สนทนาวันอาทิตย์
สวัสดีครับพี่น้องที่รกั ทุกท่าน
+++ก่อนอื่น พ่อขอเชิญชวนพีน่ ้องได้รว่ มกันขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอํานวยพรให้ปีน้ี
เราสามารถจัดงานเทิดเกียรตินกั บุญหลุยส์ และฉลองวัดปี ท่ี 65 ได้ดงั ทีพ่ วกเราตัง้ ใจ อีกทัง้ งานฉลองก็
ผ่านไปอย่างลุล่วง ราบรื่น ไม่มอี ุปสรรคใด ๆ ทัง้ ช่วงเตรียมจิตใจสามวัน (ตรีวาร) วันเตรียมสมโภช
และมิสซาสมโภชวันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา
+++ถือเป็ นการร่วมจิตร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันอย่างแท้จริง ทัง้ สภาภิบาล ผูแ้ ทนกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ คณะนักขับร้อง เด็กช่วยมิสซา หน่วยแพทย์พยาบาล, นักศึกษาจิตอาสาจากโรงพยาบาล
และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศกึ ษา เจ้าหน้าทีพ่ นักงานของวัดและ
โรงเรียน พ่อเห็นทุก ๆ คนต่างทํางานกันอย่างแข็งขัน คงเหนื่อย แต่เป็ นความเหนื่ อยที่มาพร้อมกับ
ความสุขใจ เพราะได้ทาํ สิง่ ทีพ่ อทําได้ถวายแด่พระ และเพื่อเทิดเกียรติทา่ นนักบุญหลุยส์ องค์อุปถัมภ์
ของเรา
+++ทีจ่ ะไม่ลมื ขอบคุณ ก็คอื พีน่ ้องสัตบุรษุ ทุก ๆ ท่าน ทีต่ า่ งให้การสนับสนุ นในรูปแบบ
ต่างๆ ซึง่ ไม่วา่ จะฉลองวัดปี ไหน ๆ หรือมีงานอะไร สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ร่าํ รวยด้วยนํ้าใจเสมอ และ
ด้วยสถานการณ์โควิด ทีท่ าํ ให้วดั เซนต์หลุยส์มกี ารถ่ายทอดมิสซาเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ
ทําให้คาํ ว่า “สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์” มีความหมายรวมไปถึงพีน่ ้องสัตบุรุษจากทุก ๆ ที่ ไม่วา่ จะอยูท่ ่ี
ไหน ต่างก็มสี ว่ นร่วมกับการฉลองวัดปี น้ี ขอขอบคุณทุกท่านอีกครัง้ หนึ่งครับ
+++แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะค่อย ๆ เบาบางลงบ้าง พีน่ ้องกลับ
มาร่วมมิสซาทีว่ ดั กันมากขึน้ ทางวัดก็จะยังมีการถ่ายทอดมิสซาผ่านทางเพจของวัด ทุกรอบมิสซา
ยกเว้นก็แต่มสิ ซารอบ 17.30 ของวันอาทิตย์ (เพื่อให้เจ้าหน้าทีท่ ช่ี ว่ ยกํากับดูแลเรื่องการถ่ายทอดได้พกั )
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+++คําสอนวันอาทิตย์สาํ หรับผู้เตรียมเป็ นคริสตชน เวลา 15.00 น. – 17.00 น.
ยังคงดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้น มากล้นด้วยเนื้อหา และความสนใจของผูเ้ รียน นับเป็ นโอกาสดีทม่ี ผี สู้ อน
หลากหลาย คุณพ่อสักรินทร์ ศิระบรรเทิง ได้สอนต่อเนื่องมาเกือบ 2 เดือน คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ
ก็ได้มาสอนเนื้อหาพิเศษอีก 2 อาทิตย์ และวันอาทิตย์น้ี คุณพ่ออนุ ชา ไชยเดช ก็จะมาแบ่งปั นเรื่องราว
ดี ๆ กับผูเ้ รียนคําสอน ก่อนทีส่ ปั ดาห์หน้าคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ จะมารับช่วงต่อครับ
+++วันที่ 8 กันยายน เป็ นวันสําคัญอีกวันหนึ่ง คือเป็ นวันฉลองแม่พระบังเกิด สําหรับพี่
น้องพลมารีย์ ก็จะถือโอกาสจัดงานฉลองเปรซีเดียม ขอร่วมแสดงความยินดี และขอชื่นชมในความ
เสมอต้นเสมอปลายของชีวติ และภารกิจของคณะพลมารีย์ โดยเฉพาะการจัดประชุม และความเพียร
พยายามในการทํางานรับใช้ดว้ ยจิตตารมณ์ของแม่พระ
+++กลุ่มวิถีชุมชนวัด (บีอีซี) ก็เช่นกันครับ หลังจากว่างเว้นการประชุมพบปะกันมา
ยาวนาน ตอนนี้ ก็คอ่ ย ๆ กลับคืนสูบ่ รรยากาศทีเ่ ราเคยมี เป็ นความสุขใจ อบอุ่นใจเช่นกัน กับชีวติ ทีม่ ี
พระวาจาเป็ นแสงสว่างนําทาง และนําพาให้เราใกล้ชดิ ผูกพันกัน
+++เป็ นบรรยากาศและภาพทีน่ ่ารัก น่าประทับใจ ทีว่ ดั ของเรามีเด็ก ๆ มาร่วมมิสซา
คือมากับคุณพ่อคุณแม่ มากันทัง้ ครอบครัว เด็ก ๆ บางคน ได้มาช่วยมิสซา อยูใ่ กล้ชดิ พระแท่น ได้
ทําหน้าทีเ่ ล็ก ๆ น้อย ๆ ตามความเหมาะสมของวัย คุณพ่อคุณแม่เห็น ก็ช่นื ใจ ทางวัดได้เตรียมขนม
ไว้มอบให้กบั เด็ก ๆ หลังมิสซาวันอาทิตย์ ทัง้ หมดก็เพื่อแบ่งปั นความสุขความยินดีให้กนั พีน่ ้องท่านใด
ปรารถนาจะสนับสนุ นกิจกรรมนี้ ด้วยการสบทบเรื่องขนม ทางวัดยินดียงิ่ ครับ
+++แต่ละเดือน บรรดาคุณพ่อก็จะมีชว่ งเวลาพิเศษ คือการเข้าเงียบฟื้ นฟูจิตใจ คือจะ
ไปพบปะกันทีบ่ า้ นผูห้ ว่าน สามพราน ถวายมิสซาด้วยกัน ภาวนาด้วยกัน รับฟั งการอบรม-แบ่งปั น
เรื่องราวดี ๆ เพื่อนํากลับมาใช้ในการทําหน้าทีผ่ อู้ ภิบาลพีน่ ้องสัตบุรุษ วันที่ 7-8 กันยายน นี้ ก็จะเป็ น
ช่วงเวลาดังกล่าวครับ แต่วดั ของเราก็ยงั มีมสิ ซาเช้า 06.00 น. ของวันธรรมดา จันทร์-เสาร์ ตามปกตินะ
ครับ ขอพีน่ ้องสวดภาวนาเพือ่ การเข้าเงียบของบรรดาคุณพ่อด้วยนะครับ
+++สุดท้าย สําหรับสนทนาอาทิตย์ละหน สัปดาห์น้ี พ่อขอนักบุญหลุยส์ องค์อุปถัมภ์ของ
เรา ได้ปกป้ องคุม้ ครองพีน่ ้องทุกท่าน ขอพีน่ ้องสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ยิม้ แย้มแจ่มใส ใกล้ชดิ พระ
และเปี่ ยมล้ยด้วยสันติสุขกันทั ่วหน้านะครับ
ขอพระประทานพรแด่พี่น้องที่รกั ทุกท่านครับ
พ่ออนุ สรณ์ สาทรบุรี

2

