บอกกล่าว เล่าเรือ
่ ง

“เด็กและเยาวชนคือ อนาคตของวัดและชุมชน”

สารวัด เดื อ นสิ ง หาคมนี ้ท่ี วัด ของเรายกให้เป็ น เดื อนที่ เราจะส่ง เสริม และภาวนาเพื่ อ เด็ ก ๆ
และเยาวชน เป็ น ต้น ในชุม ชนวัด และโรงเรียนพระมารดาฯของเราเป็ น พิ เศษ พ่ อจึ ง ขอพูดถึ งเรื่อ ง
ของเด็กๆ ในฉบับนีส้ กั หน่อย พ่อเองในส่วนที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเด็กๆ ในวัด ไม่ว่าจะเป็ นเด็กช่วยมิสซา
เยาวชน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ฯลฯ พ่ออยากเชิญชวนผูป้ กครอง ส่งเสริมและผลักดัน
เด็กๆ ทัง้ ชายและหญิง ให้เขามามีส่วนร่วมกับวัด ในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเด็กช่วยมิสซา ผูอ้ ่านฯ
เยาวชน ฯลฯ ตามที่พวกเขาสามารถทาได้ พ่อเชิญชวนพี่นอ้ งที่มีลกู ๆ หลานๆ เป็ นต้นเด็กๆ ที่ยงั ไม่เคย
มาช่วยมิสซา พาเด็กๆ เหล่านีม้ าช่วยมิสซา มาใกล้ชิดพระแท่น ให้เขามีส่วนร่วมมีบทบาทในพิธีกรรม
มากขึน้ เพื่อให้การมาร่วมมิส ซามีความหมาย มีแรงผลักดันสาหรับพวกเขามากขึน้ พี่นอ้ งที่อยากให้
เด็กๆ มาช่วยมิสซา สามารถพาเด็ กๆ เหล่านีม้ าช่วยมิสซาได้เลยในรอบที่พ่ีนอ้ งมาวัด โดยพาพวกเขา
มาด้านหลังพระแท่นเพื่อแต่งตัว หรืออาจจะบอกกับบราเดอร์ ครู คาสอน พระสงฆ์องค์หนึ่งองค์ใด
ก็ยิ น ดี เพื่ อ ให้เด็ ก ๆ ได้มี ส่ว นร่วมเวลามาร่วมมิ ส ซามากขึน้ ไม่ ต้องกัง วลว่าเด็ ก ๆ จะไม่ เรีย บร้อ ย
(เพราะไม่เรียบร้อยอยู่แล้วในช่วงแรกๆ 555) แต่ผ่านไปเขาจะเรียบร้อยขึน้ ผ่านทางการได้ช่วยบ่อยๆ
จะมีรุ่นพี่ บราเดอร์ คุณพ่อ คอยแนะนา คอยสอน พี่นอ้ งไม่ตอ้ งห่วง พ่อเชิญชวนอีกครัง้ ผ่านตั วหนังสือ
ให้เด็กๆ ใกล้วดั ใกล้พระ มีแต่ขอ้ ดี และในวันเสาร์ท่ี 27 สิงหาคมนีเ้ ราจะจัดอบรมและฝึ กเด็กๆ เหล่านี ้
เป็ นพิเศษ และจะมีกิจกรรมของเยาวชนในวันอาทิตย์ท่ี 28 สิงหาคมด้วยเช่นกันโอกาสเดือนสาหรับ
เด็กและเยาวชน
อีก สิ่ งหนึ่ งที่เกี่ ยวข้องกับเด็กๆ ทุกมิ ส ซาวัน อาทิ ตย์ทุกรอบ ที่วัดของเราจะแจกขนม เล็ก ๆ
น้อยๆ ให้กับเด็กๆ ไม่ใ ช่เป็ นสิ่งแลกกับ การมาวัด แต่เป็ นแรงจูง ใจให้กับเด็กๆ ที่ม าวัดให้เขารู ส้ ึกว่า
การมาวัดเป็ นความสุข เป็ นความยินดี เป็ นสิ่งที่พวกเขารอคอย พ่อเชิญชวนพี่นอ้ งที่ปรารถนามีส่วน
ร่วมในความสุขเล็ กๆ น้อยให้กับ เด็ กๆ ซึ่งเป็ นลูก ๆ หลานๆ ของเรา พี่ น้องสามารถนาขนม อมยิ ม้
ชอคโกแลต ของขบเขี ้ย วต่ า งๆ มามอบให้กั บ ทางวัด เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในความสุ ข ของเด็ ก ๆ
ถ้าพี่ น้องเห็ น เด็ กๆ เวลามารับ ขนม แม้เป็ นขนมชิ น้ เล็ก ๆ แต่ น าความสุขให้กับ เด็ ก ๆ เวลาที่ม ารับ
อย่างไม่น่าเชื่อ จากสีหน้า จากแววตาของเด็กๆ พี่นอ้ งที่ประสงค์จะร่วมในความสุขนี ้ สามารถนามา
มอบให้ท่ีวัด ผ่ านทางพระสงฆ์ห รือที่ ส านักงานวั ดก็ได้ ยังรับ อยู่ตลอดครับ และพ่อขอบคุณ พี่น้อง
หลายๆ ท่านที่รว่ มสนับสนุนกิจกรรมนีใ้ นช่วงที่ผ่านๆ มาด้วย
ปั จ จุบัน ของวัด พระมารดาฯของเราคื อ พี่ น้อ งสัต บุ รุ ษ ที่ ม าร่วมมิ ส ซา ที่ มี ส่ วนในวัด ไม่ ว่ า
ทางหนึ่งทางใด แต่เราปฏิ เสธไม่ได้เลยว่า อนาคตของวัดก็คือ เด็กๆ เหล่านี ้ ซึ่งเป็ นลูกๆ หลานๆ ของ
เรา ที่กาลังเติบโตขึน้ การส่งเสริมเด็กๆ ไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใด จึงเป็ นการสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กบั
วัดให้กับชุมชนพระมารดาฯแห่ งนีต้ ่อไป ถ้าไม่เริ่มวันนีก้ ็ไม่รูจ้ ะเริ่มเมื่อไหร่ พ่อเชิญชวนพี่นอ้ งมาร่วม
สร้างอนาคตชุมชนความเชื่อนีไ้ ปด้วยกันครับ
ปลัดวัดคลองจั่น

