“ฉลองวัดของเรา”
เกือบตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนถึงวันฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญของเรา ฝนตกลงมาอย่างหนักทุก
บ่าย ตั้งแต่ 4 โมงเย็น ถึง 6 โมงเย็นโดยประมาณ ทําให้พวกเราลูกวัดต่างลุ้นระทึกว่า ในวันพุธที่ 15 สิงหาคมนี้ ฝน
จะตกลงมาอีกไหม จะมีอัศจรรย์เกิดขึ้นเหมือนอย่างปีที่แล้วหรือไม่
ดูอย่างคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารของเรา ก็คงลุ้น
พอสมควร กับสภาพดินฟ้าอากาศในวันนี้ และก็คงคิดไม่ตกเหมือนกันว่า แม่พระจะสร้าง
ปาฏิหาริย์ให้เราหรือไม่ ก่อนเวลามิสซาจะเริ่มในเวลา 5 โมงเย็น สัตบุรุษจากวัดของเรา
และวัดต่างๆ ทยอยกันมาจนที่นั่งในวัดเต็มหมดก่อนเวลา
พอฝนตกลงมาประปราย อธิการชองเทแรส โก่งศร จากอัสสัมชัญคอนแวนต์ เกณฑ์
เด็กจัดวัดมาช่วยกันเช็ดน้ําฝนที่ลานหน้าวัด เพราะกลัวขบวนแห่ของพระสงฆ์จะลื่นหกล้ม
ฝนเริ่มตั้งเค้ามาอีกรอบ ขบวนแห่เริ่มเข้ามาในอาสนวิหารเป็นความสวยงามที่มีพระคุณ
เจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช นําขบวนพระสงฆ์เกือบ 30 องค์
พร้ อ มผู้ อ่ า นและเด็ ก ช่ ว ยมิ ส ซา เข้ า มาในวั ด สั ก พั ก ฝนเริ่ ม โปรยลงมาหนั ก
พอสมควร ทําให้สภาวัดฯ ต้องพาสัตบุรุษที่มาวัดสาย กางร่มไปหาที่นั่งใน โรง
เรียนอัสสัมชัญศึกษา ไม่นานนัก ที่นั่งเกือบ 300 ที่เต็มเกือบหมด เสียดายที่
โทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้ 2 ตัว สามารถดูได้ชัดเพียงตัวเดียวเท่านั้น พวกเรา
คณะกรรมการสภาวัดฯ ได้รับการแจ้ง และร้องขอให้ปรับทีวีให้ แต่มันเกินความสามารถจริงๆ ปีหน้าเราจะแจ้ง
ปัญหาไว้ล่วงหน้า
เป็นที่แปลกและอัศจรรย์ใจแก่พวกเรามากที่พอมิสซาจบ ขบวนแห่เริ่มตั้ง
แถว เพื่ อ จะแห่ รู ป แม่ พ ระออกจากวั ด ฝนก็ ไ ม่ ต กอี ก แล้ ว ขบวนแห่ นํ า โดย
กางเขน เดินผ่านโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ผ่านหลังวัด ออกไปทางซอยโรงแรมโอ
เรียนเต็ลแล้วเลี้ยวซ้ายกลับมายังโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ และวกกลับมาเข้า
วัด ฝนก็ไม่ตกเลย แต่พอหัวขบวนแห่เริ่ม
กลับเข้าวัดอีกครั้ง ฝนเริ่มลงเม็ด ทําให้พวกเราต้องเปลี่ยนแผน นํารูปแม่พระ
กลับมาตั้งที่หน้าพระแท่นแทน ซึ่งเดิมตั้งใจกันไว้ว่า ถ้าไม่มีฝนจะตั้งรูปแม่
พระไว้ ห น้ า หน้ า ลานวั ด ระหว่ า งรู ป ปั้ น นั ก บุ ญ เปโตร และรู ป ปั้ น พระ

สันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 เพื่อลดความแออัดในวัด แต่เมื่อมีฝนตกพรําลงมา ก็ได้จัดระเบียบใหม่เป็นการขอให้
สัตบุรุษเข้าแถวเพื่อถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระแทน ซึ่งก็ดูเป็นระเบียบดี
ส่วนการเลี้ยงอาหารสัตบุรุษหลังพิธีมิสซาจบลงไปแล้ว ก็เป็นที่น่าดีใจที่อาหารทุกอย่างแจกจ่ายหมด ไม่ว่าจะ
เป็น ผัดไท เต้าหู้ทอด ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน
และผลไม้ ขณะเดียวกันก็ได้รับฟังเพลงเบาๆ รุ่นเก๋า จากเยาวชนที่อาวุโส
(เล็กน้อย) มาร่วมร้องเพลง เพราะๆ ให้พวกเราฟังอย่างเป็นกันเอง โดย
น้ อ งๆ กลุ่ ม นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ นํ า เงิ น ที่ รั บ จากการบริ จ าคไปสบทบทุ น
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสต่อไป ถือเป็นกิจกรรมที่ดี มีคุณค่า เป็นการรวมตัว
กันที่มีความหมายมากกว่าการกลับมาฉลองวัดเท่านั้น ขอบคุณสําหรับ
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ขอบคุณอีกครั้งสําหรับผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานฉลองวัดปีนี้ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สําหรับเราฝนฟ้าที่ตกลงมา
ไม่ใช่อุปสรรคสําคัญที่ห้ามเราไม่ให้มาหาแม่พระของเรา จะถือเป็นอัศจรรย์ของเราหรือไม่ ก็สุดแท้แต่ความเชื่อของ
เรา ไม่ถึง 2 ทุ่ม คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ช่วยกันเก็บโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้ว ฝนหยุดตกแล้ว ความเงียบ
เริ่มกลับมาสู่วัดของเราอีกครั้งหนึ่ง สภาพทุกอย่างกลับสู่ที่เดิม เพื่อเตรียมเปิดเรียนในวันรุ่งขึ้นต่อไป
สุดท้ายนี้ขอแม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของวัดเรา โปรดอวยพระพรอันอุดมแก่ทุกท่านที่
มาร่วมฉลองวัดของเรา
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