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บทภาวนาเพื่อสื่อมวลชน

 ข้้าแต่่พระเป็็นเจ้้า พระองค์์ทรงเปิิดเผยให้้มนุุษย์ได้ทราบค์วามจริง  พระองค์์ทรงใช้้ทูตสวรรค์์ 

และเลือกสรรบางค์นุให้้เป็ินุผู้สื�อสารข่่าวดีแห่้งค์วามรักข่องพระองค์์  และที�สุดได้ทรงมอบพระบุตร 

มารับสภาพมนุุษย์บังเกิดจากพระนุางพรห้มจารีมารีย์ เพื�อเปิิดเผยให้้โลกได้รับรู้ และรับการ 

ไถ่่กู้ให้้รอด พระองค์์ทรงตั�งพระศาสนุจักร เพื�อสืบทอดงานุข่องพระองค์์บนุโลกนีุ�

 

 ข้้าแต่่พระเจ้้า พระองค์์ทรงรักมนุุษย์ที�ทรงสร้างมา และปิรารถ่นุาให้้ทุกค์นุได้รู้จักและ 

รักพระองค์์ เพื�อทุกค์นุจะได้รับค์วามรอด

 

 ข่อข่อบพระค์ุณพระองค์์สำาห้รับพระพรแห้่งสติปิัญญา เพื�อให้้มนุุษย์ปิกค์รองและดูแลโลก 

มนุุษย์จึงใช้้ค์วามค์ิดสร้างสรรค์์ในุการปิระดิษฐ์สิ�งต่างๆ เพื�อพัฒนุาค์ุณภาพและศักดิ์ศรีข่องมนุุษย์

และโลก ให้้เจริญก้าวห้นุ้าด้วยวิถ่ีแห้่งสันุติ

 

 มนุุษย์ยังได้สร้างสรรค์์เค์รื�องมือสำาห้รับสื�อมวลช้นุ ได้แก่ สื�อสิ�งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศนุ์  

ดาวเทียม วีดิทัศนุ์  ระบบเค์รือข่่ายข่้อมูลด้านุค์อมพิวเตอร์  เปิ็นุต้นุ

 ข่อโปิรดให้้มนุุษย์รู้จักใช้้เค์รื�องมือสำาห้รับสื�อมวลช้นุเห้ล่านุี� เปิ็นุดั�งอุปิกรณ์

 เพื�อสื�อนุำาค์วามรัก มายังจิตใจที�มีค์วามโกรธเค์ือง

 เพื�อสื�อนุำาค์วามจริง มายังที�ที�มีการห้ลอกลวง

 เพื�อสื�อนุำาค์วามยินุดี มายังผู้ที�กำาลังเศร้าโศก

 เพื�อสื�อนุำาแสงสว่าง มายังผู้ที�อยู่ในุค์วามมืด

 เพื�อสื�อนุำาค์วามห้วัง มายังผู้ที�กำาลังท้อแท้

 เพื�อสื�อนุำาช้ีวิต มายังผู้ที�อยู่ในุเงาแห้่งค์วามตาย

 เพื�อสื�อนุำาค์วามเช้ื�อมั�นุ มายังผู้ที�สงสัย

 เพื�อสื�อนุำาค์วามเปิ็นุห้นุึ�งเดียว มายังที�ที�มีการแตกแยก

 และเพื�อสื�อนุำาค์วามรอดตลอดนุิรันุดร์ สำาห้รับตนุเองและมนุุษยโลก

 ข่อโปิรดให้้ผู้ที�ได้เสียสละ ทุ่มเทเพื�อสร้างสรรค์์สื�อที�ดีแก่สังค์ม ได้รับพระพรตลอดนุิรันุดร

 ข่อให้้ผู้รับสื�อ สามารถ่แยกแยะ และเลือกรับสื�อที�เห้มาะสม เปิ็นุปิระโยช้นุ์แก่ตนุเองและ

สังค์ม 

 ข่อให้้เราทุกค์นุได้เปิ็นุผู้สื�อสารค์วามรักข่องพระตลอดนุิรันุดร อาแมน
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สาส์นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 56

การฟังด้วยหัวใจ 

บาทหลวงภฤศ ทิพย์์ทอง, C.Ss.R. ถอดความ

พี�นุ้องช้ายห้ญิงที�รัก

 เมื�อปีิที�แล้วเราได้ไตร่ตรองในุค์วามจำาเป็ินุข่องการเข้่า “มาดูซิิ” เพื�อที�จะได้ค้์นุพบกับค์วามเป็ินุจริง 

และสามารถ่ที�จะค์ำานึุงถึ่งจุดเริ�มต้นุข่องค์วามเป็ินุจริงนีุ�ด้วยการปิระสบพบเจอกับเห้ตุการณ์ต่าง ๆ และพบปิะ

กับบรรดาผู้ค์นุต่อไปิในุแนุวเดียวกันุนีุ� ณ เวลานีุ�พ่อข่อดึงค์วามสนุใจไปิยังอีกค์ำาห้นึุ�งคื์อ “การฟััง” ซึิ�งเป็ินุค์ำา 

ที�ชั้ดเจนุในุห้ลักภาษาข่องการสื�อสาร และเป็ินุเงื�อนุไข่สำาห้รับการสนุทนุาอย่างแท้จริง

 ในุค์วามเปิ็นุจริง เรากำาลังจะสูญเสียค์วามสามารถ่ในุการฟัังต่อบรรดาผู้ที�อยู่ตรงห้นุ้าเรา ทั�งในุ

เห้ตุการณ์ปิกติทั�วไปิข่องค์วามสัมพันุธ์ที�เกิดข่ึ�นุในุทุกวันุ และเมื�อมีการโต้เถ่ียงกันุในุเรื�องราวที�มีค์วามสำาค์ัญ

ข่องช้ีวิตการเปิ็นุอยู่เกี�ยวกับบ้านุเมือง ในุข่ณะเดียวกันุ การฟัังก็กำาลังก้าวผ่านุการพัฒนุาแบบให้ม่ที�สำาค์ัญ 

ในุด้านุการสื�อสารและข้่อมูลผ่านุพอดแค์สต์และข้่อค์วามเสียงต่าง ๆ ที�มีให้้บริการเพื�อยืนุยันุว่าการฟัังนัุ�นุยังค์ง

เป็ินุสิ�งจำาเป็ินุในุการสื�อสารข่องมนุุษย์

 มีแพทย์ท่านุห้นึุ�ง ผู้คุ้์นุเค์ยกับการบำาบัดรักษาบาดแผลทางจิตใจ ท่านุเค์ยถู่กถ่ามว่าอะไรคื์อค์วามต้องการ

สูงสุดข่องมนุุษย์ ท่านุตอบว่า “ค์วามปิรารถ่นุาอันุไร้ข่อบเข่ตที�จะถู่กให้้ได้ยินุ” เป็ินุค์วามปิรารถ่นุาที�มักจะ 

ซ่ิอนุเร้นุอยู ่ แต่ก็ท้าทายกับทุกค์นุที�ถู่กเรียกให้้มาทำาห้นุ้าที�เป็ินุผู้ให้้ค์วามรู้ ห้รือผู้ให้้การอบรม ห้รือบรรดาผู้ที�มี
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บทบาทห้นุ้าที�ในุการสื�อสารอย่างพ่อแม่ผู้ปิกค์รองและค์รูอาจารย์ ผู้อภิบาลและเจ้าห้นุ้าที�ผู้ร่วมทำางานุอภิบาล 

ผู้ทำางานุด้านุการสื�อสารและบรรดาค์นุอื�นุ ๆ ที�มีห้นุ้าที�บริการทางสังค์มห้รือการเมือง

การฟัังด้้วยหััวใจ

 จากข้่อค์วามในุพระคั์มภีร์เราทราบว่าการฟัังไม่ได้มีค์วามห้มายแค่์เพียงการได้ยินุเสียงเท่านัุ�นุ แต่เป็ินุ

พื�นุฐานุข่องค์วามสัมพันุธ์ในุการสนุทนุาระห้ว่างพระเจ้ากับมนุุษยช้าติ “Shema’ Israel อิสราเอลเอ๋ย จงฟััง

เถิ่ด” (ฉธบ 6:4) เป็ินุพระวาจากล่าวเริ�มต้นุข่องพระบัญญัติปิระการแรกข่องห้นัุงสือโตราห์้ ซึิ�งถู่กกล่าวซิำ�าอย่าง

ต่อเนืุ�องในุห้นัุงสือพระคั์มภีร์ จนุถึ่งจุดที�นัุกบุญเปิาโลกล่าวยืนุยันุว่า “ค์วามเชื้�อจึงมาจากการฟััง” (เทีย์บ รม 

10:17) อันุที�จริงเป็ินุการริเริ�มข่องพระเจ้าที�ตรัสกับพวกเราก่อนุ และเราตอบสนุองด้วยการฟัังพระองค์์ ในุ 

ท้ายที�สุดแม้แต่การฟัังนีุ�ก็มาจากพระห้รรษทานุข่องพระองค์์ ดั�งในุกรณีข่องเด็กทารกที�เพิ�งเกิดให้ม่ก็ตอบสนุอง

ด้วยการจ้องมองห้าเสียงข่องผู้เป็ินุบิดามารดาข่องเข่าห้รือเธอ ท่ามกลางปิระสาทสัมผัสทั�งห้้า ดูเห้มือนุว่าสิ�งที�

พระเจ้าทรงโปิรดปิรานุจะเป็ินุการได้ยินุ บางทีอาจเป็ินุเพราะนัุ�นุคื์อการรุกลำ�านุ้อยกว่า เป็ินุการพินิุจพิเค์ราะห์้

มากกว่าที�มองเห็้นุ และด้วยเห้ตุนีุ�จึงทรงปิล่อยให้้มนุุษย์มีอิสระมากขึ่�นุ

 การฟัังยังสอดค์ล้องกับลักษณะค์วามอ่อนุนุ้อมข่องพระเจ้า เปิ็นุการแสดงออกที�ยอมให้้พระเจ้าทรง 

เผยแสดงพระองค์์เอง โดยการตรัสที�ว่าพระองค์์ทรงสร้างมนุุษย์ช้ายและห้ญิงตามพระฉายาลักษณ์ข่องพระองค์์ 

และโดยการฟัังพระองค์์ทรงทราบว่าพวกเข่าเป็ินุผู้มีส่วนุร่วมในุการสนุทนุา พระเจ้าทรงรักมนุุษยช้าติ และนัุ�นุ

เปิ็นุเห้ตุผลว่าทำาไมพระองค์์ทรงมีพระดำารัสตรัสพระวาจาข่องพระองค์์แก่พวกเข่า และเปิ็นุเห้ตุผลว่าทำาไม

พระองค์์จึง “ทรงเงี�ยพระกรรณ” สดับฟัังพวกเข่า

 ในุทางตรงกันุข้่ามมนุุษย์มักจะห้นีุจากค์วามสัมพันุธ์หั้นุห้ลังให้้และ “ปิิดหู้ข่องพวกเข่า” เพื�อที�พวกเข่า

จะได้ไม่ต้องฟััง การปิฏิิเสธที�จะฟัังมักจะจบลงด้วยค์วามก้าวร้าวต่ออีกฝ่่ายห้นุึ�ง เช้่นุเดียวกับบรรดาผู้ที�ฟััง 

สังฆานุุกรสเทเฟันุเอามืออุดหู้ วิ�งกรูกันุเข้่าใส่ท่านุในุทันุที (เทีย์บ กจ้ 7:57)

 ในุด้านุห้นึุ�ง พระเจ้ามักจะทรงเผยแสดงพระองค์์เองโดยการสื�อสารอย่างอิสระ และในุอีกด้านุห้นึุ�ง 

มนุุษย์ช้ายและห้ญิงถู่กร้องข่อให้้รับฟัังเพื�อให้้เต็มใจที�จะฟััง พระเจ้าทรงเรียกมนุุษย์อย่างเด่นุชั้ดในุพันุธสัญญา

แห่้งค์วามรัก เพื�อที�พวกเข่าจะได้เป็ินุอย่างที�เป็ินุได้อย่างเต็มที� นัุ�นุคื์อมีค์วามเสมอเห้มือนุและพระฉายาลักษณ์

ข่องพระเจ้าในุค์วามสามารถ่ที�จะรับฟััง เปิิดต้อนุรับ มีพื�นุที�แก่ผู้อื�นุ ซึิ�งโดยพื�นุฐานุแล้วการฟัังนัุ�นุเป็ินุมิติแห่้ง

ค์วามรัก

 นีุ�จึงเป็ินุเห้ตุผลว่าทำาไมพระเยซูิเจ้าทรงเรียกสานุุศิษย์ข่องพระองค์์ให้้ปิระเมินุค์วามสามารถ่ในุการฟััง

ข่องพวกเข่า “จงระวังว่าท่านุฟัังพระวาจาอย่างไร” (ลก 8:18) นีุ�คื์อสิ�งที�พระองค์์ทรงเตือนุพวกเข่าให้้ปิฏิิบัติ 

ห้ลังจากทรงเล่าอุปิมาเรื�องผู้ห้ว่านุ ทรงสอนุให้้เข้่าใจว่าการฟัังเฉย ๆ อย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องตั�งใจฟัังให้้ดี  

โดยเฉพาะผู้ที�รับฟัังพระวาจาด้วย “ใจดีเลิศ” ยึดพระวาจาไว้ด้วยค์วามพากเพียรจนุเกิดผล (เทีย์บ ลก 8:15)  

ซึิ�งนัุ�นุเป็ินุเพียงแค่์การให้้ค์วามสนุใจต่อผู้้้ที�เรารับฟััง ต่อสิิ่�งที�เรารับฟััง และต่อท่าทีที�เรารับฟัังว่าเราสามารถ่

เติบโตได้ในุศิลปิะแห่้งการสื�อสาร หั้วใจสำาคั์ญซึิ�งไม่ใช่้ทฤษฎีีห้รือเทค์นิุค์พิเศษ แต่เป็ินุ “การเปิิดกว้างข่องจิตใจ

ที�ก่อให้้เกิดค์วามใกล้ชิ้ด” (เทีย์บ สิ่มณสิ่าส์ิ่นเตื่อนใจ้ ความชืื่�นชื่มย์ินดีแห่งพระวรสิ่าร Evangelii Gaudium  

ข้้อที� 171)

 เราทุกค์นุมีหู้ แต่ห้ลายค์รั�งแม้กระทั�งผู้ที�มีค์วามสามารถ่ในุการฟัังอย่างดีเยี�ยมก็ไม่สามารถ่รับฟัังผู้อื�นุได้ 

อันุที�จริงมีอาการหู้ห้นุวกจิตใจที�แย่กว่าหู้ห้นุวกทางภายภาพ การฟัังเกี�ยวข่้องกับบุค์ค์ลทั�งค์รบ ไม่ใช้่แค์่
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ปิระสาทสัมผัสทางการได้ยินุเท่านัุ�นุ จุดยืนุอันุแท้จริงข่องการฟัังคื์อหั้วใจ แม้ว่าพระองค์์จะทรงพระเยาว์ กษัตริย์

ซิาโลมอนุทรงพิสูจน์ุพระองค์์เองว่าทรงมีพระปิรีช้าญาณเพราะทูลข่อพระเจ้าปิระทานุ “ค์วามเข้่าใจ” (เทีย์บ 

1พกษ 3:9) นัุกบุญออกัสตินุเค์ยส่งเสริมให้้ฟัังด้วยหั้วใจ (corde audire) รับฟัังพระวาจาไม่ใช่้จากภายนุอก 

ผ่านุทางหู้ แต่ทางจิตวิญญาณด้วยหั้วใจข่องเรา “ท่านุจงอย่ามีหั้วใจในุหู้ข่องท่านุ แต่จงมีหู้ในุหั้วใจข่องท่านุ”1  

นัุกบุญฟัรังซิิสแห่้งอัสซีิซีิเตือนุใจบรรดาพี�นุ้องข่องท่านุว่า “เงี�ยฟัังด้วยหู้ข่องหั้วใจ”2 

 ดังนัุ�นุ เมื�อเราแสวงห้าการสื�อสารที�แท้จริง การฟัังปิระเภทแรกที�จะถู่กค้์นุพบให้ม่อีกค์รั�งคื์อการฟัังตัวเอง

ในุค์วามต้องการที�แท้จริงข่องแต่ละค์นุ ซึิ�งจารึกไว้ในุส่วนุลึกข่องแต่ละค์นุ และเราสามารถ่เริ�มต้นุได้ด้วยการฟััง

ถึ่งสิ�งที�ทำาให้้เรามีเอกลักษณ์จากสิ�งสร้างอื�นุ ๆ ข่องพระเจ้า นัุ�นุคื์อค์วามปิรารถ่นุาที�จะมีค์วามสัมพันุธ์กับผู้อื�นุ

และสิ�งอื�นุ ๆ เราไม่ได้ถู่กสร้างมาให้้มีชี้วิตเห้มือนุกับอะตอมแต่เรานัุ�นุอยู่ด้วยกันุ

การฟัังเป็็นดั้�งเง่�อนไขของการส่ื่�อสื่ารท่ี่�ด่้

 มีการได้ยินุได้ฟัังบางอย่างที�ไม่ใช้่เปิ็นุการฟััง แต่ตรงกันุข่้ามค์ือการดักฟััง อันุที�จริงการดักฟัังและ

สอดแนุม การเอารัดเอาเปิรียบผู้อื�นุเพื�อผลปิระโยช้น์ุข่องเราเอง เป็ินุสิ�งล่อลวงที�มีมาโดยตลอดทุกวันุนีุ� ซึิ�ง

ปัิจจุบันุดูเห้มือนุว่าจะมีค์วามรุนุแรงขึ่�นุในุยุค์ข่องโซิเชี้ยลเน็ุตเวิร์ก แต่สิ�งที�ทำาให้้การสื�อสารเป็ินุไปิได้ด้วยดีและ

เป็ินุมนุุษย์โดยสมบูรณ์คื์อการฟัังผู้ที�อยู่ข้่างห้นุ้าเรา แบบต่อห้นุ้ากันุ การฟัังบุค์ค์ลอื�นุที�เราเข้่าห้าด้วยการเปิิดใจ

อย่างยุติธรรม อย่างมั�นุใจ และอย่างซืิ�อสัตย์

 การปิราศจากการฟััง ซึิ�งเราพบบ่อยในุชี้วิตปิระจำาวันุนัุ�นุยังปิรากฏิชั้ดในุชี้วิตสาธารณะ โดยแทนุที� 

จะฟัังกันุและกันุ เรามักจะ “พูดผ่านุกันุและกันุ” นีุ�เป็ินุสัญญาณข่องการแสวงห้าค์วามคิ์ดเห็้นุส่วนุให้ญ่ แทนุที�

จะแสวงห้าค์วามจริงและค์วามดี แทนุที�จะฟัังโดยให้้ค์วามสนุใจกับผู้ฟััง การสื�อสารที�ดีจะไม่พยายามสร้าง 

ค์วามปิระทับใจให้้สาธารณช้นุด้วยเสียงจิกกัด โดยมีจุดปิระสงค์์เพื�อเยาะเย้ยบุค์ค์ลอื�นุ แต่ให้้ค์วามสนุใจกับ

เห้ตุผลข่องอีกฝ่่ายห้นุึ�งและพยายามทำาค์วามเข่้าใจค์วามซิับซิ้อนุข่องค์วามเปิ็นุจริง เปิ็นุเรื�องนุ่าเศร้าที�แม้ในุ 

พระศาสนุจักรเอง แนุวค์วามคิ์ดสนัุบสนุุนุนีุ�ได้ก่อตัวขึ่�นุและการฟัังนัุ�นุห้ายไปิ ปิล่อยให้้ฝ่่ายคั์ดค้์านุที�ไม่มีปิระโยช้น์ุ

กลับตื�นุขึ่�นุมา

 ในุค์วามเป็ินุจริง ในุห้ลายการสนุทนุาเรานัุ�นุไม่ได้มีการสื�อสารกันุเลย เราแค่์รอให้้อีกฝ่่ายพูดจบและ

ยัดเยียดแค่์มุมมองข่องเราเอง ในุสถ่านุการณ์เห้ล่านีุ� มีนัุกปิรัช้ญาที�ชื้�อ อับราฮััม แค์ปิแลนุ บันุทึกว่า3  บท

สนุทนุาก็คื์อการพูดคุ์ยสองทาง เป็ินุการพูดคุ์ยทางเดียวในุสองเสียง อย่างไรก็ตามในุการสื�อสารที�แท้จริง ทั�ง 

“ฉันุ” และ “คุ์ณ” ต่างก็ “เค์ลื�อนุออกไปิ” มุ่งเข้่าไปิห้ากันุและกันุ

 การฟัังจึงเป็ินุองค์์ปิระกอบแรกที�ข่าดไม่ได้ข่องบทสนุทนุาและการสื�อสารที�ดี การสื�อสารจะไม่เกิดขึ่�นุ

ห้ากไม่มีการฟััง และไม่มีการสื�อข่่าวสารที�ดีห้ากปิราศจากค์วามสามารถ่ในุการฟััง เพื�อให้้ข่้อมูลที�เช้ื�อถ่ือได้ 

สมดุลและค์รบถ่้วนุ จำาเปิ็นุต้องฟัังเปิ็นุเวลานุานุ ในุการเล่าเห้ตุการณ์ห้รือบรรยายปิระสบการณ์ในุการ 

รายงานุข่่าว มีค์วามจำาเปิ็นุที�จะต้องรู้วิธีการฟััง มีค์วามพร้อมที�จะเปิลี�ยนุค์วามค์ิด เพื�อปิรับเปิลี�ยนุการ

1 “Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde” (Sermo 380, 1: Nuova Biblioteca Agostiniana 34, 

568). 
2 “Lettera a tutto l’Ordine”: Fonti Francescane, 216. 
3 เทียบ “The life of dialogue”, in J.D. Roslansky, ed., Communication. A discussion at the Nobel  

Conference, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1969, pp. 89-198. 
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สันุนิุษฐานุเบื�องต้นุได้

 มีเพียงการยุติบทพูดอยู่ฝ่่ายเดียวเท่านัุ�นุที�จะบรรลุค์วามกลมกลืนุข่องเสียงที�เป็ินุการรับปิระกันุ 

การสื�อสารที�แท้จริงได้ การฟัังแห้ล่งข้่อมูลต่าง ๆ “ไม่ห้ยุดอยู่ที�ค์วามคิ์ดแรก” ตามที�ผู้เชี้�ยวช้าญในุด้านุนีุ�สอนุเรา

ช้่วยให้้มั�นุใจได้ถ่ึงค์วามนุ่าเช้ื�อถ่ือและค์วามสำาค์ัญข่องข่้อมูลที�เราสื�อออกไปิ การฟัังห้ลายเสียง การฟัังกันุ 

และกันุ แม้แต่ในุพระศาสนุจักร ท่ามกลางบรรดาพี�นุ้องช้ายห้ญิง ช่้วยให้้เราใช้้ศิลปิะแห่้งการไตร่ตรองแยกแยะ  

ซึิ�งมักจะปิรากฏิเป็ินุค์วามสามารถ่ในุการปิรับทิศทางพวกเราเองด้วยค์วามกลมกลืนุกันุ (symphony) ข่องเสียง

อันุห้ลากห้ลาย

 แต่ทำาไมต้องเผชิ้ญกับค์วามพยายามทุ่มเทในุการฟััง พระค์าร์ดินัุลแอโกสทิโนุ ค์าซิาโรลี พระสมณทูต 

ผู้ยิ�งให้ญ่แห่้งสันุตะสำานัุกเค์ยกล่าวถึ่ง “การเป็ินุมรณสักขี่ข่องค์วามอดทนุ” ที�จำาเป็ินุต่อการฟััง และรับฟััง 

ในุการเจรจากับฝ่่ายที�ยากที�สุด เพื�อให้้ได้มาซิึ�งค์วามดีสูงสุดเท่าที�เปิ็นุไปิได้ในุสภาพที�จำากัดเสรีภาพ แต่แม้ 

ในุสถ่านุการณ์ที�ยากนุ้อยกว่า การฟัังมักต้องใช้้ค์วามอดทนุ ค์วบค์ู่ไปิกับค์วามสามารถ่ในุการยอมให้้ตัวเอง 

ถู่กทำาให้้ปิระห้ลาดใจกับค์วามจริง แม้จะเปิ็นุเพียงเศษเสี�ยวข่องค์วามจริงในุบุค์ค์ลที�เรากำาลังฟัังอยู่ ค์วาม

ปิระห้ลาดเท่านุั�นุที�ทำาให้้มีค์วามรู้ พ่อนุึกถ่ึงค์วามอยากรู้อยากเห้็นุอันุไม่สิ�นุสุดข่องเด็กนุ้อยที�มองโลกรอบตัว

พวกเข่าด้วยดวงตาที�เบิกกว้าง การฟัังด้วยกรอบค์วามคิ์ดนีุ� ค์วามปิระห้ลาดใจข่องเด็กในุการรับรู้ข่องผู้ให้ญ่นัุ�นุ

ทำาให้้มีค์วามสุข่อยู่เสมอ เพราะจะมีบางสิ�งบางอย่างอยู่เสมอ แม้จะเป็ินุสิ�งเล็ก ๆ นุ้อย ๆ พ่อสามารถ่เรียนุรู้ 

จากบุค์ค์ลอื�นุและยอมให้้เกิดผลในุชี้วิตข่องพ่อเอง

 ค์วามสามารถ่ในุการฟัังต่อสังค์มนัุ�นุมีค่์ามากกว่าที�เค์ยเป็ินุมาในุช่้วงเวลานีุ�ที�ได้รับผลกระทบจาก 

โรค์ระบาดอันุยาวนุานุ การสั�งสมค์วามไม่ไว้วางใจในุช่้วงเวลาที�ผ่านุมา ที�มีต่อ “ข้่อมูลที�เป็ินุทางการ” ได้ก่อ 

ให้้เกิด “ข้่อมูลข่่าวปิลอม” ซึิ�งภายในุโลกข่องข้่อมูลข่่าวสารกำาลังดิ�นุรนุเพื�อให้้มีค์วามนุ่าเชื้�อถื่อและโปิร่งใสมากขึ่�นุ 

เราจำาเปิ็นุต้องรับฟัังและฟัังอย่างลึกซิึ�ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งกับค์วามไม่สบายใจทางสังค์มที�เพิ�มข่ึ�นุจากสภาวะ

ยำ�าแย่ห้รือการห้ยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�เกิดขึ่�นุมากมาย

 ค์วามเป็ินุจริงข่องการบังคั์บย้ายถิ่�นุฐานุยังเป็ินุปัิญห้าที�ซัิบซ้ิอนุ และไม่มีใค์รมีข้่อกำาห้นุดที�พร้อมลงมือ

ปิฏิิบัติสำาห้รับการแก้ปัิญห้านัุ�นุ พ่อข่อยำ�าว่า การที�จะเอาช้นุะอค์ติเกี�ยวกับผู้อพยพ และเพื�อละลายค์วามแข็่ง
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กระด้างในุจิตใจข่องพวกเรา เราค์วรที�จะพยายามฟัังเรื�องราวข่องพวกเข่า ตั�งชื้�อเรื�องและเรื�องราวให้้แต่ละค์นุ 

นัุกข่่าวที�ดีห้ลายค์นุก็ได้ทำาแบบนีุ� และอีกห้ลาย ๆ ค์นุก็อยากที�จะทำา ถ้่าพวกเข่าทำาได้ ข่อให้้เราร่วมให้้กำาลังใจ

พวกเข่ากันุเถิ่ด ให้้เราฟัังเรื�องราวเห้ล่านีุ� ทุกค์นุก็จะมีอิสระในุการสนัุบสนุุนุนุโยบายการย้ายถิ่�นุฐานุที�พวกเข่า

เห็้นุว่าเห้มาะสมที�สุดสำาห้รับปิระเทศข่องตนุ แต่ไม่ว่าในุกรณีใด สิ�งที�อยู่ต่อห้นุ้าต่อตาเราค์งไม่ใช่้จำานุวนุตัวเลข่ 

ไม่ใช่้ผู้บุกรุกที�เป็ินุอันุตราย แต่เป็ินุใบห้นุ้าและเรื�องราว การจ้องมอง ค์วามค์าดห้วัง และค์วามทุกข์่ทรมานุข่อง

บรรดาช้ายและห้ญิงที�แท้จริงที�เราได้รับฟััง

การฟัังกันและกันในพระศาสื่นจักร

 ในุพระศาสนุจักรก็เช่้นุเดียวกันุ มีค์วามจำาเป็ินุอย่างยิ�งที�จะต้องฟัังและรับฟัังซึิ�งกันุและกันุ เป็ินุข่องข่วัญ 

อันุลำ�าค์่าและให้้การมีช้ีวิตที�เราสามารถ่มอบให้้แก่กันุได้ “ค์ริสตช้นุได้ลืมไปิว่าพันุธกิจแห้่งการฟัังนุั�นุมอบให้ ้

พวกเข่าโดยพระองค์์ผู้ทรงเป็ินุผู้ฟัังที�ยิ�งให้ญ่ และพวกเข่าค์วรร่วมแบ่งปัินุงานุข่องพระองค์์ เราค์วรฟัังด้วยหู้ 

ข่องพระเจ้าเพื�อเราจะสามารถ่กล่าวพระวาจาข่องพระเจ้า”4  ด้วยเห้ตุนุี� นุักเทววิทยาโปิรเตสแตนุท์ ดีทริช้  

บอนุเฮัอฟัเฟัอร์ จึงเตือนุเราว่างานุรับใช้้แรกที�เราเป็ินุห้นีุ�ผู้อื�นุในุค์วามเป็ินุห้นึุ�งเดียวกันุคื์อการฟัังพวกเข่า ใค์ร

ก็ตามที�ไม่รู้จักรับฟัังพี�นุ้องช้ายห้ญิงข่องตนุ อีกไม่นุานุเข่าก็จะไม่สามารถ่รับฟัังพระเจ้าด้วยเช่้นุกันุ5 

 ภาระห้นุ้าที�ที�สำาคั์ญที�สุดในุงานุอภิบาลคื์อ “การอภิบาลด้วยหู้” เป็ินุการฟัังก่อนุการพูด ตามที�ท่านุ

อัค์รสาวกยากอบเตือนุว่า “ทุกค์นุจงฉับไวที�จะฟััง แต่ช้้าที�จะพูด” (1:19) การสละเวลาบางส่วนุเพื�อฟัังผู้อื�นุ

อย่างอิสระเป็ินุการกระทำาแรกข่องค์วามรัก

 กระบวนุการซิีนุอดที�เพิ�งเปิิดไปินุั�นุ ข่อให้้เราอธิษฐานุภาวนุาว่านุั�นุจะเปิ็นุโอกาสที�ดีที�จะได้รับฟัังกันุ

และกันุ อันุที�จริงแล้วการมีส่วนุร่วมไม่ได้เป็ินุผลมาจากวิธีการและแผนุงานุ แต่เกิดขึ่�นุจากการรับฟัังซึิ�งกันุและ

กันุระห้ว่างพี�นุ้องช้ายห้ญิง ในุค์ณะนุักร้องปิระสานุเสียง ค์วามเปิ็นุห้นุึ�งเดียวไม่ได้ต้องการค์วามเปิ็นุรูปิแบบ

เดียวกันุ มีเสียงเดียวกันุ แต่เป็ินุเสียงอันุมากมายและมีค์วามห้ลากห้ลายข่องเสียงต่าง ๆ ในุข่ณะเดียวกันุ 

แต่ละเสียงในุค์ณะนุักร้องปิระสานุเสียงก็ร้องเพลงในุข่ณะที�ฟัังเสียงอื�นุด้วย และในุการปิระสานุเสียงกับการ

ปิระสานุกลมกลืนุข่องทุกเสียง การกลมกลืนุกันุนุี�ถู่กเรียบเรียงโดยนุักแต่งเพลง แต่ค์วามเข่้าใจนุั�นุข่ึ�นุอยู่กับ 

การปิระสานุกลมกลืนุข่องแต่ละค์นุและในุทุก ๆ เสียง

 ด้วยค์วามตระห้นุักว่าเรามีส่วนุร่วมในุค์วามเปิ็นุห้นุึ�งเดียวที�มีมาก่อนุและรวมเราเข่้าไว้ด้วยกันุ เรา

สามารถ่ค้์นุพบพระศาสนุจักรแห่้งค์วามกลมกลืนุกันุ (Symphonic Church) อีกค์รั�ง ซึิ�งแต่ละค์นุสามารถ่ 

ร้องเพลงด้วยเสียงข่องตนุเอง รับฟัังเสียงข่องผู้อื�นุเปิ็นุดั�งพระพรที�แสดงถ่ึงการปิระสานุกลมกลืนุข่องทั�งห้มด 

ทุกค์นุโดยที�พระจิตเจ้าเป็ินุผู้ทรงเรียบเรียงขึ่�นุ

กรุงโรม ณ มห้าวิห้ารนัุกบุญยอห์้นุลาเตรันุ

วันุที� 24 มกราค์ม 2022 ระลึกถึ่งนัุกบุญฟัรังซิิส เดอ ซิาลส์

สมเด็็จพระสันตะปาปาฟรังซิิส

4  D. Bonhoeffer, La vita comune, Queriniana, Brescia 2017, 76. 
5 เทียบ อ้างแล้ว, 75. 
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บทมิสซาวันสื่อมวลชนสากล 
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2022

อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
เพลงเริ่มพิธี                                                              เทยีบ สด็ด็ 74:20, 19, 22, 23  

 ข่้าแต่องค์์พระผู้เปิ็นุเจ้า ข่อทรงค์ำานุึงถ่ึงพันุธสัญญา 

 อย่าทรงลืมช้ีวิตข่องผู้ยากจนุข่องพระองค์์ตลอดไปิ 

 ข่้าแต่องค์์พระผู้เปิ็นุเจ้า ข่อทรงลุกข่ึ�นุสู้ค์ดีข่องพระองค์์เถ่ิด 

 ข่ออย่าทรงลืมเสียงข่องผู้ที�แสวงห้าพระองค์์ 

                              
บทพระสิริรุ่งโรจน์

บทภาวนาของประธาน
 ข่้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุุภาพสถ่ิตนุิรันุดร 

 พระจิตเจ้าทรงสอนุข่้าพเจ้าทั�งห้ลาย 

 ให้้กล้าทูลพระองค์์โดยใช้้พระนุามว่า “พระบิดา” 

 โปิรดให้้ข่้าพเจ้าทั�งห้ลายรู้สำานุึกอยู่เสมอว่า 

 เปิ็นุบุตรบุญธรรมข่องพระองค์์ 

 เพื�อสมจะได้รับมรดกที�พระองค์์ทรงสัญญาไว้ 

 ทั�งนุี� ข่อพึ�งพระบารมีพระเยซิูค์ริสตเจ้า 

 พระบุตรผู้ทรงจำาเริญและค์รองราช้ย์ 

 เปิ็นุพระเจ้าห้นุึ�งเดียวกับพระองค์์และพระจิต ตลอดนุิรันุดร

บทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณ                                                       ปชญ 18:6-9 

 ปิรีช้าญาณกล่าวว่า บรรพบุรุษข่องข่้าพเจ้าทั�งห้ลายได้รับรู้ล่วงห้นุ้าถ่ึงค์ืนุนุั�นุ เข่าจะได้มีใจกล้าห้าญ

เพราะมั�นุใจในุพระสัญญาที�เข่าเค์ยเช้ื�อ 

 ปิระช้ากรข่องพระองค์์รอค์อยค์วามรอดพ้นุข่องผู้ช้อบธรรมและรอค์อยค์วามพินุาศข่องศัตรู 

 ถู่กต้องแล้ว สิ�งที�พระองค์์ทรงใช้้ลงโทษศัตรู พระองค์์ก็ทรงใช้้ปิระทานุเกียรติ แก่ข่้าพเจ้าทั�งห้ลาย 

ที�ทรงเรียกมาอยู่กับพระองค์์ 

 บรรดาบุตรห้ลานุศักดิ์สิทธิ์ข่องผู้ช้อบธรรมถ่วายสักการบูช้าอย่างลับ ๆ พร้อมใจกันุจะปิฏิิบัติตาม 

พระบัญญัติข่้อนุี�ข่องพระเจ้า ค์ือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ข่องพระองค์์ จะร่วมทุกข่์ร่วมสุข่ด้วยกันุ เข่าจึงข่ับร้องเพลง

สดุดีข่องบรรพบุรุษ 

 (พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย  -  ช้นุช้าติที�พระองค์์ทรงเลือกสรรมาให้้เปิ็นุส่วนุมรดกข่องพระองค์์ ย่อมเปิ็นุผู้มีค์วามสุข่ 

(หรือเพลงที� 72) ทุกคนที�เกรงกลัวองค์พระเจ้้า ย์่อมเป็็นผู้้้มีความสิุ่ข้ 
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เพลงสด็ุด็ี              สด็ด็ 33:1 และ 12, 18-19, 20-22

ก.  ผู้ช้อบธรรมทั�งห้ลาย 

 จงร้องสรรเสริญองค์์พระผู้เปิ็นุเจ้าด้วยค์วามเบิกบานุเถ่ิด 

 ค์ำาสรรเสริญค์ู่ค์วรกับผู้สุจริต 

 ช้นุช้าติที�มีองค์์พระผู้เปิ็นุเจ้าเปิ็นุพระเจ้าข่องตนุย่อมเปิ็นุสุข่ 

 ค์ือปิระช้ากรที�ทรงเลือกไว้เปิ็นุสมบัติข่องพระองค์์ 

ข่.  แต่องค์์พระผู้เปิ็นุเจ้าทรงเฝ่้าพิทักษ์ผู้ที�ยำาเกรงพระองค์์ 

 ผู้ที�ห้วังในุค์วามรักมั�นุค์งข่องพระองค์์ 

 เพื�อจะช้่วยช้ีวิตข่องเข่าให้้พ้นุจากค์วามตาย 

 และรักษาเข่าไว้ในุยามอาห้ารข่าดแค์ลนุ 

ค์.  จิตใจข่องเราทั�งห้ลายกำาลังรอค์อยองค์์พระผู้เปิ็นุเจ้า 

 พระองค์์ทรงเปิ็นุค์วามช้่วยเห้ลือและทรงเปิ็นุโล่ปิ้องกันุภัยข่องเรา 

 ใช้่แล้ว จิตใจข่องเราช้ื�นุช้มในุพระองค์์ 

 เพราะเราวางใจในุพระนุามศักดิ์สิทธิ์ข่องพระองค์์ 

 ข่้าแต่องค์์พระผู้เปิ็นุเจ้า 

 ข่อค์วามรักมั�นุค์งข่องพระองค์์สถ่ิตอยู่กับข่้าพเจ้าทั�งห้ลาย 

 เพราะข่้าพเจ้าทั�งห้ลายมีค์วามห้วังในุพระองค์์ 

บทอ่านจากจด็หมายถึึงชาวฮีีบรู                                                 ฮีบ 11:1-2, 8-19 

 พี�นุ้องทั�งห้ลาย ค์วามเชื้�อคื์อค์วามมั�นุใจในุสิ�งที�เราห้วังไว้ เป็ินุข้่อพิสูจน์ุ ถึ่งสิ�งที�มองไม่เห็้นุ เพราะ 

ค์วามเชื้�อนีุ�ค์นุในุสมัยก่อนุจึงได้รับการยกย่องในุพระคั์มภีร์ 

 เพราะค์วามเช้ื�อ อับราฮััมเช้ื�อฟัังเมื�อพระเจ้าทรงเรียกให้้ออกเดินุทางไปิสู่สถ่านุที�ที�เข่าจะได้รับเปิ็นุ

มรดก เข่าออกเดินุทางไปิโดยไม่รู้ว่าจะไปิไห้นุ เพราะค์วามเชื้�อ เข่าพำานัุกในุดินุแดนุแห่้งพระสัญญาเยี�ยงค์นุ

ต่างด้าวในุต่างแดนุ เข่าอาศัยอยูใ่นุกระโจมเช่้นุเดียวกับอิสอัค์และยาโค์บผู้เป็ินุทายาทร่วมพระสัญญาเดียวกันุ 

เข่ารอค์อยนุค์รที�มีรากฐานุซิึ�งพระเจ้าทรงเปิ็นุผู้ออกแบบและทรงก่อสร้าง เพราะค์วามเช้ื�อ แม้นุางซิาราห้์จะ 

พ้นุวัยให้้กำาเนิุดแล้ว พระเจ้ายังทรงบันุดาลให้้ตั�งค์รรภ์ได้ เพราะนุางเชื้�อว่าพระองค์์ผู้ทรงสัญญาจะทรงซืิ�อสัตย์

ต่อค์ำาสัญญานัุ�นุ ดังนัุ�นุ จากค์นุเดียวซึิ�งเปิรียบเสมือนุกับตายแล้ว กลับบังเกิดลูกห้ลานุมากมายเห้มือนุดวงดารา

ในุท้องฟ้ัา และเห้มือนุเม็ดทรายที�นัุบไม่ได้บนุช้ายทะเล 

 เข่าทุกค์นุเห้ล่านุี�ตายไปิแล้วในุค์วามเช้ื�อโดยไม่ได้รับสิ�งที�ทรงสัญญาไว้ แต่ก็ได้เห้็นุและได้ต้อนุรับสิ�ง

เห้ล่านุั�นุซิึ�งยังอยู่ห้่างไกล และรู้ดีว่าตนุเปิ็นุแต่เพียงค์นุต่างด้าวและพลัดถ่ิ�นุในุโลก ผู้ที�พูดเช้่นุนุี� ช้ี�ให้้เห้็นุว่า 

ตนุกำาลังเสาะแสวงห้าแห้ล่งพำานัุก ห้ากเข่าคิ์ดถึ่งถิ่�นุกำาเนิุดที�จากมา เข่าค์งมีโอกาสกลับไปิได้ แต่โดยแท้จริงแล้ว 

เข่าเห้ล่านุี�พยายามไข่ว่ค์ว้าห้าแห้ล่งพำานุักที�ดีกว่า นุั�นุค์ือเมืองสวรรค์์ ดังนุั�นุ พระเจ้าจึงไม่ทรงละอายที�จะ 

รับพระนุามว่าเป็ินุพระเจ้าข่องเข่า เพราะพระองค์์ทรงจัดเตรียมเมืองไว้ให้้พวกเข่าแล้ว 

 เพราะค์วามเชื้�อ เมื�อพระเจ้าทรงลองใจ อับราฮััมจึงถ่วายอิสอัค์ เข่าผู้ได้รับพระสัญญาก็ถ่วายบุตร 

ค์นุเดียวข่องตนุ บุตรที�พระวาจากล่าวถึ่งไว้ว่า โดยทางอิสอัค์ เชื้�อสายจะรับนุามข่องท่านุ เข่าเชื้�อว่าพระเจ้า 

ทรงฤทธานุุภาพอาจปิลุกค์นุตายให้้ฟ้ั�นุได้ และดังนัุ�นุ เข่าได้รับอิสอัค์คื์นุมาเป็ินุสัญลักษณ์ 

 (พระวาจาของพระเจ้า)
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อัลเลลูยา                                                                                                         มธ 24:42ก, 44

 อัลเลล้ย์า อัลเลล้ย์า 

 จงตื�นุเฝ่้าและเตรียมพร้อมไว้เถ่ิด 

 เพราะว่าบุตรแห้่งมนุุษย์จะเสด็จมาในุเวลาที�ท่านุมิได้ค์าดห้มาย 

 อัลเลล้ย์า 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญลูกา                                        ลก 12:32-48 

 เวลานุั�นุ พระเยซิูเจ้าทรงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ฝู่งแกะนุ้อยๆ เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะพระบิดา 

ข่องท่านุพอพระทัยจะปิระทานุพระอาณาจักรให้้แก่ท่านุ จงข่ายทรัพย์สินุข่องท่านุและให้้ทานุ จงห้าถุ่งเงินุ 

ที�ไม่มีวันุช้ำารุด จงห้าทรัพย์สมบัติที�ไม่มีวันุห้มดสิ�นุในุสวรรค์์ ที�นุั�นุข่โมยเข่้าไม่ถ่ึงและตัวข่มวนุไม่ทำาลาย เพราะ

ทรัพย์สมบัติข่องท่านุอยู่ที�ใด ใจข่องท่านุก็จะอยู่ที�นุั�นุด้วย ท่านุทั�งห้ลายจงค์าดสะเอวและจุดตะเกียงเตรียม

พร้อมไว้ จงเป็ินุเสมือนุผู้รับใช้้ที�กำาลังค์อยนุายกลับจากงานุมงค์ลสมรส เมื�อนุายมาและเค์าะปิระตูจะได้เปิิดรับ 

ผู้รับใช้้เห้ล่านุั�นุเปิ็นุสุข่ ถ่้านุายกลับมาพบเข่ากำาลังตื�นุเฝ่้าอยู่ เราบอกค์วามจริงแก่ท่านุทั�งห้ลายว่า นุายจะ 

ค์าดสะเอวพาผู้รับใช้้เห้ล่านุั�นุไปินุั�งโต๊ะและจะรับใช้้เข่าด้วย ไม่ว่านุายจะมาเวลาสองยามห้รือสามยาม ถ่้าพบ

ผู้รับใช้้กำาลังทำาเช้่นุนุี� ผู้รับใช้้เห้ล่านุั�นุก็เปิ็นุสุข่ พึงรู้ไว้เถ่ิด ถ่้าเจ้าข่องบ้านุรู้ว่าข่โมยจะมาเวลาใด เข่าค์งไม่ปิล่อย

ให้้ข่โมยงัดแงะบ้านุข่องตนุ ท่านุทั�งห้ลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห้่งมนุุษย์จะเสด็จมาในุเวลาที�ท่านุ 

มิได้ค์าดห้มาย” 

 เปิโตรทูลว่า “ข้่าแต่พระเจ้า พระองค์์ตรัสอุปิมานีุ�สำาห้รับพวกเราห้รือสำาห้รับทุกค์นุ” องค์์พระผู้เป็ินุเจ้า

ตรัสว่า “ใค์รเล่าเปิ็นุผู้จัดการที�ซิื�อสัตย์และรอบค์อบ ซิึ�งนุายจะแต่งตั�งให้้ดูแลผู้รับใช้้อื�นุๆ เพื�อปิันุส่วนุอาห้าร 

ให้้ตามเวลาที�กำาห้นุด ผู้รับใช้้ค์นุนุั�นุเปิ็นุสุข่ ถ่้านุายกลับมาพบเข่ากำาลังทำาดังนุี� เราบอกค์วามจริงแก่ท่านุ 

ทั�งห้ลายว่า นุายจะแต่งตั�งเข่าให้้ดูแลทรัพย์สินุทั�งห้มดข่องตนุ แต่ถ่้าผู้รับใช้้ค์นุนุั�นุค์ิดว่านุายจะมาช้้า และ

เริ�มตบตีผู้รับใช้้ทั�งช้ายและห้ญิง กินุดื�มจนุเมามาย นุายข่องผู้รับใช้้ค์นุนุั�นุจะกลับมาในุวันุที�เข่ามิได้ค์าดห้มาย  

ในุเวลาที�เข่าไม่รู้ นุายจะแยกเข่าออกให้้ไปิอยู่กับพวกค์นุที�ไม่ซิื�อสัตย์ 

 ผู้รับใช้้ที�รู้ใจนุายข่องตนุ แต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทำาตามใจนุายจะต้องถู่กเฆี�ยนุมาก แต่ผู้รับใช้ ้

ที�ไม่รู้ใจนุายแม้ทำาสิ�งที�ค์วรจะถู่กเฆี�ยนุก็จะถู่กเฆี�ยนุนุ้อย ผู้ใดได้รับฝ่ากไว้มาก ผู้นุั�นุก็จะถู่กทวงกลับไปิมากด้วย” 

 (พระวาจาของพระเจ้า)

บทข้าพเจ้าเชื่อ

บทภาวนาเพื่อมวลชน

ประธาน 
 พี�นุ้องที�รัก ให้้เราร่วมใจกันุภาวนุาต่อพระเจ้าพระบิดาข่องเรา ผู้ทรงสร้างสรรพสิ�งทั�งห้ลายเพื�อปิระโยช้น์ุ

แก่มวลมนุุษย์

ผู้นำา 

1) เพื�อสมเด็จพระสันุตะปิาปิา  พระสังฆราช้  พระสงฆ์ นุักบวช้ ผู้แพร่ธรรม  จะได้ส่งเสริมการใช้้

สื�อมวลช้นุในุการปิระกาศข่่าวดีข่องพระค์ริสตเจ้า เพื�อนุำาปิระช้าสัตบุรุษซิึ�งพวกท่านุอภิบาลดูแล ให้้ก้าวห้นุ้า 

ในุค์วามสนุิทสัมพันุธ์กับพระเจ้ายิ�งวันุยิ�งมากข่ึ�นุ            ใหั้เราภาวนา
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2) เพื�องานุข่องสื�อมวลช้นุค์าทอลิก ซึิ�งเป็ินุห้นุ่วยงานุห้นึุ�งข่องพระศาสนุจักร จะได้ช่้วยพัฒนุาส่งเสริมจิตใจ

มนุุษย์ทั�งห้ลาย ให้้สำานุึกอย่างแท้จริงถ่ึงจุดมุ่งห้มายแห้่งช้ีวิตในุโลกนุี� และจะได้มอบช้ีวิตข่องตนุแด่พระเจ้า  

เพื�อจะได้รับค์วามรอดพ้นุนุิรันุดร          ใหั้เราภาวนา

3) เพื�อบรรดาผู้ที�ทำางานุด้านุสื�อมวลช้นุ จะได้มีค์วามรับผิดช้อบมากข่ึ�นุในุการจัดทำารายการต่าง ๆ   

ให้้เปิ็นุปิระโยช้นุ์แก่สังค์มส่วนุรวม โดยเฉพาะกับเยาวช้นุ ผู้ซิึ�งจะเปิ็นุกำาลังสำาค์ัญข่องสังค์มในุภายห้นุ้า                                                                                       

  ใหั้เราภาวนา

4) เพื�อผู้ที�มีค์วามรับผิดช้อบในุด้านุการศึกษา จะได้ช่้วยเพื�อนุมนุุษย์ในุสังค์ม ให้้รู้ถึ่งปิระโยช้น์ุข่องสื�อต่าง ๆ  

และสอนุเข่าเห้ล่านุั�นุให้้ใช้้เค์รื�องมือเห้ล่านุั�นุอย่างช้าญฉลาดและถู่กต้อง เพื�อสร้างสรรค์์โลกให้้ดีข่ึ�นุเสมอไปิ     

  ใหั้เราภาวนา

5) เพื�อค์รอบค์รัวทั�งห้ลาย จะได้เปิ็นุศูนุย์กลางในุการศึกษาและการอบรมแก่บรรดาเยาวช้นุ  โดยได้รับ 

ค์วามช้่วยเห้ลือจากสื�อมวลช้นุที�ดีต่าง ๆ และต่อสู้กับอิทธิพลที�ไม่ดีในุสื�อมวลช้นุบางปิระเภท    ใหั้เราภาวนา

ประธาน 
 ข่้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปิรดทรงฟัังค์ำาภาวนุาข่องข่้าพเจ้าทั�งห้ลาย โปิรดช้่วยให้้การงานุต่าง ๆ  

ข่องสังค์มมนุุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งงานุข่องพระศาสนุจักร ดำาเนุินุไปิเพื�อปิระโยช้นุ์แก่จิตใจ และค์วามรอดพ้นุ

ข่องวิญญาณมนุุษย์ทั�งห้ลาย ทั�งนุี� ข่อพึ�งพระบารมีพระค์ริสตเจ้าข่องข่้าพเจ้าทั�งห้ลาย

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
 ข่้าแต่องค์์พระผู้เปิ็นุเจ้า 

 โปิรดทรงรับบรรณาการซิึ�งพระองค์์ทรงพระกรุณา 

 ปิระทานุให้้พระศาสนุจักรนุำามาถ่วาย 

 และยังทรงพระอานุุภาพเปิลี�ยนุเปิ็นุศีลศักดิ์สิทธิ์ 

 นุำาค์วามรอดพ้นุมาให้้ข่้าพเจ้าทั�งห้ลายด้วย 

 ทั�งนุี� ข่อพึ�งพระบารมีพระค์ริสตเจ้าข่องข่้าพเจ้าทั�งห้ลาย 

บทนำาขอบพระคุณ 

เพลงรับศีล                                                                                    เทียบ สด็ด็ 147:12, 14 

  เยรูซิาเล็มเอ๋ย จงถ่วายพระเกียรติแด่องค์์พระผู้เปิ็นุเจ้าเถ่ิด 

 พระองค์์ปิระทานุข่้าวสาลีอย่างดีเยี�ยมเลี�ยงท่านุจนุอิ�ม 

หรือ                                                                                                          ยน 6:51 

 องค์์พระผู้เปิ็นุเจ้าตรัสว่า “ปิังที�เราจะให้้นุี� ค์ือเนุื�อข่องเราเพื�อให้้โลกมีช้ีวิต” 

บทภาวนาหลังรับศีล
 ข่้าแต่องค์์พระผู้เปิ็นุเจ้า 

 ข่อการรับศีลศักดิ์สิทธิ์นุี�ช้่วยข่้าพเจ้าทั�งห้ลายให้้รอดพ้นุ 

 และตั�งมั�นุอยู่ในุแสงสว่างแห้่งค์วามจริงข่องพระองค์์ด้วยเถ่ิด 

 ทั�งนุี� ข่อพึ�งพระบารมีพระค์ริสตเจ้าข่องข่้าพเจ้าทั�งห้ลาย
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