาครูและนักเรียนคาทอลิกจะร่วมมิสซาด้วยกันทีว่ ดั ของเรา เป็ นมิสซาขอพระพรทีจ่ ะจัดทุกเดือน
เดือนละครัง้ เช่นเดียวกับทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญประถม ทางฝ่ ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนก็ได้เชิญคุณ
พ่อจากทางวัดเซนต์หลุยส์ไปช่วยโปรดศีลอภัยบาป ถวายมิสซา และประกอบพิธกี รรมอื่น ๆ ถือเป็ น
กิจกรรมเพื่อการอภิบาลทีโ่ รงเรียนคาทอลิกของเราให้ความสําคัญมาโดยตลอดครับ
+++วันศุกร์น้ี เป็ นวันศุกร์ต้นเดือน คุณพ่อทีว่ ดั พร้อมกับผูแ้ ทนพลมารียจ์ ะไปส่งศีล
ให้กบั บรรดาผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นละแวกชุมชนวัดเซนต์หลุยส์ของเรา ถือเป็ นอีกหนึ่งโอกาสทีบ่ รรดาคุณพ่อ
จะได้เยีย่ มเยียนพีน่ ้องสัตบุรุษ โดยมีองค์พระเยซู ผูป้ ระทับอยูใ่ นศีลมหาสนิท ได้ประทับอยูท่ า่ มกลาง
เรา ในครอบครัวของเรา ในบ้านของเรา และในชีวติ ของเรา
+++เมื่อวันฉลองวัดใกล้จะมาถึง กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ก็ได้
เริม่ จัดเตรียมกันอย่างแข็งขัน อย่างเช่นกลุ่มนักขับร้อง ก็ได้เริม่ เตรียมการกันอย่างพร้อมเพรียงทันที
จะมีการซ้อมเพลงกัน 3 วัน คือ วันเสาร์ที่ 6, 13 และ 20 สิงหาคม คุณพ่อทีว่ ดั ทุกคนขอชื่นชมและ
ขอส่งกําลังใจ เช่นเดียวกับกลุ่มอื่น ๆ ทีต่ า่ งก็รว่ มแรงร่วมใจกันอย่างดีครับ
+++ขอพระประทานพรและปกป้ องคุม้ ครองพีน่ ้องทีร่ กั ทุกท่านครับ
พ่ออนุ สรณ์ สาทรบุรี
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