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การฟังด้วยหัวใจ

บทภาวนาเพื่อสื่อมวลชน
ข้้าแต่่พระเป็็นเจ้้า พระองค์์ทรงเปิิดเผยให้้มนุุษย์์ได้้ทราบความจริิง พระองค์์ทรงใช้้ทูตู สวรรค์์
และเลืือกสรรบางคนให้้เป็็นผู้้�สื่่�อสารข่่าวดีีแห่่งความรัักของพระองค์์ และที่่�สุุดได้้ทรงมอบพระบุุตร
มารัับสภาพมนุุษย์์บัังเกิิดจากพระนางพรหมจารีีมารีีย์์ เพื่่�อเปิิดเผยให้้โลกได้้รัับรู้้� และรัับการ
ไถ่่กู้้�ให้้รอด พระองค์์ทรงตั้้�งพระศาสนจัักร เพื่่�อสืืบทอดงานของพระองค์์บนโลกนี้้�
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงรักมนุษย์ที่ทรงสร้างมา และปรารถนาให้ทุกคนได้รู้จักและ
รักพระองค์ เพื่อทุกคนจะได้รับความรอด
	ขอขอบพระคุณพระองค์สำ�หรับพระพรแห่งสติปัญญา เพื่อให้มนุษย์ปกครองและดูแลโลก
มนุษย์จึงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์
และโลก ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวิถีแห่งสันติ
มนุษย์ยังได้สร้างสรรค์เครื่องมือสำ�หรับสื่อมวลชน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ดาวเทียม วีดิทัศน์ ระบบเครือข่ายข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
	ขอโปรดให้มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือสำ�หรับสื่อมวลชนเหล่านี้ เป็นดั่งอุปกรณ์
เพื่อสื่อนำ�ความรัก มายังจิตใจที่มีความโกรธเคือง
เพื่อสื่อนำ�ความจริง มายังที่ที่มีการหลอกลวง
เพื่อสื่อนำ�ความยินดี มายังผู้ที่กำ�ลังเศร้าโศก
เพื่อสื่อนำ�แสงสว่าง มายังผู้ที่อยู่ในความมืด
เพื่อสื่อนำ�ความหวัง มายังผู้ที่กำ�ลังท้อแท้
เพื่อสื่อนำ�ชีวิต มายังผู้ที่อยู่ในเงาแห่งความตาย
เพื่อสื่อนำ�ความเชื่อมั่น มายังผู้ที่สงสัย
เพื่อสื่อนำ�ความเป็นหนึ่งเดียว มายังที่ที่มีการแตกแยก
และเพื่อสื่อนำ�ความรอดตลอดนิรันดร์ สำ�หรับตนเองและมนุษยโลก
	ขอโปรดให้ผู้ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดีแก่สังคม ได้รับพระพรตลอดนิรันดร
	ขอให้ผู้รับสื่อ สามารถแยกแยะ และเลือกรับสื่อที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคม
	ขอให้เราทุกคนได้เป็นผู้สื่อสารความรักของพระตลอดนิรันดร อาแมน
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สาส์์นองค์์สมเด็็จพระสัันตะปาปาฟรัังซิิส
โอกาสวัันสื่่�อมวลชนสากล ครั้้�งที่่� 56
การฟัังด้้วยหััวใจ
พี่่�น้้องชายหญิิงที่่�รััก

บาทหลวงภฤศ ทิิพย์์ทอง, C.Ss.R. ถอดความ

เมื่่�อปีีที่่�แล้้วเราได้้ไตร่่ตรองในความจำำ�เป็็นของการเข้้า “มาดููซิิ” เพื่่�อที่่�จะได้้ค้้นพบกัับความเป็็นจริิง
และสามารถที่่�จะคำำ�นึึงถึึงจุุดเริ่่�มต้้นของความเป็็นจริิงนี้้�ด้้วยการประสบพบเจอกัับเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ และพบปะ
กัับบรรดาผู้้�คนต่่อไปในแนวเดีียวกัันนี้้� ณ เวลานี้้�พ่่อขอดึึงความสนใจไปยัังอีีกคำำ�หนึ่่�งคืือ “การฟััง” ซึ่่�งเป็็นคำำ�
ที่่�ชััดเจนในหลัักภาษาของการสื่่�อสาร และเป็็นเงื่่�อนไขสำำ�หรัับการสนทนาอย่่างแท้้จริิง
ในความเป็็นจริิง เรากำำ�ลัังจะสููญเสีียความสามารถในการฟัังต่่อบรรดาผู้้�ที่่�อยู่่�ตรงหน้้าเรา ทั้้�งใน
เหตุุการณ์์ปกติิทั่่�วไปของความสััมพัันธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในทุุกวััน และเมื่่�อมีีการโต้้เถีียงกัันในเรื่่�องราวที่่�มีีความสำำ�คััญ
ของชีีวิิตการเป็็นอยู่่�เกี่่�ยวกัับบ้้านเมืือง ในขณะเดีียวกััน การฟัังก็็กำำ�ลัังก้้าวผ่่านการพััฒนาแบบใหม่่ที่่�สำำ�คััญ
ในด้้านการสื่่�อสารและข้้อมููลผ่่านพอดแคสต์์และข้้อความเสีียงต่่าง ๆ ที่่�มีีให้้บริิการเพื่่�อยืืนยัันว่่าการฟัังนั้้�นยัังคง
เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในการสื่่�อสารของมนุุษย์์
	มีีแพทย์์ท่า่ นหนึ่่�ง ผู้้�คุ้้�นเคยกัับการบำำ�บัดั รัักษาบาดแผลทางจิิตใจ ท่่านเคยถููกถามว่่าอะไรคืือความต้้องการ
สููงสุุดของมนุุษย์์ ท่่านตอบว่่า “ความปรารถนาอัันไร้้ขอบเขตที่่�จะถููกให้้ได้้ยิิน” เป็็นความปรารถนาที่่�มัักจะ
ซ่่อนเร้้นอยู่่� แต่่ก็ท้็ ้าทายกัับทุุกคนที่่�ถููกเรีียกให้้มาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ให้้ความรู้้� หรืือผู้้�ให้้การอบรม หรืือบรรดาผู้้�ที่่�มีี
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บทบาทหน้้าที่่�ในการสื่่�อสารอย่่างพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองและครููอาจารย์์ ผู้้�อภิิบาลและเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ร่่วมทำำ�งานอภิิบาล
ผู้้�ทำำ�งานด้้านการสื่่�อสารและบรรดาคนอื่่�น ๆ ที่่�มีีหน้้าที่่�บริิการทางสัังคมหรืือการเมืือง
การฟัังด้้วยหััวใจ
จากข้้อความในพระคััมภีีร์์เราทราบว่่าการฟัังไม่่ได้้มีีความหมายแค่่เพีียงการได้้ยิินเสีียงเท่่านั้้�น แต่่เป็็น
พื้้�นฐานของความสััมพัันธ์์ในการสนทนาระหว่่างพระเจ้้ากัับมนุุษยชาติิ “Shema’ Israel อิิสราเอลเอ๋๋ย จงฟััง
เถิิด” (ฉธบ 6:4) เป็็นพระวาจากล่่าวเริ่่�มต้้นของพระบััญญััติิประการแรกของหนัังสืือโตราห์์ ซึ่่�งถููกกล่่าวซ้ำำ��อย่่าง
ต่่อเนื่่�องในหนัังสืือพระคััมภีีร์์ จนถึึงจุุดที่่�นัักบุุญเปาโลกล่่าวยืืนยัันว่่า “ความเชื่่�อจึึงมาจากการฟััง” (เทีียบ รม
10:17) อัันที่่�จริิงเป็็นการริิเริ่่�มของพระเจ้้าที่่�ตรััสกัับพวกเราก่่อน และเราตอบสนองด้้วยการฟัังพระองค์์ ใน
ท้้ายที่่�สุุดแม้้แต่่การฟัังนี้้�ก็็มาจากพระหรรษทานของพระองค์์ ดั่่�งในกรณีีของเด็็กทารกที่่�เพิ่่�งเกิิดใหม่่ก็็ตอบสนอง
ด้้วยการจ้้องมองหาเสีียงของผู้้�เป็็นบิิดามารดาของเขาหรืือเธอ ท่่ามกลางประสาทสััมผััสทั้้�งห้้า ดููเหมืือนว่่าสิ่่�งที่่�
พระเจ้้าทรงโปรดปรานจะเป็็นการได้้ยิิน บางทีีอาจเป็็นเพราะนั่่�นคืือการรุุกล้ำำ�น้
� ้อยกว่่า เป็็นการพิินิิจพิิเคราะห์์
มากกว่่าที่่�มองเห็็น และด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทรงปล่่อยให้้มนุุษย์์มีีอิิสระมากขึ้้�น
การฟัังยัังสอดคล้้องกัับลัักษณะความอ่่อนน้้อมของพระเจ้้า เป็็นการแสดงออกที่่�ยอมให้้พระเจ้้าทรง
เผยแสดงพระองค์์เอง โดยการตรััสที่่�ว่่าพระองค์์ทรงสร้้างมนุุษย์์ชายและหญิิงตามพระฉายาลัักษณ์์ของพระองค์์
และโดยการฟัังพระองค์์ทรงทราบว่่าพวกเขาเป็็นผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการสนทนา พระเจ้้าทรงรัักมนุุษยชาติิ และนั่่�น
เป็็นเหตุุผลว่่าทำำ�ไมพระองค์์ทรงมีีพระดำำ�รััสตรััสพระวาจาของพระองค์์แก่่พวกเขา และเป็็นเหตุุผลว่่าทำำ�ไม
พระองค์์จึึง “ทรงเงี่่�ยพระกรรณ” สดัับฟัังพวกเขา
ในทางตรงกัันข้้ามมนุุษย์์มัักจะหนีีจากความสััมพัันธ์์หัันหลัังให้้และ “ปิิดหููของพวกเขา” เพื่่�อที่่�พวกเขา
จะได้้ไม่่ต้้องฟััง การปฏิิเสธที่่�จะฟัังมัักจะจบลงด้้วยความก้้าวร้้าวต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง เช่่นเดีียวกัับบรรดาผู้้�ที่่�ฟััง
สัังฆานุุกรสเทเฟนเอามืืออุุดหูู วิ่่�งกรููกัันเข้้าใส่่ท่่านในทัันทีี (เทีียบ กจ 7:57)
ในด้้านหนึ่่�ง พระเจ้้ามัักจะทรงเผยแสดงพระองค์์เองโดยการสื่่�อสารอย่่างอิิสระ และในอีีกด้้านหนึ่่�ง
มนุุษย์์ชายและหญิิงถููกร้้องขอให้้รัับฟัังเพื่่�อให้้เต็็มใจที่่�จะฟััง พระเจ้้าทรงเรีียกมนุุษย์์อย่่างเด่่นชััดในพัันธสััญญา
แห่่งความรััก เพื่่�อที่่�พวกเขาจะได้้เป็็นอย่่างที่่�เป็็นได้้อย่่างเต็็มที่่� นั่่�นคืือมีีความเสมอเหมืือนและพระฉายาลัักษณ์์
ของพระเจ้้าในความสามารถที่่�จะรัับฟััง เปิิดต้้อนรัับ มีีพื้้�นที่่�แก่่ผู้้�อื่่�น ซึ่่�งโดยพื้้�นฐานแล้้วการฟัังนั้้�นเป็็นมิิติิแห่่ง
ความรััก
	นี่่�จึึงเป็็นเหตุุผลว่่าทำำ�ไมพระเยซููเจ้้าทรงเรีียกสานุุศิิษย์์ของพระองค์์ให้้ประเมิินความสามารถในการฟััง
ของพวกเขา “จงระวัังว่่าท่่านฟัังพระวาจาอย่่างไร” (ลก 8:18) นี่่�คืือสิ่่�งที่่�พระองค์์ทรงเตืือนพวกเขาให้้ปฏิิบััติิ
หลัังจากทรงเล่่าอุุปมาเรื่่�องผู้้�หว่่าน ทรงสอนให้้เข้้าใจว่่าการฟัังเฉย ๆ อย่่างเดีียวไม่่พอ แต่่ต้้องตั้้�งใจฟัังให้้ดีี
โดยเฉพาะผู้้�ที่่�รัับฟัังพระวาจาด้้วย “ใจดีีเลิิศ” ยึึดพระวาจาไว้้ด้้วยความพากเพีียรจนเกิิดผล (เทีียบ ลก 8:15)
ซึ่่�งนั่่�นเป็็นเพีียงแค่่การให้้ความสนใจต่่อผู้้�ที่่�เรารัับฟััง ต่่อสิ่่�งที่่�เรารัับฟััง และต่่อท่่าทีีที่่�เรารัับฟัังว่่าเราสามารถ
เติิบโตได้้ในศิิลปะแห่่งการสื่่�อสาร หััวใจสำำ�คััญซึ่่�งไม่่ใช่่ทฤษฎีีหรืือเทคนิิคพิิเศษ แต่่เป็็น “การเปิิดกว้้างของจิิตใจ
ที่่�ก่่อให้้เกิิดความใกล้้ชิิด” (เทีียบ สมณสาส์์นเตืือนใจ ความชื่่�นชมยิินดีีแห่่งพระวรสาร Evangelii Gaudium
ข้้อที่่� 171)
เราทุุกคนมีีหูู แต่่หลายครั้้�งแม้้กระทั่่�งผู้้�ที่่มี� คี วามสามารถในการฟัังอย่่างดีีเยี่่ย� มก็็ไม่่สามารถรัับฟัังผู้้�อื่่น� ได้้
อัันที่่�จริิงมีีอาการหููหนวกจิิตใจที่่�แย่่กว่่าหููหนวกทางภายภาพ การฟัังเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลทั้้�งครบ ไม่่ใช่่แค่่
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ประสาทสััมผััสทางการได้้ยิินเท่่านั้้�น จุุดยืืนอัันแท้้จริิงของการฟัังคืือหััวใจ แม้้ว่่าพระองค์์จะทรงพระเยาว์์ กษััตริิย์์
ซาโลมอนทรงพิิสููจน์์พระองค์์เองว่่าทรงมีีพระปรีีชาญาณเพราะทููลขอพระเจ้้าประทาน “ความเข้้าใจ” (เทีียบ
1พกษ 3:9) นัักบุุญออกััสติินเคยส่่งเสริิมให้้ฟัังด้้วยหััวใจ (corde audire) รัับฟัังพระวาจาไม่่ใช่่จากภายนอก
ผ่่านทางหูู แต่่ทางจิิตวิิญญาณด้้วยหััวใจของเรา “ท่่านจงอย่่ามีีหััวใจในหููของท่่าน แต่่จงมีีหููในหััวใจของท่่าน”1
นัักบุุญฟรัังซิิสแห่่งอััสซีีซีีเตืือนใจบรรดาพี่่�น้้องของท่่านว่่า “เงี่่�ยฟัังด้้วยหููของหััวใจ”2
	ดัังนั้้น� เมื่่อ� เราแสวงหาการสื่่อ� สารที่่แ� ท้้จริิง การฟัังประเภทแรกที่่จ� ะถููกค้้นพบใหม่่อีกี ครั้้�งคืือการฟัังตััวเอง
ในความต้้องการที่่�แท้้จริิงของแต่่ละคน ซึ่่�งจารึึกไว้้ในส่่วนลึึกของแต่่ละคน และเราสามารถเริ่่�มต้้นได้้ด้้วยการฟััง
ถึึงสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เรามีีเอกลัักษณ์์จากสิ่่�งสร้้างอื่่�น ๆ ของพระเจ้้า นั่่�นคืือความปรารถนาที่่�จะมีีความสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น
และสิ่่�งอื่่�น ๆ เราไม่่ได้้ถููกสร้้างมาให้้มีีชีีวิิตเหมืือนกัับอะตอมแต่่เรานั้้�นอยู่่�ด้้วยกััน
การฟัังเป็็นดั่่�งเงื่่�อนไขของการสื่่�อสารที่่ดีี�
	มีีการได้้ยิินได้้ฟัังบางอย่่างที่่�ไม่่ใช่่เป็็นการฟััง แต่่ตรงกัันข้้ามคืือการดัักฟััง อัันที่่�จริิงการดัักฟัังและ
สอดแนม การเอารััดเอาเปรีียบผู้้�อื่่�นเพื่่�อผลประโยชน์์ของเราเอง เป็็นสิ่่�งล่่อลวงที่่�มีีมาโดยตลอดทุุกวัันนี้้� ซึ่่�ง
ปััจจุุบัันดููเหมืือนว่่าจะมีีความรุุนแรงขึ้้�นในยุุคของโซเชีียลเน็็ตเวิิร์์ก แต่่สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้การสื่่�อสารเป็็นไปได้้ด้้วยดีีและ
เป็็นมนุุษย์์โดยสมบููรณ์์คืือการฟัังผู้้�ที่่�อยู่่�ข้้างหน้้าเรา แบบต่่อหน้้ากััน การฟัังบุุคคลอื่่�นที่่�เราเข้้าหาด้้วยการเปิิดใจ
อย่่างยุุติิธรรม อย่่างมั่่�นใจ และอย่่างซื่่�อสััตย์์
การปราศจากการฟััง ซึ่่�งเราพบบ่่อยในชีีวิิตประจำำ�วัันนั้้�นยัังปรากฏชััดในชีีวิิตสาธารณะ โดยแทนที่่�
จะฟัังกัันและกััน เรามัักจะ “พููดผ่่านกัันและกััน” นี่่�เป็็นสััญญาณของการแสวงหาความคิิดเห็็นส่่วนใหญ่่ แทนที่่�
จะแสวงหาความจริิงและความดีี แทนที่่�จะฟัังโดยให้้ความสนใจกัับผู้้�ฟััง การสื่่�อสารที่่�ดีีจะไม่่พยายามสร้้าง
ความประทัับใจให้้สาธารณชนด้้วยเสีียงจิิกกััด โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อเยาะเย้้ยบุุคคลอื่่�น แต่่ให้้ความสนใจกัับ
เหตุุผลของอีีกฝ่่ายหนึ่่�งและพยายามทำำ�ความเข้้าใจความซัับซ้้อนของความเป็็นจริิง เป็็นเรื่่�องน่่าเศร้้าที่่�แม้้ใน
พระศาสนจัักรเอง แนวความคิิดสนัับสนุุนนี้้ไ� ด้้ก่อ่ ตััวขึ้้น� และการฟัังนั้้นห
� ายไป ปล่่อยให้้ฝ่า่ ยคััดค้้านที่่�ไม่่มีปี ระโยชน์์
กลัับตื่่�นขึ้้�นมา
ในความเป็็นจริิง ในหลายการสนทนาเรานั้้�นไม่่ได้้มีีการสื่่�อสารกัันเลย เราแค่่รอให้้อีีกฝ่่ายพููดจบและ
ยััดเยีียดแค่่มุุมมองของเราเอง ในสถานการณ์์เหล่่านี้้� มีีนัักปรััชญาที่่�ชื่่�อ อัับราฮััม แคปแลน บัันทึึกว่่า3 บท
สนทนาก็็คืือการพููดคุุยสองทาง เป็็นการพููดคุุยทางเดีียวในสองเสีียง อย่่างไรก็็ตามในการสื่่�อสารที่่�แท้้จริิง ทั้้�ง
“ฉััน” และ “คุุณ” ต่่างก็็ “เคลื่่�อนออกไป” มุ่่�งเข้้าไปหากัันและกััน
การฟัังจึึงเป็็นองค์์ประกอบแรกที่่�ขาดไม่่ได้้ของบทสนทนาและการสื่่�อสารที่่�ดีี การสื่่�อสารจะไม่่เกิิดขึ้้�น
หากไม่่มีีการฟััง และไม่่มีีการสื่่�อข่่าวสารที่่�ดีีหากปราศจากความสามารถในการฟััง เพื่่�อให้้ข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้
สมดุุลและครบถ้้วน จำำ�เป็็นต้้องฟัังเป็็นเวลานาน ในการเล่่าเหตุุการณ์์หรืือบรรยายประสบการณ์์ในการ
รายงานข่่าว มีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องรู้้�วิิธีีการฟััง มีีความพร้้อมที่่�จะเปลี่่�ยนความคิิด เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนการ
“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.
1
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สัันนิิษฐานเบื้้�องต้้นได้้
	มีี เพีี ย งการยุุ ติิบทพูู ดอยู่่�ฝ่่ ายเดีี ย วเท่่ า นั้้� นที่่� จะบรรลุุ ค วามกลมกลืื นของเสีี ย งที่่� เ ป็็ น การรัั บประกัั น
การสื่่�อสารที่่�แท้้จริิงได้้ การฟัังแหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ “ไม่่หยุุดอยู่่�ที่่�ความคิิดแรก” ตามที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านนี้้�สอนเรา
ช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ถึึงความน่่าเชื่่�อถืือและความสำำ�คััญของข้้อมููลที่่�เราสื่่�อออกไป การฟัังหลายเสีียง การฟัังกััน
และกััน แม้้แต่่ในพระศาสนจัักร ท่่ามกลางบรรดาพี่่�น้้องชายหญิิง ช่่วยให้้เราใช้้ศิิลปะแห่่งการไตร่่ตรองแยกแยะ
ซึ่่�งมัักจะปรากฏเป็็นความสามารถในการปรัับทิิศทางพวกเราเองด้้วยความกลมกลืืนกันั (symphony) ของเสีียง
อัันหลากหลาย
แต่่ทำำ�ไมต้้องเผชิิญกัับความพยายามทุ่่�มเทในการฟััง พระคาร์์ดิินััลแอโกสทิิโน คาซาโรลีี พระสมณทููต
ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่แห่่งสัันตะสำำ�นัักเคยกล่่าวถึึง “การเป็็นมรณสัักขีีของความอดทน” ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการฟััง และรัับฟััง
ในการเจรจากัับฝ่่ายที่่�ยากที่่�สุุด เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งความดีีสููงสุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ในสภาพที่่�จำำ�กััดเสรีีภาพ แต่่แม้้
ในสถานการณ์์ที่่�ยากน้้อยกว่่า การฟัังมัักต้้องใช้้ความอดทน ควบคู่่�ไปกัับความสามารถในการยอมให้้ตััวเอง
ถููกทำำ�ให้้ประหลาดใจกัับความจริิง แม้้จะเป็็นเพีียงเศษเสี้้�ยวของความจริิงในบุุคคลที่่�เรากำำ�ลัังฟัังอยู่่� ความ
ประหลาดเท่่านั้้�นที่่�ทำำ�ให้้มีีความรู้้� พ่่อนึึกถึึงความอยากรู้้�อยากเห็็นอัันไม่่สิ้้�นสุุดของเด็็กน้้อยที่่�มองโลกรอบตััว
พวกเขาด้้วยดวงตาที่่�เบิิกกว้้าง การฟัังด้้วยกรอบความคิิดนี้้� ความประหลาดใจของเด็็กในการรัับรู้้�ของผู้้�ใหญ่่นั้้�น
ทำำ�ให้้มีีความสุุขอยู่่�เสมอ เพราะจะมีีบางสิ่่�งบางอย่่างอยู่่�เสมอ แม้้จะเป็็นสิ่่�งเล็็ก ๆ น้้อย ๆ พ่่อสามารถเรีียนรู้้�
จากบุุคคลอื่่�นและยอมให้้เกิิดผลในชีีวิิตของพ่่อเอง
	ความสามารถในการฟัังต่่อสัังคมนั้้�นมีีค่่ามากกว่่าที่่�เคยเป็็นมาในช่่วงเวลานี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
โรคระบาดอัันยาวนาน การสั่่�งสมความไม่่ไว้้วางใจในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา ที่่�มีีต่่อ “ข้้อมููลที่่�เป็็นทางการ” ได้้ก่่อ
ให้้เกิิด “ข้้อมููลข่่าวปลอม” ซึ่่ง� ภายในโลกของข้้อมููลข่่าวสารกำำ�ลังั ดิ้้น� รนเพื่่อ� ให้้มีคี วามน่่าเชื่่อ� ถืือและโปร่่งใสมากขึ้้น�
เราจำำ�เป็็นต้้องรัับฟัังและฟัังอย่่างลึึกซึ้้�ง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกัับความไม่่สบายใจทางสัังคมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากสภาวะ
ย่ำำ��แย่่หรืือการหยุุดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นมากมาย
	ความเป็็นจริิงของการบัังคัับย้้ายถิ่่�นฐานยัังเป็็นปััญหาที่่�ซัับซ้้อน และไม่่มีีใครมีีข้้อกำำ�หนดที่่�พร้้อมลงมืือ
ปฏิิบััติิสำำ�หรัับการแก้้ปััญหานั้้�น พ่่อขอย้ำำ��ว่่า การที่่�จะเอาชนะอคติิเกี่่�ยวกัับผู้้�อพยพ และเพื่่�อละลายความแข็็ง
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กระด้้างในจิิตใจของพวกเรา เราควรที่่�จะพยายามฟัังเรื่่�องราวของพวกเขา ตั้้�งชื่่�อเรื่่�องและเรื่่�องราวให้้แต่่ละคน
นัักข่่าวที่่�ดีีหลายคนก็็ได้้ทำ�ำ แบบนี้้� และอีีกหลาย ๆ คนก็็อยากที่่�จะทำำ� ถ้้าพวกเขาทำำ�ได้้ ขอให้้เราร่่วมให้้กำำ�ลัังใจ
พวกเขากัันเถิิด ให้้เราฟัังเรื่่�องราวเหล่่านี้้� ทุุกคนก็็จะมีีอิิสระในการสนัับสนุุนนโยบายการย้้ายถิ่่�นฐานที่่�พวกเขา
เห็็นว่่าเหมาะสมที่่�สุุดสำำ�หรัับประเทศของตน แต่่ไม่่ว่่าในกรณีีใด สิ่่�งที่่�อยู่่�ต่่อหน้้าต่่อตาเราคงไม่่ใช่่จำำ�นวนตััวเลข
ไม่่ใช่่ผู้้�บุุกรุุกที่่�เป็็นอัันตราย แต่่เป็็นใบหน้้าและเรื่่�องราว การจ้้องมอง ความคาดหวััง และความทุุกข์์ทรมานของ
บรรดาชายและหญิิงที่่�แท้้จริิงที่่�เราได้้รัับฟััง
การฟัังกัันและกัันในพระศาสนจัักร
ในพระศาสนจัักรก็็เช่่นเดีียวกััน มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่จ� ะต้้องฟัังและรัับฟัังซึ่่ง� กัันและกััน เป็็นของขวััญ
อัันล้ำำ��ค่่าและให้้การมีีชีีวิิตที่่�เราสามารถมอบให้้แก่่กัันได้้ “คริิสตชนได้้ลืืมไปว่่าพัันธกิิจแห่่งการฟัังนั้้�นมอบให้้
พวกเขาโดยพระองค์์ผู้้�ทรงเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ยิ่่�งใหญ่่ และพวกเขาควรร่่วมแบ่่งปัันงานของพระองค์์ เราควรฟัังด้้วยหูู
ของพระเจ้้าเพื่่�อเราจะสามารถกล่่าวพระวาจาของพระเจ้้า”4 ด้้วยเหตุุนี้้� นัักเทววิิทยาโปรเตสแตนท์์ ดีีทริิช
บอนเฮอฟเฟอร์์ จึึงเตืือนเราว่่างานรัับใช้้แรกที่่�เราเป็็นหนี้้�ผู้้�อื่่�นในความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันคืือการฟัังพวกเขา ใคร
ก็็ตามที่่�ไม่่รู้้�จัักรัับฟัังพี่่�น้้องชายหญิิงของตน อีีกไม่่นานเขาก็็จะไม่่สามารถรัับฟัังพระเจ้้าด้้วยเช่่นกันั 5
ภาระหน้้าที่่�ที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�สุุดในงานอภิิบาลคืือ “การอภิิบาลด้้วยหูู” เป็็นการฟัังก่่อนการพููด ตามที่่�ท่่าน
อััครสาวกยากอบเตืือนว่่า “ทุุกคนจงฉัับไวที่่�จะฟััง แต่่ช้้าที่่�จะพููด” (1:19) การสละเวลาบางส่่วนเพื่่�อฟัังผู้้�อื่่�น
อย่่างอิิสระเป็็นการกระทำำ�แรกของความรััก
กระบวนการซีีนอดที่่�เพิ่่�งเปิิดไปนั้้�น ขอให้้เราอธิิษฐานภาวนาว่่านั่่�นจะเป็็นโอกาสที่่�ดีีที่่�จะได้้รัับฟัังกััน
และกััน อัันที่่�จริิงแล้้วการมีีส่่วนร่่วมไม่่ได้้เป็็นผลมาจากวิิธีีการและแผนงาน แต่่เกิิดขึ้้�นจากการรัับฟัังซึ่่�งกัันและ
กัันระหว่่างพี่่�น้้องชายหญิิง ในคณะนัักร้้องประสานเสีียง ความเป็็นหนึ่่�งเดีียวไม่่ได้้ต้้องการความเป็็นรููปแบบ
เดีียวกััน มีีเสีียงเดีียวกััน แต่่เป็็นเสีียงอัันมากมายและมีีความหลากหลายของเสีียงต่่าง ๆ ในขณะเดีียวกััน
แต่่ละเสีียงในคณะนัักร้้องประสานเสีียงก็็ร้้องเพลงในขณะที่่�ฟัังเสีียงอื่่�นด้้วย และในการประสานเสีียงกัับการ
ประสานกลมกลืืนของทุุกเสีียง การกลมกลืืนกัันนี้้�ถููกเรีียบเรีียงโดยนัักแต่่งเพลง แต่่ความเข้้าใจนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับ
การประสานกลมกลืืนของแต่่ละคนและในทุุก ๆ เสีียง
	ด้้วยความตระหนัักว่่าเรามีีส่่วนร่่วมในความเป็็นหนึ่่�งเดีียวที่่�มีีมาก่่อนและรวมเราเข้้าไว้้ด้้วยกััน เรา
สามารถค้้นพบพระศาสนจัักรแห่่งความกลมกลืืนกันั (Symphonic Church) อีีกครั้้�ง ซึ่่�งแต่่ละคนสามารถ
ร้้องเพลงด้้วยเสีียงของตนเอง รัับฟัังเสีียงของผู้้�อื่่�นเป็็นดั่่�งพระพรที่่�แสดงถึึงการประสานกลมกลืืนของทั้้�งหมด
ทุุกคนโดยที่่�พระจิิตเจ้้าเป็็นผู้้�ทรงเรีียบเรีียงขึ้้�น
กรุุงโรม ณ มหาวิิหารนัักบุุญยอห์์นลาเตรััน
วัันที่่� 24 มกราคม 2022 ระลึึกถึึงนัักบุุญฟรัังซิิส เดอ ซาลส์์
สมเด็็จพระสัันตะปาปาฟรัังซิิส
4
5

D. Bonhoeffer, La vita comune, Queriniana, Brescia 2017, 76.
เทียบ อ้างแล้ว, 75.
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เพลงเริ่มพิธี

บทมิสซาวันสื่อมวลชนสากล
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2022
อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
เทียบ สดด 74:20, 19, 22, 23

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงคำ�นึงถึงพันธสัญญา
อย่าทรงลืมชีวิตของผู้ยากจนของพระองค์ตลอดไป
	ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้นสู้คดีของพระองค์เถิด
	ขออย่าทรงลืมเสียงของผู้ที่แสวงหาพระองค์

				
บทพระสิริรุ่งโรจน์

บทภาวนาของประธาน

	ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
พระจิตเจ้าทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้กล้าทูลพระองค์โดยใช้พระนามว่า “พระบิดา”
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สำ�นึกอยู่เสมอว่า
เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์
เพื่อสมจะได้รับมรดกที่พระองค์ทรงสัญญาไว้
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร

บทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณ

ปชญ 18:6-9
	ปรีชาญาณกล่าวว่า บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับรู้ล่วงหน้าถึงคืนนั้น เขาจะได้มีใจกล้าหาญ
เพราะมั่นใจในพระสัญญาที่เขาเคยเชื่อ
	ประชากรของพระองค์รอคอยความรอดพ้นของผู้ชอบธรรมและรอคอยความพินาศของศัตรู
	ถูกต้องแล้ว สิ่งที่พระองค์ทรงใช้ลงโทษศัตรู พระองค์ก็ทรงใช้ประทานเกียรติ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ที่ทรงเรียกมาอยู่กับพระองค์
บรรดาบุตรหลานศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชอบธรรมถวายสักการบูชาอย่างลับ ๆ พร้อมใจกันจะปฏิบัติตาม
พระบัญญัติข้อนี้ของพระเจ้า คือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ จะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน เขาจึงขับร้องเพลง
สดุดีของบรรพบุรุษ
(พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย - ชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกสรรมาให้เป็นส่วนมรดกของพระองค์ ย่อมเป็นผู้มีความสุข
(หรือเพลงที่ 72) ทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้า ย่อมเป็นผู้มีความสุข
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เพลงสดุดี 							 สดด 33:1 และ 12, 18-19, 20-22
ก.

ผู้ชอบธรรมทั้งหลาย
จงร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเบิกบานเถิด
	คำ�สรรเสริญคู่ควรกับผู้สุจริต
	ชนชาติที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าของตนย่อมเป็นสุข
	คือประชากรที่ทรงเลือกไว้เป็นสมบัติของพระองค์
ข.
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าพิทักษ์ผู้ที่ยำ�เกรงพระองค์
ผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์
เพื่อจะช่วยชีวิตของเขาให้พ้นจากความตาย
และรักษาเขาไว้ในยามอาหารขาดแคลน
ค.
จิตใจของเราทั้งหลายกำ�ลังรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่ป้องกันภัยของเรา
ใช่แล้ว จิตใจของเราชื่นชมในพระองค์
เพราะเราวางใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
	ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
	ขอความรักมั่นคงของพระองค์สถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวังในพระองค์

บทอ่่านจากจดหมายถึึงชาวฮีีบรูู

ฮบ 11:1-2, 8-19
พี่่�น้้องทั้้�งหลาย ความเชื่่�อคืือความมั่่�นใจในสิ่่�งที่่�เราหวัังไว้้ เป็็นข้้อพิิสููจน์์ ถึึงสิ่่�งที่่�มองไม่่เห็็น เพราะ
ความเชื่่�อนี้้�คนในสมััยก่่อนจึึงได้้รัับการยกย่่องในพระคััมภีีร์์
เพราะความเชื่่�อ อัับราฮััมเชื่่�อฟัังเมื่่�อพระเจ้้าทรงเรีียกให้้ออกเดิินทางไปสู่่�สถานที่่�ที่่�เขาจะได้้รัับเป็็น
มรดก เขาออกเดิินทางไปโดยไม่่รู้้�ว่่าจะไปไหน เพราะความเชื่่�อ เขาพำำ�นัักในดิินแดนแห่่งพระสััญญาเยี่่�ยงคน
ต่่างด้้าวในต่่างแดน เขาอาศััยอยู่่�ในกระโจมเช่่นเดีียวกัับอิิสอััคและยาโคบผู้้�เป็็นทายาทร่่วมพระสััญญาเดีียวกััน
เขารอคอยนครที่่�มีีรากฐานซึ่่�งพระเจ้้าทรงเป็็นผู้้�ออกแบบและทรงก่่อสร้้าง เพราะความเชื่่�อ แม้้นางซาราห์์จะ
พ้้นวััยให้้กำำ�เนิิดแล้้ว พระเจ้้ายัังทรงบัันดาลให้้ตั้้�งครรภ์์ได้้ เพราะนางเชื่่�อว่่าพระองค์์ผู้้�ทรงสััญญาจะทรงซื่่�อสััตย์์
ต่่อคำำ�สััญญานั้้�น ดัังนั้้�น จากคนเดีียวซึ่่�งเปรีียบเสมืือนกัับตายแล้้ว กลัับบัังเกิิดลููกหลานมากมายเหมืือนดวงดารา
ในท้้องฟ้้า และเหมืือนเม็็ดทรายที่่�นัับไม่่ได้้บนชายทะเล
เขาทุุกคนเหล่่านี้้�ตายไปแล้้วในความเชื่่�อโดยไม่่ได้้รัับสิ่่�งที่่�ทรงสััญญาไว้้ แต่่ก็็ได้้เห็็นและได้้ต้้อนรัับสิ่่�ง
เหล่่านั้้�นซึ่่�งยัังอยู่่�ห่่างไกล และรู้้�ดีีว่่าตนเป็็นแต่่เพีียงคนต่่างด้้าวและพลััดถิ่่�นในโลก ผู้้�ที่่�พููดเช่่นนี้้� ชี้้�ให้้เห็็นว่่า
ตนกำำ�ลัังเสาะแสวงหาแหล่่งพำำ�นััก หากเขาคิิดถึึงถิ่่�นกำ�ำ เนิิดที่่�จากมา เขาคงมีีโอกาสกลัับไปได้้ แต่่โดยแท้้จริิงแล้้ว
เขาเหล่่านี้้�พยายามไขว่่คว้้าหาแหล่่งพำำ�นัักที่่�ดีีกว่่า นั่่�นคืือเมืืองสวรรค์์ ดัังนั้้�น พระเจ้้าจึึงไม่่ทรงละอายที่่�จะ
รัับพระนามว่่าเป็็นพระเจ้้าของเขา เพราะพระองค์์ทรงจััดเตรีียมเมืืองไว้้ให้้พวกเขาแล้้ว
เพราะความเชื่่�อ เมื่่�อพระเจ้้าทรงลองใจ อัับราฮััมจึึงถวายอิิสอััค เขาผู้้�ได้้รัับพระสััญญาก็็ถวายบุุตร
คนเดีียวของตน บุุตรที่่�พระวาจากล่่าวถึึงไว้้ว่่า โดยทางอิิสอััค เชื้้�อสายจะรัับนามของท่่าน เขาเชื่่�อว่่าพระเจ้้า
ทรงฤทธานุุภาพอาจปลุุกคนตายให้้ฟื้้�นได้้ และดัังนั้้�น เขาได้้รัับอิิสอััคคืืนมาเป็็นสััญลัักษณ์์
(พระวาจาของพระเจ้า)
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อัลเลลูยา

อัลเลลูยา อัลเลลูยา
จงตื่นเฝ้าและเตรียมพร้อมไว้เถิด
เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย
อัลเลลูยา

มธ 24:42ก, 44

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา

ลก 12:32-48
เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ฝูงแกะน้อยๆ เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะพระบิดา
ของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน จงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทาน จงหาถุงเงิน
ที่ไม่มีวันชำ�รุด จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ ที่นั่นขโมยเข้าไม่ถึงและตัวขมวนไม่ทำ�ลาย เพราะ
ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอวและจุดตะเกียงเตรียม
พร้อมไว้ จงเป็นเสมือนผูร้ บั ใช้ทก่ี �ำ ลังคอยนายกลับจากงานมงคลสมรส เมือ่ นายมาและเคาะประตูจะได้เปิดรับ
ผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากำ�ลังตื่นเฝ้าอยู่ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะ
คาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วย ไม่ว่านายจะมาเวลาสองยามหรือสามยาม ถ้าพบ
ผู้รับใช้กำ�ลังทำ�เช่นนี้ ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสุข พึงรู้ไว้เถิด ถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาใด เขาคงไม่ปล่อย
ให้ขโมยงัดแงะบ้านของตน ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่าน
มิได้คาดหมาย”
เปโตรทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ตรัสอุปมานีส้ �ห
ำ รับพวกเราหรือสำ�หรับทุกคน” องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ตรัสว่า “ใครเล่าเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบ ซึ่งนายจะแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้อื่นๆ เพื่อปันส่วนอาหาร
ให้ตามเวลาที่กำ�หนด ผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากำ�ลังทำ�ดังนี้ เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั้งหลายว่า นายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตน แต่ถ้าผู้รับใช้คนนั้นคิดว่านายจะมาช้า และ
เริ่มตบตีผู้รับใช้ทั้งชายและหญิง กินดื่มจนเมามาย นายของผู้รับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันที่เขามิได้คาดหมาย
ในเวลาที่เขาไม่รู้ นายจะแยกเขาออกให้ไปอยู่กับพวกคนที่ไม่ซื่อสัตย์
ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายของตน แต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทำ�ตามใจนายจะต้องถูกเฆี่ยนมาก แต่ผู้รับใช้
ที่ไม่รู้ใจนายแม้ทำ�สิ่งที่ควรจะถูกเฆี่ยนก็จะถูกเฆี่ยนน้อย ผู้ใดได้รับฝากไว้มาก ผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วย”
(พระวาจาของพระเจ้า)
บทข้าพเจ้าเชื่อ

ประธาน

บทภาวนาเพื่อมวลชน

พี่นอ้ งทีร่ กั ให้เราร่วมใจกันภาวนาต่อพระเจ้าพระบิดาของเรา ผูท้ รงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ หลายเพือ่ ประโยชน์
แก่มวลมนุษย์

ผู้นำ�

1)
เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ผู้แพร่ธรรม จะได้ส่งเสริมการใช้
สื่อมวลชนในการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า เพื่อนำ�ประชาสัตบุรุษซึ่งพวกท่านอภิบาลดูแล ให้ก้าวหน้า
ในความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น
ให้เราภาวนา

10

2)
เพือ่ งานของสือ่ มวลชนคาทอลิก ซึง่ เป็นหนว่ ยงานหนึง่ ของพระศาสนจักร จะได้ชว่ ยพัฒนาส่งเสริมจิตใจ
มนุษย์ทั้งหลาย ให้สำ�นึกอย่างแท้จริงถึงจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตในโลกนี้ และจะได้มอบชีวิตของตนแด่พระเจ้า
เพื่อจะได้รับความรอดพ้นนิรันดร
ให้เราภาวนา
3)
เพื่อบรรดาผู้ที่ทำ�งานด้านสื่อมวลชน จะได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในการจัดทำ�รายการต่าง ๆ
ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยเฉพาะกับเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของสังคมในภายหน้า
		ให้เราภาวนา
4)
เพือ่ ผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบในด้านการศึกษา จะได้ชว่ ยเพือ่ นมนุษย์ในสังคม ให้รถู้ งึ ประโยชน์ของสือ่ ต่าง ๆ
และสอนเขาเหล่านั้นให้ใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างชาญฉลาดและถูกต้อง เพื่อสร้างสรรค์โลกให้ดีขึ้นเสมอไป
		ให้เราภาวนา
5)
เพื่อครอบครัวทั้งหลาย จะได้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและการอบรมแก่บรรดาเยาวชน โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนที่ดีต่าง ๆ และต่อสู้กับอิทธิพลที่ไม่ดีในสื่อมวลชนบางประเภท ให้เราภาวนา

ประธาน

	ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดทรงฟังคำ�ภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดช่วยให้การงานต่าง ๆ
ของสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของพระศาสนจักร ดำ�เนินไปเพื่อประโยชน์แก่จิตใจ และความรอดพ้น
ของวิญญาณมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

	ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
โปรดทรงรับบรรณาการซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณา
	ประทานให้พระศาสนจักรนำ�มาถวาย
และยังทรงพระอานุภาพเปลี่ยนเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
	นำ�ความรอดพ้นมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
บทนำ�ขอบพระคุณ

เพลงรับศีล

เยรูซาเล็มเอ๋ย จงถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
พระองค์ประทานข้าวสาลีอย่างดีเยี่ยมเลี้ยงท่านจนอิ่ม

หรือ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ปังที่เราจะให้นี้ คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต”

เทียบ สดด 147:12, 14

ยน 6:51

บทภาวนาหลังรับศีล

	ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
	ขอการรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น
และตั้งมั่นอยู่ในแสงสว่างแห่งความจริงของพระองค์ด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

11

จััดทำำ�โดย : สื่่�อมวลชนคาทอลิิกประเทศไทย
122/11 ซ.นนทรีี 14 ถ.นนทรีี แขวงช่่องนนทรีี
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2681-3900 ต่่อ 1801
E-mail : udomsarn@csct.or.th
Website : www.udomsarn.com

