สนทนาวันอาทิตย์
สวัสดีครับพี่น้องที่รกั ทุกท่าน
+++ วันที่ 15 กันยายน ทีผ่ า่ นมา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จดั งานครบรอบ 124 ปี การ
เปิ ดบริการ นับเป็ นโรงพยาบาลเก่าแก่คกู่ รุงเทพมหานคร และเป็ นหนึ่งในงานแห่งรักและรับใช้ของ
พระศาสนจักรตามจิตตารมณ์ขององค์พระเยซูเจ้า สมดังเจตนารมณ์ของพระสังฆราชหลุยส์ เวย์ ผูไ้ ด้
ก่อตัง้ โรงพยาบาลแห่งนี้ และได้ประกอบพิธเี ปิ ดเป็ นทางการเมือ่
วันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1898 ทางวัดขอร่วมแสดงความยินดีกบั
คณะผูบ้ ริหาร คุณพ่อ มาเซอร์ คณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจน
บุคลากรทุกท่าน และขอขอบคุณ ทีต่ ลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ทาง
โรงพยาบาลได้ให้ความอนุเคราะห์ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลกิจกรรมต่าง ๆ
ของวัด ขอพระเจ้า องค์แห่งความรัก โปรดปกป้ องพิทกั ษ์รกั ษา
และอานวยพรกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลครับ
+++ วันอาทิตย์น้ี คุณพ่อ และสมาชิกสภาภิบาลจัดประชุม
เพือ่ ประเมินการจัดงานฉลองวัด รวมทัง้ เตรียมกิจกรรมอืน่ ๆ
สาหรับเดือนตุลาคม รวมไปถึงคริสต์มาสทีก่ าลังจะมาถึง ทัง้ หมดก็
เพือ่ การอภิบาลพีน่ ้องสัตบุรษุ ทัง้ ในเรือ่ งความเชือ่ ความศรัทธา
และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในชุมชนแห่งความเชือ่ ของเรา
มีรายละเอียดอย่างไร ทางวัดจะประชาสัมพันธ์ให้พน่ี ้องได้ทราบต่อไปครับ
+++คาสอนวันอาทิตย์สาหรับผูใ้ หญ่ที่เตรียมเป็ นคริสตชน ผ่าน
มาได้ราว 3 เดือนแล้ว ทุกอย่างราบรืน่ มีผสู้ นใจมาเรียนกันอย่างสม่าเสมอ
เช่นเดียวกับคุณพ่อผูส้ อน ก็จะหลากหลาย ซึง่ จะสลับกันสอน ช่วงเดือน
กันยายน – พฤศจิกายน คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงศ์ เป็ นผูส้ อนครับ
+++ สัปดาห์ทแ่ี ล้ว มีงานรวมพลวิถีชมุ ชนวัด อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ทีว่ ดั ศีลมหาสนิท ตลิง่ ชัน มีผแู้ ทนจากวัดของเราไปร่วมงาน
ทุกคนต่างประทับใจและได้รบั สิง่ ดี ๆ เป็ นทัง้ พลังและแรงบันดาลใจทีจ่ ะ
นามาใช้ในชีวติ และมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของวัดตามบทบาทหน้าทีข่ องตน
เช่นเดียวกับกิจกรรมวิถชี ุมชนวัดทีม่ งุ่ ไตร่ตรองพระวาจา และเจริญชีวติ
ตามพระวาจา ก็เริม่ จัดอย่างสม่าเสมอ เดือนละครัง้ ทีล่ านนักบุญหลุยส์
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(ลานหญ้าเทียม) โดยเริม่ จากพีน่ ้องสัตบุรษุ ซอย 2 แล้วขยับขยายเปิ ดรับพีน่ ้องท่านอืน่ ๆ ยิง่ เปิ ดกว้างต้อนรับ
กันมากเท่าไหร่ ชีวติ ของเราก็เปิ ดรับพระพรเพิม่ ขึน้ เสมอ
+++ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็ นวันเยาวชนแห่งชาติ วัดคาทอลิกแต่ละแห่งก็เน้นและ
ให้ความสาคัญกับเยาวชน ปรารถนาให้เยาวชนได้มสี ว่ นร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ทางสภาภิบาลก็เพียร
เสาะหาและส่งเสริมให้บรรดาเยาวชนได้รวมกลุ่มทากิจกรรมทีด่ รี ว่ มกัน โดยเฉพาะกิจกรรมทีร่ ออยูเ่ บือ้ งหน้า
คือกิจกรรมแบ่งปั นความสุขความยินดีโอกาสคริสต์มาสและปี ใหม่ แต่ทเ่ี ป็ นกิจกรรมทุก ๆ อาทิตย์ทน่ี ้อง ๆ
เยาวชนสามารถมีสว่ นร่วมได้อย่างสม่าเสมอก็คอื การทาหน้าทีต่ ่าง ๆ ในพิธกี รรม พ่อขอเชิญชวนครับ
+++ ระยะนี้ มีฝนมีพายุอยูเ่ กือบทุกวัน ทาให้หลาย ๆ ทีไ่ ด้รบั ความเดือนร้อน รวมทัง้ เวลาที่
พีน่ ้องมาวัด มาร่วมมิสซา ก็อาจจะมีขอ้ กาจัด มีความไม่สะดวกบ้าง อย่างไรก็ขอให้พน่ี ้องรักษาสุขภาพ และ
ขอให้ความเดือดร้อน หรือความยากลาบากทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเกิด ณ ทีใ่ ด ได้ทุเลาและคลีค่ ลายลง
+++ ขอส่งท้าย “สนทนาวันอาทิตย์” สัปดาห์น้ี ด้วยบทกลอน พ่อขอมอบให้น้อง ๆ เยาวชน
เป็ นพิเศษครับ
เยาวชน…..ถ้าเธอเป็ นฝน
ถ้าเธอเป็ นดาว
ถ้าเธอเป็ นเพือ่ คนอืน่
ถ้าเธอเป็ นอนาคต
ถ้าเธอเป็ นปั จจุบนั
ถ้าเธอเป็ นความหวัง
ถ้าเธอเป็ นความพยายาม
เพราะเธอคือลูกพระ
เพราะเธอมีหลักพักพิง

เธอคือฝนที่นาความฉ่าชื่น
เธอคือดาวพราวสว่างกลางค่าคืน
เธอคือผูพ้ ร้อมจะหยิบยืน่ น้าใจให้กนั
เธอคือดอกไม้สดพระทรงสร้างสรรค์
เธอคือรางวัลแห่งความดีงาม
เธอคือพลังหลอมใจไม่ครันคร้
่ าม
เธอคือผูม้ งุ่ ติดตามความจริง
เธอนันล่
่ ะจะมีสขุ ได้ทุกสิง่
เธอจะไม่ถกู ทอดทิง้ ให้เดินเดียวดาย
ขอพระประทานพรและปกป้ องคุ้มครองพี่น้องทุกท่านครับ
พ่ออนุสรณ์ สาทรบุร ี
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