สนทนาวันอาทิตย์
สวัสดีครับพี่น้องที่รกั ทุกท่าน
+++ เมือ่ ย้อนวันวานถึงทีม่ าทีไ่ ปของวัดเซนต์หลุยส์ของเรา เราคงไม่พลาดทีจ่ ะคิดถึง
บรรดามิชชันนารี คณะมิ สซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส หรือทีเ่ ราเรียกสัน้ ๆ อย่างคุน้ เคยว่า
คณะเอ็มอีพี (MEP)
นอกจากทีว่ ดั แห่งนี้ ผูท้ ด่ี าริให้สร้าง จะเป็ นพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง
พระสังฆราชมิสซังกรุงเทพฯ ชาวฝรังเศสท่
่
านสุดท้าย เจ้าอาวาสองค์แรก ๆ ของวัดเซนต์หลุยส์ ก็คอื
บรรดาคุณพ่อสมาชิกคณะมิสซังต่างประเทศ ซึง่ ได้สร้างคุณูปการไว้มากมายให้กบั วัดและชุมชนคริสตังทีน่ ่ี
+++ จึงนับเป็ นโอกาสอันดียงิ่ ที่ วันนี้ อาทิ ตย์ที่ 13 พฤศจิ กายน 2022 วัดเซนต์หลุยส์
ของเรามีโอกาสได้ตอ้ นรับคุณพ่ออัคราธิการ คณะทีป่ รึกษา และคุณพ่อเจ้าคณะแขวงจากหลาย ๆ แขวง
ซึง่ มาจัดประชุมทีป่ ระเทศไทยของเรา และมีกาหนดการมาถวายมิสซาร่วมกับพวกเรา ในมิ สซารอบ
10.00 น. นอกจากจะเป็ นโอกาสอันดีทจ่ี ะได้ร่วมขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับพระพรต่างๆ ทีป่ ระทานแก่
คณะนี้แล้ว พ่อยังขอเชิญชวนพีน่ ้องได้คดิ ถึงบรรดามิชชันนารีผูล้ ่วงลับ ทีไ่ ด้มอบชีวติ ทัง้ หมดแด่พระเจ้า
อุทศิ ตนทางานแพร่ธรรมและอภิบาลความเชื่อคริสตชน ในพระศาสนจักรคาทอลิกไทยมาตัง้ แต่ยุคก่อร่าง
สร้างชุมชนคริสตังกลุ่มแรก ๆ เมือ่ เกือบ 400 ปี ก่อน และต่อเนื่องมาอีกยาวนานทีเดียว
พร้อมกันนี้
พ่อยังขอให้เราสวดเพือ่ กระแสเรียกของคณะ ซึง่ เวลานี้ สถานการณ์ของคณะนักบวชต่าง ๆ ในยุโรปก็
คล้าย ๆ กัน นัน่ ก็คอื กระแสเรียกของผูท้ จ่ี ะเป็ นพระสงฆ์ นักบวช น้อยลงเรื่อย ๆ ครับ
+++ ไม่เพียงแค่ในยุโรป ประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทยของเรา ก็มแี นวโน้มทีก่ ระแสเรียก
ของการเป็ นพระสงฆ์ นักบวช ก็ลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน สัปดาห์หน้า วันที่ 19-20 พฤศจิ กายน บ้านเณร
ใหญ่แสงธรรม ร่วมกับคณะเซอร์ร่า ซึง่ ทางานส่งเสริมและอภิบาลกระแสเรียก จะจัดงานวันกระแสเรียก
รวมอยูใ่ นการฉลอง 50 ปี บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ด้วยครับ
+++ วัดเซนต์หลุยส์ของเรา ณ ขณะนี้ ก็มลี ูกวัดจานวนหนึ่ ง รับการอบรมอยูท่ ี่บ้านเณรเล็ก
และบ้านเณรใหญ่ ขอพีน่ ้องทัง้ ภาวนา ทัง้ ส่งเสริมสนับสนุน ให้กาลังใจ ให้คาแนะนาแก่พวกเขา เพือ่ จะ
ได้ตอบรับเสียงเรียกของพระด้วยความมันใจ
่ เข้มแข็ง และพากเพียรครับ
+++ พระศาสนจักรกาหนดให้วนั สมโภชพระเยซูคริ สตเจ้า กษัตริ ยแ์ ห่งสากลจักรวาล
เป็ นวันกระแสเรียก ซึง่ ปี น้ี ก็คอื วันอาทิตย์ท่ี 20 พฤศจิ กายน ซึง่ จะเป็ นสัปดาห์สุดท้ายของปี พธิ กี รรม
นัน่ ก็หมายความว่า วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน เราก็จะเริม่ ปี พธิ กี รรมใหม่ คือเริม่ เทศกาลเตรียม
รับเสด็จพระคริ สตเจ้า หรือเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ นันเองครั
่
บ
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+++ วันเสาร์ท่ี 19 พฤศจิกายนนี้ ยังมีกจิ กรรมอื่น ๆ ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คือการ
ฉลองวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา ควบคู่ไปกับการร่วมขอบพระคุณพระเจ้าและร่วม
ชื่นชมยินดี โอกาสทีจ่ ะฉลองครบรอบ 50 ปี การเป็ นพระสังฆราชของพระคุณเจ้าไมเกิ้ ล มีชยั กิ จบุญฯชู
พระคาร์ดนิ ลั ผูท้ เ่ี ป็ นรักและเคารพของเรา และปิ ดการฉลอง 100 ปี การก่อตัง้ คณะพลมารีย์
+++ นอกจากนี้ แผนกดนตรีศกั ดิสิ์ ทธิ ์ ยังจัดอบรมผูป้ ระสานงานด้านดนตรีพธิ กี รรมของ
แต่ละวัด วัดของเราก็มผี แู้ ทนนักขับร้อง 2 ท่านไปร่วมรับการอบรม และคงจะนามาแบ่งปั นกับสมาชิก
คณะนักขับร้อง ซึง่ ทีผ่ ่านมาก็สว่ นสาคัญทีช่ ่วยนาพาพวกเราสรรเสริญพระเจ้าผ่านการขับร้องบทเพลง
การมีน้าใจและความเป็ นน้าหนึ่งใจเดียวกัน มิใช่เพียงแค่ในช่วงเวลาขับร้องบทเพลงระหว่างร่วมมิสซา
เท่านัน้ แต่ยงั ได้จดั สรรเวลามาร่วมกันซ้อมเพลง แบ่งปั นเรื่องราวดี ๆ การส่งความสุข ความปรารถนา
ดีแก่เพือ่ นนักขับร้องในกลุ่มไลน์ ฯลฯ ถือเป็ นเรื่องน่าชื่นชมและขอมอบกาลังใจครับ
+++ สัปดาห์ก่อนพ่อได้กล่าวถึงกลุ่มองค์กรต่างๆ ทีท่ างานช่วยวัด ช่วยชุมชนของเราให้
มีชวี ติ ชีวาตามบทบาทและพระพรพิเศษทีพ่ ระมอบให้ ซึง่ แตกต่างกันไป วันนี้ ขอกล่าวถึงกลุ่มเซอร์รา่
ทีท่ างานส่งเสริมและอภิบาลกระแสเรียก วัดของเราก็มสี มาชิกกลุ่มนี้ แม้ทางานอย่างเงียบ ๆ แต่กม็ คี วาม
เข้มแข็ง เช่นเดียวกับกลุม่ ศาสนสัมพันธ์ ทีท่ างานเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั พีน่ ้องคริสตชนนิกายอืน่ และพี่
น้องต่างความเชื่อ เป็ นอีกกลุ่มหนึ่งทีข่ อชืน่ ชมและส่งแรงใจในการทางาน
+++ ทีพ่ อ่ ประทับใจอีก ก็คอื กลุ่มคริ สตชนใหม่ ทีม่ จี ติ อาสา ช่วยเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ผูเ้ รียน
คาสอน หลายคนก็มาเป็ นนักขับร้อง มาช่วยก่อสวด มามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด โดยมีพน่ี ้อง
สัตบุรุษช่วยให้คาแนะนาและเสริมสร้างบรรยากาศของความเป็ นพีเ่ ป็ นน้อง เป็ นครอบครัวลูกวัดเซนต์
หลุยส์
+++ วัดเซนต์หลุยส์มพี ธิ กี รรมและกิจกรรมสม่าเสมอ และหลากหลาย มีผอู้ ยูเ่ บือ้ งหลัง
ทีท่ างานเงียบ ๆ กันอยูห่ ลายกลุ่ม หลายคน รวมถึงเจ้าหน้ าที่และพนักงานของวัด ทีช่ ่วยประสานงาน
ช่วยรับเรื่องต่าง ๆ จัดวัด จัดดอกไม้ ควบคุมเครือ่ งเสียง การถ่ายทอด ดูแลความสะอาด ฯลฯ ทัง้ หมด
รวมเป็ นมดงานทีข่ ยันขันแข็ง ทีเ่ ราไม่ควรจะลืมพวกเขา
+++ สุดท้าย วัดเซนต์หลุยส์ของเรา สวย สง่า และสงบ และทีม่ ชี วี ติ ชีวาก็ไม่เพียงแค่เรื่อง
การประกอบพิธี แต่ทงั ้ หมด เพราะพี่น้องสัตบุรษุ ทุกคนมีความเชื่อ ความศรัทธา และมีน้าใจต่อวัด นี่
เป็ นอีกเรื่องหนึ่งทีพ่ อ่ ขอชื่นชมครับ
ขอพระประทานพรและปกป้ องคุ้มครองพี่น้องที่รกั ทุกท่าน
พ่ออนุสรณ์ สาทรบุรี
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