สนทนาวันอาทิตย์
สวัสดีครับพี่น้องที่รกั ทุกท่าน
มีหลากหลายเหตุการณ์และการกระทํา ทีน่ ําพาให้ชวี ติ ของเรามีความสุข มีความยินดี
แต่ใช่วา่ ทุกความสุข และทุกความยินดีนนั ้ จะมีคุณค่าและอยูค่ กู่ บั ชีวติ ของเราได้เนานาน บางความสุข
บางความยินดี เกิดขึน้ เพียงชั ่วครู่ แล้วก็ผา่ นเลยไป
แต่มเี หตุการณ์ หรือการกระทําบางอย่าง ทีเ่ มื่อ
เกิดขึน้ แล้ว หรือเมื่อเราได้กระทําแล้ว เราจะบังเกิด
ความสุขความยินดี ทีซ่ มึ ลึกลงในจิตใจ พาให้อาบ
อิม่ ไปด้วยสันติสุข เหตุการณ์หรือการกระทําทีว่ า่ ก็
คือการทีเ่ ราได้รบั โอกาส นันก็
่ คอื ได้รบั การอภัย
เช่นเดียวกับทีเ่ ราได้ให้โอกาส คือ ได้ให้ อภัย จาก
ใคร หรือแก่ใครสักคน ความสุขความยินดีทว่ี า่ นี้จงึ
บังเกิดขึน้ กับลูกชายคนเล็ก
และบิดาผูใ้ จดี
เสียดายก็แต่ลูกชายคนโต ทีเ่ ขาพลาดโอกาสทีจ่ ะได้ในความสุขความยินดีน้ี
+++สนทนาวันอาทิตย์สปั ดาห์น้ี พ่อเริม่ ต้นด้วยการนําพาพีน่ ้องรําพึงไตร่ตรองพระวาจา
จากพระวรสารทีเ่ ราจะได้รบั ฟั งในมิสซาวันอาทิตย์น้ี ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งเรื่องราวคําสอนจากพระเยซูทน่ี ่า
ประทับใจ ยิง่ ถ้าเรารูส้ กึ ว่าเราเองเป็ นดังเช่นลูกชายคนเล็ก ทีช่ วี ติ ก็มคี วามบกพร่องผิดพลาด แล้วได้รบั
โอกาส ได้รบั การอภัย ใจของเราก็ยงิ่ อบอุ่นและอาบอิม่ ไปด้วยความชื่นชมผสมกับความกต้ญ�ูรคู้ ุณ
สําหรับเราคริสตชน เราเป็ นลูกของพระ และเราก็ตา่ งซาบซึง้ ใจดีวา่ พระเจ้าของเราทรงเป็ นบิดาผู้ใจดี
+++ความใจดีของพระ ไม่ได้อยูห่ า่ งไกล จนเราสัมผัสไม่ได้ เพราะแท้จริงแล้ว ปรากฏ
และแสดงออกแก่เรา ผ่านทางบุคคลรอบข้างนั ่นเอง นั ่นก็คอื การทีเ่ ราต่างให้โอกาสกัน ให้อภัยกัน
ช่วยเหลือเอือ้ อาทรต่อกัน เป็ นทุกข์กงั วลเมื่อคนใกล้ ๆ เรา เขาพลาดพลัง้ หลงทาง และชื่นชมยินดีเมื่อ
เขาได้กลับเนื้อกลับตัว เป็ นคนดีทส่ี มค่ากับการได้รบั โอกาส ได้รบั อภัย
+++ความใจดีของพระ ยังปรากฏและแสดงออกอย่างเงียบ ๆ จากบุคคคลทีท่ าํ งาน
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ช่วยเหลือวัด ช่วยเหลือส่วนรวม พ่อคิดว่าการทีเ่ รามีสายตาทีม่ องเห็นกิจการดี ๆ
เรื่องราวดี ๆ และเห็นคุณค่าของสิง่ ดี ๆ ทีว่ า่ นี้ ก็ชว่ ยจรรโลงใจเราได้ไม่น้อยเลยครับ
+++การประกาศข่าวดี อันเป็ นอีกหนึ่งภารกิจของพระศาสนจักร ซึง่ หมายรวมถึงเราทุกคน
ทัง้ พระสงฆ์ ผูท้ าํ หน้าทีเ่ ทศน์สอน และพีน่ ้องสัตบุรุษทีบ่ อกเล่าข่าวดีดว้ ยการดําเนินชีวติ เราจําเป็ นต้อง
มีทศั นคติ หรือมุมมองทีด่ ี ทีจ่ ะทําให้คาํ สอนของพระเป็ นข่าวดี มิใช่เป็ นข่าวร้าย เป็ นถ้อยคําทีใ่ ห้
กําลังใจ มิใช่ถอ้ ยคําทีค่ อยแต่จะต่อว่าหาเรื่องมาตําหนิ และทีส่ าํ คัญ เป็ นดังสองมือของบิดาผู้ใจดีท่ี
+++
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พร้อมจะโอบกอดลูกชายทีก่ ลับมาหา หลังจากชีวติ ได้ผดิ พลาดไป มิใช่เป็ นเหมือนพีช่ ายทีก่ ลายเป็ นคน
อมทุกข์ ไม่ยนิ ดีกบั เรื่องดี ๆ ทีป่ รากฏอยูต่ อ่ หน้า ดังพระวาจาทีเ่ ราได้ฟังกันวันนี้ล่ะครับ
+++วัดเซนต์หลุยส์ของเรา ได้ทาํ การถ่ายทอดมิสซาวันอาทิตย์ มิสซาเช้าวันธรรมดา
และพิธกี รรมอื่น ๆ (ออนไลน์) มาอย่างต่อเนื่อง มีพน่ี ้องติดตามร่วมพิธผี า่ นการถ่ายทอดนี้ ทัง้ พีน่ ้อง
สัตบุรุษของวัดเซนต์หลุยส์เอง พีน่ ้องสัตบุรุษจากวัดอื่น ๆ และจากต่างสังฆมณฑล รวมถึงพีน่ ้อง
สัตบุรุษทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ พ่อได้ยนิ คําชื่นชมจากหลาย ๆ ท่าน ว่าการถ่ายทอดมิสซาของวัดเซนต์หลุยส์
นัน้ ราบรื่น ทัง้ ระบบภาพและเสียง ทัง้ หมดนี้ ก็เพราะเรามีผมู้ นี ํ้าใจดีทาํ งานอยู่อย่างเงียบ ๆ ช่วย
ควบคุมระบบการถ่ายทอด และทําอย่างสมํ่าเสมอ
เป็ นคนที่อยู่เคียงข้างวัดมาอย่างยาวนาน
เช่นเดียวกับเสียงร้องเพลงทีน่ ําพาใจเราให้สงบในทุก ๆ มิสซาเช้าวันธรรมดา เป็ นความใจดีและมีนํ้าใจ
ของซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ นักบวชหญิงคณะเล็ก ๆ ทีช่ ว่ ยรับหน้าทีน่ ้ี และก็
ทําได้อย่างดีเยีย่ ม
พอถึงวันอาทิตย์ ก็มคี ณะนักขับร้องหลากหลายกลุ่มทีจ่ ดั สรรรอบมิสซากันทํา
หน้าทีศ่ าสนบริกรด้านดนตรี ทําให้มสิ ซาวันอาทิตย์และวันฉลองสําคัญมีความสง่าและพาใจให้รว่ ม
สรรเสริญพระไปด้วยกัน
+++สภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ของเรา ก็ทาํ หน้าทีก่ นั อย่างแข็งขัน แม้จะหมดวาระลงแล้ว
แต่ทางสังฆมณฑลก็ประกาศให้สภาภิบาลของแต่ละวัด ทําหน้าทีก่ นั ต่อไปก่อน รอทัง้ สถานการณ์และ
การปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดของสังฆมณฑล ซีง่ สมาชิกทุกท่านก็ตอบรับทีจ่ ะทําหน้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าจะมี
การกําหนดให้มกี ารเลือกตัง้ และแต่งตัง้ กันใหม่ครับ
+++ความใจดีของพระ ทีพ่ อ่ นํามาเป็ นหัวข้อสนทนากับพีน่ ้องในสัปดาห์น้ี จะยังปรากฏ
และแสดงออกอีกหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธกี าร ทีเ่ ราจะเห็นต่อจากนี้หลังจากการประกาศ
เชิญชวนให้พน่ี ้องมีสว่ นร่วมในการมอบของขวัญแก่ผยู้ ากไร้ในต่างจังหวัด โอกาสคริสต์มาสและปี ใหม่
นันก็
่ คอื จะมีของขวัญจํานวนมากมายทีพ่ น่ี ้องส่งมอบให้กบั วัดผ่านทางคณะวินเซนต์เดอปอล และก็
จะมีสมาชิกคณะนี้ทาํ หน้าทีข่ องเขาอย่างเงียบ ๆ เช่นกัน คือรวบรวมสิง่ ของ จัดแยกเป็ นประเภทต่าง ๆ
และจัดส่งไปยังทีห่ มายก่อนถึงวันฉลองคริสต์มาส โอ้! ความใจดีของผูเ้ ป็ นบิดา เราหาเจอได้เสมอเลย
ครับ
+++ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือจุนเจือกันเป็ นความงดงามของโลก ของสังคม เหมือนที่
วัดได้รบั จากทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึง่ ในวันพฤหัสที่ 15 กันยายน นี้ ทางโรงพยาบาลจะจัด
ฉลอง 124 ปี ทีโ่ รงพยาบาลได้เปิ ดอย่างเป็ นทางการ คือเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1898 ขอถือโอกาสนี้รว่ ม
ขอบพระคุณพระเจ้า และร่วมแสดงความยินดีกบั คุณพ่อผูบ้ ริหาร คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
และบุคคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ครับ
ขอพระประทานพรแด่พี่น้องที่รกั ทุกท่านครับ
พ่ออนุ สรณ์ สาทรบุรี
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