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(อานตอหนา 5)

สงเสด็จสมเด็จพระสนัตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ท่ี 16
ผเูขยีนประวัติศาสตรใหม

ท่ัวโลกสรรเสรญิ
การตัดสนิใจสละตำแหนง

กองบรรณาธิการ

“เสียงระฆังใบใหญดังจากยอดมุมตึก กงัวานไปท่ัว
นครรัฐวาติกัน ขณะท่ีผูคนมารวมชุมนุมกันแนน
ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อรอสงเสด็จสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไปพักยังพระราชวัง
ฤดูรอนกัสแตล กันดอลโฟ พระสันตะปาปาทรงโบก
พระหัตถทักทายประชาชน หลายคนรองไห ดวย
ความต้ืนตันใจ และหลายคนโบกมือ โบกผาเช็ดหนา
พรอมกับเสียงเฮลิคอปเตอรดังกระหึ่มพรอมที่จะออก
เดินทาง”

เปนเวลาแหงความประทับใจย่ิงใหญสำหรับผูคน
ทีไ่ดมีโอกาสอย ูณ ทีน่ัน้ ในเวลาน้ัน

ใครท่ีไดติดตามขาวผานทางส่ือตางๆ ก็คงรูสึก
ประทับใจเชนเดียวกัน

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ค.ศ. 2013 / พ.ศ. 2556 เวลา
20.00 น. เวลาท่ีวาติกัน ในประเทศไทยตรงกับวันท่ี 1
มีนาคม ค.ศ. 2013 เวลา 02.00 น. สมเด็จพระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ประมุของคที ่265 พระชนมายุ 85 พรรษา
(วนัท่ี 16 เมษายน 2013 ครบ 86 พรรษา) ดำรงตำแหนง
พระสนัตะปาปา 8 ป (วนัท่ี 19 เมษายน 2005 - วนัท่ี 28
กมุภาพันธ 2013)

วนันี ้พระองคไดรบัพระนาม
วา “สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ”
(Pope Emeritus) ทรงสวมชุดขาว
ธรรมดา รองเทาเปล่ียนจากสีแดง
เปนสีน้ำตาล

เฮลิคอปเตอรคอยๆ บินสู
ทองฟา ภาพนครรฐัวาติกนั กรงุโรม
และบินลับไปกับสายตาประชาชน
ขณะท่ีเปาหมายปลายทาง  ก็มี
ประชาชนอีกกลมุหน่ึงมารวมชมุนุม

กนัรอรบัเสด็จดวยความต่ืนเตนยนิดี ทีพ่ระองคจะเสด็จ
ไปประทบักบัเขาสักระยะหนึง่

เปนการอำลาจากหนาท่ีอยางสงางาม และประทับใจย่ิง
สำหรับทุกคน และใหแบบอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดแก
คนท่ัวโลก แตละคำท่ีพระองคตรัส สัมผัสไดถึงความ
จริงใจ  สุภาพ  ถอมตน  และไมยึดติดกับชื่อเสียง
เกียรตยิศใดๆ ท้ังส้ิน

นีคื่อบรุษุผยูิง่ใหญทีแ่ทจรงิ!
ผูส่ือขาวของ “อุดมสาร” ซ่ึงอยูที่กรุงโรม ไดเลา

เรื่องความประทับใจนาทีนั้น ดวยความรูสึกประทับใจ
เปนอยางย่ิงกับเหตุการณครัง้น้ี ตองคอยติดตามตอไป

พระคารดินัลทารซีซีโอ แบรโตเน (Card.Tarcisio
BERTONE) อายุ 78 ป ทำหนาท่ีเปนคาแมรเล็งโญ
(Camerlengo) ปดหองทำงานสวนพระองคอยางเปน
ทางการ และประทับตรา เพือ่มิใหมีผใูดเขาไปในหองได
จนกวาจะไดมีพระสนัตะปาปาพระองคใหม

พระคารดินัลอันเยโล โซดาโน (Card. Angelo
SODANO) อายุ 85 ป หัวหนาคณะพระคารดินัล เชิญ
พระคารดินลัทัง้หมดประชุมเปนคร้ังแรก วนัท่ี 4  มีนาคม
ค.ศ. 2013  ท้ังพระคารดินลัทีมี่สิทธ์ิลงคะแนนและท่ีอายุ

เกินดวย เพื่อกำหนดวันเลือกต้ัง  และระเบียบตางๆ
ของการเลือกต้ัง

ในประเทศไทย พระคาร ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย
กจิบุญช ู อายุ 84 ป กเ็ดินทางไปรวมดวย

พระคารดินัลท่ีอายุไมเกิน 80 ป มีสิทธ์ิเลือกต้ัง
และมีไมเกิน 120 องค ในปนี้จะมีผูไปลงคะแนน 115
องค และตองไดคะแนนสองในสาม

ตลอดเวลาท่ีผานมา เว็บไซตโปปรีพอรต (pope
report.com) ไดเกาะติดขาวเก่ียวกับพระสันตะปาปา
อยางใกลชดิ และปรับขาว ขอมูล รายละเอียดตางๆ ให
ทนัตอเหตกุารณ อยางตอเนือ่งทกุวนั

“Popereport” แมจะเปนส่ือเล็กๆ จัดทำดวยใจรัก
ศรัทธา แตก็ถือวาเปนแหลงขอมูลที่รวดเร็ว แมนยำ
เพราะอาศัยเครอืขาย และมีผท่ีูชวยใหขอมลูจากวาติกนั
โดยตรง ซ่ึงรวมทั้งมงซินญอรแอนดรูว วิษณุ ธัญญ-
อนนัต จากตัวเลขท่ีผคูนเขามาคลิกอานและคนหาขอมูล
ข้ึนถงึสุด 3-4 พนัครัง้

ขอมูลจากส่ือตางๆ  ก็รายงานกันอยางเต็มท่ี
โดยเฉพาะส่ือหลกัๆ เชน ซีเอน็เอน็. บบีซีี.

พระคารดินลัฌอง หลยุส-โตรอ็ง ประธานสมณสภา
เสวนาระหวางศาสนา อายุ 70 ป จะทำหนาท่ีประกาศ
ตอสาธารณชนหลังจากการเลือกต้ังวา “Habemus
Papam” (ฮาเบมุส ปาปม - เรามีพระสันตะปาปาแลว)
และเปนผู “สวมปลลิอุม” (Pallium ผาแถบสวมคอ)
ใหกบัพระสันตะปาปาในพิธีมิสซารับตำแหนงดวย
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จำนวนมากท่ีหลั่งไหลเขามาหางานทำในเมืองใหญ
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีใหพบเห็นอยเูปนประจำ
กระท่ังทุกวันนี้ ดวยเพราะพวกเขาตองการจะมีรายได
ใหเพยีงพอกบัการยังชพีในสังคม  ทีค่อนขางจะลำบาก...
หากจะหางานทำในทองถิ่นของตน คุณพอบิล โอเลียรี่
สงฆคณะแมร่ีโนลล เ ม่ือแรกเริ่มเขามาทำงานใน
กรุงเทพฯ มองเห็นถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับแรงงาน
อพยพเหลาน้ี จงึหาทางท่ีจะใหความชวยเหลือ

กอนป ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) คณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ผอูพยพยายถิน่ฐาน หนึง่ในคณะกรรมการ
ภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ถูกกอต้ังข้ึนเพ่ือใหความชวยเหลือแกบรรดาผูอพยพ
ยายถ่ินท่ีตองการความชวยเหลือ... คุณพอบิลหลังจาก
ไดพูดคุยและแจงความประสงคที่อยากจะชวยเหลือ
แรงงานเหลาน้ีแลว พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู
จึงแนะนำใหติดตอไปยังคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อผูอพยพยายถ่ินฐาน  ซ่ึงอยูในความดูแลของ
พระคณุเจาเปโตร  คาเรต็โต ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร
ธานีในขณะน้ัน พระคณุเจาคาเร็ตโตจึงตกลงมอบหมาย
ใหคุณพอบิลเขามาดูแลคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ผูอพยพยายถ่ินฐานแทนภายใตการกำกับดูแลของทาน
ขณะเดียวกันก็ใหดูแลงานของคณะกรรมการฯ อีก
สองดานไปพรอมๆ กนัดวย คืองานอภบิาลการทองเท่ียว
และอภิบาลผูเดินทางทะเล ซ่ึงปจจุบันแยกกันออกเปน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการทองเท่ียว และ
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูอภิบาลทางทะเล

จากสถานการณปญหาแรงงานอพยพยายถ่ินน้ี ป
พ.ศ. 2530 นักบวชคณะแมร่ีโนลล โดยคุณพอบิล
โอเลยีรี ่ดวยความเหน็ชอบจากพระอคัรสงัฆราชประจำ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในขณะน้ัน จึงเริ่มใหความ
ชวยเหลอืแกบรรดาผอูพยพยายถ่ินกลมุดังกลาว เบือ้งตน
ไดใหความชวยเหลือแกบรรดาผูอพยพยายถิ่นในกลุม
ของผูใชแรงงาน โดยยึดแนวทางแหงพระวรสารที่วา
“เม่ือเราหิว ทานก็ใหเรากิน คร้ันเรากระหายน้ำ ทาน
ก็ใหเราด่ืม” โดยกอต้ัง “บานเอ้ืออารี” ข้ึนเพื่อเปน
ที่พักพิงใหกับบรรดาแรงงานผูอพยพยายถ่ินขณะกำลัง
หางานทำ เร่ือยมากระท่ังป ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)
ทางคณะแมร่ีโนลลสงคุณพอบิลไปเร่ิมงานของคณะ
ทีก่มัพชูา และมอบหมายงานของคุณพอบลิในประเทศ
ไทยใหคณุพอแดเนยีล บอยด เปนผดููแลแทน

ตลอดเวลาท่ีผานมา งานของคณะกรรมการเพ่ือ
ผูอพยพยายถิ่นเจริญเติบโตข้ึนเปนลำดับ และเพื่อ
จะขยายขอบขายความชวยเหลือใหครอบคลุมทุกกลุม
เปาหมาย จงึไดขยายงานออกเปนหลายสาขาย่ิงข้ึน เชน
งานใหความชวยเหลือแรงงานสตรีและเด็กภายใต
ศูนยชวยเหลือแรงงานอพยพหญิง  งานใหความชวยเหลอื
ผติูดเช้ือเอชไอว ี/เอดส บานพกัใจ  งานใหความชวยเหลอื
แรงงานขามชาติทีเ่ขามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ชาวพมา เขมร และลาว  งานใหความชวยเหลอืแรงงาน
ไทยทีไ่ปทำงานยงัตางประเทศ เชนท่ีไตหวนั สิงคโปร
เกาหลีใต บรูไน และมาเลเซีย  งานใหความชวยเหลือ
ผเูดินทางทะเลท่ีศรีราชา ภเูกต็ และสงขลา เปนตน

ขณะเดียวกันกลุมผูถูกจับกุมคุมขังท่ีกองตรวจ
คนเขาเมือง ซอยสวนพลู ก็มิไดถูกมองขามละเลย

หรือถูกทอดท้ิงแตประการใด โดยคณะกรรมการเพื่อ
ผูอพยพยายถ่ินจะไปเย่ียมเยียนใหกำลังใจและให
ความชวยเหลอือยเูปนประจำสม่ำเสมอดวย

คร้ันเม่ือสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทยมีนโยบายรวมกิจกรรมใหการสงเคราะหและ
ความชวยเหลือตางๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทยใหอยูในการกำกับดูแลอยางเปนระบบ
ป ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทยจึงมอบหมายใหพระคุณเจาพิบูลย
วิสิฐนนทชัย ดูแลกิจกรรมการใหความชวยเหลือแก
ผูยายถ่ินตางๆ ภายใตชื่อ “คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
ผูอพยพยายถิ่น” (National Catholic Commission on
Migration) หรือ NCCM และตอมาคณะกรรมการน้ี
กไ็ดรบัมอบหมายใหดูแลงานดานการใหความชวยเหลอื
และอภิบาลแกผูถูกคุมขังดวย โดยปจจุบันใชชื่อวา
“คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูอพยพยายถ่ินและผูถูก
คุมขัง” (National Catholic Commission on Migration
and Prisoners)

งานท่ีอยูในความดูแลของคณะกรรมการคาทอลิก
เพือ่ผอูพยพยายถิน่และผถูกูคมุขังในปจจบัุนมีดังตอไป
นี้ คือ 1. สำนักงานโครงการบานเอ้ืออารี กรุงเทพฯ
2. สำนักงานโครงการบานเอ้ืออารี เชียงใหม 3. สำนักงาน
โครงการบานพักใจ อุดรธานี 4. สำนักงานโครงการ
บานพกัใจ หนองคาย 5. สำนักงานโครงการบานพกัใจ
เลย 6. ศูนยชวยเหลือแรงงานตางชาติในประเทศไทย
กรงุเทพฯ 7. ศูนยชวยเหลอืแรงงานไทยในตางประเทศ
กรงุเทพฯ  และ 8. แผนกผอูพยพยายถิน่ สาขาระยอง

และในวันเสารที ่23 กมุภาพนัธ 2013 พระคารดินลั
ไมเก้ิล มีชยั กจิบุญช ูไดเปนประธานพิธีบชูาขอบพระคณุ
ฉลอง 25 ปคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูอพยพยายถ่ิน
พรอมดวยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
ที่วัดนักบุญอันนา ทาจีน จ.สมุทรสาคร และเสกศูนย
คาทอลิกนักบุญอันนาเพ่ือผูอพยพยายถิ่น รวมท้ังมอบ
เกียรติบัตรแกผูทำงานเพ่ือสังคม

ศูนยคาทอลิกนักบุญอันนาเพ่ือผูอพยพยายถ่ิน

ทำงานใหความชวยเหลือผูอพยพยายถิ่นในบริเวณ
วัดนักบุญอันนา ทาจีน ในดานการศึกษาของเด็กๆ
ลกูหลานแรงงานอพยพ ดานสุขอนามัย พฒันาดานอาชีพ
ความถนัด ความสามารถพิเศษตางๆ อีกท้ังสงเสริม
ใหรกัษาขนบประเพณีวฒันธรรมอันดีงามของตนเอาไว
และดำรงไวซ่ึงคุณคาทางศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม

ในชวงประมาณ ค.ศ. 2004-2005 ทางวัดนักบุญ
อันนา โดยนโยบายของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ซ่ึงมีพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู เปนประมุข
ในเวลาน้ัน ไดมอบหมายใหทางวัดทำงานใหความชวยเหลอื
ผูอพยพยายถ่ินอยางเปนทางการ คุณพอธีรพล กอบ-
วิทยากุล เจาอาวาสไดเริ่มงานอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
กับบรรดาเด็กๆ ที่ไมไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
กับบรรดาผูใหญที่ตองการความชวยเหลือทางดาน
มนุษยธรรม ตอมาในป ค.ศ. 2009 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ไดเริ่มสรางศูนยฯ แหงน้ี และเปดใชใน
ปการศึกษา 2010 ไดดำเนินการเรียนการสอน และให
ความชวยเหลือดานตางๆ แกผูอพยพยายถ่ินเร่ือยมา
จนถึงปจจุบนั

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยฝายสังคม ซ่ึงมี
คุณพอทนุ เจษฎาพงศภักดี ผูชวยพระสังฆราชฝายฯ
เปนผูรับผิดชอบและสนับสนุนใหวัดนักบุญอันนา
ผานทางคุณพอเจาอาวาสและคุณพอผชูวย เปนผทูำงาน
ในพ้ืนท่ี รวมมือกบับราเดอรคณะมาริสต และซิสเตอร
คณะโดมินกินั ทำงานรวมกนักบัคณะครูและอาสาสมัคร

ในปจจบุนั มีนกัเรยีนซึง่เปนผอูพยพยายถิน่ประมาณ
350 คน อยใูนศูนยคาทอลิกนกับุญอนันาแหงน้ี 150 คน
ศูนยคาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผูอพยพยายถ่ิน 120
คน และศูนยมาริสตเพือ่ผอูพยพยายถ่ิน 80 คน

ตลอด 25 ปที่ผานมา งานเพ่ือผูอพยพยายถ่ินและ
ผถูกูคุมขังของ NCCM จงึเติบโตกาวหนาข้ึนและเขาถึง
ทุกกลุมเปาหมาย ทุกความชวยเหลือเปนไปอยางเต็มท่ี
และดวยดีเสมอมา จึงเปนโอกาสดีที่จะขอบคุณพระ
สำหรบัหนาท่ีสำคัญท่ีพระองคทรงมอบให

ดวย “ทกุสิง่ท่ีทานกระทำตอผตู่ำตอยและดอยโอกาส
กเ็ทากับทาน...ไดทำตอเราเอง”
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พระคารดินัลโตร็อง ทานน้ีเคยมาประเทศไทย
เม่ือ ค.ศ. 2010 มาประชุมเก่ียวกับศาสนสัมพันธ
ณ บานผูหวาน สามพราน และไดเยี่ยมมัสยิดฮารูน
โบสถพราหมณ ทีบ่รเิวณเสาชิงชา  วดัยานนาวา เปนตน

ที่ประทับของพระสันตะปาปาในวาติกัน อาราม
ที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตจะไปภาวนาตลอด
ชวีติ หลงัสละตำแหนง  คืออาราม “มารดาพระศาสนจักร”
(Mater Ecclesiae Monastery) ในวาติกันท่ีสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 จะมาพำนกัและภาวนา
แบบสันโดดไปจนวาระสุดทายของชวีติ

พระอัครสังฆราชเกยอรก เกนชไวน เลขานุการ
สวนพระองค ชาวเยอรมัน ซ่ึงเพิ่งไดรับแตงต้ังเปน
เลขาฯ สวนพระองคเม่ือเดือนมกราคมท่ีผานมาน้ีเอง
จะยังคงทำหนาท่ีตอไปจนวาระสุดทาย

พระคารดินัลที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งพระสันตะปาปา
องคใหม แบงตามทวีปตางๆ ไดดังน้ี ทวีปยุโรป 62 องค,
อเมริกาใต 19 องค, อเมริกาเหนือ 11 องค, แอฟรกิา 11
องค, เอเชีย 11 องค และโอเชียเนีย 1 องค  รวม 117 องค
สวนผทูีจ่ะไปรวมจริงๆ นัน้ลาสุดระบุวา มี 115 องค

คืนวันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2013 พระคารดินัล
ไมเก้ิล มีชยั กจิบญุช ูพรอมดวยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ
อดตีเลขานุการของพระคารดินลั  ซ่ึงเคยรวมเดินทางไป
กบัพระคณุเจา เม่ือ ค.ศ. 2005 ในโอกาสรวมพธีิเลอืกต้ัง
พระสันตะปาปาในคร้ังน้ัน ไดออกเดินทางไปเขารวม
ประชุมกับคณะพระคารดินลั ทีว่าติกนั ซ่ึงไดกำหนดไว
วนัจนัทรที ่4 มีนาคม ค.ศ. 2013  ครัง้แรกเวลา 09.00 น.
และคร้ังท่ีสอง เวลา 17.00 น. เพื่อกำหนดวันเวลา
และพิธีการตางๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งพระสันตะปาปา
องคตอไป

วนัที ่6 มีนาคม  เวลา 17.00 น. ตรงกบัเวลา 23.00 น.
ในประเทศไทย คณะพระคารดินัลจะสวดทำวัตรเย็น
และเฝาศีลมหาสนิทพรอมกันในมหาวิหารนกับญุเปโตร

สำหรบัคริสตชนคาทอลิกท่ัวไป สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ไดเชิญชวนพี่นองทุกทาน
สวดภาวนาเพ่ือใหการเลอืกต้ังพระสนัตะปาปาองคใหม
นี้ เปนไปดวยความเรียบรอย ตามพระประสงคของ
พระเปนเจา เพื่อความดีงามของพระศาสนจักรและ
ของสังคมโลกในปจจุบนั

สำหรับบทภาวนาเพ่ือพระสนัตะปาปา ในพิธีมิสซา
ในระหวางท่ีตำแหนงพระสันตะปาปายังวาง ใหเอยเพียง

สงเสด็จ (ตอจากหนา 3) “เพือ่พระสันตะปาปา” เทาน้ัน
การปรากฏพระองคครั้งสุดทายและสุนทรพจน

สุดทายในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 คือ “ขอบคุณ ขอบคุณทุกคนจากใจ
พอดีใจมากๆ ที่ไดมาอยูทามกลางพวกทานในสถานท่ี
ทีโ่อบลอมดวยความงดงามของส่ิงสรางจากพระเจาและ
มิตรภาพทีท่านมอบให  ทกุคนทราบดีวา วนันีเ้ปนวันที่
ยากลำบากสำหรับพอ หลังจาก 20.00 น. ของวันน้ี
พอจะไมไดทำหนาท่ีพระสันตะปาปาอีกตอไป จากน้ัน
พอจะเริ่มสถานะผูจาริกแสวงบุญที่กำลังจะเริ่มออก
เดินทางคร้ังสุดทายบนโลกนี้  อาศัยจิตใจท่ีแข็งแกรง
และความรักจากใจท้ังหมด พอปรารถนาที่จะทำส่ิงดีๆ
ใหพระศาสนจักรและมนุษยชาติ ขอใหเรากาวไปขางหนา
พรอมกับพระศาสนจักร พอขอขอบคุณทุกคนจากใจ
ขอบคุณมาก”

หน่ึงความรูสึกคนไทย กับชวงเวลาสุดทายของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

พระเปนเจาทรงจัดวางเรา ในชวงเวลาและสถานท่ี
ทีบ่างคร้ังเราเองก็ไมเขาใจ แตดวยมุมมองของความเช่ือ
เรารวูา พระองคทรงจดัเตรียมส่ิงท่ีดีสำหรบัเราแตละคน
เสมอ ในชวงน้ี นบัเปนชวงเวลาท่ีสำคัญอกีชวงหน่ึงของ
พระศาสนจักรคาทอลิก มารีอา สุชาดา สกุลวิรุฬวงศ
(นก) คาทอลิกไทยคนหน่ึง ทีไ่ดมาใชชวีติอยใูนประเทศ
อติาลี เปนเวลาหลายป และไดมีโอกาสติดตามเหตุการณ
สำคัญๆ ของพระศาสนจักรท่ีโรมมาโดยตลอดโดยเฉพาะ
ในชวงเวลาสุดทายของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ที่เราจะพูดคุยกัน ถึงเหตุการณในสันตะสำนัก
ในชวงสัปดาหทีผ่านมาน้ี

แนะนำตวักอนครบั
“พี่เปนคนพื้นเพจังหวัดอุดรธานี เรียนคำสอน

กบัพระคณุเจาดูฮารต มาเรียนหนงัสือทีอ่คัรสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง ออกมาจากเมืองไทยเดิมวาจะไป
อเมริกา แตพอลองขอวีซาอิตาลี ปรากฏวาได ก็เลย
ตัดสินใจมาอยทูีน่ีใ่นป ค.ศ. 1991 แตงงานกับคลาวดโิอ
มารโคน ี(Claudio Marconi) เปนตำรวจ ในป ค.ศ. 1998
โดยพระคุณเจายอด พิมพิสาร ทำงานรับดูแลผูสูงอายุ
จนในป ค.ศ. 2005 ซิสเตอรจอหน แมรี่ อดีตครูที่เคย
เรียนในสมัยตอนอยูทาแร ไดมาแวะท่ีโรม ก็ไดมาหา
ซิสเตอรเคยทำงานกับพระคารดินัลเรนาโต มารติโน

(พระคุณเจาเคยเปนพระสมณทูต
ในประเทศไทย) กไ็ดชวนใหมาเปน
ผูรวมงานกับทาน แตไมกลารับ
เพราะทานเพิ่ งพนวาระผูแทน
สันตะสำนักในสหประชาชาติ เกรง
จะมีแขกผูหลักผูใหญมาพบทาน
มาก ซ่ึงดูแลวงานคงหนักมาก แต
ทานรอแมบานจากเมืองไทย (ทาน
รักเมืองไทยและคนไทยมาก) แต
ขอวซีายากมาก ทานจึงไดเรยีกพีไ่ป
สัมภาษณเองในเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 2005 ทีสุ่ดจึงตอบรับทาน และ
เริม่งานทันที ตนป ค.ศ. 2006”

เหตุการณ ในชวงอาทิตยสุดทายของสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

“หลังจากที่พี่ไดรับขาวพระสันตะปาปาทรง
สละตำแหนง เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ทีผ่านมา กร็สึูก
ใจหาย ซ่ึงไมมีใครรมูากอน แมแตพระคารดินลัมารติโน
ที่กำลังจะเตรียมไปนิวยอรก ก็ตองเปล่ียนกำหนดการ
พอดทีีท่ำงานของพ่ี กคื็อทีพ่กัของพระคารดินลัมารติโน
(อยูติดกับสมณกระทรวงพิธีกรรมและสมณกระทรวง
แตงต้ังนักบุญ)  เวลามีเหตุการณสำคัญๆ โดยเฉพาะ
การพบปะผูแสวงบุญทุกวันพุธ พี่ก็จะไดยินเสียง
พระสันตะปาปาเปนประจำเสมอ และก็ไดถือโอกาส
รบัพรจากพระองคบอยๆ  ปกติแลวพีจ่ะติดตามขาวสาร
ทางวิทยวุาติกนั เพราะกอนจะออกขาว จะมีการคัดกรอง
เสมอ ซ่ึงมีคุณภาพเช่ือถอืได  จากน้ันก็เตรียมตัว

วนัอาทิตยที ่24 กมุภาพนัธ เปนวนัสวดบทเทวทูต
ถือสารครั้งสุดทาย พระองคจะทรงทักทายปราศรัย พี่
กเ็ตรียมธงไทย ชวนซิสเตอรกอเร็ตตี (ซิสเตอรนิรมล)
ซึง่อยใูกลๆ  ไปรวมสวดกันในวันน้ันดวย... พีคิ่ดในใจวา
อยากขอบคุณพระองคทาน ซ่ึงลงมาก็เห็นปายขอบคุณ
อันใหญ ก็เปนความรูสึกเดียวกัน ยิ่งตอนท่ีพระองค
ทรงอวยพร ทุกคนในจัตุรัสพรอมใจกันคุกเขา โดย
ไมไดนดัหมาย เพือ่รบัพรสดุทาย พีต้ื่นตันมาก และทำให
เหน็วา แมพระศาสนจักรจะมีปญหามากมาย แตคนท่ีมี
ความเช่ือดี กย็งัมีอย”ู

ความรูสึกที่มีตอสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
“ประทบัใจพระดำรสัตอนหนึง่ท่ีวา พระองคทำเพือ่

คุณงามความดีของพระศาสนจักร ก็มานึกถึงวา คนแก
พระชนมายุ 85  พรรษา นอนดึกต่ืนเชา เราเองอายุแคนี้
ยงัรสึูกวาเหน่ือย เรายงัไดหยดุเสาร อาทติย แตพระองค
ไมมีวนัหยดุ กเ็ขาใจวาพระองคอายมุาก มีโรคภยัไขเจ็บ
วนัอาทิตย วนัพธุตองมาพบปะผคูน ตองยนืถวายมิสซา
เปนเวลานานสองสามช่ัวโมง  แตพระองคทานตองอยู
ใหได... อยางพอเราเองเรายังทะนุถนอม ยังปอนขาว
ปอนน้ำให (น้ำตาซึม) แลวพระองคละ? ... คร่ึงชัว่โมง
พบคนน้ัน อีกครึ่งชั่วโมงพบคนนี้ พระองคแทบไมมี
เวลาพักผอน จึงเห็นวา พระองคทรงกลาหาญที่สละ
ตำแหนง เพือ่เปนแบบอยาง เพราะตำแหนงน้ี ไมใชแค
อิตาลี แตสำหรับท้ังโลก คือยอมรับความจำกัดของ
รางกาย ซ่ึงวัยของพระองค สมควรแลวท่ีจะไดรับ
การพักผอน การกระทำแบบน้ีจะเปนแบบอยางสำหรับ
พระสนัตะปาปาองคตอไปดวย

อีกพระดำรัสท่ีพระองคตรัส พระองคตรัสวา
พระเยซูเจาไมเคยทอดท้ิงพระองค ทำใหเรามามอง
ตัวเอง หลายคร้ัง เรากลับรูสึกวาพระองคทอดท้ิงเรา
ทั้งๆ ที่พระองคอยูใกลเราเสมอ เหมือนอยางตอนท่ี
บรรดาอัครสาวก ที่มีพระเยซูเจาบรรทมอยูในเรือ แต
กลับมีแตความกลัว  พระสันตะปาปา พระองคทาน
ไมไดแคเทศนสอน แตพระองคทรงกระทำดวย คือ
พระองคไววางใจในพระเยซูเจาเสมอ”

วันที่พระองคเดินทางออกจากวาติกัน
“วันท่ี 28 เปนวันพฤหัสบดี คนมีไมมากเหมือน

วนัอาทิตย แตตรงบริเวณหนาจอใหญทัง้ส่ีแหงในจัตุรสั
(อานตอหนา 7)มารอีา สุชาดา สกลุวริฬุวงศ (นก)
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บทอธษิฐานภาวนา

แสงสวางในใจของเรา

บ.สันติสุข
www.salit.org

ในปจจุบันเรามีพลังมากมายอยูที่ปลายน้ิวของเรา เชน กดปุมเปดปด
โทรทัศน การสงอีเมล  ฯลฯ ในชวงทศวรรษที่ผานมาน้ี มีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีเกิดข้ึนอยางมากมาย เรามักจะใชเทคโนโลยีเหลาน้ี โดย
ไมคิดวามันเกิดข้ึนภายในชวงทศวรรษท่ีผานมานี้เอง ลองคิดถึงหลอดไฟฟา
มีกีค่ร้ังเรามองดูดวยความอัศจรรยใจ? คงไมบอยนัก แตส่ิงท่ีไดรบัการคนควา
ข้ึนมาโดยน้ำมือของมนษุยนี ้ไดเปลีย่นแปลงชวีติมนุษยโดยสิน้เชงิ ในสมัยกอน
มีขอบเวลาของความมืด บดัน้ีเราเปดไฟใหมีความสวางได เชนในการเลนกฬีา
กลางแจงชวงกลางคืน หรือคิดถึงการท่ีเราเปดไฟอานหนังสือไดแมใน
ยามดึกด่ืนก็ตาม

ในพระวรสารทีเ่รานำมาพจิารณาในวนันี ้พระเยซเูจาตรัสถงึพระองคเองวา
“เราเปนแสงสวางสองโลก” ในปจจุบันเรากำลังเผชิญกับอันตรายที่ไมเห็น
คุณคาของพระดำรัสน้ีอยางพอเพียง เราอยากไดแสงสวางเม่ือไร เราก็เพียง
กดปมุเปดไฟ แตใหเราลองวาดภาพในใจดูซิวา หากเราอยใูนยคุของพระเยซูเจา
และไดยินพระวาจาน้ี เปนยุคท่ีความสวางและความมืดเปนไปตามเวลา ลอง
วาดภาพพระเยซูเจาทรงเปนแสงสวางทุกโมงยามในชีวิตของเรา เราจะรูสึก
อยางไรกับพระดำรัสน้ี? ความหมายของพระดำรัสของพระเยซูเจาก็คือ
พระองคคือคำตอบใหกับปญหาตางๆ ไดหมดทุกอยาง ความผิดหวังและ
ความโศกเศราในรูปแบบตางๆ ในชีวติของเรา

แนนอน ผทูีเ่ชือ่ในพระเยซูเจา มิใชวาจะพบตนเองอยใูนความสวางตลอด
เวลา แสงสวางท่ีพระเยซูเจาทรงมอบใหแกเรา เปนแสงสวางดานจิตวิญญาณ
แสงสวางแหงความทรงจำ แสงสวางแหงการดลใจ แสงสวางแหงความยินดี
เรามีความสวางมากเพียงพอในบานของเรา แตคำถามก็คือ เรามีแสงสวาง
ในจิตใจของเราเพียงพอหรือเปลา?

“เราเปนแสงสวางสองโลก” (ยอหน 8:12-20)

ขาแตพระเยซคูรสิตเจา พระองคคือแสงสวาง
สองโลก พระองคทรงนำมาซ่ึงความยินดี ความ
ประหลาดใจและการดลใจ ขอใหลูกเพียงเปดใจ
ใหพระองคเสด็จเขามา โปรดใหแสงสวางของ
พระองคฉายแสงเขามาในจิตใจของลูกและ
ในจิตใจของทุกคนท่ีรูจักพระองค เพื่อพวกลูก
จะไดสะทอนแสงสวางและความรักของพระองค
อาแมน

ใครก็ไดที่พระเลือก
ต้ังแตทีพ่ระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงประกาศลา
ทัง้โลกพากนัใหความสนใจแทบทุกระดับ
โดยเฉพาะวงการส่ือทกุชนดิ
เหมือนนัดกันใหวาติกนัเปนแหลงขาวใหญ
จับตาการเคล่ือนไหวในนั้นแทบไมกะพริบ
เริม่นับถอยหลงัไปสวูนัท่ี 28 กมุภาพนัธ 2556
พรอมรายงานกระแสตอบรับจากทุกท่ีละเอียดยิบ
พระสันตะปาปาทรงใชเวลาท่ีเหลืออยางไรบาง
พระดำรัสแตละคร้ังแทบจะอานระหวางบรรทัด
พรอมกันน้ันก็ยังพยายามเจาะลึกถึงสาเหตุการลาตำแหนง
เหตุผลดานสุขภาพก็ดูจะมีน้ำหนักเบาเกินไป
เน่ืองจากไมเคยมีในประวัติศาสตรกวาหกรอยปที่ผานมา
แลวก็พากันคาดคิดคาดคะเนแรงกดดันท้ังภายในภายนอก
เจาะลึกปญหาแตละอยางท่ีรมุสุมกันจนตองลาออก
กระท่ังเวลา 20.00  น. ของวันท่ี 28 กมุภาพันธ 2556
บลัลงักเปโตรวางลงและพระสนัตะปาปาเสด็จประทับวงัพกัรอน
ความสนใจก็เบนกลับมาท่ีพระคารดินลัแตละองค
พระคารดินัลที่มีสิทธ์ิเลือกและถูกเลือกเปนประมุของคใหม
รวมทั้งพระคารดินัลที่ไมมีสิทธ์ิเลือกแตถูกเลือกได
เจาะลึกเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังแตละองค
วเิคราะหแตละประเด็นท่ี “นาเปน” และ “ไมนาเปน”
คำนึงถึงความรคูวามสามารถประสบการณ
อกีท้ังประเทศทวีปสีผวิจำนวนครสิตชน
กระทัง่ไดตัวเต็งท่ีเหน็วา “เหมาะสมท่ีสุด”...

กระนัน้กดี็
พระเจาทรงคิดไมเหมอืนมนุษยคิด
มนุษยคิดเหมือนพระเจาคิดได
แตทีจ่ะใหพระเจาคิดเหมือนมนุษยคิดน้ันคงไมได
ขอจำกัดของมนุษยนั่นแหละคือตัวแปร
คนคิดไดตามท่ีเห็นตามท่ีเขาใจตามท่ีรู
ความคิดของคนเปนแคสวนหนึง่ขององครวม
ถงึแมความคิดของมนุษยดูจะไมมีขอบเขต
กระทั่งเลยขีดจำกัดสังขารขีดจำกัดสถานท่ีขีดจำกัดเวลา
แตถึงอยางไรก็ยังมีขอบเขตตอหนา “ความไรขอบเขต”
มนุษยจงึคิดและนาจะพยายามคิดเหมือนพระเจาใหได
แตจะใหพระเจาคิดเหมือนตนคิดไมไดเด็ดขาด
และน่ีคือตวัแปรสำคญัแหงความสัมพนัธของมนษุยกบัพระเจา
เริม่ต้ังแตมุมมองในการดำเนนิชวีติแตละวัน
ทาทีของการสวดภาวนาการขอพรพระเจา
การมองการเหน็การตัดสินเพือ่นพีน่องรอบตัว
กจ็ะเห็นจะคิดจะตัดสินจะรักก็แคเทาน้ันตามน้ัน
เม่ือใดท่ีคิดอยางท่ีพระเจาทรงสอนใหคิด
เม่ือนั้นแหละขอบเขตมนุษยจะขยายจะเพ่ิมเกินตัวไป
และการตัดสินการกระทำก็จะเปนธรรมมากข้ึน...

ทำนองเดียวกัน
หากคิดวาพระศาสนจักรเปนของพระเจา
และพระองคทรงมอบหมายใหมนุษยดูแล
ถงึมนุษยจะมีขอบเขตจะมีขีดจำกัด
ถงึมนุษยจะบกพรองจะผดิพลาดจะออนแอ
แตเหนือมนุษยก็มีพระเจาผูทรงรักและดูแลทุกอยาง
“พระสามารถลากเสนตรงดวยเสนคดได”
ที่สุดแลวทุกอยางก็ลงเอยดวยความดีของลูกของพระองค
ใครจะถูกเลือกเปนพระสันตะปาปาองคตอไป
ก็ยังคงเปนพระเจาผูทรงเลือกผานทางมนุษยอยูดี
มนุษยคิดไดรอยแปดแตพระเจาทรงคิดอยางเดียว...และดีที่สุด
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บทภาวนาเพ่ือการเลอืกตัง้
พระสันตะปาปาองคใหม

  ขาแตพระเจา ผเูลีย้งแกะนรินัดร
พระองคทรงปกครองฝงูแกะของพระองค
ดวยความใสใจอยางไมเปลี่ยนแปลง
ดวยความรักของพออันไมส้ินสุด
โปรดประทานนายชุมพาบาล
แกพระศาสนจักร ผูที่จะทำใหพระองค
พอพระทัยดวยความศักดิ์สิทธิ์ของเขา
และจะดูแลเอาใจใสพวกเรา
ทัง้น้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระเยซคูรสิตเจา
พระบตุรผทูรงจำเรญิ และครองราชย
เปนพระเจาหน่ึงเดียวกบัพระองค
และพระจิตตลอดนิรันดร อาแมน

ที่เปดใหผูคนไดเห็นเหตุการณ ตอนพระองคยายท่ี
ประทับออกจากวาติกัน มีคนมายืนชมการถายทอดสด
กันอยูเต็ม พี่ก็ไปดูอยูที่จอโทรทัศนฝงรูปปนนักบุญ
เปาโล ซ่ึงคนมีไมมาก ความรูสึกตอนนั้น รูสึกหวิวๆ
เหมือนกับพอแมทีท่านกำลังจะจากเราไป คิดถึงตอนท่ี
ตัวเองออกจากเมืองไทย ตองจากพอแม ซ่ึงคิดวา คง
ไมไดพบหนาพอแมอีก เวลาพระองคจากไป ก็รูสึก
เชนเดียวกันวา นบัจากน้ีไปจะไมไดยนิเสียงของพระองค
ที่จัตุรัสนักบุญเปโตรอีกแลว”

(วันน้ันพระองคทรงเดินทางออกจากวาติกันโดย
เฮลิคอปเตอร เวลาประมาณ 5 โมงเย็น เสียงระฆังดัง
ทัว่โรม เพือ่เปนการสงพระองค โดยเฉพาะตามเสนทาง
จากวาติกนั ถงึพระราชวงัฤดูรอนกสัแตล กนัดอลโฟ ซ่ึง
ทางโนนก็มีเสียงระฆังตอนรับพระองคเชนกัน  เสนทาง
บินของพระองคออมไปทางโคโลเซียม เพื่อผาน
มหาวิหารนักบุญยอหนลาเตรัน ซ่ึงเปนเหมือนศูนยกลาง
ของพระอคัรสงัฆราชแหงโรม)

มองดวยสายตาแหงความเชือ่ในอนาคต
“พี่คิดวาเราตองสวดภาวนามากๆ เพื่อใหมีการ

เลือกตั้งพระสันตะปาปาท่ีดี มีความยุติธรรม อยาง
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 พระองคกลา
ใหเจาหนาท่ีบานเมือง จัดการกับพระสงฆที่ไมดี  แม
จะถูกวิพากษวิจารณ แตพระองคทรงยืนหยัดม่ันคง
ในความถูกตอง”

ประสบการณชวงรอยตอระหวางสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 กบัสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16

“ยอนกลับไปตอนชวงสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 หลายคนรูขาวเร็ว ถึงสถานการณ
ดานสุขภาพของพระองค จะมีการแจงเปนระยะ จนวัน
ทีป่ระกาศวา พระองคเขาตรีทตู คือใกลจะส้ินพระชนม
พี่ก็รีบไปเอาเทียนมาจุดสวด ในจัตุรัส ทุกคนรวมเปน
หนึง่เดียวกนัมาก รวมกลมุกนัสวด แมไมใชชาติเดียวกนั
คนกเ็ขาไปนัง่รวมกนั เพือ่ภาวนาแดพระองค...จนวนัที่
พระองคทานส้ินพระชนม พระองคเปนผทูีช่าวอติาเลียน
รักมาก ดูไดจากพวกเยาวชนบางคนท่ีมาในพิธีปลง
พระศพ บางคนไมมีเงิน ก็โบกรถเดินทางมาสามวัน
จากเมืองอืน่  ในวันน้ัน รานขายของในโรมนัดกันปดราน
แลวเปดบานใหตางชาติ หรอืชาวโปแลนดมาพัก เพราะ
ไมมีที่พัก มีบางคนใหสัมภาษณวา เขาไมเช่ือพระเจา
แตเขาเชื่อวาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ทรงเปนคนด.ี..

ตอนชวงท่ีคณะพระคารดินัลเลือกต้ังสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตอนนั้นเปนชวงเวลาเย็น
พี่มารอดูควันสีขาว ทั้งเชาท้ังเย็น แตก็ไมเห็นสักที
ตอนเย็นวันท่ีไดรับเลือก พี่ก็กำลังเดินกลับบาน เพราะ
ตอนน้ัน ตองไปทำงาน แฟนโทรศัพทมาบอกวาได
พระสนัตะปาปาองคใหมแลว แตกลบัไปทำงานแลว ได
นัง่ดูทางโทรทศันแทน  บรรยากาศวนันัน้ คนท่ีทำงาน
อยูใกลๆ ทิ้งงานทันที แลวเขามาท่ีจัตุรัส ซ่ึงใชเวลา
ไมนาน จตุัรสัมีคนเต็มเร็วมาก เพราะขาวสงกันไปอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงคร้ังน้ีพีต่องมาใหได...”

สงเสด็จ (ตอจากหนา 5) ครับ บรรยากาศและความรูสึกน้ี เปนมุมมองและ
ประสบการณจากคนไทยคนหนึ่ง ที่มีสำนึกถึงความ
เปนไทย และพรอมเปนตัวแทนคนไทย ในจัตุรสันักบญุ
เปโตรเสมอ พีน่องท่ีรกัครับ แมเราจะไมมีโอกาสไปน่ัง
แถววาติกัน ณ เวลาน้ี แตส่ิงท่ีเราสามารถทำไดอยางดี
คือ  ภาวนา ขอใหการเลอืกตัง้พระสนัตะปาปาองคใหม
ในคร้ังน้ี ไดสำเรจ็ผานพนไปดวยด.ี..

สัมภาษณโดยคุณพอชชัชยั รวมอราม

ขอแนะนำบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญๆ ในชวงน้ี
พระคารดินัลอันเยโล โซดาโน (Angelo

SADANO) ชาวอิตาเลียน อายุ 85 ป เกิดวันที่ 23
พฤศจกิายน ค.ศ. 1927 บวชวนัท่ี 23 กนัยายน ค.ศ. 1950
อภิเษกเปนพระสังฆราช วันท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 1978
แตงต้ังเปนพระคารดินลั วนัท่ี 28 มิถนุายน ค.ศ. 1991

รองหวัหนาคณะพระคารดินลั ค.ศ. 2002 ออนกวา
พระคารดินลัรตัซิงเกอร 7 เดือน

หัวหนาคณะพระคารดินัล วันท่ี 23 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2007

ค.ศ. 2002 ไดรบัแตงต้ังเปนผแูทนพระสนัตะปาปา
เปนประธานมิสซาปลงศพพระคารดินัลจอหน โอ-
คอนเนอร และซสิเตอรเทเรซาแหงกลักตัตา

พระคารดินัลทารซีซีโอ แบรโตเน  (Tarcisio
BERTONE) ชาวอติาเลียน  อาย ุ78 ป เกดิวันท่ี 2 ธันวาคม
ค.ศ. 1934 บวชเปนพระสงฆ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1960
อภิเษกเปนพระสังฆราช  วันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 1991
แตงต้ังเปนพระคารดินลั 21 ตุลาคม ค.ศ. 2003

แตงต้ังเปนเลขาธิการรฐัวาติกนั วนัท่ี 15 กนัยายน
ค.ศ. 2006 ตอจากพระคารดินลัอนัเยโล โซดาโน

แตงต้ังเปนคาแมรเลง็โญ วนัท่ี 4 เมษายน ค.ศ. 2007
พระคารดินลัฌอง หลยุส-โตร็อง ชาวฝรัง่เศส

อายุ 70 ป ประธานสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา
เกิดวันท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1943 บวชเปนพระสงฆวนัท่ี
20 กนัยายน ค.ศ. 1969 อภเิษกเปนพระสงัฆราช วนัท่ี 6
มกราคม ค.ศ. 1991 แตงต้ังเปนพระคารดินัล วันท่ี 21
ตุลาคม ค.ศ. 2003

ประธานสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา วันท่ี 25
มิถนุายน ค.ศ. 2007

เดินทางมาประเทศไทย ค.ศ. 2010 และ ค.ศ. 2011
เปนผปูระกาศ “Habemus Papam” (ฮาเบมสุ ปาปม

- เรามีพระสันตะปาปาแลว) และสวมปลลิอุม ในพิธี
มิสซารับตำแหนงของพระสันตะปาปาดวย

พระคารดินัลอันเยโล สโกลา (Card.Angelo
SCOLA) อติาลี อาย ุ 72 ป อคัรสังฆมณฑลมิลาน เกิด
วันท่ี 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1941 บวชเปนพระสงฆ 18
กรกฎาคม ค.ศ. 1970 จบปริญญาเอก เร่ือง ผลงานของ
นกับุญโทมัส จากมหาวิทยาลัยไฟเบิรก สวิตเซอรแลนด
ค.ศ. 1982 สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรง
แตงต้ังใหเปนประธานสถาบันครอบครวั

ค.ศ. 1982-1991 ที่ปรึกษาสมณกระทรวงพระ-
สัจธรรม

วันท่ี 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 ไดรับแตงต้ังเปน
พระสงัฆราชแหงสังฆมณฑลโกรเซโต

ค.ศ. 1995 อธิการบดีมหาวิทยาลัยลาเตรัน และ
ประธานสถาบันยอหน ปอล ที ่2

อภิเษกเปนพระอัครสังฆราช วันท่ี  21 มกราคม
ค.ศ. 2002  แหงเวนสิ

แตงต้ังเปนพระคารดินลั วนัที ่21 ตุลาคม  ค.ศ. 2003
พระอยักาเมอืงมลิาน วนัที ่28 มิถนุายน ค.ศ. 2011

ในเอเชีย พระคารดินัลท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง
ดังน้ี

ประเทศอินเดีย  พระคารดินลัออสวอลด กรา-
ซอีสั ค.ศ. 2007 (Oswald GRACIAS)

พระคารดินลัอวีาน ดีอาส ค.ศ. 2001 (Ivan DIAS)
พระคารดินัลเทเลฟลอเร พลาซีดุส ท็อปโป ค.ศ.

2003 (Telephore Placidus TOPPO)
พระคารดินัลบาเซลีออส กลีมีส โธตตุนคาล ค.ศ.

2012 (Baselios Cleemis THOTTUNKAL)
พระคารดินลัยอรช อเลนเชอร ีค.ศ. 2012 (George

Alenchery)
ประเทศอินโดนีเซีย  พระคารดินลัยลูอิสุ รยิารด

ธรรมอัตมัจจะ ค.ศ. 1994 (Julius Riyadi DARMA
ATMADJA)

ประเทศเวียดนาม พระคารดินลัยอหน บัปตสิต
ฟาม มนิห มาน ค.ศ. 2003 (John Baptist PHAM MINH
MAN)

ประเทศศรีลงักา  พระคารดินลัอลัเบริต มลัคอม
รนัจิต ค.ศ. 2010 (Albert Malcom RANJIT)

ฮองกง พระคารดินลัจอหน ตง ค.ศ. 2012 (John
Hon TONG)

ประเทศฟลิปปนส พระคารดินัลอันโตนิโอ
หลยุส ตาเกล อาย ุ55 ป (Antonio Louis TAGLE) ค.ศ.
2012

พระคารดินัลในทวีปตางๆ
ทวปีเอเชยี พระคารดินลั 20 องค จาก 10 ประเทศ
ทวีปแอฟริกาพระคารดินลั 18 องค จาก 16 ประเทศ
ทวีปอเมริกา พระคารดินัล 52 องค  จาก 15

ประเทศ
ทวปียโุรป พระคารดินลั 113 องค จาก 24 ประเทศ
โอเชยีเนยี พระคารดินลั 4 องค จาก 2 ประเทศ
รวมท้ังส้ิน 207 องค  จาก 64 ประเทศ
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

2. แผนดินศักดิสิ์ทธิ-์จอรแดน-เพทรา
(6-14 มิถนุายน ค.ศ. 2013)

3. แมพระรองไหทีอ่ากตีะ ญ่ีปนุ
(18-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

1. ตามรอยเทา นกับุญโฟสตินา (โปแลนด-ปราก)
    (22-31 พฤษภาคม ค.ศ. 2013)

4. ฉลองเซนตแอนนทีป่นงั
(26-28 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

Tel. 0-2291-3750-4

สุภาทัวร แสวงบุญ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

16 มนีาคม ค.ศ. 2013
ขอเชญิพ่ีนองพนัสนิคมรวมฉลองวดั
นกับญุยอแซฟ ทีพ่นัสนิคม จ.ชลบรุี




คณุสมบัต ิ:
มีความชำนาญในการตัดตอรายการ
มีความเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร

สนใจติดตอ :
โทร. 08-1750-2522

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

  0-2383-7656-7,  08-1921-9575
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ผสูบืตำแหนงนักบญุเปโตร
   พระเปนเจาทรงมีพระประสงคให
มนุษยทุกคนไดรับความรอดพนและ
เขาถึงความจริงสมบูรณ  คือ  พระเยซู
คริสตเจา  จึงจำเปนตองมีการประกาศ
ถงึพระครสิตเจาไปยังประชากรทุกชาติ

ทกุภาษา  จนสุดปลายแผนดิน
เพือ่ใหขาวดีของพระเยซเูจาไดรบัการรกัษาไวอยางครบถวนสมบูรณ  และทรง

ชวีติอยเูสมอในพระศาสนจักร  บรรดาอัครสาวกจึงเลือกทายาทใหสืบตำแหนงตอไป
คือ  พระสงัฆราช   ดังพระวาจาของพระเยซเูจาท่ีตรัสวา

“ทานท้ังหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา”  (มธ 28:19)
“พระบดิาทรงสงเรามาฉันใด  เราก็สงพวกทานไปฉันน้ัน”  (ยน 20:21)
“ทานท้ังหลายอภัยบาปของผูใด  บาปของผูนั้นก็ไดรับการอภัย  ทานท้ังหลาย

ไมอภยับาปของผใูด  บาปของผนูัน้กไ็มไดรบัการอภยัดวย”  (ยน 20:23)
ภาระหนาท่ีของอัครสาวกคือ  การเปนประจักษพยานที่ไดรับเลือกสรรถึงการ

กลับคืนชพีของพระเยซูเจา  การวางรากฐานของพระศาสนจักรและเอาใจใสสถาปนา
ทายาทใหสืบสานงานของพระคริสตตอไป  บรรดาอัครสาวกจึงมอบหมายใหผูรวม
งานใกลชิดอยูกับพวกเขา  ปฏิบัติภาระหนาท่ีของพวกเขาใหสำเร็จ  และเสริมสราง
กจิการท่ีพวกเขาไดเริม่ตนไวใหม่ันคง  ใหดูแลสมาชิกของพระศาสนจักร  หลอเลีย้ง
พระศาสนจักรใหคงอยู  หลังจากท่ีพวกเขาไดถึงแกกรรมแลว (เทียบ กจ 20:28,
พระศาสนจกัร ขอ 20)

ภาระหนาท่ีซ่ึงพระเยซูเจาทรงมอบหมายดวยพระองคเองแกเปโตรอัครสาวก
คนแรก  ถกูกำหนดมาใหถายทอดแกทายาทสืบตอไป  และประกอบกันข้ึนเปนภารกิจ
ที่ยืนยงถาวรฉันใด  ภาระหนาท่ีซ่ึงมอบไวแกอัครสาวกท้ังหลายใหเปนผูนำของ

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

พระศาสนจักร  เปนภาระซ่ึงการอภิเษกของพระสังฆราชจักตองเปนหลักประกัน
ความย่ังยนืตลอดกาลฉันน้ัน  พระศาสนจักรจงึสอนวา  ผใูดเช่ือฟงบรรดาพระสังฆราช
กเ็ทากับเชือ่ฟงพระครสิต  ผใูดสลัดท้ิงพวกเขาก็สลดัท้ิงพระครสิต  และองคพระผทูรง
สงพระคริสตลงมาดวย (คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 77)

ชื่ออื่นของสมเด็จพระสันตะปาปา
โปป  (Pope  มาจากภาษากรีก แปลวา “บดิา”)  ภาษาไทยใชเรยีก  สันตะปาปา

แปลวา  “บดิาผศัูกด์ิสิทธ์ิ”  สมเด็จพระสนัตะปาปาเลโอมหาราช  (ค.ศ. 440-461)  เปน
องคแรกที่ใชเปนทางการ

พระสังฆราชแหงโรม  กอนจะไดรบัเลอืกใหเปนสมเด็จพระสนัตะปาปา  ตองได
รับศีลบวชเปนพระสังฆราชกอน  สภาสังคายนาวาติกัน ท่ี 1 (ค.ศ. 1869-1870) ได
นยิามวาผสืูบตำแหนงเปโตรมีศักด์ิเปนพระสังฆราชแหงโรม

ผสูรางสะพานของพระศาสนจกัรสากล (Supreme Pontiff)
Pontiff  มาจากคำภาษาละติน  2 คำ  ทีแ่ปลวา “ผสูรางสะพาน”  ตอมาเปน  Pontifex

maximus  หมายถงึ  ผสูรางสะพานระหวางพระเจาและส่ิงตางๆ  (Mortals)
ผรูบัใชแหงผรูบัใชทัง้หลายของพระเปนเจา  (Servus servorum Dei)  สมเด็จพระ

สันตะปาปาเกรโกรี่มหาราช (ค.ศ. 590-604) เปนผูใชครั้งแรกโดยนำมาจากคำตรัส
ของพระเยซูเจาวา  “ผูใดท่ีปรารถนาจะเปนคนท่ีหนึ่งในหมูทาน  ก็จะตองทำตน
เปนผรูบัใชทกุคน” (มก 10:44)  และใชกนัท่ัวไปหลงัสมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกร่ี
ที ่7 (ค.ศ. 1073-1085)

ในขณะท่ีสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  ทางสละตำแหนง  และมีผลวนัท่ี
28 กมุภาพนัธ ค.ศ. 2013  เวลา  20.00 น.  ตำแหนงสูงสุดของพระศาสนจักรวางลง  เรา
ควรอธิษฐานภาวนาแดสมเด็จพระสันตะปาปา  และภาวนาเพ่ือการเลือกต้ังสมเด็จ
พระสันตะปาปาองคใหมจะไดบรรลผุลสำเรจ็ดวยดี
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ดอนบอส พรศักด์ิ


⌫ ⌫ 

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
วสัิยทศันของการเสวนา 3 ดานดังกลาวไดชวยชีน้ำ

สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย อยางตอเนื่อง
เรื่อยมาตลอดส่ีทศวรรษ ในการประกาศขาวดีในทวีป
เอเชีย ซ่ึงคริสตชนมีอยูเพียงรอยละ 2 ถึงรอยละ 3
ของประชากรในประเทศสวนใหญ

พระสังฆราชโทมัส เมนัมปารัมปล ซ่ึงเคยทำงาน
ประจำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเปนเวลา
หลายป และเวลานีท้ำหนาท่ีเปนประธานของหนวยงาน
ประกาศขาวดีของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
เชิญชวนใหใชวิธีการที่รวมถึง “การกระซิบขาวดี แก
จิตวิญญาณของเอเชีย”

คณุพอโครกเกอร กลาววา “โชคไมดีเลยท่ีเอกสารตางๆ
ของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ยังคงเปน
สมบัติที่ถูกฝงอยู เปนความลับท่ีถูกเก็บไวเปนอยางดี
และเปนเหมือนทองคำท่ียังไมถูกขุดคน”

พระคารดินัลโรซาเลส พระอัครสังฆราชกิตติคุณ
แหงมะนิลา กลาววา “หากไมมีสหพนัธสภาพระสงัฆราช
แหงเอเชยี แตละพระศาสนจักรทองถิน่คงตองยากลำบากย่ิง
ทีจ่ะตองแกปญหาตางๆ ทีมี่อยรูวมกนักบัพระศาสนจกัร
อืน่ๆ ดวย”

คณุพอเฟลกิซ วลิเฟรด็ นกัเทววทิยาทานหน่ึงจาก
อินเดีย ไดนำเสนอเร่ือง “กลยุทธของการนำวิสัยทัศน
สำคัญยิ่งของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
ไปปฏิบัติ” ในหนังสือที่ชื่อ “เพื่อประชาชาติทั้งหลาย
ของเอเชีย” เลมท่ี 1 (“For All the Peoples of Asia”
Vol. 1)

สมาชิกของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
สหพันธฯ มีสมาชิก 19 สภาพระสังฆราชจาก

ประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย ไดแก
1. บงัคลาเทศ
2. ติมอรตะวันออก
3. อนิเดีย - CBCI
4. อนิเดีย - จารตีซิโร มาลาบาร
5. อนิเดีย - จารีตซีโร มาลันการา
6. อนิเดีย - จารีตลาติน
7. อนิโดนีเซีย
8. ญีป่นุ
9. คาซัคสถาน
10. เกาหลใีต
11. ลาว-กมัพชูา
12. มาเลเซีย - สิงคโปร - บรไูน

13. เมียนมาร
14. ปากีสถาน
15. ฟลปิปนส
16. ศรีลงักา
17. ไตหวนั
18. ไทย
19. เวยีดนาม

สหพันธฯ มสีมาชกิสมทบจากอีก 9 ประเทศ ไดแก
1. ฮองกง
2. มาเกา
3. มองโกเลีย
4. เนปาล
5. โนโวซเิบิรก รสัเซีย
6. คีรกซีสถาน
7. ทาจิกสิถาน
8. เติรกเมนิสถาน
9. อซุเบกิสถาน

ภารกิจหนาที่ตางๆ ของสหพันธสภาพระสังฆราช
แหงเอเชยี

บรรดาพระสังฆราชรสึูกสัมผสัไดกบัสายลมสดช่ืน
แหงการฟนฟทูีก่ำลังพดัอยจูรงิ  ๆในพระศาสนจักร พวกทาน
ตระหนักถงึความจำเปนท่ีจะตองจัดใหมีโครงสรางถาวร
หนึ่งข้ึนมา เพื่อบรรดาผูนำของพระศาสนจักรเอเชีย
จะไดสามารถรวมตัวกันเปนประจำ  เพื่อแบงปน
ประสบการณของตน และเพือ่พฒันาส่ิงท่ีพระศาสนจักร
สามารถทำได เพื่อแปรเปล่ียนวิสัยทัศนของสังคายนา
วาติกัน ที่ 2 ลงสูชีวิตของประชาชาติทั้งหลายในทวีป
เอเชีย ดังน้ัน สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียจึงมี
ภารกิจหนาท่ีตางๆ ดังน้ี

 ศึกษาหาหนทางและวิธีการตางๆ เพือ่สงเสริมงาน
แพรธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงตามคำส่ังสอนของสังคายนา
วาติกัน ที่ 2 และเอกสารทางการของพระศาสนจักร
หลงัสังคายนา และตามความตองการตางๆ ของเอเชยีดวย

 ทำงานเพ่ิมเสริมพลงัใหพระศาสนจักรมีบทบาท
แข็งขันในพัฒนาการทั้งหมดของประชาชาติทั้งหลาย
ของเอเชีย

 ชวยทำการศึกษาถึงปญหาท่ีพระศาสนจักรในเอเชีย
ใหความสนใจรวมกัน และตรวจสอบความเปนไปได
ของการแกไขปญหา และการลงมอืกระทำการรวมกนั

 สงเสริมการติดตอส่ือสารและรวมมือกันใน
พระศาสนจักรทองถิน่ท้ังหลาย และระหวางพระสงัฆราช
ทั้งหลายของเอเชีย

 ใหบริการแกสภาพระสังฆราชท้ังหลายของเอเชีย
เพื่อชวยใหสภาฯ  เหลาน้ันสนองตอบไดดี ข้ึนตอ
ความตองการตางๆ ของประชากรของพระเปนเจา

 สนับสนุนการพัฒนาองคกรและขบวนการเคล่ือนไหว
ตางๆ อยางเปนระบบระเบยีบทัง้ในพระศาสนจักร และ
ระดับนานาชาติ

 สนับสนุนการติดตอสือ่สารกัน และความรวมมือ
กนัดานครสิตศาสนจักรสมัพนัธ และดานศาสนสัมพนัธ

โดยพื้นฐานของการเปนพระศาสนจักรทองถิ่น

การตัดสินใจตางๆ ของสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชีย จึงไมมีอำนาจผูกมัดดานกฎหมายแตประการใด
การยอมรับจากสภาพระสังฆราชท้ังหลายเปนการแสดงออก
ถงึการมคีวามรับผดิชอบรวมกันของคณะพระสงัฆราช

โครงสรางของสหพันธสภาพระสังฆราช
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียกระทำการ

โดยผานทางลำดับข้ันของโครงสราง อันประกอบดวย
ที่ประชุมใหญของสหพันธฯ คณะกรรมการกลาง
คณะกรรมการสามัญประจำสหพันธฯ และสำนัก
เลขาธิการกลาง

ทีป่ระชมุใหญของสหพันธสภาพระสงัฆราชแหงเอเชีย
ถือเปนองคกรสูงสุดของสหพันธฯ ประกอบดวย

พระสังฆราชผูเปนประธานสภาพระสังฆราชสมาชิก
หรอืพระสงัฆราชตัวแทนท่ีไดรบัแตงต้ังอยางเปนทางการ
พระสังฆราชตัวแทนท่ีไดรบัเลือกจากสภาพระสังฆราช
ทั้งหลาย สมาชิกสมทบและสมาชิกของคณะกรรมการ
สามัญประจำสหพันธฯ

การประชุมใหญของสหพันธสภาพระสังฆราชแหง
เอเชียตามปกติมีข้ึนทุก 4 ป

คณะกรรมการกลางของสหพันธฯ อนัประกอบดวย
พระสังฆราชผูเปนประธานสภาพระสังฆราชท้ังหลาย
หรือพระสงัฆราชตัวแทนท่ีไดรบัแตงต้ังอยางเปนทางการ
ทำหนาท่ีดูแลเรื่องการนำเอาการแกไขปญหา และ
คำแนะนำตาง  ๆของท่ีประชมุใหญของสหพนัธฯ ไปปฏิบติั

คณะกรรมการสามัญประจำสหพันธฯ อนัประกอบดวย
พระสงัฆราช 5 องค ซึง่ไดรบัเลือกมาจากสวนตางๆ ของ
ทวีปเอเชยี ทำหนาท่ีนำเอาการแกปญหา และคำแนะนำจาก
คณะกรรมการกลางของสหพันธฯ ไปสูการปฏิบัติ
คณะกรรมการน้ีทำหนาท่ีใหคำแนะนำ และการ
สนับสนุนโดยตรงแกสำนักเลขาธิการ และหนวยงานอืน่ๆ
ของสหพันธฯ

สำนักเลขาธิการกลาง ถอืเปนหนวยงานบริการหลัก
ของสหพันธฯ และเปนเคร่ืองมือชวยการประสานงาน
กันภายในสหพันธฯ และกับหนวยงานและองคกร
ภายนอกทัง้หลายดวย มี 9 หนวยงานสงักดัอยกูบัสำนกั
เลขาธิการกลางน้ี โดยท่ีแตละหนวยงานมีภารกิจ หรือ
ความสนใจพิเศษเฉพาะ ไดแก

หนวยงานการพัฒนามนุษย
หนวยงานส่ือมวลชน
หนวยงานฆราวาส
หนวยงานความสนใจดานเทววิทยา
หนวยงานการศึกษา และจิตตาภิบาลนักศึกษา
หนวยงานกจิการครสิตศาสนจักรสมัพนัธ และ

ศาสนสัมพันธ
หนวยงานการประกาศขาวดี
หนวยงานชีวิตถวายตัวแดพระเจา

ต้ังแต ค.ศ. 2011 ไดมีการจัดต้ังแผนกนิเวศวิทยา
ข้ึนมา เพือ่ดูแลเก่ียวกับเร่ืองสำคญัย่ิงน้ี
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

อาลยัรกั (ตอจากหนา 20)
มีพิธีมิสซาปลงศพวันศุกรที่ 1 มีนาคม 2013 ที่วัด
พระมหาไถ

คุณพอโกแตนท เกิดวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1916
เชื้อชาติอเมริกัน บิดาช่ือ เจมส โกแตนท มารดาช่ือ
ETHEL โกแตนท

ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1935
ปฏิญาณตนตลอดชีวิต วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1939
บวชเปนพระสงฆ วันท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1941 โดย
พระสังฆราชเมอรเรย, C.Ss.R. เปนผบูวชให

การศึกษากอนบวช
ค.ศ. 1923 เรียนที่โรงเรียนพระมหาไถ เมือง

ดีทรอยต รฐัมิชแิกน สหรฐัอเมริกา (8 ป)
ค.ศ. 1931 เรียนท่ีโรงเรียนเซนตยอแซฟ เคิกวูด

สหรฐัอเมรกิา ( 5 ป)
ค.ศ. 1936 ศึกษาตอที่วิทยาลัยอิมมาคูเลต คอน-

เซป็ชญั สหรฐัอเมรกิา (6 ป) จบปรญิญาตรี

กอดเบาท ทำงานดานอภบิาล ใน จ.สกลนคร หนองคาย
เลย อดุรธานี และขอนแกน

ค.ศ. 1967-1970 ทำงานอภิบาลที่วัดพระมหาไถ
ซอยรวมฤด ีกรงุเทพฯ

ค.ศ. 1970-1973 ทำงานอภิบาลท่ีวัดนักบุญอัล-
ฟอนโซ หนองคาย

ค.ศ. 1973-1975 ทำงานอภิบาลท่ีวดัแมพระฟาตมิา
เมืองพล ขอนแกน

ค.ศ. 1975-1980 อธิการสามเณราลัยคณะพระ-
มหาไถ ศรีราชา ชลบุร ี(บานเณรเล็ก)

ค.ศ. 1980-1982 ทำงานอภิบาลท่ีวัดพระมารดา
นิจจานุเคราะห

ค.ศ. 1982-1993 ทำงานอภิบาลที่วัดพระมหาไถ
ซ.รวมฤดี

ค.ศ. 1993-2013 ประจำอยูที่วัดพระมหาไถ ซอย
รวมฤดี กรงุเทพฯ

คติพจน “BE WHAT YOU SHOULD BE. DO
WHAT YOU SHOULD DO.”

ขาพเจาเชือ่ (ตอจากหนา 20)
การสืบทอดตำแหนงของหัวหนาคณะอัครสาวกคือ
“เปโตร” ที่เรารูจักกันดีคือ ตำแหนงพระสันตะปาปา
ซ่ึงเปนผูนำฝายจิตใจของคาทอลิกทั่วโลก

ทุกวันพุธ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่วาติกัน พระ-
สันตะปาปา จะออกมาทักทายพบปะกับผูแสวงบุญ
เปนประจำ ถาพระองคไมทรงติดภารกิจไปท่ีไหน
วนัพธุน้ีเปนวนัท่ีพระองค ไดทำหนาท่ีส่ังสอนประชาชน
ดวยพระวาจา แบบสาธารณะท่ัวไป และทรงเปนผแูทน
ของคริสตชนคาทอลิกท่ัวโลกดวย ทีจ่ะตรัสถึงสถานการณ
ตางๆ ในโลก ในแงความเช่ือของคริสตชน ซ่ึงการส่ังสอน
เรือ่งความเชือ่และศีลธรรมเหลาน้ี ไมสามารถผดิพลาด
ไดเลย ถาออกมาจาก “สันตะอาสนะ” คือ ท่ีนั่งอัน
ศักด์ิสิทธ์ิ ในท่ีนีก้คื็อ ตำแหนงพระสันตะปาปาน่ันเอง

แตวันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ 2013 เปนเคร่ืองหมาย
ความเช่ืออยางหน่ึง ที่แสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวของ
คริสตชนคาทอลิก  นั่นคือการเปนหนึ่งเดียวกับพระ-
สันตะปาปา ผูนำศักด์ิสิทธ์ิ ผูแทนของพระคริสตเจา
ในโลกนี้

วันน้ีผูคนเกือบ 2 แสนคน มาชุมนุมท่ีลานหนา
มหาวิหารนักบุญเปโตร เพ่ือฟงโอวาท เปนคร้ังสุดทาย
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เพราะวัน
ถัดไป ตำแหนงพระสันตะปาปาของพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิก ก็จะวางลง... แมเหตุการณแบบน้ีจะ
ไมไดเห็นหรือไดยินบอยนัก  ในชวงหนึ่งของผู มี
ความเชื่อคาทอลิก ที่จะเห็นการเปลี่ยนตัวผูนำสูงสุด
ของพระศาสนจักร ซ่ึงเหตุการณเดียวที่เรามักเขาใจคือ
การส้ินพระชนมของพระสันตะปาปาเทาน้ัน แตครั้งนี้
เปนปรากฏการณใหมในชวงชีวติของเรา ทีเ่ราจะไดเหน็
พระสันตะปาปาองคกอนยังมีพระชนมอยู พรอมกับ
สันตะอาสนะท่ีวางลง

กอนท่ีพระสันตะปาปาจะเขามาลานหนามหาวิหาร
เปนธรรมเนียมท่ีจะมีผูแนะนำ กลุมตัวแทน จาก
สังฆมณฑล วัด องคกร สถาบัน ทั้งคณะนักบวชและ
ฆราวาส ทีม่าจากท่ีตางๆ ทัว่โลก โดยมีตัวแทนอาน และ

แนะนำเปนภาษาตางๆ ซ่ึงสวนใหญเปนภาษายุโรป
ภาษาเดียวทีม่าจากเอเชีย ทีไ่ดใชในโอกาสน้ีคือ “ภาษา
อาหรับ”  และธงของกลุมชาติตางๆ ท่ีมากันในวันน้ัน
มีชาติหนึ่งท่ีไมคอยไดเห็นคือ “ธงชาติจีน” (แผนดิน
ใหญ) และกัมพชูา...”

บนลานซายขวาของท่ีประทับของพระสันตะปาปา
เปนที่นั่งของผูมีเกียรติทั้งหลาย กลองไดจับภาพบุคคล
ตางๆ ทีม่าจากธรรมประเพณีทีต่างกัน และมักจะจับภาพ
ถงึคณะพระคารดินลั  ผมไดเหน็ภาพของพระคารดินลั
บางทาน เชน พระคารดินลัฟรงัซสิ อรนิเซ ของไนจเีรยี
และพระคารดินลัหลยุส อนัโตนิโอ ตาเกล จากประเทศ
ฟลปิปนส เพือ่นบานเรา

กอนโอวาท กจ็ะมีบทอานนำกอนเสมอ ซ่ึงบทอาน
วนัน้ีนำมาจากบทจดหมายของทานนักบุญเปาโล ถงึชาว
โคโลสี ซ่ึงอานเปนภาษาตางๆ หลายภาษา

โอวาทขององคสมเด็จพระสันตะปาปาเรียกเสียง
ปรบมือหลายครั้ง เชน “นาวา(เรือ)แหงพระศาสนจักร
มีองคพระผูเปนเจาเสมอ นาวาน้ีไมใชของฉัน แตเปน
ขององคพระผูเปนเจาของเรา...ฉันไมรูสึกโดดเด่ียวเลย
องคพระผูเปนเจาอยูเคียงขางฉันเสมอ” พระองคตรัส
ขอบคุณบรรดาพระคารดินัล  ผูที่ทำงานเคียงขาง
พระองค พระองคขอบคุณอัครสังฆมณฑลโรมของ
พระองค ขอบคุณพระสงฆนักบวชทุกทานท่ีมีสวนใน
งานอภิบาล ขอบคุณทุกคน ทีช่วยกนัทำงานในครอบครัว
นานาชาติในสันตะสำนัก ทรงคิดถึงทุกทานเสมอ
ในคำภาวนา และขอบคุณพี่นองทุกทานในโลก ที่เปน
หนึง่เดียวกบัทาน...

พระองคยงัตรสัหลายครัง้ “ความเช่ือ (Faith) และ

ความรัก (Charity)” ซ่ึงพระองคไดเนนเสมอ ในสาสน
มหาพรตและในปแหงความเช่ือนี้ อยาละท้ิงกางเขน
ขององคพระผเูปนเจา... พระองคเอง (พระสันตะปาปา)
จะยงัอยเูคียงขางพระศาสนจักรเสมอผานทางคำภาวนา
และโดยเฉพาะพระองคภาวนาเพือ่พระคารดินลัทกุทาน
ที่จะทำหนาท่ีของพวกทานในการคัดเลือกผูสืบทอด
จากนักบุญเปโตร... ขอองคพระผูเปนเจาอยูเคียงขาง
และขอพระจิตสองสวางพวกทาน... “พี่นองท่ีรัก
พระองคอยูเคียงขางเราเสมอ พระองคไมเคยทอดท้ิง
พระศาสนจักรของพระองคเลย”

โดยปกติพระสนัตะปาปาแตละพระองค  จะทรงมี
บุคลิกแตกตางกัน โดยเฉพาะสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ที่มีบุคลิกคอนขางเครงครัด แต 8 ป
ในฐานะผแูทนของพระคริสตเจาในโลกน้ี ทำใหพระองค
ดูสูงอายุข้ึนอยางเห็นไดชดั น้ำเสียงฝายกายท่ีแฝงใหเหน็
ถงึความออนลา แมกำลังฝายจิตใจจะยังเขมแข็งอยกูต็าม
และน่ันทำใหพระองคตระหนักดีวา โลกและพระ-
ศาสนจักรตองการผนูำ ทีมี่กำลงัวงัชาดีกวาพระองค...

จากน้ีไป พวกเรากต็องภาวนาดวยเชนกนั สำหรบั
การเลือกต้ังพระสันตะปาปา ในเดือนมีนาคม 2013 นี้
ฝากอนาคตของพระศาสนจักรไวกับพระจิตเจา เรา
จะทำเหมือนกับบรรดาอัครสาวก ที่ไดเคยทำมาแลว
ตลอดสองพันปทีผ่านมา คือ การต่ืนเฝาภาวนา เปนหน่ึง
เดียวกบัคณะอัครสาวก เพือ่การเลอืกต้ังพระสนัตะปาปา
องคใหมของพวกเรา

รายงานโดย มสิชัน่

กระแสเรียก
เขาบานเณรเล็กที่เมืองเคิกวูด รัฐมิสซูรี
นวกภาพ ทีน่วกสถานเมืองเตโซโต รฐัมิสซูรี
ปฏิญาณตนคร้ังแรก และในปเดียวกันนี้คุณพอ

เขาบานเณรใหญ เมืองโอโคโนโมวอ็ค รฐัวิสคอนซิน
ปฏญิาณตนตลอดชีวติ   รบัศีลบวชสังฆานุกรและ

พระสงฆ

การทำงาน
กันยายน 1949 รับหนาท่ีงานธรรมทูตในประเทศ

ไทย นบัเปนธรรมทตูของคณะพระมหาไถรนุทีส่องจาก
เมืองดีทรอยต

ค.ศ. 1949-1951 ทำงานอภิบาลท่ีวดัเล็ก ซอยนายเลิศ
กรุงเทพฯ

ค.ศ. 1951-1958 ทำงานอภบิาลท่ีวดัพระตรีเอกภาพ
ชางม่ิง สกลนคร

ค.ศ. 1958-1967 ทำงานอภิบาลท่ีวัดแมพระ
ลกูประคำ เวยีงคำ และวัดอืน่ๆ ทีห่นองคาย ชวยคณุพอ
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«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚° ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

20 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘»

·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 16  ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

‡ªî¥·≈–∂«“¬«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 6 ‡¡…“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß

®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààßª«ß™π ¥ß·À≈¡‚¢¥

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√ ’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 103.0 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀ—π ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ‰∑√∑¡ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ‚ππ·°â« ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—π‡ “√å∑’Ë 6 ‡¡…“¬π  ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  Àâ«¬‡´◊Õ¡„µâ ®.∫÷ß°“Ã

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠°— ª“√å ·∫√å‚∑π’ µ.≈”‡≈’¬ß Õ.°√–∫ÿ√’

®.√–πÕß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1834-0074)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ ®.ªíµµ“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 23 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ µ.®ª√

(ª“°®—Ëπ) Õ.°√–∫ÿ√’ ®.√–πÕß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕππ—°∫ÿ≠¡ßøÕ√åµ °≈ÿà¡ 3 (Õ¥’µ

¿√“¥“·≈–¬ÿ«π‘ ) ‡¢â“√à«¡∑”°‘®»√—∑∏“‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï

2013 µ“¡«—π ·≈– ∂“π∑’Ë¥—ßπ’È

1. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠√–¬Õß «—π∑’Ë 16-17 ¡’π“§¡

2013 ≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 13.00 π. ÀÕæ—°π—°‡√’¬π

2. ∑’Ë‡´πµåÀ≈ÿ¬ å∏√√¡ ∂“π ¥Õ¬ ÿ‡∑æ ‡™’¬ß„À¡à

«—π∑’Ë 30-31 ¡’π“§¡ 2013 √∂µŸâÕÕ°®“°´Õ¬

∑ÕßÀ≈àÕ ‡™â“«—π»ÿ°√å∑’Ë 29 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 08.00 π.

¬◊π¬—π‡¢â“√à«¡ß“π∑’Ë§ÿ≥»ÿ¿«‘∑ ™’√“ππ∑å ‚∑√.

08-1855-8723 À√◊Õ§ÿ≥Õπÿ √≥å Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√.

08-1627-8813

�����‡ªî¥ Õπ‡¢’¬π‚§√ß°“√  §≥–°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡

(Caritas Thailand) „π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥ Õπ‡¢’¬π‚§√ß°“√ àß·À≈àß∑ÿπ

‡æ◊ËÕæ—≤π“™ÿ¡™π«—¥§“∑Õ≈‘°·≈– —ß§¡‰∑¬ ‚¥¬∑’¡

«‘∑¬“°√∑’Ë¡’§«“¡™”π“≠  Õπ‡¢’¬π¥â«¬·∫∫øÕ√å¡®√‘ß

·≈–æ“ —¡º— ™’«‘µ·∫∫°‘ππÕπ∫π¥Õ¬„π§√—«‡√◊Õπ

™“«ª°“‡°Õ–≠Õ ®—¥√–À«à“ß«—π∑’Ë 23-24 ¡’π“§¡

2013 ∑’Ë™ÿ¡™π∫â“πæ–‡¥ä– (ª°“‡°Õ–≠Õ) Õ.·¡à Õ¥

®.µ“° ‡ ’¬§à“≈ß∑–‡∫’¬π (‡Õ° “√+∑’Ëæ—°+Õ“À“√)

∑à“π≈– 1,000 ∫“∑ (ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡‡ªìπºŸâÕÕ°§à“„™â®à“¬

‡¥‘π∑“ß‡¢â“Õ∫√¡‡Õß)  π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥‡Õ πæ√—µπå

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚∑√. 08-0609-7986 Õ’‡¡≈å a.nopparat@caritas

thailand.net ¿“¬„π«—π∑’Ë 15 ¡’π“§¡ 2013 √—∫

®”π«π®”°—¥

����� ‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç°“√‡¢’¬π

∫∑‡æ≈ß«—¥é ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ®—¥°“√Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ¥πµ√’µàÕ‡π◊ËÕß

9 ‡¥◊Õπ 9 ‡√◊ËÕß 9 «—¥ (999) (∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å —ª¥“Àå

 ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ„π™à«ß∫à“¬) ‚¥¬§√—È ß∑’Ë  2

®–®—¥∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ( “∑√)  „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31

¡’π“§¡ 2013 ‡«≈“ 13.30-17.00 π. æ∫°—∫

«‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠ §ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√ ·≈–  Õ.™≈—™π—¬

´◊ËÕ‡°’¬√µ‘¢®√ ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë        0-2681-

3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850 Õ’‡¡≈å :

bkksacredmusic@yahoo.com

�����æ√– ß¶å    ¿“¿‘∫“≈   ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–  «—π‡ “√å∑’Ë

13 ‡¡…“¬π 2013

‡«≈“ 15.00 π.           «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30-17.30 π.  ∫√√¬“¬æ‘‡»…

‡√◊ËÕß¢âÕ§” Õπ¢Õßæ√–»“ π®—°√ ‚Õ°“ §√∫ 20 ªï

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ‡Õ°√—µπå ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”

‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π.   æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1834-

0074)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀπÕß∑“¡  Õ.°—π∑√“√¡¬å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“  ß“¡«ß»å  Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ °.¡.48 (Õ“¢à“)

Õ.æ∫æ√– ®.µ“° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈  —πµ‘ ÿ¢ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥·≈–¢Õ‡™‘≠√à«¡µâÕπ√—∫æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

æÕ≈ ™“ß Õ‘π-π—¡ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”

ª√–‡∑»‰∑¬ «—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√âÕ¡‡ªî¥‡ °ÀÕ√–¶—ß„À¡à æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π √à«¡°—∫æ√– ¡≥∑Ÿµ

«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å (·≈–

√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“ ‚Õ°“  ÿ«√√≥ ¡‚¿™

æ√–§ÿ≥‡®â“  (50 ªï) ™’«‘µ ß¶å)

����� Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π

«—π©≈Õßæ√–‡¡µµ“ „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 ‡¡…“¬π

2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—π√—∫æ√–æ√√—°…“‚√§ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë

‡≈Õ·°´ªïô ‡√‘Ë¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 13.00 π.

„π«—π®—π∑√å∑’Ë 22 ‡¡…“¬π 2013

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß

Lectio Divina   §.». 2013 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—π»ÿ°√å∑’Ë 5 ‡¡…“¬π /

«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 æƒ…¿“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π /

«—π»ÿ°√å∑’Ë 12 °√°Æ“§¡ /  ‘ßÀ“§¡ ß¥ ·µà¡’‡¢â“‡ß’¬∫

¶√“«“ ∑’Ë≈“¥°√–∫—ß 22-25 / «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 °—π¬“¬π

/ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3 µÿ≈“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

/ «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ

≈à«ßÀπâ“ À√◊Õ Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√.

08-4105-8585

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 12 ª√–®”«—π∑’Ë 17-23 ¡’π“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ √à«¡°—∫
§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬  ¢Õ ‡™‘≠√à «¡æ‘∏’∫Ÿ ™ “

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√

ÕÕ°— µ‘π √™µ– ª√–∑ÿ¡µ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 27

‡¡…“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ‚§°ª√“ “∑

Õ.ª–§” ®.∫ÿ√’√—¡¬å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

�����‚§√ß°“√Õ∫√¡¶√“«“ ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥

(PMG) ª√–®”ªï 2013 √ÿàπ∑’Ë 5 ¢Õ‡™‘≠§√‘ µ™π

¶√“«“ ∑ÿ°Õ“™’æ ∑ÿ°Õß§å°√ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

∑’Ë‡¢â¡¢âπ ·≈–µàÕ‡π◊ËÕß¢Õß¶√“«“  (PMG) ªï 2013

√ÿàπ∑’Ë 5 Õ∫√¡ 5  —ª¥“Àå / «—π»ÿ°√å‡¬Áπ-«—πÕ“∑‘µ¬å‡∑’Ë¬ß

·≈–  5-7 / 19-21  ‡¡…“¬π 2013 §à“≈ß∑–‡∫’¬π

3,000 ∫“∑  ∂“π∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ («—¥æ√–·¡à

¡À“°“√ÿ≥¬å) ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

 ¡—§√‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ‘√‘√—°…å ‚∑√. 08-4613-1125

§ÿ≥Õ√«√√≥  ‚∑√. 08-5235-7778 §ÿ≥æÕ≈

»√’®—π∑√å ‚∑√. 08-1550-5333

�����»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘ ‡ªî¥

Õ∫√¡§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ ª√–®”ªï 2013 √–À«à“ß

«—π∑’Ë 19 ¡’π“§¡ - 25 ‡¡…“¬π 2013 À¡¥‡¢µ

√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

82 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-0443, 08-2335-

2112 ´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√. 08-1360-

8297 §ÿ≥π√‘»√“ ª√’‡ª√¡ (‚Õã) ‚∑√. 08-9911-

1482  ¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë www.thaicatechesis.

com/cc/  E-mail : nccthailand@gmail.com

����� —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“√à«¡°—∫§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

‡√’¬π‡™‘≠√à«¡‡ªìπ‡°’¬√µ‘„πæ‘∏’¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‚Õ°“ ∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√ÕÕ°— µ‘π

√™µ– ª√–∑ÿ¡µ√’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß

·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ∫.‚§°ª√“ “∑ Õ.ª–§”

®.∫ÿ√’√—¡¬å «—π‡ “√å∑’Ë 27 ‡¡…“¬π 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ( Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡°’Ë¬«°—∫‡ âπ∑“ß·≈–∑’Ëæ—° µ‘¥µàÕ∫√“‡¥Õ√å√™µ–

 ª√–∑ÿ¡µ√’ ‚∑√. 08-1746-5878 ·≈–§ÿ≥æàÕ

‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-9949-6556)

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥§√—Èß·√°æ√âÕ¡°—∫

§ÿ≥æàÕÕÕ°— µ‘π √™µ– ª√–∑ÿ¡µ√’ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ∫.‚§°ª√“ “∑

Õ.ª–§”  ®.∫ÿ√’√—¡¬å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 ‡¡…“¬π  2013

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 11.00 π.

����� §≥–Õÿ√å ÿ≈‘π®—¥ ç∫«™·√¡«“√é  ”À√—∫

À≠‘ß “«‚ ¥ Õ“¬ÿµ—Èß·µà 18-30 ªï∑’ËµâÕß°“√¡’‡«≈“¿“«π“

√◊ÈÕøóôπ™’«‘µ§√‘ µ™π·≈–§«“¡‡™◊ËÕÕ’°∑—ÈßµâÕß°“√

 —¡º— ™’«‘µπ—°∫«™ √–À«à“ß«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π ∂÷ß 6

æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“π´‘ ‡µÕ√å‚√ß‡√’¬π¡“·µ√å‡¥Õ’

«‘∑¬“≈—¬ ∂ππ‡æ≈‘π®‘µ °√ÿß‡∑æœ  π„®µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√å

æ«ß‡æ™√ Œ«¥»‘√‘ ‚∑√. 0-2254-9724-6, 08-9950-

4302 √—∫®”π«π®”°—¥

����� «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ §≥–»“ π»“ µ√å  “¢“

«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ ‡ ªî ¥ √— ∫ ¡— §√π— °»÷ °…“

„πªï°“√»÷°…“ 2556 µ—Èß·µà∫—¥π’È - 20 æƒ…¿“§¡

2556 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ 20 À¡Ÿà 6

∂.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110

‚∑√»—æ∑å 0-2429-0100-3  ‚∑√ “√ 0-2429-0819

E-mail : college@saengtham.ac.th  http://www.

saengtham.ac.th

����� §≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√§√Ÿ§” Õπ

»‘…¬å‡°à“œ ®–®—¥øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“œ §√—Èß∑’Ë 6

À—«¢âÕ ç®“√‘°· «ß∫ÿ≠‡ âπ∑“ß·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ∫ÿ≠√“»’

·Ààß Õß§Õπé „π«—π∑’Ë 23-25 æƒ…¿“§¡ 2013

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’ËÕ“®“√¬å∑—»π’¬å ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3 ‚∑√ “√

0-2429-0819  E-mail : christ.studies2000@

gmail.com ¥“«πå‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë   www.

saengtham.ac.th,  www. catholic.or.th,  www.

thaicatechesis.com

����� ©≈Õß∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’
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โดย เงาเทยีน
สวัสดีครับนองๆ เยาวชนท่ีรัก เราคงทราบขาวถึง

การสละตำแหนงขององคสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 กันแลวนะครับ ดวยพระชนมายุ 85
พรรษา และพระองคทรงอยใูนสมณสมัย 8 ป ดังน้ัน เสียง
เยาวชนฉบับน้ี และฉบับตอๆ ไป พีจ่ะขอนำสาสนของ
พระองคทานท่ีทรงเขียนใหกับเยาวชน ในโอกาสวัน
เยาวชนโลกครัง้ท่ี 28 ค.ศ. 2013 มาทยอยลงใหนองได
อานกันนะครับ ในเน้ือหาจดหมาย เราจะเห็นวาพระองค
ทรงหวงใยบรรดาเยาวชนเปนพิเศษ ทรงมองเห็นพลัง
ทีเ่ราเยาวชนสามารถเปนกำลังท่ีเขมแข็งในพระศาสนจักร
ตอไป

เยาวชนทีร่กั
ขอกลาวสวัสดีพวกเธอทุกคนดวยความรักและ

ดวยความช่ืนชมยินดี  พอมัน่ใจวาหลงัจากกลับจากการ
เฉลิมฉลองวันเยาวชนโลกท่ีมาดริด หลายคนในพวกเธอ
คงจะ “หยั่งรากลึกในพระคริสตเจา เสริมสรางข้ึน
ในพระองคและมีความเช่ืออยางม่ันคง” (เทียบ คส 2:7)
มากข้ึนยิ่งกวาเดิม ปนี้ ตามสังฆมณฑลตางๆ ของเรา

ทำการเฉลิมฉลองความช่ืนชมยินดีที่เราเปนคริสตชน
ภายใตหัวขอ “จงช่ืนชมในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา”
(ฟป 4:4) และเวลานี้ เรากำลังเตรียมตัวเฉลิมฉลอง
วันเยาวชนโลกซ่ึงจะมีข้ึนท่ีรีโอ เด จาเนโร ในเดือน
กรกฎาคม 2013

กอนอื่น พอขอเชิญพวกเธออีกคร้ังใหมีสวนรวม
ในเหตุการณสำคัญยิง่น้ี  รปูปนของพระครสิตเจาท่ีหนั
พระพักตรไปยังนครบราซิลคงจะเปนสัญลักษณได
อยางชัดเจนสำหรับเรา  พระหัตถที่กางออกของพระ-
คริสตเจาเปนเครื่องหมายแหงความพรอมของพระองค
ทีจ่ะโอบกอดทุกคนท่ีเขามาหาพระองค  และดวงพระทัย
ที่แสดงใหเห็นถึงความรักอันเปยมลนของพระองคตอ
ทกุคนและตอพวกเธอแตละคน  ขอใหพวกเธอจงเขาไป
หาพระองคเถิด!  จงไปสัมผัสกับประสบการณนี้
พรอมกับเพื่อนเยาวชนอ่ืนๆ ที่มุงหนาเดินทางสูรีโอ
ในงานวันเยาวชนโลกคร้ังถดัไป  จงรบัความรักของพระ-
ครสิตเจา แลวเธอจะกลายเปนประจักษพยานทีโ่ลกกำลงั
กระหายหาอยางย่ิง

พอขอเชิญชวนพวกเธอเตรียมตัวสูวันเยาวชนโลก
ที่รีโอ เด จาเนโร โดยรำพึงไตรตรองหัวขอของการ
ประชมุ “จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา”
นี่เปนพระบัญชางานธรรมทูตย่ิงใหญที่พระคริสตเจา
ทรงมอบใหไวกบัพระศาสนจกัรทัง้มวล และมาถึงวนัน้ี
ซ่ึงลวงเลยมา 2 พนัปแลว พระบญัชาน้ีกย็งัคงเปนเรือ่ง
เรงดวนเชนเดิม  พระบัญชาดังกลาวควรที่จะตองเปน

พระสรุเสยีงทีท่รงพลงัอยใูนหวัใจของพวกเธอ  ปแหง
การเตรียมตัวเพือ่การชมุนุมกันท่ีรโีอ เด จาเนโร ซ่ึงตรง
กบั ปแหงความเช่ือ ทีเ่ริม่ตนดวยการประชุมสมัชชาของ
พระสังฆราชหัวขอ “การประกาศขาวดีแบบใหมเพ่ือ
การถายทอดความเช่ือของคริสตชน”  พอสุขใจมากท่ี
พวกเธอตางก็มีสวนรวมในงานธรรมทูตซ่ึงเปนงานของ
พระศาสนจักรสากลเชนเดียวกัน  การทำใหผูคนรูจัก
พระคริสตเจาเปนของขวัญล้ำคามากท่ีสุดท่ีพวกเธอ
สามารถจะนำไปมอบใหกบัผอูืน่

นองๆ เยาวชน ครบั “จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมา
เปนศิษยของเรา” (เทียบ มธ 28:19) ดวยการเปนพยาน
ชวีติแหงความเช่ือแกกนัและกัน...พบกนัใหม

การเฉลมิฉลอง 36 ป งานเยาวชนคาทอลกิไทย
“ ส่ิง ท่ี เราอยากเห็นเยาวชนคาทอลิกไทยเปน
ในวนัน้ี.......”
“สมัครสมาน สามัคคี มีพลัง” (Atthaphon
Tipakornrojanakit)
Protagonism : เยาวชนเปนผูลงมือกระทำไมใช
เปาหมาย ดังน้ัน งานเยาวชนจึงเปนของเยาวชน
ทำโดยเยาวชน และเพื่อเยาวชน
Priority : เยาวชน คือคนสำคัญในงานอภบิาล
Preference : งานเยาวชน คืองานท่ีเราเลือก และ
ทมุเท (Pedro Surin Dbcs)
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สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
ประตแูหงความเชือ่ของพระศาสนจักร...

เรายังภาวนาเพ่ือกันและกัน

  คุณพอที่เปนประธาน
ใ น มิ ส ซ า ต อ น เ ช า วั น
พฤหสับดีที ่ 28 กมุภาพันธ
2013 เกร่ินนำกอนเขา

มิสซาวา “วันนี้เปนวันสุดทายที่เราจะเอยพระนามสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต  ที ่ 16 ในมิสซา...” เม่ือคำนัน้จบลง ภาพหลายๆ ภาพซอนทบัเขามา
ในมโนสำนึกของผม  ตลอดเวลา 7-8 ปในสมณสมัยของพระองค เราไดเอย
พระนามของพระองคขณะประกอบพิธีบชูามิสซา ผมคิดวาในชีวติคริสตชน จะมี
ส่ิงใดมีคุณคาเทากับบูชามิสซา

วันน้ันผมถือหนังสือติดมาดวย เผื่อหลังมิสซาจะไดรำพึงตออีกสักหนอย
ผมเลอืกหนงัสือชือ่ “I believe in One God” (ขาพเจาเช่ือในพระเจาหน่ึงเดียว)
หนาปกเปนรูปสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ถือไมกางเขนไวในมือ
ดวงตาเพงมองท่ียอดกางเขนน้ัน บนยอดกางเขนมีพระเยซูเจาทรงถูกตรึง
สายตาของพระองคจองมองดวยความมุงม่ันเด็ดเด่ียว แตแฝงไปดวยแววตา
ศรัทธาออนโยน เราพบภาพแบบน้ีมากมายในส่ือตางๆ ภาพเหลาน้ันลวนแลวแต
สะทอนใหเห็นถึงบุคลิกของพระองค บางทีเรามองเขาไปถึงขางในชีวิตของ
พระองคทานดวย

ความเช่ือที่พาพระองคมาถึงวันสุดทายแหงการทำหนาท่ีหัวหนาอัครสาวก
เยี่ยงเปโตร หนาท่ียังดำเนินตอไปในฐานะใดก็ตาม หรือการเรียกขานพระนาม
ตำแหนงแหลงท่ีพักอาศัย การอารักขา อุปกรณหรือสัญลักษณภายนอก สี
อาภรณ ชุด รองเทา การดูแลรักษาความปลอดภัย จะโดยตำแหนงใด หรือ
องคประกอบภายนอกเปนเชนไร หนาท่ีที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
กระทำเสมอไมเคยเปล่ียนแปลงคือ หนาท่ีแหงความเปนคริสตชน พระองค
ทรงสวดภาวนา ถวายบูชามิสซา ทำความรูจักกับส่ิงท่ีตนเองเชื่อใหมากข้ึน
จากการอาน การศึกษาเพ่ิมเติม การสอน และงานนิพนธ ไมมีเหตุผลอื่น
นอกจากเพ่ิมพูนความเช่ือในพระเปนเจาและรักเพื่อนพี่นอง ใหเครงครัดมาก
แคไหนก็ใหอภัยมากเทาน้ัน ใหมีความผิดซ้ำแลวซ้ำเลา ก็ยังมองผูอ่ืนในแงดี
ไมนิยมการใสราย อาฆาต หรือสุมไฟแหงมายาคติ สงเสริมการคืนดี มิตรภาพ
ภราดรภาพ และสันติสุข แมเหนือ่ยยากในทุกหวงเวลาก็ยางกาวตอไป เพราะรวูา
ทีใ่ดก็ตามท่ีเพยีงดำเนินไป สันติสุขก็จะถูกสรางและสานตอ รอยยิม้และความสุข
กจ็ะถมทับทวี ถาใครบอกวาทำดชีางยากเย็นแสนเข็ญ เปนครสิตชนแสนลำบาก
เราจะหาแบบอยางท่ีไหนถาไมใชจากชีวติของพระองค ผมคดิวาถาใครย่ิงบอกวา
รักพระองคมากแคไหน เขาย่ิงจำเปนตองปรับชีวิตใหเปนแบบพระองคทาน
แคนั้น

ในชวงสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ประกาศสละตำแหนง
และใชชวงเวลาหลังจากน้ันอีกประมาณ 17 วัน ผมรูสึกโชคดีที่มีโอกาส
ใชชีวิตอยูในประเทศท่ีประชากรสวนใหญนับถือคาทอลิก และยังอยู
ทามกลางบรรดาผูนำของประเทศตางๆ ในเอเชีย ที่มาศึกษาหาความรู
รวมกันท่ีนี่ในหลักสูตรผูนำแหงการอภิบาลถึง 3 เดือน เราจึงพบขอมูลได
ไมยากทัง้ขอมลูในส่ือ และขอมลูจากตัวบคุคล ในชวงทีผ่านมาน้ีเหมอืนโลก
รวมสายตาไปท่ีสมเด็จพระสนัตะปาปา หรอืในความหมายท่ีกวางไปกวาน้ัน
คาทอลกิทัว่โลกถกูจบัตามอง ซ่ึงผมเชือ่วาเปนชวงเวลาท่ีดีและนาสนใจ

   ซิสเตอรชาวเวียดนามท่ีนั่งทานขาวโตะเดียวกับผมหลังมิสซาเชาวันน้ัน
เลาใหผมฟงวา เขารูสึกอาลัยรักสมเด็จพระสันตะปาปาเหมือนกัน เพราะ
ตอนอยทูีเ่วยีดนาม หลงัมิสซา ทีค่ณะมักจะสวดเพือ่พระองคทาน และซิสเตอร
ตองสอนคำสอน จะพูดใหบรรดาเยาวชนฟงเร่ืองของพระองค และท่ีสำคัญ

กจ็ะทำเชนเดียวกับท่ีคณะทำ คือสวดใหผนูำของเรา คุณพออนิเดียท่ีนัง่รวมโตะ
เลาวาท่ีประเทศของเขามีการปลอยขาวออกมาเปนระยะๆ วาพระสันตะปาปา
จะเสด็จมาเยือนตอนน้ันทุกคนแคไดยินก็ปลาบปล้ืมและรอคอย แตมันคง
เปนไปไมไดแลว ผมเชือ่วาแทบจะทุกโตะในม้ืออาหารเชาน้ี ทกุๆ คนคงสนทนา
กนัถงึเรือ่งพระสนัตะปาปา

ถาใครสงสัยและคิดวาในสมณสมัยแหงการปกครองพระศาสนจักรของ
พระองคจะถูกคกุคามทางความเช่ือดวยปญหามากมายรอยแปด ผมขอใชคำตอบ
ของพระคารดินัลโดแลน แหงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ทานตอบส่ือมวลชนวา
“ปญหาวิกฤติตางๆ ที่เกิดข้ึนในโลก ก็เกิดข้ึนในพระศาสนจักรดวย เพราะ
พระศาสนจักรอยูในโลกและรวมเดินทางไปกับโลกใบนี้” ทุกยุคสมัยมีปญหา
ไมยิ่งหยอนไปกวากัน ส่ืออาจจะชวยปลุกและกระพือกระแสใหรูสึกเลวราย
มากกวาใหรูสึกวาทุกอยางมีทางออก แตความนาท่ึงคือพระสันตะปาปาผูนำ
ของพระศาสนจักรยังยืนหยัดและพระศาสนจักรยังกาวเดินและต้ังม่ัน
พระศาสนจักรตองการคำภาวนาจากคริสตชน ยงัตองการความนอบนอมเช่ือฟง
จากบรรดาลูกๆ ยังตองการใหผูนำของเขาทุกช้ันทุกฐานันดร มีความเช่ือ
ความศรัทธา ประพฤติตนเปนผูอภิบาลท่ีดี ยุคสมัยสรางความเจริญใหกับโลก
แตยคุสมยักส็รางหลุมพรางแหงความหายนะไวเชนกนั

ผมเช่ือมัน่เหลอืเกนิวา ใครก็ตามท่ีจะข้ึนมาดำรงตำแหนงแทนพระองคทาน
ยังคงพบเจอกับเรื่องดุจเดียวกัน ไมใชทุกปญหาจะถูกสะสางและแกสำเร็จ
ไดงาย แตผมคิดวาสมเด็จพระสันตะปาปาองคใหมจะยังคงสวมทับทุกอยาง
ที่ตำแหนงพระสันตะปาปาตองเปนและตองทำ เหนือการคาดการณทั้งส้ิน
วาใครจะเปนพระสนัตะปาปาองคตอไป ส่ิงท่ีแมนยำทีสุ่ดก็คือ พระสนัตะปาปา
องคถัดไป คือผูแทนของพระคริสตเจาบนโลกน้ี และทานคือหัวหนาอัครสาวก
ผนูำทีเ่ราตองรวมมือและสวดภาวนาเพ่ือพระองคทานทุกวนั

แมคุณพอที่เปนประธานมิสซาในวันนี้จะกลาวกับเราวา วันนี้เราจะเอย
พระนามสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ในมิสซาเปนวันสุดทาย แต
ในทุกมิสซาเรายังภาวนาใหพระสันตะปาปาอยูเชนเดิม นั่นเปนหนาท่ีของเรา
ครสิตชน เพราะท่ีสุดแลว องคสมเด็จพระสนัตะปาปาเอง คือประตูอกีบานหน่ึง
ที่เปดไปสูความเช่ือของคริสตชน ความเช่ือจากชีวิตของทานเอง เหมือนตลอด
ระยะเวลา 7 ป 10 เดือน 9 วัน ที่องคสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ไดเปดชวงชีวติในหวงเวลาเหลาน้ัน เพือ่เราไดเหน็ความเช่ือ และเขาไปมีสวนรวม
ในความเช่ือนัน้ ดวยความเชือ่ดจุเดียวกนั เพราะมนัทำใหเราพบวา ความเช่ือน่ีเอง
ทีย่งัค้ำยนัโลกใบน้ีใหดำรงอย ูและค้ำจนุการอยรูวมกันดวยความหวังในทุกหวง
เวลาของชีวติ

บรรณาธิการบริหาร
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çª√–™ÿ¡é «—π∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 §≥–°√√¡°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ

‡Õ°¿“æ§√‘ µ —¡æ—π∏å ®—¥ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë 1/2013   ‚¥¬ »®.¥√.√ÿàß  ‡√‘ß —πµ‘ÏÕ“®‘≥

§ÿ≥æàÕ‡ πÕ  ¥”‡π‘π ¥«° ‡æ◊ËÕ √ÿª°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“

‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™π ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡°√“§¡ 2013 ∑“ß§≥–°√√¡°“√œ

‰¥â¡Õ∫‡ß‘π∑’Ë‰¥â®“°∂ÿß∂«“¬

®”π«π 53,191.50 ∫“∑

·¥à µ√’§√‘ µ™π‰∑¬‡æ◊ËÕ

π”‰ª™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

ç‡ «π“é °√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑» ®—¥‡ «π“√–À«à“ß»“ π“ ‡√◊ËÕß ç∫∑∫“∑

¢Õß»“ π“„π°“√ √â“ß —πµ‘¿“æé «—π∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

1-3 °√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑» ‚¥¬π“¬°ƒ…Æ“ §ß§–®—π∑√å √ÕßÕ∏‘∫¥’

°√¡°“√»“ π“ π“¬ª√–™“  Àÿµ“πÿ«—µ√ √Õßª√–∏“π ∂“∫—π¬ÿ«‚æ∏‘™π §ÿ≥æàÕ

 ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâ™à«¬æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ √».¥√.‚§∑¡  Õ“√’¬“  ∂“∫—π ‘∑∏‘

¡πÿ…¬™π·≈– —πµ‘»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ¿“§∫à“¬¡’°“√‡ «π“°≈ÿà¡¬àÕ¬ ·≈–

π”‡ πÕ°“√‡ «π“   ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 60 ∑à“π §“∑Õ≈‘° 15 ∑à“π π”‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–¬Ÿ√

æß…åæ‘» §≥–∏‘¥“·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å 2 ∑à“π §≥–‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√  3 ∑à“π

§≥–‚ø‚§≈“‡√ 3 ∑à“π  Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  5 ∑à“π  à«π°≈“ß 1 ∑à“π

ç√à«¡¬‘π¥’é ¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ¿√“¥“∫—≠™“ · ßÀ‘√—≠ Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ ¿√“¥“

Õ“®‘≥ ‡µàßµ√–°Ÿ≈ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬ ·≈– ¥√.°‘µµ‘ ‚æ∏‘°‘µµ‘

§≥∫¥’ ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ √à«¡· ¥ß

§«“¡¬‘π¥’°—∫§≥–§√Ÿ‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑

À≈—° Ÿµ√°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√Õß§å°√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ (MMOD)

„πæ‘∏’√—∫ª√‘≠≠“∫—µ√¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ ∑’Ë»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï

ç·∫àßªíπé §≥–Õ“ “ ¡—§√§“∑Õ≈‘° ß‡§√“–Àå (Õ“ “‚§‡ÕÕ√å) «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

 “¡æ√“π π§√ª∞¡ ·≈–‚§‡ÕÕ√å√’‰´‡§‘≈ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ™“«·æ√°πâÕ¬

®‘µµ“∏‘°“√ ·≈–§ÿ≥«‘¡≈ °‘®∫”√ÿß ª√–∏“π √à«¡¥â«¬§≥–ºŸâ¡’πÈ”„® §≥–

§ÿ≥ª√–æ—π∏å Õ“√’πÿ°Ÿ≈ ·≈–‡æ◊ËÕπ√à«¡√ÿàπ ºŸâ∫√‘®“§ (‡æ◊ËÕπ‚§‡ÕÕ√å) ‰ª®—¥°‘®°√√¡

 àß§«“¡ ÿ¢„π‚Õ°“ §√‘ µå¡“ ·≈–ªï„À¡à ·≈–ªî¥‚§√ß°“√√≥√ß§å ç‡ ◊ÈÕºâ“§ÿ≥

‡æ‘Ë¡§ÿ≥§à“¥â«¬°“√·∫àßªíπé ∑’Ë∫â“π°‘Ë« –·«° (æ√ «√√§å) ·≈–∫â“π‡Œ“–„À¡à

Õ.·¡à·®à¡ ®.‡™’¬ß„À¡à ‰¥âπ”¢Õß‡≈àπ µÿä°µ“ ºâ“Àà¡ ‡ ◊ÈÕºâ“ ®—°√¬“π·≈–Õ◊ËπÊ

‰ª¡Õ∫„Àâª√–™“™π·≈–‡¥Á°Ê ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13-18 ¡°√“§¡ 2013
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·¥àπ—°· «ß∫ÿ≠
·Ààß®‘µ«‘≠≠“≥

©≈Õß 25 ªï§≥–°√√¡°“√œ
‡æ◊ËÕºŸâÕæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ

ªí≠À“·√ßß“πÕæ¬æ‡ªìπªí≠À“„À≠à¢Õß

ª√–‡∑»µ—Èß·µàÕ¥’µ®πªí®®ÿ∫—π ¿“æ¢Õß°≈ÿà¡

·√ßß“π®“°µà“ß®—ßÀ«—¥  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¢à“«°“√Õ”≈“µ”·Àπàßæ√– —πµ–ª“ª“ πÕ°®“°®– √â“ß§«“¡µ◊Ëπµ–≈÷ß

©ßπ π‡∑àÀå„Àâ°—∫‡√“§√‘ µ™π·≈â« ∑—Ë«‚≈°°Á®—∫®âÕß·≈–ª√“√∂π“®–∑”§«“¡‡¢â“„®

°—∫‡√◊ËÕß√“«‡À≈à“π’È„Àâ¡“°¢÷Èπ ·πàπÕπ∞“π§‘¥·µà≈–§π¬àÕ¡π”¡“´÷Ëß°“√

· «ßÀ“§”µÕ∫π—Èπ

™à«ß —ÈπÊ °àÕπ°“√Õ”≈“®“°µ”·Àπàß  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå

∑’Ë 16 ∑√ß®—¥°“√°—∫∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑—Èßß“π à«πæ√–Õß§å ·≈–„π¿“√–∑’ËµâÕß

 —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ§π Õß§å°√  —ß§¡ Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥√Õ∫§Õ∫ ∑ÿ°Õ¬à“ß´÷Ëß¥Ÿ‡À¡◊Õπ

§√—Èß ÿ¥∑â“¬∑’Ëæ√–Õß§å®–∑√ß°√–∑”„Àâ∞“π–æ√– —πµ–ª“ª“§àÕ¬Ê ºà“π‰ª

Õ¬à“ßπà“ π„® ‚≈°‡À¡◊Õπ∂Ÿ°À¬ÿ¥‰«â„Àâ¡Õß§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«∑—Èß ‘Èπ ®π¡“∂÷ß

«‘π“∑’ ÿ¥∑â“¬ Àâ«ß‡«≈“∑’Ëª√–µŸÀâÕß∫√√∑¡∂Ÿ°ªî¥ ∑À“√ «‘ æ—°™à«ß‡«≈“

®π°«à“º≈°“√‡≈◊Õ°æ√– —πµ–ª“ª“Õß§å„À¡à®– ‘Èπ ÿ¥ ·≈–æ√–Õß§å‡ ¥Á®¢÷Èπ

‡Œ≈‘§Õª‡µÕ√å¡àÿß‰ª¬—ßæ√–√“™«—ßƒ¥Ÿ√âÕπ°— ·µ≈ °—π¥Õ≈‚ø

§”¢Õ∫§ÿ≥·≈–§”√—° Õ“®¥ŸπâÕ¬‰ª ∂â“‡√“‰¡à°√–∑”Õ¬à“ß∑’Ëæ√–Õß§å∑√ß°√–∑”

ç√—°æ√–»“ π®—°√ Õ¬Ÿà¢â“ßæ√–»“ π®—°√ ·∫°°“ß‡¢π·Ààß§«“¡¬“°≈”∫“°

„π∑ÿ°«—π¢Õß™’«‘µ ¬Õ¡√—∫§«“¡‡®Á∫ª«¥∑—Èß∑’Ëµπ‡Õß‰¡à‰¥â √â“ß¢÷Èπ ∫π∫à“¢Õß

ºŸâÕ¿‘∫“≈®–¡’Õ–‰√¥’‰ª°«à“≈Ÿ°·°–πâÕ¬ºŸâÀ≈ß∑“ß ·≈–·¡â„π‚¡ß¬“¡∑’Ë· ß

·Ààß™’«‘µ√‘∫À√’Ë≈ß æ√–Õß§å¬—ß°â“«‡¥‘πµàÕ‰ªÕ¬à“ßπ—°· «ß∫ÿ≠·Ààß®‘µ«‘≠≠“≥

‡æ◊ËÕ‡¥‘π∑“ß‰ªæ∫°—∫æ√–‡ªìπ‡®â“Õ¬à“ß ß∫é

æ«°‡√“¢Õ∫§ÿ≥ æ«°‡√“√—°§ÿ≥ æ«°‡√“®–¬÷¥§ÿ≥‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß™’«‘µ

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ∫√√¥“π—°»÷°…“∑’Ë‡ªìπæ√– ß¶å π—°∫«™™“«‰∑¬

„π°√ÿß‚√¡ √à«¡øíß‚Õ«“∑ ÿ¥∑â“¬¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

«—πæÿ∏∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ≥ ≈“πÀπâ“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ π§√√—∞

«“µ‘°—π ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ™“√å≈ å     ‚°·µπ∑å
 ß¶å§≥–æ√–¡À“‰∂à

§ÿ≥æàÕ™“√å≈ å ‡ÕÁ¥‡«‘√å¥

‚°·µπ∑å   ß¶å§≥–æ√–¡À“‰∂à

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ «—¬ 97 ªï

¡√≥¿“æ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  24

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ‡«≈“

17.40 π. ‚¥¬¡’æ‘∏’ «¥

¿ “ « π “ Õÿ ∑‘ » · ¥à §ÿ ≥ æà Õ

«—πÕ—ß§“√∑’Ë  26 ∂÷ß«—π

æƒÀ— ∫¥’∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2013 ‡«≈“ 19.00 π.

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

¢â“æ‡®â“‡™◊ËÕ∂÷ßæ√–»“ π®—°√ »—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  “°≈
·≈– ◊∫‡π◊ËÕß®“°Õ—§√ “«°

ª√–‚¬§ ”§—≠„π¢âÕ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§“∑Õ≈‘° ∑’Ë∫Õ°∂÷ß°“√√«¡µ—«¢Õß‡√“

∫√√¥“π—°»÷°…“∑’Ë‡ªìπæ√– ß¶å π—°∫«™™“«‰∑¬ ‰¥â¡“√«¡µ—«°—π«—ππ’È°Á§◊Õ

ç¢â“æ‡®â“‡™◊ËÕ∂÷ßæ√–»“ π®—°√ ∑’Ë ◊∫‡π◊ËÕß®“°Õ—§√ “«°...é ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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