สนทนาวันอาทิตย์
สวัสดีครับพี่น้องที่รกั ทุกท่าน
+++ สุขสันต์วนั สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล ซึง่ เป็ นวันสมโภช
สุดท้ายของปี พธิ กี รรม สัปดาห์หน้าเราจะเริม่ ปี พธิ กี รรมใหม่ ด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
(ในอดีต เราเคยเรียกเทศกาลนี้วา่ เทศกาลพระคริสตาคม)
+++ ประวัตคิ วามเป็ นมาของการสมโภชนี้ มีความน่าสนใจ พ่อขอนามาแบ่งปั นกับพีน่ ้อง
ครับ คือเกือบหนึ่งศตวรรษทีแ่ ล้ว คือในปี ค.ศ. 1925 พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 ได้ทรงกาหนดให้มกี าร
ฉลองสาคัญเพิม่ ขึน้ อีก 1 การฉลองคือ การฉลองพระคริสตกษัตริย์ เหตุผลทีพ่ ระองค์กาหนดให้มวี นั
ฉลองนี้ ก็เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว พระศาสนจักรกาลังเผชิญกับแนวคิด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอเทวนิยม
(ไม่เชือ่ ในพระเจ้า) และกลุ่มกระแสโลกนิยม (ปล่อยตัวไปตามกระแสโลก) ในบทภาวนาของพระสงฆ์
วันนี้ (ก่อนเริม่ อ่านบทอ่าน) จึงวอนขอพระเจ้า ให้เราได้เป็ นอิสระหลุดพ้นจากการเป็ นทาสของบาป
ต่อมา ในปี 1970 มีการอธิบายขยายความการเป็ น "กษัตริย"์ ของพระเยซู ว่าทรงเป็ น
"กษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล" ทีเ่ ชือ่ มโยงกับคาสอนเรือ่ ง "วาระสุดท้าย" สอดคล้องกับวันทีก่ าหนดให้
ฉลองซึง่ เป็ นวัน "อาทิตย์สดุ ท้ายของปี พิธีกรรม" จึงเป็ นโอกาสอันเหมาะสมยิง่ ทีเ่ ราจะใช้โอกาสวัน
ฉลองสาคัญนี้ ไตร่ตรองมองดูชวี ติ ของเราว่า เราเองเป็ นอิสระจริงหรือไม่ หรือใจยังหลงอยูก่ บั อะไรบางอย่าง
เราให้พระเจ้า "ครอบครอง" ใจเรา หรือปล่อยให้คา่ นิยมบางอย่าง "ครอบงา" ชีวติ
พ่อเชิญชวนพีน่ ้องภาวนาพร้อมกับบรรดา
พระสงฆ์ ขอให้เราทุกคนเป็ นอิสระอย่างแท้จริง
เพือ่ ให้ดวงใจของเรามีทว่ี า่ งให้พระเจ้าได้ประทับ
อยูเ่ คียงข้าง และประทานแสงสว่างนาทางชีวติ เรา
+++ เมือ่ เรากล่าวถึงกษัตริย์
เราคิดถึง
บัลลังก์ มงกุฎ พระเดชานุภาพหรือความยิง่ ใหญ่
สาหรับพระเยซูเจ้า บัลลังก์ของพระองค์คอื กางเขน
มงกุฎทีส่ วมบนพระเศียรของพระองค์คอื มงกุฎหนาม
และพระเดชานุภาพของพระองค์คอื ความรักความเมตตา
ดังทีเ่ ราได้ฟังจากพระวรสารวันนี้ ทีน่ า
เรือ่ งราวบนไม้กางเขนมาบอกเล่า และนาพาให้เราได้ราพึงไตร่ตรอง
+++ ยังมีทา่ ทีของนักโทษ 2 คน ทีถ่ กู ตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซู เป็ นท่าทีทเ่ี ตือนใจเรา
นักโทษทัง้ สองคนต่างก็กาลังเผชิญกับวาระสุดท้ายของชีวติ คนหนึ่งเลือกทีจ่ ะจมอยูก่ บั ความผิด แต่อกี
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คนหนึ่งได้กลับใจ และเขาก็ได้รบั ความรอดพ้น ดังทีพ่ ระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงกับ
ท่านว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กบั เราในสวรรค์”
+++ นอกจากนี้แล้ว วันอาทิตย์สดุ ท้ายของปี พธิ กี รรม ยังเป็ นวันภาวนาเพื่อกระแสเรียก
โดยเฉพาะกระแสเรียกของการเป็ นพระสงฆ์นกั บวช อย่างทีพ่ น่ี ้องทราบดีวา่ ปั จจุบนั มีแนวโน้มทีก่ ระแส
เรียกทีว่ า่ นี้จะลดน้อยลงเรือ่ ย ๆ จึงขอเชิญชวนพีน่ ้องได้ภาวนาเพือ่ ให้บรรดาเด็ก ๆ ลูกหลานของเราได้
มีความสนใจ มีความปรารถนา และมีความรักในการเป็ นพระสงฆ์ นักบวช เริม่ ต้นด้วยการเสริมสร้าง
บรรยากาศภายในบ้าน ในครอบครัว ให้คงไว้ซง่ึ ความเชือ่ ความศรัทธา ดุจเดียวกับครอบครัวที่นาซาเร็ธ
ครอบครัวของแม่พระและนักบุญโยเซฟทีอ่ บรมเลีย้ งดูพระกุมารเยซูให้เจริญวัยเปี่ ยมด้วยพระพรของพระจิตเจ้า
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน บ้านเณรใหญ่แสงธรรม จึงจัดงานวันกระแสเรียก ซึง่ ปี น้จี ดั อย่างพิเศษ
โอกาสทีบ่ า้ นเณรใหญ่ฉลอง 50 ปี ขอพีน่ ้องให้การสนับสนุนกิจการและงานอบรมของบ้านเณรใหญ่แสง
ธรรมด้วยนะครับ
+++ ของขวัญคริสต์มาสและปี ใหม่แด่น้อง ๆ บนดอยและผูย้ ากไร้ทวไป
ั่
ทีพ่ น่ี ้องมี
ส่วนร่วม นาของมามอบให้กบั คณะวินเซนต์เดอปอลของวัดเซนต์หลุยส์ มีมาอย่างไม่ขาดสาย และทาง
วินเซนต์เดอปอลก็ได้ดาเนินการจัดส่งไปยังสังฆมณฑลเชียงใหม่ เชียงราย รวม 5 เทีย่ ว (รถกระบะ) รวม
ของขวัญกว่า 500 กล่อง นอกจากนี้ ยังได้จดั สรรแบ่งปั นให้กบั บางวัด บางคณะนักบวช ทีป่ ระสงค์จะรับ
ของไปจัดกิจกรรมให้กบั ผูย้ ากไร้ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณพีน่ ้องผูม้ นี ้าใจดีทุก ๆ ท่าน และขอขอบคุณ
ผูบ้ ริจาคกล่องสาหรับบรรจุของ และผูบ้ ริจาคเงินสาหรับค่าขนส่ง การรับของบริจาค สาหรับปี น้ี
จะสิน้ สุดสิน้ เดือนพฤศจิกายนนะครับ
+++ เดือนพฤศจิกายน ทุกสัปดาห์ วัดของเรามีพิธีสมรสหลายคูด่ ว้ ยกัน ทางวัดของร่วม
แสดงความยินดี และขอพระประทานพรแด่ทุกคูส่ มรส ขอให้การสร้างครอบครัวใหม่เต็มเปี่ ยมไปด้วย
ความรัก ความชืน่ ชมยินดี และกาลังใจจากญาติพน่ี ้อง จากบุคคลรอบข้าง
+++ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน นี้ บรรดาผูส้ งู อายุมนี ดั หมายมาร่วมมิสซาทีว่ ดั นะครับ
กาหนดการและตารางเวลายังคงเดิม เวลา 10.00 น. โปรดศีลอภัยบาป เวลา 10.30 น. บูชามิสซา
หลังมิสซา ร่วมยินดีกบั สมาชิกผูส้ งู อายุทเ่ี กิดในเดือนพฤศจิกายน
ขอพระประทานพรและปกป้ องคุ้มครองพี่น้องทุกท่านครับ
พ่ออนสุรณ์ สาทรบุร ี
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