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นี่เปนคำตอบสุดทายที่ผูรอคอยมากวาหนึ่งเดือน!
เม่ือโฆษกวาติกัน คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดี ได

ประกาศวา การเลือกต้ังพระสันตะปาปาจะเปน
วนัองัคารท่ี 12 มีนาคม ค.ศ. 2013   ถอืวาความคาดหวัง
และวันเวลาใกลเขามาทุกทีๆ

ต้ังแตประตูโบสถซิสตินปด  และเปดอีกครั้ง
พระสันตะปาปา ไดออกมาประกาศและพระองคทรง
ปรากฏพระองคและมีพระดำรัสเปนคร้ังแรกท่ีพระ-
บัญชร  เวลา 19.07 น. ของวันท่ี 13 มีนาคม 2013
ตรงกับเวลา 01.00 น. ของวันท่ี 14 มีนาคม 2013 ตาม
เวลาในประเทศไทย

เวลาประมาณ 20.12 น. พระสันตะปาปาทรงมี
พระดำรสัเปนครัง้แรก พระองคทรงเชญิชวนทกุคน ให
สงบน่ิง และสวดภาวนาเพ่ือสมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16  พระองคตรัสวา “พอจะสวด
ใหพวกทาน และขอพวกทานสวดใหพอ” แลวพระองค
ทรงโนมพระเศียรลง นำสวดบทขาแตพระบดิา  วนัทา
มารีย และพระสิริรุงโรจน  จากน้ันทรงอวยพร “Urbi
et Orbi” แดกรงุโรมและแดโลกเปนครัง้แรก

พระคารดินัลทั้งส้ิน 203 องค ผูมีสิทธ์ิเลือกต้ัง
พระสันตะปาปาคืออายุไมเกิน 80 ป มีจำนวน 117  องค
แตผทูีไ่มไดเขารวมดวย 2 องค ดังน้ัน พระคารดินลัทีมี่
สิทธ์ิเลือกต้ังคร้ังน้ีมี 115 องค ซึ่งเปนจำนวนตัวเลข
เทากับเม่ือเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16  ค.ศ. 2005

ผทูีไ่ดรบัคะแนนเสียง 2 ใน 3 + 1 ครัง้น้ีคือ 77 เสียง
คือผูที่จะไดรับเลือกเปนพระสันตะปาปา

ส่ิงท่ีคาดหวงัตอมาคอื วนัประกาศวา พระคารดินลั
ทานใด จะไดรบัเลือกต้ังเปนพระสันตะปาปาองคที ่266

การเลือกต้ังพระสันตะปาปาในกระแสความคิด
และของโลกกน็ำเสนอขาวกนัอยางตอเนือ่ง แงมุมตางๆ
ใครจะเปน และพูดถึงความเหมาะสม ความนาจะเปน
กเ็ปนเรือ่งธรรมดาของผคูนท่ีสนใจ

บางคนถงึขนาดปกหมดุลงไปเลยวา คนนัน้คนนี้
สำหรับคริสตชนคาทอลิกแลว สำนึกท่ีเราทุกคน

มี คือแผนการของพระเจา พระประสงคของพระองค
ลวนล้ำลึกและแตกตางจากมนุษย  และแมแตของมนุษย
เอง กย็งัไมเหมือนกนั ส่ิงท่ีเรามนุษยกระทำคือ พยายาม
แสวงหาน้ำพระทัยหรอืพระประสงคของพระเปนเจา

พระเจาทรงเลือกอคัรสาวกจากคนท่ีธรรมดา อาชีพ
ประมง  เลือกนักบุญเปโตร ผูที่จะปฏิเสธพระองคถึง
3 คร้ัง  เลือกนักบุญเปาโล  ทั้งท่ีทานคือผูตอตาน
เบียดเบียนครสิตชน  เลอืกยดูาส ผทูีท่รยศ ฯลฯ

บุคคลท่ีพระเจาทรงประสงคอาจจะไมใชคนท่ีดี
ทีสุ่ด เกงท่ีสุด มีความรคูวามสามารถดานโลก และไมใช
ตองมาจากทวีปยุโรป แตจากทวีปใด ประเทศใดก็แลว
แตพระประสงค

ส่ิงท่ีมนุษยเห็นแคภายนอก แตพระเจาทรงเห็นถึง
ภายในจิตใจของแตละคน  ส่ิงท่ีมนุษยถอืวาเหมาะ เกง
ยิง่ใหญสำหรบัโลก สำหรบัพระเปนเจา อาจจะเปนส่ิงท่ี
ไรคา ไมมีประโยชน  ความฉลาดปราดเปร่ืองของโลก
จะเปรียบอะไรไดกับความย่ิงใหญของพระเจา และ
สรรพสิง่ท่ีทรงสราง และความล้ำลึกขององคพระเจา

ส่ิงท่ีครสิตชนเราควรทำคือสวดภาวนา  ขอพระเปนเจา

ทรงนำใหผเูลอืก ไดเลอืกบคุคลท่ีจะเปนพระสันตะปาปา
เปนผูที่จะปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา ผูที่จะ
เขาใจ ผูที่พรอมจะรับใชพระองค รับใชเพื่อนพี่นอง
ทัง้หลาย

 เม่ือศึกษาประวัติศาสตรที่ผานมากวา  2000  ป
พระสันตะปาปา 265 องค  วธีิการเลือกพระสันตะปาปา
ไดพฒันาใหมีระบบอยางท่ีเปนอยใูนปจจุบนั

พระเจาทรงเปนผกูระทำการ มนุษยเปนเพยีงผรูบัใช
ที่ ต่ำตอย สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
เปรียบพระองคเหมือน “คนงานต่ำตอยในสวนองนุของ
พระเจา”

พระเปนเจาทรงใหมนุษยเองไดมีสวนรวมใน
แผนการของพระเจา เปนท้ังเกียรติยิ่งใหญที่พระองค
ประทานใหแกมนุษยชาติ และเพือ่ความรอดของมนษุย
แตละคนดวย

ทัง้นีเ้พือ่ใหมนุษยเขาใจความจริงท่ีพระองคตรัสไว
เม่ือทรงต้ังอคัรสาวก และพระศาสนจักรวา “บนศิลาน้ี
เราจะต้ังพระศาสนจักรของเรา และอำนาจและความช่ัว (อานตอหนา 6)

“เรามพีระสันตะปาปาแลว!” (ตอจากหนา 4)

ทัง้หลาย จะไมมีวนัชนะพระศาสนจักรได”
สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส ที ่1 ทรงมีตำแหนง

ในองคการบริหารพระศาสนจักรสวนกลาง (Roman
Curia) ดังน้ี
    -  สมณกระทรวงพิธีกรรม และศีลศักด์ิสิทธ์ิ 
(Congregation for the Divine Worship and the
Discipline of the Sacraments)
    -  สมณกระทรวงสถาบันนักพรตและองคการ
แพรธรรม  (The Congregation for Institutes of
Consecrated Life and for Societies of Apostolic Life) 
และ
    -  สมณสภาเพือ่ครอบครวั  (Pontifical Council for
the Family)

พระสนัตะปาปาแตละองค ไดลงพระนามแลวระบุ
ตำแหนงของพระองค “ผูรับใชแหงผูรับใชทั้งหลาย
ของพระเจา” (Servant of Servants of God)
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บ.สันติสุข
www.salit.org

“เรามพีระสันตะปาปาแลว!” (ตอจากหนา 5)

(อานตอหนา 7)

เรามีพระสันตะปาปาแลว
“พระเจาไมทรงคิดอยางมนุษยคิด”
อกีคร้ังหน่ึงท่ีคำพดูน้ีเปนจรงิอยางเปนรปูธรรม
ในขณะท่ีทกุสำนกัขาวพากันชีน้ำ
มีตัวเต็งท่ีเหน็วานาจะเปนพระสนัตะปาปาองคตอไป
ไมพอยงัเร่ิมนำประวัตินำรปูวัยเด็กวยัหนมุวัยผใูหญตีแผ
เหมือนจะม่ันใจเหลือเกินวาไมผิดโผแนนอน
ทั้งคาดคะเนท้ังวิเคราะหเจาะลึกท้ังกดดัน
อยากจะใหบคุคลท่ีชืน่ชอบไดเปนประมุขสูงสุด
เปนบุญเปนลาภเปนเกียรติเปนชื่อเสียง
บนัทึกเปนประวัติศาสตรใหรนุลูกรนุหลานภาคภูมิใจ
แตแลวบุคคลท่ีมนุษยมองขามพระเจาทรงเลือกสรร
เพราะถึงอยางไรก็เปนพระศาสนจักรของพระองค
จงึทรงสามารถเลือกบุคคลท่ีพระองคทรงประสงค
แลวมอบหมายใหดูแลปกครองประชากรของพระองค
เหมาะกับยุคทันสมัยเหมาะกบัสถานการณ
โดยมีพระองคทรงอยูเบ้ืองหนาเบ้ืองหลังเบ้ืองบนเบ้ืองลาง
พรอมจะตอยอดพรอมเสริมพรอมเติมเต็มใหตลอดมา
ถงึมนุษยจะไมคดิอยางพระองคทรงคิด
แตทรงคิดไดกวางไกลคิดไดครบถวนคิดไดครบองคกวา
สามารถนำพระศาสนจักรตลอดรอดฝงมากวาสองพันป...

กระนัน้กดี็
โลกยงัไมทนัหายตะลึงกบัการลาจากตำแหนงของพระสนัตะปาปา
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมเคยปรากฏมากกวาหกรอยป
โลกก็ตองตะลึงอีกคร้ังเม่ือควันขาวพงุพวยออกมาจากปลองไฟ
ประกาศยืนยันใหรูวาเลือกพระสันตะปาปาองคใหมไดแลว
เปนผูมาจากแดนไกลผูไมปรากฏอยูในรายช่ือคาดเดา
พระนามท่ีเลือกก็ไมเคยมีมากอนไมซ้ำแบบใคร
เหมือนจะบอกเปนนัยถึงการเปนประมุขท่ีแตกตางไป
ทันกับยุคกับสมัยท่ีการเปล่ียนแปลงเปนวาระประจำวัน
สอดคลองกบัชวีติกลมกลืนกบันิสัยใจคอท่ีมาท่ีไป
เม่ือพระคารดินัลอาวุโสกวาหมดออกมาประกาศกองโลก
“เรามีพระสนัตะปาปาแลว...
พระองคทรงพระนามวาฟรงัซิสท่ีหนึง่...”
ขานรับดวยเสียงกกึกองของผคูนท่ีรวมตัวกนัอยใูนลานพระวิหาร
กอนทีม่านสีแดงสดบนเฉลียงถกูแหวกออกมาชาๆ
ตามดวยบุรษุสูงใหญในชุดสีขาวกาวออกมายืนสงา
โบกมือทักทายทุกคนดวยทาทีพอผูใจดี
“ขอบคุณพวกทานทุกคนท่ีใหการตอนรบั...”
เหมือนดีใจท่ีพบกันพรอมฝากเน้ือฝากตัว
“บรรดาพระคารดินัลที่ทำหนาท่ีเลือกพระสันตะปาปา
ไดเลือกขาพเจาผูมาจากแดนไกลและกำลังยืนอยูนี่...”
ทาทีผอนคลายเปนกันเองเสียงพูดนุมนวลรอยยิ้มจริงใจ
“กอนท่ีจะอวยพรพวกทาน
ขาพเจาขอใหทานทุกคนอวยพรใหขาพเจาดวย...”
สะทอนเหตุผลของการเลอืก “ฟรงัซิส” เปนชือ่ตำแหนง
จะวาไปแลวก็ดำเนินชีวิตเรียบงายแบบนักบุญฟรังซิสโดยตลอด
พำนกัอยใูนอพารทเมนทแทนท่ีจะอยใูนตำหนักพระอัครสงัฆราช
เตรียมอาหารทานเองเดินทางไปมาดวยรถโดยสาร
“ผรูบัใชแหงผรูบัใชทัง้หลาย” จงึต้ังอยบูนพืน้ฐานท่ีชดัเจน
“ความยากจนความสุภาพความเรยีบงายแบบนักบญุฟรงัซิส
พรอมคำส่ังใหซอมแซมบำรุงรักษาพระศาสนจักร
ดังนักบญุฟรงัซิสไดรบัพระบญัชาใหซอมแซมวดัของพระเจา”
การเลือกชื่อจึงเปนการเลือกแนวทางแหงพันธกิจยิ่งใหญ
แหงผสืูบตำแหนงนักบุญเปโตร...พระองคนี้

“บัดน้ีเรามีพระสันตะปาปาพระองคใหมแลว ทรงพระนามวา สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ที ่1 ลำดับท่ี 266”

พระคารดินลัชาวอารเจนตินา ฮอรเก มารโิอ แบรโกลโิอ อาย ุ 76 ป ไดรบัเลอืก
เปนสมเด็จพระสันตะปาปาพระองคที ่266 และทรงเลือกใชพระนาม “ฟรงัซิส”

การเลือกต้ังสำเร็จลงเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม ซ่ึงเปนวันเลือกตั้งเต็มวันวันแรก ใน
การลงคะแนนคร้ังท่ี 5 นับวาการเลือกตั้งพระสันตะปาปาคร้ังน้ีจบลงรวดเร็วอยาง
ไมคาด เพราะเม่ือเริ่มการเลือกตั้งดูเหมือนจะมีพระคารดินัลที่นาจะไดรับเลือก
หลายพระองค และไมมีพระองคใดไดรบัการสนบัสนนุเปนพเิศษชดัเจน

พระสันตะปาปาลาตินอเมรกิาพระองคนีท้รงเปนสมาชิกคณะเยสุอติ ทรงไดรบั
เลือกโดยคะแนนเสียง อยางนอย 2 ใน 3 ของบรรดาพระคารดินัล 115 องค จาก
48 ประเทศ ซ่ึงลงคะแนนลบัภายในโบสถซิสติน

การเลือกต้ังพระองคไดรบัการประกาศเปนภาษาละตินจากเฉลียงหนามหาวิหาร
นักบุญเปโตร ตอหนาประชาชนจำนวนมากภายในลานมหาวิหารเบ้ืองลาง และ
ตอหนาคนอีกนับลานคนท่ีคอยเฝาดูทางโทรทัศนอยูทั่วโลก

ควันสีขาวพลงุข้ึนมาจากปลองของโบสถซิสตินเม่ือเวลา 19.05 น. เปนสัญญาณ
บอกวาบรรดาพระคารดินัลเลือกผูสืบตำแหนงของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่ 16 ซ่ึงทรงสละตำแหนงไดแลว เม่ือถงึเวลา 19.07 น. ระฆังของมหาวิหารนักบุญ
เปโตรเร่ิมดังติดตอกันนาน เปนการรับรองวาการเลือกต้ังสำเร็จลงแลว

เม่ือเวลา 20.12 น. พระคารดินลัยงั-หลยุส โตรัง ชาวฝรัง่เศส พระคารดินลัอาวโุส
ในคณะพระคารดินัล-สังฆานุกร ปรากฏมาท่ีเฉลียงพระมหาวิหารและประกาศ
เปนภาษาละตินวา  “ขาพเจาแจงขาวนายินดียิ่งแกทานท้ังหลายวา  ‘ เรามี
พระสันตะปาปาแลว’ คือพระคารดินัลของพระศาสนจักรศักด์ิสิทธ์ิแหงกรุงโรม
ฮอรเก (จอรจ) แบรโกลโิอ ซ่ึงทรงเลือกใชพระนามวา ‘ฟรงัซิส’”

ประชาชนในลานพระมหาวิหารตอบสนองโดยสงเสียงโหรองแสดงความยินดี
ปรบมือ และโบกธงชาติตางๆ

นกัหนงัสือพมิพนานับถอืชาวอติาเลียนคนหนึง่กลาววาพระสนัตะปาปาองคใหม
เคย เปนผู ที่ ได รั บคะแนนเ สียง สูง สุด เปน ท่ีสองในการลงคะแนนเ สียง
แตละคร้ังในการเลือกต้ังพระสนัตะปาปาเม่ือป ค.ศ. 2005

พระคารดินลัแบรโกลโิอไดรบัคะแนนนิยมเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ ในฐานะท่ีเปนผมีูชวีติ
จติลึกซ้ึงมาก มีความสามารถในการเปนผนูำในดานงานอภิบาลท่ีปฏบิติังานในพ้ืนท่ี
ทีมี่จำนวนชาวคาทอลิกมากท่ีสุดในโลก

ทานเปนพระอคัรสังฆราชของกรุงบัวโนส-เอเรสต้ังแตป ค.ศ. 1998 เปนผทูำงาน
แบบเงียบๆ อยใูกลชดิกับประชาชน

ทานใชรถประจำทาง ไปเยีย่มเยยีนคนยากจน ดำเนนิชวีติอยใูนหองชุดเรียบงาย
และทำอาหารรับประทานเอง ชาวบัวโนส-เอเรสหลายคนรูจักทาน เพียงในนาม
ของ “คุณพอฮอรเก”

ทานไดจัดต้ังเขตวัดใหมๆ หลายแหง ปรับปรุงสำนักงานบริหาร ริเริ่มงาน
“เพื่อชีวิต” (ตอตานการทำแทง) และเร่ิมโครงการงานอภิบาลใหมๆ หลายโครงการ
เชน คณะกรรมการเพ่ือชวยเหลือผูหยาราง ทานเปนประธานรวมของสมัชชา
พระสังฆราชเม่ือป ค.ศ. 2001 และไดรับเลือกเปนท่ีปรึกษาของสภาสมัชชา ทาน
จึงเปนผูที่บรรดาพระสังฆราชของโลกรูจักดี

พระคารดินัลยังไดเขียนหนังสือหลายเลมเร่ืองชีวิตจิตและการรำพึงภาวนา
และกลาวอยางชัดเจนตอตานการทำแทงและการแตงงานระหวางคนเพศเดียวกัน

เม่ือป ค.ศ. 2010 เม่ือประเทศอารเจนตินาเปนประเทศแรกในทวีปลาตินอเมรกิา
ทีร่บัรองการแตงงานของคนเพศเดียวกนั พระคารดินลัแบรโกลโิอไดสนับสนุนคณะสงฆ
ทัว่ประเทศใหสงเสริมชาวคาทอลิกคดัคานการออกกฎหมายน้ี เพราะ – ทานกลาววา -
ถากฎหมายน้ีมีผลใชบังคับ “ก็จะเปนการทำรายครอบครัวอยางรุนแรง”

ยงักลาวอีกวา ถาคแูตงงานเพศเดียวกันรบัอปุการะเด็กมาเปนบุตรบุญธรรม “กจ็ะ
มีผลทำให (เด็กเหลาน้ัน) ไมไดรบัพฒันาการแบบมนษุยทีบ่ดิามารดาตองเปนผมูอบ
ใหตามพระประสงคของพระเจา”

ในป ค.ศ. 2006 ทานยังวิพากษวจิารณขอเสนอของรัฐบาลอารเจนตินาท่ีจะรับรอง
ใหทำแทงไดในบางกรณีในฐานะท่ีเปนสวนหนึง่ของการปฏิรปูกฎหมาย อยางกวางขวาง
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ทานกลาวหารัฐบาลวาไมใหความเคารพ ตอคานิยม
ทีช่าวอารเจนตินาสวนใหญยงัคงยึดม่ันอย ูและพยายาม
ที่จะทำใหพระศาสนจักรคาทอลิก “หวั่นไหว ในการ
ปกปองศักด์ิศรีของบุคคล”

บทบาทของท านหลายครั้ งผลัก ดันใหท าน
ตองกลาวชัดเจนอยางเปนทางการเก่ียวกับปญหาเร่ือง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ  บทเทศน
และคำปราศรัยของทานกลาวพาดพิงตลอดเวลาถึง
ความจรงิท่ีวามนุษยทกุคนเปนพีน่องกนั พระศาสนจกัร
และประเทศชาติจำเปนตองทำทุกอยางท่ีทำไดเพื่อ
ใหทุกคนรูสึกวาตนเปนท่ียอมรับ ไดรับความเคารพ
นับถือและไดรับความเอาใจใสดูแล

แมจะไมเปนนักการเมืองโดยเปดเผย พระ-
คาร ดินัลแบรโกลิโอก็ไมไดพยายามท่ีจะปดบัง
ผลกระทบดานการเมืองและสังคมจากคำสอนของ
พระวรสาร โดยเฉพาะในประเทศท่ียังจะตองฟนข้ึน
จากวิกฤติการณสาหัสดานเศรษฐกิจ

นับต้ังแตรับตำแหนงเปนพระอัครสังฆราชของ
กรุงบัวโนส-เอเรสในป ค.ศ. 1998 พระคารดินัลแบร-
โกลิโอไดจัดต้ังเขตวัดใหมๆ  หลายแหง  ไดปรับ
โครงสรางของสำนักงานบริหาร ไดเอาใจใสเปนการ
สวนตัวตอสามเณราลัย และไดริเริ่มโครงการดาน
อภิบาลหลายโครงการ เชน คณะกรรมการสำหรับ
ผูหยาราง ทานไดชวยไกลเกล่ียความขัดแยงดานสังคม
หรอืการเมืองแทบทุกครัง้ภายในเมือง  บรรดาพระสงฆ
บวชใหม ไดรบัสมญาวาเปน “พระสงฆยคุแบรโกลโิอ”
และไมมีนักการเมืองหรือผูทำงานดานสังคมคนใด
ทีไ่มพยายามหาโอกาสจะพบทาน เปนการสวนตัว

ฮอรเก แบรโกลิโอ  เกิดท่ีกรุงบัวโนส-เอเรส
เมืองหลวงของอารเจนตินา เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม ค.ศ.
1936

ทานไดรับการศึกษาและปริญญาโทในวิชาเคมี
ที่มหาวิทยาลัยของกรุงบัวโนส-เอเรส แตตอมาได
ตัดสินใจเปนพระสงฆคณะเยสุอิตและเขาศึกษาท่ี
สามเณราลัยเยสุอิตท่ีวิลลา เดโวโต

ทานไดศึกษาคณะอักษรศาสตรที่กรุงซานติอาโก
ประเทศชิลี และไดรับปริญญาวิชาปรัชญาจาก

มหาวิทยาลัยคาทอลิกแหงกรุงบัวโนส-เอเรส ชวงเวลา
ระหวางป 1964 และ 1965 ทานไดเปนอาจารยสอนวิชา
วรรณคดีและจิตวิทยาท่ีวิทยาลัย Immacolada ใน
แควนซานตา-เฟ และในป 1966 ไดสอนวชิาเดียวกนัท่ี
Colegio del Salvador ทีก่รงุบัวโนส-เอเรส

ในป ค.ศ. 1967 ทานกลับมาศึกษาเทววิทยาตอไป
และไดรับศีลบวชเปนพระสงฆเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม
ค.ศ. 1969 หลงัจากไดปฏญิาณตนเปนเยสุอติตลอดชีวติ
ในป  ค.ศ.  1973 แลว  ทานไดเปนนวกาจารยที่
สามเณราลัย Villa Barilari ที่เมือง San Miguel ตอมา
ในปเดียวนั้นเอง ทานก็ไดรับเลือกเปนเจาคณะแขวง
เยสุอิตของประเทศอารเจนตินา

ในป ค.ศ. 1980 ทานกลับมาท่ีเมือง San Miguel
เปนอาจารยสอนในโรงเรียนเยสุอิต ซ่ึงเปนงานท่ีผูที่
เคยเปนเจาคณะแขวงมาแลวมักจะไมไดรับ ทานไดรับ
แตงต้ังเปนพระสงัฆราชผชูวยของสงัฆมณฑลบัวโนส-
เอเรสเม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1992  ทานเปน
พระสังฆราชผูชวยหน่ึงในสามทานของสังฆมณฑล
และปฏิบติัตนแบบเงียบๆ ธรรมดา ใชเวลาเกือบท้ังหมด
ในการดูแลมหาวิทยาลัยคาทอลิก ใหคำปรึกษาแนะนำ
แกพระสงฆ เทศน และโปรดศีลอภยับาป

ทานไดรับแตงต้ังเปนพระอัครสังฆราชผูมีสิทธิ
สืบตำแหนง และเขารับตำแหนงพระอัครสังฆราช
องคใหมของกรงุบัวโนส-เอเรสเมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ
ค.ศ. 1998

ไดมีขอพิพาทเก่ียวกับทาทีของพระคารดินัล
แบรโกลิโอในชวงเวลาท่ีทหารเขายึดครองอำนาจ
ในอารเจนตินาระหวางป 1976-1983 ที่ไดปราบปราม
คปูรบัทางการเมืองอยางโหดราย   คาดกันวาในชวงน้ัน
มีผูเสียชีวิตหรือสูญหายไปเปนจำนวนต้ังแต 13,000
ถงึมากกวา 30,000 คน

ตัวอยางเชนกรณีของพระสงฆหนุมสององคที่
ถกูคณะทหารจับตัวไว นกัวจิารณกลาววาพระคารดินลั
ซ่ึงขณะน้ันเปนเจาคณะแขวงเยสุอิต ไมไดใหการ
สนับสนุนเพียงพอแกผูปฏิบัติงานของพระศาสนจักร
ตอตานอำนาจปกครองของทหาร

แตก็มีอีกหลายคนที่กลาววาทานไดพยายามเจรจา
ลับๆ เพื่อใหคณะทหารปลอยตัวพระสงฆทั้งสององค

และหนังสือพิมพรายวัน “La Nacion” ไดใหขาววา
โฆษกของพระคารดินัลกลาววาขอกลาวหาน้ันเปน
“การใสความแบบเกาๆ”

คณุพอทศัไนย คมกฤส แปลจากตนฉบบัภาษาองักฤษ
- บานอบัราฮมั สามพราน -

14 มีนาคม 2013

บรรทัดตอจากนี้ “อุดมสาร” ขอนำเสนอ
บทสัมภาษณความรูสึกของบุคคลตางๆ หลังจากวันท่ี
พระศาสนจักรมีพระสันตะปาปาองคใหม

พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ใหสัมภาษณวา “นับเปนแผนการของพระ ที่ทรงสง
พระสนัตะปาปามาในชวงเวลาทีเ่หมาะสม พระสันตะปาปา
ทรงมีจุดยืนในขอคำสอนของพระศาสนจักร ดาน
ครอบครัว ดานการแตงงาน  ดานศีลธรรมที่ชัดเจน
พระองคทรงมีพระบุคลิกสุภาพ เรียบงาย สมถะ ถือ
ความยากจน เม่ือไดรับเลือกใหเปนพระสันตะปาปา
ตอนอยูในหองประชุม ผูจัดเตรียมไดจัดท่ีสำหรับ
พระองคใหอยูสูงกวาพระคารดินัลที่จะเขามาแสดง
ความยินดี แตพระองคปฏิเสธวาไมตอง ส่ิงนี้แสดงถึง
ความสุภาพ พระองคทรงตองการใหปฏบิติัเหมอืนพีน่อง
พระองคทรงเลือกพระนามฟรังซิส นาจะมีความหมาย
พิเศษ เพราะนักบุญฟรังซิสถือวาเปนแบบอยางของ
ความยากจน ทรงเปนพระสันตะปาปาองคแรกท่ีเปน
นักบวชเยสุอิต  และทรงเปนองคแรกท่ีเปนชาว
อเมริกาใต นับเปนเครื่องหมายที่ดีของพระศาสนจักร
เปนแสงสวางและความรอด สำหรบัประเทศไทยจะจัด
ฉลองพระองคในเรว็ๆ นี ้การประชมุสภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทยคร้ังน้ีก็ตรงกับการเลือกต้ัง
พระสันตะปาปา พวกเราพระสังฆราชไดรับรูรวมกัน
และสวดภาวนาเพือ่พระองคดวย”

ซิสเตอรอานา โรซา สิโวริ ชาวอารเจนตินา อายุ
70 ป คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ (ซาเลเซียนหญิง)
อยเูมืองไทยกวา 40 ป  ตอนน้ีประจำทีโ่รงเรยีนเซนต-
เมร่ี อดุรธานี ซิสเตอรเปนลกูพีล่กูนองกับพระสันตะปาปา
กลาววา “ดีใจเพราะวาพระองคเปนชาวอารเจนตินา
ในเวลาเดียวกันรูสึกวาพระองคตองการคำภาวนามาก
ทีสุ่ด พระองคทรงสุภาพ เรยีบงาย ปฏเิสธท่ีจะมีรถยนต
สวนตัว เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางและรถไฟฟา
ชอบอยกูบัคนยากจน ฉะน้ันพระองคตองปรบัพระองค
มากพอสมควร พระองคทรงเปนพระสันตะปาปาท่ี
ตองอยตูอหนาโลก ขอพระจิตเจาทรงดลใจใหทำดีทีสุ่ด
เพื่อนำพระศาสนจักรไปในทางที่ถูกตองในหวงเวลา
ที่ยากลำบาก”

อ.ชยัณรงค มนเทียรวเิชยีรฉาย กลาววาผมขอรวม
จิตใจกับคริสตชนท่ัวโลกโมทนาคุณพระเจาท่ีเรามี
พระสนัตะปาปาองคใหมแลว เหน็ไดวาพระจติเจาทรง
นำการเลือกตั้งคร้ังน้ีอยางแทจริงอาศัยการสวดภาวนา
ของคาทอลิกทั่วโลก เพียงแควันท่ี 3 ของการเลือกตั้ง
พระจิตเจาทรงนำใหบรรดาพระคารดินัลไมต่ำกวา 2
ใน 3 เลือกใหพระคารดินัลแหงอารเจนตินา เปนผูสืบ
ตำแหนงตอจากนักบุญเปโตร เปนพระสันตะปาปา
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“เรามพีระสันตะปาปาแลว!” (ตอจากหนา 7)

องคที่ 266 และเปนพระสันตะปาปาองคแรกที่ไมใช
จากยุโรป องคแรกท่ีเปนนักบวชเยสุอิต และองคแรก
ทีท่รงพระนามฟรังซิส

เม่ือป 2005 ในขณะท่ีผมเปนประธานโลกเซอรรา
ไดมีโอกาสเดินทางไปเย่ียมเยือนสมาชิกเซอรรา
ในประเทศตางๆ ในอเมริกากลางและอเมริกาใต
ทกุประเทศท่ีไป เปนธรรมเนียมท่ีสมาชิกเซอรราจะนำ
ประธานเซอรราโลกเขาคารวะพระสังฆราชทองถิ่น
ทำใหผมไดมีโอกาสพบทานและรจูกัทานอยบูาง

ความประทับใจของผมก็คือ ทานเปนพระคารดินลั
ที่สมถะมาก อยูอยางเรียบงายในแฟลตเล็กๆ ใกล
อาสนวิหาร สมาชิกเซอรราท่ีนั่นบอกวา ชุดพระ-
คารดินลัของทานเปนชุดเกาของพระคารดินัลองคกอน
โดยใหมาดัดแปลงใหไดขนาดรูปรางของทาน เวลา
เดินทางมาท่ีกรงุโรม ทานโดยสารเคร่ืองบนิในชัน้ประหยดั
ทกุครัง้ และขณะอยใูนกรุงโรมเวลาเดินทางเขาวาติกนั
ทานมักเดินทางดวยรถเมลและรถไฟฟาใตดินเปนประจำ

ทานตอสูและปกปองสิทธิของคนยากไรและผูที่
อยูชายขอบของสังคม และกลาวตำหนิรัฐบาลอยาง
ตรงไปตรงมาวาไมสนใจคนเหลาน้ีเทาท่ีควร

ทานเปนท่ีรจูกักนัท่ัวไปวา นยิมเดินสายกลาง ทำให
เขากับผอูืน่ทีมี่ทัง้หวัเกาและหวักาวหนา ทานเหมอืนกบั
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 อยปูระการหนึง่
คือ ยดึม่ันในขอความเชือ่และคำสอนของพระศาสนจกัร
อยางชัดเจน ทานเช่ือวาพระศาสนจักรควรเปนพระ-
ศาสนจักรแหงธรรมทูตท่ีรกัและรบัใชมนุษยชาติ

ทานโปรดกีฬาฟุตบอลมาก และเชียรทีมซาน
โลเรนโซ เดอ อลัมาโกร แหงบัวโนส-เอเรสเปนพเิศษ

จะมีที่นาเปนหวงอยูบางคือเรื่องสุขภาพ ตอนน้ี
ทานมีปอดท่ีใชงานไดเพียงขางเดียว แตโดยท่ัวไปถือวา
ไมมีปญหาสุขภาพในดานอืน่ๆ”

สำหรับนักศึกษา พระสงฆ นักบวช ชาวไทย
ในกรุงโรม คณุพอชชัชยั รวมอราม ผส่ืูอขาวพิเศษของ
อุดมสาร ไดเกาะติดสถานการณและรายงานอยาง
ตอเน่ือง และคุณพอวุฒิไกร ชินทรนลัย ไดแบงปน
ความรูสึกที่ไดมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศในคร้ังน้ี

คุณพอชัชชัย รวมอราม สวัสดีครับ...ผมขอถือ
โอกาสเปนตัวแทนคนไทย ในวันที่ “เรามีพระ-
สันตะปาปาแลว...” (Habemus Papam)

ชวงกอนวันเลือกตั้งพระสันตะปาปา
“พวกเราพยายามติดตามขาวกันตลอด พวกเพือ่นๆ

เรียนกฎหมายก็พูดกันถึงตำแหนงหนาท่ีในชวงสันตะ
อาสนะวาง บางคนก็พูดถึงตัวเก็งพระสันตะปาปา
องคใหม วาจะไดมาจากชาติไหน เปนใครบาง รายงาน
วิทยุและส่ือตางๆ  ก็ทยอยกันมาหลายพันคน  ยิ่ง
วันท่ีเริ่มประชุมคณะพระคารดินัล (วันท่ี 4 มีนาคม)
เหน็นักขาวมากมายหลายสำนักครบั...เม่ือตอนประกาศ
วันเลือกตั้งพระสันตะปาปาใหมแนนอน หลายคน
ก็กระตือรือรน ที่จะไปเฝารอพระสันตะปาปาใหม แต
พยากรณอากาศบอกวาจะมีฝนตลอดท้ังอาทิตย...

ชวงเลอืกตัง้และบรรยากาศวนัเลอืกตัง้เปนอยางไร
บาง?

หลังจากเลิกเรียนตอนหกโมงเย็น ผมเดินไปท่ี
จัตุรัสนักบุญเปโตร คิดวาอยางไรขอใหเห็นควันบอก
ผลการเลือกพระสันตะปาปาสักครั้ง ขาวหรือดำก็ได
เพราะเมื่อวานไมไดไป...ตอนเชา ก็กำลังติดเรียน...
พอเย็นลงมา ก็ฝนอีก แบตเตอร่ีก็หมด กลองก็ไมได
เอามา แตไมคอยกังวลเพราะคิดวา ยังไงคงไมไดพระ-
สันตะปาปาใหมเร็วหรอก จากการคาดเดาหลายสำนัก
พรุงน้ีคอยมาอีกที...ปรากฏวา เวลาประมาณทุมสิบหา
นาที ควันท่ีบอกผลการเลือกต้ังก็ลอยออกมา แต
เปนควันสีขาว!!! งานเขาเลยครับ... บรรยากาศ
แบบต่ืนเตน ระคนดีใจลึกๆ... หลายชาติมารวมกัน
ขางหลังผมอเมริกัน กับอินเดีย ขางหนาเม็กซิกัน
ขางๆ อติาเลียน...

ระหวางรอประมาณหน่ึงช่ัวโมง มีเชยีร Viva il Papa
มีรองเพลง Salve Regina สลับกับเงียบเปนพักๆ...
ตอมาพระคารดินัลโตรัง ออกมาประกาศวา “เรามี
พระสันตะปาปาแลว...ชื่อ ฟรังซิส (ฟรานเชสโก)”
ตอนน้ันฟงไมคอยชัดวาจากชาติไหน แตไดยินแต
ฟรงัเชสโก หลายคนก็อึง้ไปพักหน่ึง นาจะรสึูกเหมือน
ผมวา คือ ไมคอยคุนช่ือตามท่ีบรรดาส่ือฯ ไดบอก
กอนหนาน้ีเลย ตอนหลังถามกันก็ชัดเจนวา มาจาก
อารเจนตินา รูสึกวา พลิกโผทุกสำนัก แมแตคนท่ี
ผมเชียรอยูในใจดวย...  แลวก็มีเสียงเชียรทันทีวา
“ฟรังเชสโก ๆๆ”...สักพัก ก็มีบุรุษในชุดขาวออกมา
พวกเราทกุคนรองเฮกนัอยางนายนิดี...นาประทับใจมาก
ตอนท่ีพระองคบอกวา “กอนที่พอจะอวยพรพวกเรา
ขอใหพวกเรา(พระศาสนจักร) ภาวนาใหพอดวย”
จากนั้น ก็ใหทุกคนที่จัตุรัสหยุดเงียบสักครู ซ่ึงก็เงียบ
ไดจริงๆ...ทรงนำสวดบทขาแตพระบิดา วันทามารีย
และสิริพึงมี เปนภาษาอิตาเลียน ทรงสวมสตอลา
ภายหลัง และอวยพรพวกเราทุกคนเปนภาษาละติน...
ผมและหลายคน คงอิม่ใจอ่ิมบุญบอกไมถกู

หลังจากน้ันพวกเราก็เริ่มหากัน ตอนหลังก็มี
นกัขาวจากญ่ีปนุมาสัมภาษณพวกเรา และมีกลองมาถาย
พวกเราพรอมกับธงไทย...

ความคาดหวัง?
ใชครับ มีความหวังไววางใจในผลงานของพระ-

จติเจาครับ เพราะการเลือกพระสนัตะปาปาองคนี ้มีสถติิ
ใหมๆ หลายอยางท่ีตองบันทึกไวในประวัติศาสตร
เหมือนเมื่อตอนเลือกสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2  เชน ชาวอเมริกาคนแรก พระสันตะปาปา
ทีไ่มใชชาวยุโรปในรอบ 1200  ป เปนพระองคแรกท่ีใช
ชื่อ “ฟรังซิส”...ที่เหลือตอจากนี้ไป ผมคิดวาเราตอง
รวมมือกันกับพระสันตะปาปาองคใหม ตามกระแสเรียก
ตามบทบาทของเรา โดยการนำของพระจิตเจา ผานทาง

พระองค...โอกาสน้ีขอนำพระพรจากพระสันตะปาปา
องคใหมมาฝากพี่นองชาวไทยทุกคนดวยนะครับ...
Ad maiorem Dei gloriam...

สัมภาษณคุณพอวฒุไิกร ชนิทรนลัย
กอนหนาน้ีคณุพอเตรยีมตวัอยางไร
ผมไดติดตามการเลือกต้ังกอนหนาน้ีแลวครับ

และไดคุยกับคุณพอหลายทาน วาเราจะรูไดอยางไร
วาควันจะออก แลวเราจะไปทันกันหรือ...แตพอ
หลังจากทราบประกาศวันและเวลาคอนเคลฟแนนอน
ก็ต้ังใจไปรอเลยครับ

คุณพอไดไปรอกี่วัน? รอนานไหม? บรรยากาศ
เปนอยางไรบาง?

พวกเราหลายคน เพื่อนๆ ของผม ก็ไปกันท่ีจัตุรัส
นกับุญเปโตรครับ คนไทยเราก็นดักันไปรวมเหมือนกัน
แตบางคนยังไมแนใจวาจะได ก็เลยใจเย็น ไมไดไปรอ
ทันที แตผมไปรอต้ังแต ส่ีโมงเย็น หลังเลิกเรียน
ภาคบาย...ฝนกำลังตกครับ โทรหาหลายคนวาอยู
ตรงไหนกัน บางคนก็ยังไมมา บางคนก็รออีกจุดหนึ่ง
กบัคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธ ุ(คุณพอเลก็) แตผมเขาไป
ไมไดแลว...ตอนหลังคุณพอชชัชยั รวมอราม   เดินมาหา
ผม กย็นืรอดวยกนั มีเยาวชนกลมุหน่ึง กำลังตัดสินกันวา
จะรออยูดีไหม? เพราะฝนก็ตกปรอยๆ หิวก็หิว ที่สุด
ตกลงกันดวยโยนเหรียญ หลงัจากน้ันกลมุเยาวชนหญิง
นัน้ กก็ลบัไปท้ังกลมุ คงเสียดายนาดู...ตอนควันออกมา
กร็บีว่ิงไปใกลๆ  จอภาพ เหน็แนวาสีขาว กร็สึูกดีใจมาก
และคิดวา การรอของผม...คุม... เราอยูรับพรพระ-
สันตะปาปาดวย ซ่ึงตอนน้ัน ฝนแทบจะหยุดตกแลว
และพอคนเอารมลง ก็ทำใหมองเห็นหนามุขพระวิหาร
นกับุญเปโตรชัดมาก...ดีใจมากครับ

 ความหวงักบัพระสันตะปาปาองคใหม
เชื่อวาพระจิตเจาก็จะนำตอไปครับ เพราะพระ-

สันตะปาปาองคนี้ ไมอยูในรายช่ือตัวเก็งท่ีเราไดยินมา
เลย แตพระศาสนจักรมีความหวังเสมอครับ...

ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซตวาติกัน
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     ในชวงรอยตอสำคญัของพระศาสนจักรในระดับ
สากล เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ประกาศสละตำแหนง แหลงขอมูลมากมาย แสดง
ความคิดเห็น ใหขาวกันไปตางๆ นานา

อุดมสารขอนำผูอานติดตามความเคล่ือนไหวของ
การเลือกองคสมเด็จพระสันตะปาปาพระองคใหม
พรอมกับบทบันทึกของคุณพอสุรชัย  ชุมศรีพันธุ
เจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห อดตีเลขาธิการ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึงทำหนาท่ีติดตามพระ-
คารดินลัไทยองคแรก ไปรวมในการบันทึกประวัติศาสตร
หนาสำคัญหนาหน่ึงของโลกและของพระศาสนจักร
เขมขน ละเอียด รูจริง ลึก สอดแทรกดวยเกร็ดเล็ก
เกรด็นอยของความเปนวาติกนั และเร่ืองราวของคาทอลกิ
จากมุมมองของนักประวัติศาสตรของพระศาสนจักรไทย
ติดตามกันไดเลยตั้งแตฉบับน้ีเปนตนไป

ตอนที ่1 “เพ่ือพระศาสนจกัร...พรอม”
พระคารดินลัโทรศพัทมาหาผมวนัที ่20 กมุภาพนัธ

2013 พระคุณเจาถามผมวา คุณพอคงไดยินขาวพระ-
สันตะปาปาทรงลาออกจากตำแหนงแลวใชไหม
ผมตอบวาไดยินแลวครับพระคุณเจา ผมเองต้ังใจ
จะเรียนถามตอในทันทีเลยวา แลวพระคุณเจาจะไป
หรอืเปลาครบัและกจ็ะถามตอไปอกีวาแลวจะใหผมไป
ดวยไหมครบั ยงัไมทนัเรียนถาม พระคณุเจาก็พดูตอไป
วาสงสัยผมคงตองไปเพราะเปนหนาท่ี แตผมกก็ำลงัดูวา
ทางวาติกนัจะวาอยางไรกอน ถาผมไปพอจะไปดวยได
หรือเปลา ตอนน้ันผมรีบตอบแบบรวดเร็วจนออก
นอกหนาวา ไดครบัพระคุณเจา

ผมถามพระคุณเจาถึงเอกสารท่ีจำเปนวา พระคุณเจา
ตออายุพาสปอรตแดงแลวหรือยัง คำตอบคือเรียบรอย
แลว อยางน้ันคงเหลือแตผมน่ีแหละท่ียังไมมีวีซา
พระคุณเจาก็บอกใหรีบไปทำเอกสารใหพรอม สวน
เรื่องการขออนุญาตเดินทางของผมนั้นพระคุณเจา
จะจัดการให ผมรีบโทรไปหาคุณพอชารล เวลารโด
ซ่ึงทำงานท่ีสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทยในทันที เพราะจำไดวาคร้ังกอนที่ไปกับ
พระคุณเจาก็ขอใหคุณพอชารลองคนี้ไดชวยเรื่องวีซา
อติาลีแบบเรงดวน คุณพอชารลกดี็ใจหายจริงๆ บอกให
ผมรีบจัดเอกสารท่ีจำเปนในการขอวีซา สวนคุณพอ
จะจัดเอกสารจากสถานทูตใหทตูอิตาลีชวย

จากน้ันผมจึงรีบไปทำเอกสารท่ีมิสซังจนครบ
ทกุอยาง วนัอังคารท่ี 26 กมุภาพันธ คุณพอชารลใหมา
รบัเอกสารและไปสถานทตูอติาลีในวนันัน้เลย ยงักำชบั
ดวยวา ตองถึงสถานทูตกอนเท่ียง งานเขาแบบน้ีผมรบี
ไปทันทีเลย และท่ีสุดก็ไปทันครับกอนเที่ยง ทาง
สถานทูตอิตาลีบอกวามารับวีซาวันพุธน่ันหมายถึงวัน
รงุข้ึน

พอวนัพธุผมกพ็รอมออกเดนิทางรอเพยีงพระคณุเจา
เรยีกเทาน้ัน ราวกับทานจะรวูาผมพรอมแลวพระคุณเจา
โทรมาวันพฤหสัฯ  ถามวาพอคดิวาถาไปควรไปวันไหนดี
ผมติดตามขาวจากวาติกันเรื่องนี้ทุกวันและก็เรียน
พระคณุเจาวา พระคารดินลัโซดาโน ซ่ึงเปนดีน (Dean)
หรือวาหัวหนาคณะพระคารดินัลใหขาววาการประชุม
พระคารดินัลเพ่ือรวมกันกำหนดวันเลือกต้ังพระ-
สันตะปาปาองคใหมจะเร่ิมตนในวันจนัทรที ่4 มีนาคม

บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย

“เพ่ือพระศาสนจักร...พรอม”ตอนท่ี 1
บันทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ

2013 และกำหนดวาจะประชุมรวมกันแบบน้ีสำหรับ
ตกลงกันระหวางพระคารดินัลโดยมีรายละเอียด
อีกหลายเร่ืองวันละสองรอบ จนกวาจะชัดเจนทุกเร่ือง
ผมจึงเสนอพระคุณเจาวานาจะเดินทางคืนวันอาทิตยที่
3 มีนาคม และจะถึงเชาวันจันทรที่ 4 มีนาคม พอดี
พระคุณเจาก็เห็นดวยและใหผมออกตั๋วทันทีเลย เร็ว
ทันใจดีไหมละครับ พอทุกอยางพรอมผมก็โทรนัด
พระคณุเจาวาวันอาทิตยที ่3 มีนาคม พบกนัท่ีสนามบิน
สุวรรณภมิู เวลา 21.00 น.

เรือ่งการเดินทางไปวาติกนัคร้ังน้ีของพระคารดินลั
ผมถอืวาเปนเร่ืองทีน่าช่ืนชมอยางมากครับ เปนตัวอยาง
ของผทูีมี่หวัใจท่ีเต็มไปดวยสำนึกแหงความรับผดิชอบ
มีเหตุผลงายๆ อยูสองสามขอ ที่ทำใหผมเชื่อเชนน้ัน
ประการแรกกคื็อ หลายปมาน้ีทัง้ผมและคนสนิทคนุเคย
กับพระคุณเจาหลายตอหลายคนเคยพยายามชักชวน
พระคุณเจาไปเท่ียวหรือไปแสวงบุญตางประเทศบาง
เพราะตอนน้ีก็ไมตองรับผิดชอบงานของสังฆมณฑล
แลว อีกอยางตอนน้ียังเดินเหินแข็งแรงดี ไปไหนได
กน็าจะไป ทานไมไปเลยครบั ผมเองเคยชวนหลายครัง้
ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้ง แตไมใชครั้งน้ีครับพระคุณเจา
ยอมไปดวยตนเอง ไมตองชวนเลยท้ังๆ ที่รูวาการไป
แบบน้ีไมสนุกเลย ลำบากหลายเร่ืองแตเพราะเปน
หนาท่ีที่กำกับมากับตำแหนงพระคารดินัลนี่แหละ
พระคุณเจาตัดสินใจไปทำหนาท่ีนั้น บางคนพูดวา
พระคารดินัลเราไมตองไปบาง บางคนวาไมมีสิทธ์ิ
ไปแลวเพราะอายุเกิน 80 ปแลว แตความจริงก็คือสิ่งท่ี
พระคุณเจาเลือกและตัดสินใจ

ความนาช่ืนชมประการทีส่อง กเ็พราะวาในระหวาง
การเดินทางพระคุณเจาเลาใหฟงวาคิดจะไมมาเพราะ
รสึูกวาสุขภาพไมพรอมนักและอาการท่ีผมเหน็ก็ยนืยนั
อยางน้ันดวย เวลาเดินพระคุณเจาจะตองระวังมาก
เวลาเห็นอะไรจากที่สูงพระคุณเจาก็ตองใชสมาธิ
ไมอยางน้ันอาการโคลงก็อาจเกิดข้ึนได  แตกอน
พระคุณเจาไมเคยขอใหผมพยุงหรือจับแขนเลย แต
ตอนน้ีพระคณุเจายอมใหชวย บางคร้ังก็เอยปากขอดวย
แสดงวาพระคุณเจามีอาการไมนอยเลยนะครับ แต
พระคุณเจาก็มีความสุภาพมากกวาอาการ พระคุณเจา
เขาใจดีวาตำแหนงพระคารดินัลนี้พระศาสนจักร
ตองการใหผูรับผิดชอบระดับสูงรวมไปถึงหาผูสืบ
ตำแหนงทานนักบญุเปโตรดวย ทานจะขาดดวยเหตผุล
เทาน้ีไมได  เรยีกวาทนไดกต็องทน

ความนาช่ืนชมประการทีส่ามกเ็พราะวาพระคุณเจา
เปนพระคารดินลัไทยองคแรกและพระคณุเจาประสงค
ใหมีองคตอๆ ไปหากทานทำหนาท่ีรับผิดชอบเต็มท่ี
ก็ยอมเปนพยานถึงจิตวิญญาณคริสตชนไทยไดอยางดี
การมพีระคารดินลัไทยองคทีส่องก็มีความเปนไปไดสูง

เรือ่งการมองไกลแบบนีใ้ครๆ กย็อมรบันะครับ
นอกจากน้ีผมขอใชสิทธ์ิผู เขียนขอชมเปนการ

สวนตัวสักหนอย  เรื่องของเรื่องก็คือพระคุณเจาขอให
ผมจองตัว๋ชัน้ประหยดัไปกนั พระคณุเจาใชคำวาเราไป
ชั้นอีโคโนมีก็พอนะ ผมฟงแลวก็ไมสบายใจครับ นึก
เห็นใจพระคุณเจาท่ีมีอายุพอควรแลวอีกท้ังสุขภาพ
ก็ไมสมบูรณก็เลยเรียนพระคุณเจาวาอยาเลยครับ
พระคุณเจาไปช้ันท่ีสะดวกกวาจะดีกวา  สวนเร่ือง
คาใชจายเร่ืองต๋ัวน้ี ผมจะขอเบิกจากมิสซังใหเองครับ
และแลวคำตอบดวยน้ำเสียงที่หนักแนนท่ีผมเคยไดยิน
มาบอยๆ กคื็อ ไมตองไปเบกิมสิซังนะพอ อยาไปรบกวน
เงนิของมสิซังเลย เราออกกนัเองได  พอออกไปกอนนะ
ผมจะใชคืนใหภายหลัง เทาท่ีผมจำไดและทำงาน
กบัพระคุณเจามาผมไดยนิเร่ืองทำนองน้ีเสมอคืออยาไป
รบกวนเงินมิสซังเลย ความรักที่ทานมีตอมิสซังมีแบบ
มากมายมหาศาลจริงๆ ครบั

พอมีคนรูวาผมจะไปกับพระคารดินัลดวยก็เริ่มมี
คำขอใหผมเขียนบันทึกแบบท่ีเคยเขียนคร้ังกอน
ตอนน้ันใชชื่อบันทึกวา พระคารดินัลไทยไปเลือกต้ัง
พระสนัตะปาปา คิดเพยีงวาบันทึกไวกนัลมืแตพอมาถงึ
ไทยมคีนอานแลวชอบ บอกใหพมิพจำหนาย ผมกย็กให
มิสซังไปจัดพิมพและจำหนาย พอมคีนมาขอใหบนัทึก
อกีกมี็ปญหาใหญๆ  อยสูองขอซึง่เปนปญหาของผมเอง
ลวนๆ คือกลวัวาคร้ังน้ีจะมีคนสนใจอานแบบคร้ังท่ีแลว
หรือเปลา เด๋ียวนี้การเขียนของผมก็ออกแนวโบราณ
กวาเดิม และขอสองจะต้ังช่ือวาอะไรได คร้ังท่ีแลวต้ังวา
ไปเลือกต้ัง แตครั้งน้ีไปประชุมเตรียมการเลือกต้ัง
เพราะทานอายุเกนิ 80 ปแลวไมมีสิทธ์ิในการเขาประชุม
เลือกต้ังตามกฎระเบียบ คิดไปคิดมาผมก็เลยตั้งชื่อ
บันทึกครั้งน้ีวา บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ีพระ-
คารดินัลของพระคารดินัลไทย ยังไงๆ ผมก็ใหมีคำวา
ไทยไวกอนเพราะฟงแลวภูมิใจท่ีมีคนไทยคนหน่ึง
ไดทำหนาท่ีนีไ้ดสมบูรณในระดับน้ีครบั

เบ้ืองหลังท้ังหลายผมก็พรรณนาหมดแลวมาเขาสู
บนัทึกกนัเลยดีกวา บนัทึกน้ีผมขอขอบพระคณุพระคณุเจา
ที่ไดใหโอกาสดีๆ แบบน้ีแกผม และใหเสมอมาดวย
นึกถึงเรื่องตางๆ ที่ผานมาคร้ังใดก็รูสึกซาบซ้ึงใน
พระคุณพระคุณเจาทุกครั้งละครับ

วนัพุธท่ี 6 มนีาคม 2013
ตอนท่ียังไมรูวาการประชุมเลือกต้ัง (conclave)

จะเร่ิมเม่ือไรนีก้ย็งัมีขาวดีดวยนะครับวาเจาหนาท่ีกำลัง
ติดต้ังอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในวัดนอยซิสติน
รวมท้ังเตาเผาบัตรลงคะแนนและปลองควันไฟ แตวนัน้ี
ผมก็มองอยูก็ยังไมเห็นเลย ถาติดเม่ือไรเวลาไปท่ี

(อานตอหนา 12)
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1. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปโตร ค.ศ. 33-67 สัญชาติยวิ, เบธไซดา
2. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลนีสุ ค.ศ. 67-76 สัญชาติอติาเลียน
3. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานาเกลตุส ค.ศ. 76-88 สัญชาติอติาเลียน
4. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุเคลเมนต ที ่1 ค.ศ. 88-97 สัญชาติอติาเลียน
5. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวาริสตุส  ค.ศ. 97-105 สัญชาติกรซี
6. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอเล็กซานเดอร ที ่1 ค.ศ. 105-115 สัญชาติกรซี
7. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที ่1  ค.ศ. 115-125 สัญชาติอติาเลียน
8. สมเด็จพระสันตะปาปานักบญุเทเลสโฟรสุ  ค.ศ. 125-136 สัญชาติกรซี
9. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบุญฮจีนีสุ ค.ศ. 136-140 สัญชาติกรซี
10. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปโอ ที ่1 ค.ศ. 140-155 สัญชาติอติาเลียน
11. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนิเชตุส ค.ศ. 155-166 สัญชาติซีเรยีน
12. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโซแตร ค.ศ. 166-175 สัญชาติอติาเลียน
13. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุเอเลวเทรอิสุ ค.ศ. 175-189 สัญชาติตะวันออก
กลาง
14. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุวกิเตอร ที ่1 ค.ศ. 189-199 สัญชาติแอฟรกินั
15. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซฟรนีสุ ค.ศ. 199-217 สัญชาติอติาเลียน
16. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบุญกัลลสิตุส ที ่1 ค.ศ. 217-222 สัญชาติอติาเลียน
17. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอรูบนั ที ่1 ค.ศ. 222-230 สัญชาติอติาเลียน
18. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปอนเทียน ค.ศ. 230-235 สัญชาติอติาเลียน
19. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนัเตรุส ค.ศ. 235-236 สัญชาติกรซี
20. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฟาเบียน ค.ศ. 236-250 สัญชาติอติาเลียน
21. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญคอรเนลีอสุ ค.ศ. 251-253 สัญชาติอติาเลียน
22. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุลซิูอสุ ท่ี 1 ค.ศ. 253-254 สัญชาติอติาเลียน
23. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุสเตเฟน ที ่1 ค.ศ. 254-257 สัญชาติอติาเลียน
24. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที ่2  ค.ศ. 257-258 สัญชาติกรซี
25. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดีโอนซิิอสุ ค.ศ. 259-268 สัญชาติกรซี
26. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลกิซ ที ่1 ค.ศ. 269-274 สัญชาติอติาเลียน
27. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวทีเคียอานุส ค.ศ. 275-283 สัญชาติอติาเลียน
28. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุกายสุ ค.ศ. 283-296 สัญชาติสลาฟ
29. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมารแชลลนีสุ ค.ศ. 296-304 สัญชาติอติาเลียน
30. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมารแชลลุส ที ่1 ค.ศ. 308-309  สัญชาติอติาเลียน
31. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเซบีอสุ  ค.ศ. 309-310 สัญชาติอติาเลียน
32. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุเมลคีอาเดส ค.ศ. 311-314 สัญชาติแอฟรกินั
33. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร ที ่1 ค.ศ. 314-335  สัญชาติอติาเลียน
34. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมารคุส ค.ศ. 336-336 สัญชาติอติาเลียน
35. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยูลอีสุ ที ่1 ค.ศ. 337-352 สัญชาติอติาเลียน
36. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุลิเบรอิสุ ค.ศ. 352-366 สัญชาติอติาเลียน
37. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุดามาซุส ที ่1 ค.ศ. 366-384 สัญชาติสเปน
38. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุซิรชิอีสุ ค.ศ. 384-399 สัญชาติอติาเลียน
39. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุอานัสตาซิอสุ ที ่1 ค.ศ. 399-401 สัญชาติอติาเลียน
40. สมเด็จพระสันตะปาปานักบญุอนิโนเซนต ที ่1  ค.ศ. 401-417 สัญชาติอติาเลยีน
41. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบุญโซซิมุส ค.ศ. 417-418 สัญชาติอติาเลียน
42. สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที ่1 ค.ศ. 419-422 สัญชาติอติาเลียน
43. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุเซเลสติน ที ่1 ค.ศ. 422-432 สัญชาติอติาเลียน
44. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิกตุส ที ่3 ค.ศ. 432-440 สัญชาติอติาเลียน
45. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 1 (มหาสมณะ) ค.ศ. 440-461 สัญชาติ
อิตาเลียน
46. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญฮลิารีอสุ ค.ศ. 461-468 สัญชาติอติาเลียน
47. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมปลีชอีสุ  ค.ศ. 468-483 สัญชาติอติาเลียน
48. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลกิซ ท่ี 2  ค.ศ. 483-492 สัญชาติอติาเลียน
49. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเจลาซีอสุ ที ่1 ค.ศ. 492-496  สัญชาติแอฟรกินั

50. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานัสตาซิอสุ ที ่2 ค.ศ. 496-498 สัญชาติอติาเลียน
51. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมมาคุส ค.ศ. 498-514 สัญชาติอติาเลียน
52. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุฮอรมิสดาส ค.ศ. 514-523 สัญชาติอติาเลียน
53. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุยอหน ที ่1  ค.ศ. 523-526 สัญชาติอติาเลียน
54. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลกิซ ที ่3 ค.ศ. 526-530 สัญชาติอติาเลียน
55. สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที ่2 ค.ศ. 530-532 สัญชาติเยอรมนั
56. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่2 ค.ศ. 533-535 สัญชาติอติาเลียน
57. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุอกาปตุส ที ่1 ค.ศ. 535-536 สัญชาติอติาเลียน
58. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวริอสุ ค.ศ. 536-537  สัญชาติอติาเลียน
59. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิจลีอิสุ ค.ศ. 537-555 สัญชาติอติาเลียน
60. สมเด็จพระสนัตะปาปาเปลาจีอสุ ที ่1 ค.ศ. 556-561 สัญชาติอติาเลียน
61. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่3 ค.ศ. 561-574  สัญชาติอติาเลียน
62. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่1 ค.ศ. 575-579 สัญชาติอติาเลียน
63. สมเด็จพระสนัตะปาปาเปลาจิอสุ ที ่2 ค.ศ. 579-590 สัญชาติอติาเลียน
64. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุเกรโกร ีที ่1 (มหาสมณะ) ค.ศ. 590-604 สัญชาติ
อิตาเลียน
65. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุซาบินอิานุส  ค.ศ. 604-606 สัญชาติอติาเลียน
66. สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที ่3 ค.ศ. 607-607  สัญชาติอติาเลียน
67. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที ่4  ค.ศ. 608-615 สัญชาติอติาเลียน
68. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดโอดาตุส ค.ศ. 615-618 สัญชาติอติาเลียน
69. สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที ่5 ค.ศ. 619-625 สัญชาติอติาเลียน
70. สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอสุ ที ่1 ค.ศ. 625-638 สัญชาติอติาเลียน
71. สมเด็จพระสันตะปาปาเซเวรินสุ ค.ศ. 640-640 สัญชาติอติาเลียน
72. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่4 ค.ศ. 640-642 สัญชาติสลาฟ
73. สมเด็จพระสันตะปาปาเธโอโดร ที ่1 ค.ศ. 642-649 สัญชาติกรซี
74. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุมารติน ที ่1 ค.ศ. 649-655 สัญชาติอติาเลียน
75. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเยน ที ่1 ค.ศ. 655-657 สัญชาติอติาเลียน
76. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิตาเลียน ค.ศ. 657-672 สัญชาติอติาเลียน
77. สมเด็จพระสนัตะปาปาอาเดโอดาตุส ที ่2 ค.ศ. 672-676 สัญชาติอติาเลียน
78. สมเด็จพระสนัตะปาปาโดนุส ค.ศ. 676-678 สัญชาติอติาเลียน
79. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุอากาโธ ค.ศ. 678-681 สัญชาติอติาเลียน
80. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที ่2 ค.ศ. 682-683 สัญชาติอติาเลียน
81. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุเบเนดิกต ที ่2 ค.ศ. 684-685 สัญชาติอติาเลียน
82. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่5 ค.ศ. 685-686 สัญชาตซีเรยีน
83. สมเด็จพระสนัตะปาปาโคนอน ค.ศ. 686-687 สัญชาติกรซี
84. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซอรจอีสุ ที ่1  ค.ศ. 687-701 สัญชาติซีเรยีน
85. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่6 ค.ศ. 701-705 สัญชาติกรซี
86. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่7 ค.ศ. 705-707 สัญชาติกรซี
87. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุซิซินนิอสุ ค.ศ. 708-708 สัญชาติซีเรยีน
88. สมเด็จพระสันตะปาปาคอนสแตนติน ค.ศ. 708-715 สัญชาติซีเรยีน
89. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุเกรโกร ีที ่2  ค.ศ. 715-731 สัญชาติอติาเลียน
90. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุเกรโกร ีที ่3  ค.ศ. 731-741 สัญชาติซีเรยีน
91. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบุญซาคารี ค.ศ. 741-752 สัญชาติกรกี
92. สมเด็จพระสนัตะปาปาสเตเฟน ที ่2 ค.ศ. 752-757 สัญชาติอติาเลียน
93. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปาโล ที ่1  ค.ศ. 757-767 สัญชาติอติาเลียน
94. สมเดจ็พระสนัตะปาปาสเตเฟน ที ่3 ค.ศ. 768-772 สัญชาติอติาเลียน
95. สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที ่1 ค.ศ. 772-795 สัญชาติอติาเลียน
96. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที ่3 ค.ศ. 795-816 สัญชาติอติาเลียน
97. สมเด็จพระสนัตะปาปาสเตเฟน ที ่4 ค.ศ. 816-817 สัญชาติอติาเลียน
98. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุปสกัล ที ่1 ค.ศ. 817-824 สัญชาติอติาเลียน
99. สมเด็จพระสันตะปาปาเอวเยน ที ่2 ค.ศ. 824-827  สัญชาติอติาเลียน
100. สมเด็จพระสนัตะปาปาวาเลนไทน ค.ศ. 827-827 สัญชาติอติาเลียน
101. สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ที ่4 ค.ศ. 827-844  สัญชาติอติาเลียน
102. สมเด็จพระสันตะปาปาเซอรจอีสุ ที ่2 ค.ศ. 844-847 สัญชาติอติาเลียน

ลำดบัพระสันตะปาปา
ในพระศาสนจกัรคาทอลกิ

(อานตอหนา 11)
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103. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที ่4 ค.ศ. 847-855 สัญชาติอติาเลียน
104. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่3 ค.ศ. 855-858 สัญชาติอติาเลียน
105. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุนโิคลาส ที ่1 (มหาสมณะ) ค.ศ. 858-867 สัญชาติ
อิตาเลียน
106. สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที ่2 ค.ศ. 867-872 สญัชาติอติาเลียน
107. สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่8 ค.ศ. 872-882 สัญชาติอติาเลียน
108. สมเด็จพระสนัตะปาปามารินสุ ที ่1 ค.ศ. 882-884 สัญชาติอติาเลียน
109. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดรียน ที ่3  ค.ศ. 884-885 สัญชาติอติาเลียน
110. สมเด็จพระสนัตะปาปาสเตเฟน ที ่6 ค.ศ. 885-891 สัญชาติอติาเลียน
111. สมเด็จพระสนัตะปาปาฟอรโมซุส ค.ศ. 891-896 สัญชาติอติาเลียน
112. สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที ่6 ค.ศ. 896-896 สัญชาติอติาเลียน
113. สมเด็จพระสนัตะปาปาสเตเฟน ที ่7 ค.ศ. 896-897 สัญชาติอติาเลียน
114. สมเด็จพระสนัตะปาปาโรมานุส ค.ศ. 897-897 สัญชาติอติาเลียน
115. สมเด็จพระสันตะปาปาเธโอโดร ที ่2 ค.ศ. 897-897 สัญชาติอติาเลียน
116. สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่9 ค.ศ. 898-900 สัญชาติอติาเลียน
117. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่4 ค.ศ. 900-903 สัญชาติอติาเลียน
118. สมเด็จพระสนัตะปาปาเลโอ ที ่5 ค.ศ. 903-903 สัญชาติอติาเลียน
119. สมเด็จพระสันตะปาปาเซอรจอีสุ ที ่3 ค.ศ. 904-911 สัญชาติอติาเลียน
120. สมเด็จพระสนัตะปาปาอานัสตาซิอสุ ที ่3 ค.ศ. 911-913  สัญชาติอติาเลียน
121. สมเด็จพระสนัตะปาปาลันดุส ค.ศ. 913-914 สัญชาติอติาเลียน
122. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่10 ค.ศ. 914-928  สัญชาติอติาเลียน
123. สมเด็จพระสนัตะปาปาเลโอ ที ่6 ค.ศ. 928-928  สัญชาติอติาเลียน
124. สมเด็จพระสนัตะปาปาสเตเฟน ที ่8 ค.ศ. 928-931 สัญชาติอติาเลียน
125. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่11 ค.ศ. 931-935 สัญชาติอติาเลียน
126. สมเด็จพระสนัตะปาปาเลโอ ที ่7 ค.ศ. 936-939 สัญชาติอติาเลียน
127. สมเด็จพระสนัตะปาปาสเตเฟน ที ่9 ค.ศ. 939-942 สัญชาติอติาเลียน
128. สมเด็จพระสนัตะปาปามารินสุ ที ่2 ค.ศ. 942-946 สัญชาติอติาเลียน
129. สมเด็จพระสันตะปาปาอกาเปตุส ที ่2 ค.ศ. 946-955 สัญชาติอติาเลียน
130. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่12 ค.ศ. 955-963 สัญชาติอติาเลียน
131. สมเด็จพระสนัตะปาปาเลโอ ที ่8 ค.ศ. 963-964 สัญชาติอติาเลียน
132. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่5 ค.ศ. 964-966 สัญชาติอติาเลียน
133. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่13 ค.ศ. 965-972 สัญชาติอติาเลียน
134. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่6 ค.ศ. 973-974 สัญชาติอติาเลียน
135. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่7 ค.ศ. 974-983 สัญชาติอติาเลียน
136. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่14 ค.ศ. 983-984 สัญชาติอติาเลียน
137. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่15 ค.ศ. 985-996 สัญชาติอติาเลียน
138. สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที ่5 ค.ศ. 996-999 สัญชาติเยอรมนั
139. สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร ที ่2  ค.ศ. 999-1003 สัญชาติฝรัง่เศส
140. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่17 ค.ศ. 1003-1003 สัญชาติอติาเลียน
141. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่18 ค.ศ. 1004-1009 สัญชาติอติาเลียน
142. สมเด็จพระสันตะปาปาเซอรจอีสุ ที ่4 ค.ศ. 1009-1012 สัญชาติอติาเลียน
143. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่8 ค.ศ. 1012-1024 สัญชาติอติาเลียน
144. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่19 ค.ศ. 1024-1032 สัญชาติอติาเลียน
145. (รอบท่ี 1) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่9 ค.ศ. 1032-1044 สั ญ ช า ติ
อิตาเลียน
146. สมเด็จพระสนัตะปาปาซิสเวสเตอร ที ่3 ค.ศ. 1045-1045 สัญชาติอติาเลียน
147. (รอบท่ี 2) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 9  ค.ศ. 1045-1045 สั ญ ช า ติ
อิตาเลียน
148. สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที ่6 ค.ศ. 1045-1046 สัญชาติอติาเลียน
149. สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต ที ่2 ค.ศ. 1046-1047 สัญชาติเยอรมนั
150. (รอบที ่3) สมเด็จพระสนัตะปาปาดามาซุส ที ่2 ค.ศ. 1047-1048 สั ญ ช า ติ
เยอรมัน
151. สมเด็จพระสันตะปาปานักบญุดามาซุส ท่ี 2 ค.ศ. 1048-1048 สั ญ ช า ติ
เยอรมัน

152. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที ่9 ค.ศ. 1049-1054 สัญชาติเยอรมนั
153. สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร ที ่2 ค.ศ. 1055-1057 สัญชาติเยอรมนั
154. สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที ่9 ค.ศ. 1057-1058 สัญชาติเยอรมนั
155. สมเด็จพระสนัตะปาปานิโคลาส ที ่2 ค.ศ. 1058-1061 สัญชาติฝรัง่เศส
156. สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอร ที ่2 ค.ศ. 1061-1073 สัญชาติอติาเลียน
157. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบญุเกรโกร ีที ่7 ค.ศ. 1073-1085 สัญชาติอติาเลียน
158. สมเด็จพระสนัตะปาปาบุญราศีวกิเตอร ที ่3 ค.ศ. 1086-1087 สัญชาติอติาเลียน
159. สมเดจ็พระสนัตะปาปาบุญราศีอรูบนั ที ่2 ค.ศ. 1088-1099  สัญชาติฝรัง่เศส
160. สมเด็จพระสนัตะปาปาปสกลั ที ่2 ค.ศ. 1099-1118 สัญชาติอติาเลียน
161. สมเด็จพระสนัตะปาปาเจลาซีอสุ ที ่2 ค.ศ. 1118-1119 สัญชาติอติาเลียน
162. สมเด็จพระสันตะปาปากัลลสิตุส ที ่2 ค.ศ. 1119-1124 สัญชาติฝรัง่เศส
163. สมเด็จพระสนัตะปาปาโฮโนริอสุ ที ่2 ค.ศ. 1124-1130 สัญชาติอติาเลียน
164. สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต ที ่2 ค.ศ. 1130-1143 สัญชาติอติาเลียน
165. สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสติน ที ่2 ค.ศ. 1143-1144 สัญชาติอติาเลียน
166. สมเด็จพระสนัตะปาปาลูซิอสุ ที ่2 ค.ศ. 1144-1145 สัญชาติอติาเลียน
167. สมเด็จพระสนัตะปาปาบุญราศียจูนี ีที ่3 ค.ศ. 1145-1153 สัญชาติอติาเลียน
168. สมเด็จพระสนัตะปาปาอานัสตาซิอสุ ที ่4 ค.ศ.1153-1154 สัญชาติอติาเลียน
169. สมเด็จพระสนัตะปาปาอาเดรียน ที ่4 ค.ศ. 1154-1159 สัญชาติองักฤษ
170. สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร ที ่3 ค.ศ. 1159-1181 สัญชาติอติาเลียน
171. สมเด็จพระสนัตะปาปาลูซิอสุ ที ่3 ค.ศ. 1181-1185 สัญชาติอติาเลียน
172. สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบนั ที ่3 ค.ศ. 1185-1187 สัญชาติอติาเลียน
173. สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ที ่8 ค.ศ. 1187-1187 สัญชาติอติาเลียน
174. สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต ที ่3 ค.ศ. 1187-1191 สัญชาติอติาเลียน
175. สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสติน ที ่3 ค.ศ. 1191-1198 สัญชาติอติาเลียน
176. สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต ที ่3 ค.ศ. 1198-1216 สัญชาติอติาเลียน
177. สมเด็จพระสนัตะปาปาโฮโนริอสุ ที ่3 ค.ศ. 1216-1227 สัญชาติอติาเลียน
178. สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ที ่9 ค.ศ. 1227-1241 สัญชาติอติาเลียน
179. สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสติน ที ่4 ค.ศ. 1241-1241 สัญชาติอติาเลียน
180. สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต ที ่4 ค.ศ. 1243-1254 สัญชาติอติาเลียน
181. สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอร ที ่4 ค.ศ. 1254-1261 สัญชาติอติาเลียน
182. สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบนั ที ่4 ค.ศ. 1261-1264 สัญชาติฝรัง่เศส
183. สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต ที ่4 ค.ศ. 1265-1268 สัญชาติฝรัง่เศส
184. สมเด็จพระสนัตะปาปาบุญราศีเกรโกร ีที ่10 ค.ศ. 1271-1276 สัญชาติฝรัง่เศส
185. สมเด็จพระสนัตะปาปาบุญราศีอนิโนเซนต ที ่5 ค.ศ. 1276-1276 สัญชาติฝรัง่เศส
186. สมเด็จพระสนัตะปาปาอาเดรียน ที ่5 ค.ศ. 1276-1276 สัญชาติฝรัง่เศส
187. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่21 ค.ศ. 1276-1277 สัญชาติปอรตูกสี
188. สมเด็จพระสนัตะปาปานิโคลาส ที ่3 ค.ศ. 1277-1280 สัญชาติอติาเลียน
189. สมเด็จพระสันตะปาปามารติน ที ่4 ค.ศ. 1281-1285 สัญชาติฝรัง่เศส
190. สมเด็จพระสนัตะปาปาโฮโนริอสุ ที ่4 ค.ศ. 1285-1287 สัญชาติอติาเลียน
191. สมเด็จพระสนัตะปาปานิโคลาส ที ่4 ค.ศ. 1288-1292 สัญชาติอติาเลียน
192. สมเด็จพระสนัตะปาปานักบุญเซเลสติน ที ่5 ค.ศ. 1294-1294 สัญชาติอติาเลียน
193. สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที ่8 ค.ศ. 1294-1303 สัญชาติอติาเลียน
194. สมเด็จพระสนัตะปาปาบุญราศีเบเนดิกต ที ่11 ค.ศ. 1303-1304 สัญชาติอติาเลียน
195. สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต ที ่5 ค.ศ. 1305-1314 สัญชาติฝรัง่เศส
196. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่22 ค.ศ. 1316-1334 สัญชาติฝรัง่เศส
197. สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่12 ค.ศ. 1334-1342 สัญชาติฝรัง่เศส
198. สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต ที ่6 ค.ศ. 1342-1352 สัญชาติฝรัง่เศส
199. สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต ที ่6 ค.ศ. 1352-1362 สัญชาติฝรัง่เศส
200. สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอรูบนั ที ่5 ค.ศ. 1362-1370 สัญชาติฝรัง่เศส
201. สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ที ่11 ค.ศ. 1370-1378 สัญชาติฝรัง่เศส
202. สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบนั ที ่6 ค.ศ. 1378-1389 สัญชาติอติาเลียน
203. สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิฟาส ที ่9 ค.ศ. 1389-1404 สัญชาติอติาเลียน
204. สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต ที ่7 ค.ศ. 1404-1406 สัญชาติอติาเลียน
205. สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ที ่12 ค.ศ. 1046-1415 สัญชาติอติาเลียน
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206. สมเด็จพระสันตะปาปามารติน ที ่5 ค.ศ. 1417-1431 สัญชาติอติาเลียน
207. สมเด็จพระสนัตะปาปาเอวเยน ที ่4 ค.ศ. 1431-1447 สัญชาติอติาเลียน
208. สมเด็จพระสนัตะปาปานิโคลาส ที ่5 ค.ศ. 1447-1455 สัญชาติอติาเลียน
209. สมเด็จพระสันตะปาปากัลลสิตุส ที ่3 ค.ศ. 1455-1458 สัญชาติสเปน
210. สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่2 ค.ศ. 1458-1464 สัญชาติอติาเลียน
211. สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่2 ค.ศ. 1464-1471 สัญชาติอติาเลียน
212. สมเด็จพระสันตะปาปาซิกตุส ที ่4 ค.ศ. 1471-1484 สัญชาติอติาเลียน
213. สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต ที ่8 ค.ศ. 1484-1492 สัญชาติดัตซ
214. สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอร ที ่6 ค.ศ. 1492-1503 สัญชาติอติาเลียน
215. สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่3 ค.ศ. 1503-1503 สัญาชาติอิตาเลียน
216. สมเด็จพระสันตะปาปายูลอิสุ ที ่2 ค.ศ. 1503-1513 สัญชาติอติาเลียน
217. สมเด็จพระสนัตะปาปาเลโอ ที ่10 ค.ศ. 1513-1521 สัญชาติอติาเลียน
218. สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที ่6 ค.ศ. 1522-1523 สัญชาติอติาเลียน
219. สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต ที ่7 ค.ศ. 1523-1534 สัญชาติอติาเลียน
220. สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่3 ค.ศ. 1534-1549 สัญชาติอติาเลียน
221. สมเด็จพระสันตะปาปายูลอิสุ ที ่3 ค.ศ. 1550-1555 สัญชาติอติาเลียน
222. สมเด็จพระสันตะปาปามารแชลลสุ ที ่2 ค.ศ. 1555-1555 สัญชาติอติาเลียน
223. สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่4 ค.ศ. 1555-1559 สัญชาติอติาเลียน
224. สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่4 ค.ศ. 1559-1565 สัญชาติอติาเลียน
225. สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่5 ค.ศ. 1566-1572 สัญชาติอติาเลียน
226. สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ที ่13 ค.ศ. 1572-1585 สัญชาติอติาเลียน
227. สมเด็จพระสันตะปาปาซิกตุส ที ่5 ค.ศ. 1585-1590 สัญชาติอติาเลียน
228. สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบนั ที ่7 ค.ศ. 1590-1590 สัญชาติอติาเลียน
229. สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ที ่14 ค.ศ. 1590-1591 สัญชาติอติาเลียน
230. สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต ที ่9 ค.ศ. 1591-1591 สัญชาติอติาเลียน
231. สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต ที ่8 ค.ศ. 1592-1605 สัญชาติอติาเลียน
232. สมเด็จพระสนัตะปาปาเลโอ ที ่11 ค.ศ. 1605-1605 สัญชาติอติาเลียน
233. สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่5 ค.ศ. 1605-1621 สัญชาติอติาเลียน
234. สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ที ่15 ค.ศ. 1621-1623 สัญชาติอติาเลียน
235. สมเด็จพระสันตะปาปาอูรบนั ที ่8 ค.ศ. 1623-1644 สัญชาติอติาเลียน
236. สมเด็จพระสนัตะปาปาอินโนเซนต ที ่10 ค.ศ. 1644-1655 สัญชาติอติาเลียน
237. สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอร ที ่7 ค.ศ. 1655-1667 สัญชาติอติาเลียน
238. สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต ที ่9 ค.ศ. 1667-1669 สัญชาติอติาเลียน
239. สมเด็จพระสนัตะปาปาเคลเมนต ที ่10 ค.ศ. 1670-1676 สัญชาติอติาเลียน
240. สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีอินโนเซนต ที่ 11 ค.ศ. 1676-1689 สัญชาติ
อิตาเลียน
241. สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอร ที ่8 ค.ศ. 1689-1691 สัญชาติอติาเลียน
242. สมเด็จพระสนัตะปาปาอินโนเซนต ที ่12 ค.ศ. 1691-1700 สัญชาติอติาเลียน
243. สมเด็จพระสนัตะปาปาเคลเมนต ที ่11 ค.ศ. 1700-1721 สัญชาติอติาเลียน
244. สมเด็จพระสนัตะปาปาอินโนเซนต ที ่13 ค.ศ. 1721-1724 สัญชาติอติาเลียน
245. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่13 ค.ศ. 1724-1730 สัญชาติอติาเลียน
246. สมเด็จพระสนัตะปาปาเคลเมนต ที ่12 ค.ศ. 1730-1740 สัญชาติอติาเลียน
247. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่14 ค.ศ. 1740-1758 สัญชาติอติาเลียน
248. สมเด็จพระสนัตะปาปาเคลเมนต ที ่13 ค.ศ. 1758-1769 สัญชาติอติาเลียน
249. สมเด็จพระสนัตะปาปาเคลเมนต ที ่14 ค.ศ. 1769-1774 สัญชาติอติาเลียน
250. สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่6 ค.ศ. 1775-1799 สัญชาติอติาเลียน
251. สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่7 ค.ศ. 1800-1823 สัญชาติอติาเลียน
252. สมเด็จพระสนัตะปาปาเลโอ ที ่12 ค.ศ. 1823-1829 สัญชาติอติาเลียน
253. สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่8 ค.ศ. 1829-1830 สัญชาติอติาเลียน

254. สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี ที ่16 ค.ศ. 1931-1846 สัญชาติอติาเลียน
255. สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศีปโอ ที ่9 ค.ศ. 1846-1878 สัญชาติอติาเลียน
256. สมเด็จพระสนัตะปาปาเลโอ ที ่13 ค.ศ. 1878-1903 สัญชาติอติาเลียน
257. สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญปโอ ที ่10 ค.ศ. 1903-1914 สัญชาติอติาเลียน
258. สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่15 ค.ศ. 1914-1922 สัญชาติอติาเลียน
259. สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่11 ค.ศ. 1922-1939 สัญชาติอติาเลียน
260. สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่12 ค.ศ. 1939-1958 สัญชาติอติาเลียน
261. สมเด็จพระสันตะปาปาบุญราศียอหน ที ่23 ค.ศ. 1958-1963 สัญชาติอติาเลียน
262. สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ท่ี 6 ค.ศ. 1963-1978 สัญชาติอติาเลียน
263. สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่1 ค.ศ. 1978-1978 สัญชาติอติาเลียน
264. สมเด็จพระสนัตะปาปาบุญราศียอหน ปอล ที ่2  ค.ศ. 1978-2005 สั ญ ช า ติ
โปแลนด
265. สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต  ที ่16 ค.ศ. 2005-2013 สัญชาตเิยอรมนั
266. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที ่1 ค.ศ. 2013 - สัญชาตอิารเจน ตินา
เชื้อสายอิตาเลียน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ 1 ทรงไดรับเลือกต้ังวันท่ี 13
มีนาคม 2013

จากหนงัสือบนศิลาน้ี สมเด็จพระสนัตะปาปา
โดยคุณพอไพบลูย อดุมเดช, C.Ss.R.

ลำดับพระสนัตะปาปาในพระศาสนจักรคาทอลกิ (ตอจากหนา 11)

หนามหาวิหารจะตองเห็นคนช้ีไปท่ีปลองน้ีทุกที กลายเปนจุดท่ีไกดหลายคนนำไป
อธิบายใหลกูทวัรฟงกัน จำไดแมนเลยครบัตอนป ค.ศ. 2005 เขาใชกลองถายปลองนี้
ตลอดเวลาถายทอดสดก็มีแตใหดูปลองน่ีแหละจนกวาจะมีควันสีขาวออกมา
ควันออกมาแตละทีก็ดูยากวาเปนสีอะไรครับ ออกมาตอนตนก็ขาวเลยโหรองกันใหญ
พออีกเด๋ียวเดียวกลายเปนดำไป ครั้งตอไปก็ออกเทาๆ เลยแยกยาก พอออกมาขาว
ก็เลยไมกลาโหรองครับ จนระฆังเร่ิมตีนั่นแหละถึงแนใจกันวาไดพระสันตะปาปา
องคใหมแลว ตองคอยดูคราวน้ีครับวาจะออกมาแบบเดิมหรือเปลา คาดยากซะดวย
นะครบัวาจะไดพระสนัตะปาปาองคใหมเรว็หรอืชา วนัน้ีนกัขาวกว็เิคราะหกนัออกสือ่
ที่นี่วาการเลือกตั้งครั้งน้ีอาจจะคลายๆ ตอนเลือกต้ังสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 ในป ค.ศ.  1978 ตอนน้ันมีพระคารดินัลอิตาเลียนสององคที่มีคะแนน
เบียดกัน ผูเลือกตางฝายตางไมยอมกัน จนกระท่ังมีผูเสนอพระคารดินัลคาโรล
วอยตวิา ในท่ีสุดคะแนนเทไปยังพระคารดินลัวอยตวิา เราเลยมีสมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2   ปนั้นถูกขนานนามวา “Year of the Three Popes”  ปแหง
พระสันตะปาปาสามพระองคครบั นัน่คือสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่6  สมเดจ็
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่1  และสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2  ครัง้น้ี
นกัขาววิเคราะหนะครับอยาไปเช่ือมากเอามาเลาใหฟงสนุกๆ วาตอนน้ีพระคารดินลั
แบงออกเปนสองกลุมคือกลุมยุโรปท่ีไมใชอิตาเลียนและกลุมเอเชียท่ีจะไดคะแนน
ใกลๆ กัน ที่ตางกันก็คือคร้ังน้ีจะเปนอิตาเลียนมาเปนตาอยูครับ ก็วากันไปครับ
นอกจากน้ียังมีวิเคราะหอื่นๆ อีกเยอะไปหมด ทำใหเขาใจไดครับวานักขาวเขา
ก็ตองขยันวิเคราะหนะครับเพราะเปนอาชีพของเขา มินาละแตละคนก็วากันไป
คนละทางเลย จะเช่ือใครดีละครับคราวน้ี เหมือนตอนสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงลาออกในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2013 นักขาววากันไปไกลมาก
เลยครับถึงเหตุผลตางๆ นานาท่ีพระสันตะปาปาไมไดคิดเลยสักนิด บอกเหตุผล
ทีพ่ระสนัตะปาปาไมไดพดูเลยท้ังน้ัน ดังน้ันการใหขาวตางๆ ของพระคารดินลัหากพดู
อะไรท่ีตีความไปอยางอ่ืนไดละก็ไดแตเรื่องแนนอนเพราะการวิเคราะหขาวของ
นักขาวน่ีแหละครับ เขาจึงเตือนบรรดาพระคารดินัลเสมอวาการเงียบคือสิ่งท่ี
เกิดประโยชนมากท่ีสุดในกรณีนี้ครับ

(อานตอฉบับหนา)

บันทกึการเดนิทางไปทำหนาทีพ่ระคารดินลั (ตอจากหนา 9)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่13 ประจำวนัที ่24-30 มนีาคม 2013 หนา 13

บทอธษิฐานภาวนา

ผรูบัใช สงฆและกษตัรยิ
(วันศุกรศักดิ์สิทธิ์)

เราอธิบายพิธีกรรมในวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิวาเปน “การฉลอง” และบทอาน
ทั้งสามจากพระคัมภีรในวันน้ี เนนใหเราฉลองพระคริสตเจาในฐานะผูรับใช
สงฆ และกษัตริย ในบทอานจากกิจการอัครสาวก เราเรียนรูวาบทอานแรก
ของเราท่ีมาจากประกาศกอิสยาหเก่ียวกบัผรูบัใชทีต่องทรมานน้ี มีชาวเอธิโอเปย
ผหูนึง่ไดอานในระหวางท่ีเขากำลงัเดินทางกลับบานจากกรุงเยรซูาเล็ม เขาถาม
ทานประกาศกวาหมายความถึงตัวเขาหรือผใูด ฟลปิอธิบายใหเขาฟงวา บทความ
นี้หมายถึงพระเยซูเจา พระเยซูเจาคือผูที่ถูกนำตัวไปดังเชนลูกแกะถูกนำไปฆา

หนังสือในพันธสัญญาใหม ที่กลาวถึงพระสงฆและการเปนพระสงฆมาก
ทีสุ่ด คือจดหมายถงึชาวฮบีรผูเูขยีนเขาใจวา ผอูานคงจะทราบดีถงึบทบาทของ
พระสงฆในการถวายเคร่ืองบูชา และการนมัสการของประชาชนในพันธสัญญา
เดิม สังฆภาพของพระครสิตเจาน้ันแตกตางออกไปและสูงสงกวา พระองคทรง
ถวายบูชาการส้ินพระชนมของพระองคเพยีงคร้ังเดียว และสงฆในพันธสัญญาเดิม
ตองใชโทษบาปของตนเอง แตพระคริสตเจาแมจะทรงเปนมนุษยแตพระองค
ทรงปราศจากบาปมลทินใดๆ ทัง้ส้ิน

พระวรสารท้ังส่ีกลาวถึงการถูกพพิากษาตอหนาปอนทิอสั ปลาต แตมีเพยีง
พระวรสารของนักบญุยอหน ซ่ึงเราไดยนิในวันน้ีเทาน้ันท่ีกลาวถงึการสนทนา
สวนตัวระหวางปลาตกับพระเยซูเจา ผทูรงประกาศวาทรงเปนแสงสวางสองโลก
และปลาตซ่ึงเปนผูแทนบรรดาผูมีอำนาจในกรุงเยรูซาเล็ม ทั้งสองกลาวถึงการ
เปนกษัตรยิ พระเยซเูจาตรัสวา พระองคทรงเปนกษัตริยของผทูีอ่ยฝูายความจรงิ
บทความท่ีจารึกไวบนไมกางเขนเปนสามภาษา ประกาศการเปนกษัตริยนีใ้หแก
โลกมนุษยทัง้มวล การเขาใจอยางถูกตองถงึองคพระครสิตเจาผทูรงเปนผรูบัใช
สงฆ และกษัตริย จะชวยบรรเทาความเศราในการส้ินพระชนมของพระองค

“ผใูดอยฝูายความจรงิกฟ็งเรา” (ยอหน 18:37)

ขาแตพระเจา ในขณะท่ีลูกเฝาพระองคอยู
แทบไมกางเขนรวมกับพระมารดาสุดท่ีรักของ
พระองค และศิษยทีพ่ระองคทรงรัก ขอพระองค
ทรงโปรดใหลูกเติบโตในความเขาใจเก่ียวกับ
องคพระเยซูเจาและศักด์ิศรีของพระองคทาน
เพือ่ชวีติของลูกจะไดถวายพระเกยีรติแดพระองค
ทั้งนี้ เดชะพระบารมีของพระคริสตเจา พระเจา
ของลกูทัง้หลาย อาแมน

ขอเชญิชวนพวกเราอธษิฐานภาวนา พลกีรรม อดอาหาร เพือ่วอนขอพระจติเจา
ไดโปรดทรงนำการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองคใหม ซ่ึงเริ่มข้ึนในวัน
องัคารท่ี 12 มีนาคม 2013 ใหทกุส่ิงทุกอยางเปนไปตามน้ำพระทัยของพระเจา

การเลือกต้ังเริม่ในวันท่ี 12 มีนาคม ทีโ่บสถซิสติน (Sistine Chapel) ในวาติกนั
พระคารดินัลทุกองคที่อยูในกรุงโรมจะเร่ิมตนดวยพิธีมิสซาเปดการประชุม
ณ มหาวิหารนักบุญเปโตรในตอนเชา โดยจะมีบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ
นกับวช และสัตบุรษุอีกจำนวนมากรวมในพิธีบชูาขอบพระคุณน้ีดวย ในตอนบาย
เฉพาะพระคารดินลัทีอ่ายตุ่ำกวา 80 ป (ซ่ึงคร้ังน้ีมีจำนวน 115 องค) เทาน้ันท่ีจะ
เขาประชุมลับ มีการแหเปนขบวนเขาสูโบสถซิสติน โดยขับรองบทอัญเชิญ
พระจติเจา Veni Creator Spiritus มีการสาบานตนท่ีจะรักษาความลับ มีการอธิบาย
ข้ันตอนตางๆ มีการแตงต้ังพระคารดินลั 3 ทานทำหนาทีใ่นการตรวจ/อาน และ
ขานช่ือจากบัตรลงคะแนนเสียง จากน้ันจะใหเจาหนาท่ีที่ไมเก่ียวของออกจาก
หองประชมุและปดประตู ใสกญุแจหอง (conclave)
 ในการเลือกต้ัง พระคารดินัลทั้ง 115 องค มีสิทธ์ิเทากันหมดในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกผอูืน่และมีสิทธ์ิทีต่นจะถูกผอูืน่เลือกใหเปนพระสันตะปาปา
องคใหม เม่ือเขียนชื่อในบัตรแลว แตละองคจะเดินไปหยอนบัตรท่ีพระแทน
ดวยตนเอง ทีละองค ทีละองค จนครบหมดทุกองค แลวผูที่ไดรับมอบหมาย
จึงเริ่มอานและนับคะแนน ผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดและตองไดไมต่ำกวา 2/3+1
(ครั้งน้ีคือ 77 เสียง) จะไดรับเปนพระสันตะปาปาหลังจากท่ีไดตอบ 2 คำถาม
ตอไปน้ี

1)    ทานยอมรับเปนพระสันตะปาปาหรือไม
2)    ทานจะใชชือ่วาอะไร

 หลังจากน้ัน จะมีการนำผทูีไ่ดรบัเลือกไปเปล่ียนชดุขาว(ชดุพระสันตะปาปา)
ซ่ึงจดัเตรียมไว 3 ขนาด (เลก็-กลาง-ใหญ) และรองเทาสีแดง 4 ขนาด แลวจงึนำ
ผูไดรับเลือกกลับสูโบสถซิสติน เพ่ือใหพระคารดินัลแตละองคเขาแสดง
ความเคารพและสามิภักด์ิ จากนั้นจะใหพระคารดินัลอาวุโสออกประกาศที่
พระบัญชรของมหาวิหารนักบุญเปโตรวา เรามีพระสันตะปาปาองคใหมแลว
แลวพระสนัตะปาปาองคใหมจะเสด็จออกยังพระบัญชร ปราศรัย และอวยพร
 หากการเลือกต้ังแตละครั้งไมสามารถไดคะแนนเสียงข้ันต่ำตามท่ีกำหนด
(ตามกฎของพระศาสนจักร) เจาหนาท่ีจะนำบัตรเลือกต้ังไปเผาโดยผสมสารเคมี
พิเศษ ทำใหควันท่ีออกเปนสีดำ เปนการสงสัญญาณใหโลกภายนอกไดรูวา
ไดมีการเลอืกตัง้แลวแตยงัไมไดพระสนัตะปาปาองคใหม

หากการเลอืกต้ังไดคะแนนเสียงไมต่ำกวาเกณฑทีก่ำหนด และผไูดรบัเลอืก
ตกลงใจรับเปนพระสันตะปาปา บัตรเลือกต้ังท่ีนำไปเผาจะผสมสารเคมี
อีกชนิดหน่ึง ทำใหควันท่ีปลองเหนือหลังคาโบสถซิสตินเปนสีขาว เปนการ
บอกใหโลกรูวา การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองคใหมสำเร็จแลว มีการย่ำระฆัง
ของมหาวิหารแสดงความช่ืนชมยินดี ผูคนก็จะรีบรุดมาท่ีลานมหาวิหาร เพื่อ
รอเขาเฝาพระสันตะปาปาองคใหมและรับพร
 อนึง่ การประชมุเพือ่เลอืกต้ังพระสนัตะปาปาจะมีตอนเชาและตอนบายของ
แตละวนั ตอนเชาจะเลือกตัง้ 2 ครัง้ บายอกี 2 ครัง้ จนกวาจะไดพระสนัตะปาปา
การเผาบัตรลงคะแนนจะเผาหลังเลือกต้ังคร้ังท่ีสองแลว ในภาคเชาจะเผาบัตร
ในเวลาประมาณเท่ียงวัน ภาคบายจะเผาบัตรในเวลาประมาณหกโมงเย็น หาก
ผานไปสามวันแลวยังเลือกพระสันตะปาปาไมได จะหยุดหน่ึงวันเพ่ือการ
สวดภาวนาและไตรตรอง เปนท่ีนาสังเกตวา ในการเลือกพระสันตะปาปา
คร้ังท่ีแลว (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16) ใชเวลา 2 วัน และใน
คราวกอนน้ัน (สมเดจ็พระสันตะปาปายอหนปอล ที ่2) ใชเวลา 3 วนั
 เราเชื่อวา พระจิตเจาทำงานในพระศาสนจักรมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย
จึงขอเชิญชวนอีกครั้งใหพวกเรารวมจิตใจกันสวดภาวนาเพื่อขอองคพระจิตเจา
ไดประทานความสวางและปรีชาญาณแกบรรดาพระคารดินัลท้ังหลาย
ที่จะประชุมเลือกพระสันตะปาปาองคใหมในคร้ังน้ีเพื่อสืบตำแหนงตอจาก
นกับุญเปโตร เปนพระสันตะปาปาองคที ่266

ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย

การเลือกต้ังพระสันตะปาปา
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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)

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

.....เราไมทอถอย  แมวารางกายภายนอกของเรา
กำลงัเส่ือมสลายไป  จติใจของเราท่ีอยภูายในก็ไดรบั
การฟนฟข้ึูนในแตละวัน  ความทุกขยากลำบากเล็กนอย
ของเราในปจจุบันน้ี กำลังเตรียมเราใหไดรับสิริ
รุงโรจนนิรันดรอันยิ่งใหญหาท่ีเปรียบมิได  เราจึง
ไมมงุม่ันในส่ิงท่ีแลเหน็ได  แตมงุม่ันในส่ิงท่ีแลเหน็
ไมได  ส่ิงท่ีแลเห็นไดเปนส่ิงท่ีคงอยชูัว่คราว  แตส่ิง
ทีแ่ลเห็นไมไดคงอยนูรินัดร.....

2 โครนิธ 4:16-18

ใหกำลังใจ

พบกบัหนงัสือด ีส่ือคาทอลกิ ไดที ่บธู S26 โซน C
ในงานสปัดาหหนังสือแหงชาต ิคร้ังที ่41 ระหวางวนัที ่29 มีนาคม - 8
เมษายน 2013 เวลา 10.00-21.00 น. ศนูยการประชมุแหงชาตสิิริกติิ์

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ
อักแนส เนย นพคุณ

อายุ 63 ป

ยอแซฟ คำ นพคณุ
เกิดใหมในพระเจา

3 พฤศจกิายน 2503 ครบ 53 ป

โทมาส ธวัช ศรีสวสัดิ์
เกิดใหมในพระเจา
29 เมษายน 2530

ครบ 26 ป เทเรซา จ ูศรีสวสัดิ์
เกิดใหมในพระเจา 30 มถุินายน 2531 ครบ 25 ปี

“ขาแตพระเยซเูจา โปรดประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกทานท้ังส่ีดวยเถดิ” จากลกูหลาน




คณุสมบัต ิ:
มีความชำนาญในการตัดตอรายการ
มีความเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร

สนใจติดตอ :
โทร. 08-1750-2522
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ขอบพระคุณพระเจาสำหรบั
แบบอยางชีวติของท้ังสามทานน้ี

จงพยายามอยกัูบทกุคนอยางสงบ  พยายามดำรงชีวติอยอูยางหมดจด
เพราะไมมใีครจะเห็นพระเปนเจาไดถาไมมชีวีติเชนนี ้ (ฮบ 12 : 14-15)

          
ยงัระลกึถงึในคำภาวนาเสมอ
เปาโลละมลู พลูวทิยกจิ

     จากไปครบ 7 ป วนัที ่28 มนีาคม 2549
มารีอาสำเนยีง พลูวทิยกจิ

จากไปครบ 2 ป วนัที ่13 ธันวาคม 2553
       เทเรซาแหงอาวิลลา วมิล (พลูวทิยกจิ) อยยืูนยง

จากไปครบ 2 ป วนัที ่10 กุมภาพนัธ 2554
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«‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠ §ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√ ·≈–

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®‘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≥

‚¥¬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≥æà Õ§Õ√å´’Ë

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

„π«—π®—π∑√å∑’Ë 22 ‡¡…“¬π 2013

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡§à“¬°√–· ‡√’¬°¢Õß§≥–

∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) ç§à“¬°‘‡¥‚Õπé  ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—π®—π∑√å∑’Ë

15 ‡¡…“¬π ®∫‡∑’Ë¬ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 19 ‡¡…“¬π 2013

∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ («—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å) 69/15 ¡.1

∂.µ‘«“ππ∑å - ª“°‡°√Á¥ 56 µ.∫â“π„À¡à Õ.ª“°‡°√Á¥

®.ππ∑∫ÿ√’ 11120  §à“≈ß∑–‡∫’¬π§π≈– 300 ∫“∑

°√ÿ≥“µÕ∫°≈—∫¿“¬„π«—π∑’Ë 12 ‡¡…“¬π 2013

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ‘√‘√—°…å  ‚∑√. 08-

4613-1125 E-mail : thaimissionarysociety

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ µ.®ª√

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

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

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

0074)

«—¥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

«—¥·¡àæ√–‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å ·°àß°–‡∫“ Õ.À«â“π„À≠à

®.¡ÿ°¥“À“√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

«—¥æ√–‡¡µµ“·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‚ππ§âÕ Õ.æ√√≥“

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

@gmail.com

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

�����»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)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 13 ª√–®”«—π∑’Ë 24-30 ¡’π“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 18

§◊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)

¢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√’

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

�����‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM (World Commu-

ni ty for Chris t ian Medi ta t ion)  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-

11.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„π∫â“πæ—°æ√– ß¶å

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√  π„®‚ª√¥µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-

4504 À√◊Õ ¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π komin.suntree@gmail.

com, 08-9611-7940 ·≈–§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ

§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan@gmail.com, 08-

9117-9100

����� ¡—§√ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå ·≈–µàÕÕ“¬ÿ

 ¡“™‘° µ‘¥µàÕΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘° ‚∑√. 0-2681-

3900 µàÕ 1810 ‚∑√ “√ 0-2681-5401, 0-2681-

3900 µàÕ 1802

����� ‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë  π„®

µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2268-1646-8

§ÿ≥‚Õ¿“   —ß¢å¡≥’«ß»å                200  ∫“∑
∑”∫ÿ≠°Õß∑ÿπ  2,000  ∫“∑

‡æ◊ËÕÕÿ∑‘»„Àâ‚¬‡´ø Œ—Ë«‡¡âß
¡“√’Õ“ ·æ√»√’
¡“√’Õ“ À¡ÿ¬Õ‘¡
‚¬‡´ø √—°…å

§ÿ≥‡æÁ≠»√’  —ß¢√—µπå                 1,700  ∫“∑
Õÿ∑‘»„ÀâÕ—π‡¥√ ®”√—   —ß¢√—µπå
Õ—ππ“ ∫”√ÿß  —ß¢√—µπå

 ”À√—∫∑à“π∑’Ëª√– ß§å®– ¡∑∫°Õß∑ÿπœ ‚ª√¥
 àß∏π“≥—µ‘  —Ëß®à“¬„ππ“¡ ç´‘ ‡µÕ√å»—°¥‘Ï»√’ ß“¡«ß»åé
ª.≥. ¬“ππ“«“  122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’
·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120
‡™Á§ —Ëß®à“¬ ç°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°é À√◊Õ‚Õπ‡ß‘π
‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ°“√æ‘¡æå
 √â“ß √√§åé ∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“‡´πµåÀ≈ÿ¬ å
‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

À¡“¬‡Àµÿ ‡¡◊ËÕ∑à“π àß‡ß‘π·≈â«°√ÿ≥“·®âß„Àâ∑√“∫
¥â«¬∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß
„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

°“√‡™◊ËÕ¥â«¬„®
®–∫—π¥“≈

§«“¡™Õ∫∏√√¡
°“√ª√–°“»
¥â«¬ª“°
®–∫—π¥“≈

§«“¡√Õ¥æâπ

(‚√¡ 10:10)
®“° ¡≥≈‘¢‘µ

ª√–µŸ
·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

(ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ
«—π∑’Ë 11 µÿ≈“§¡
2012 - «—π∑’Ë 24

æƒ»®‘°“¬π

2013)

§≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

·Ààß°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ ªØ‘≠“≥µπ

µ≈Õ¥™’æ ©≈Õß 25 ªï 50 ªï ·≈– 75 ªï
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เหมือนมีบางอยางปลุกผมใหต่ืนข้ึน ไมเชื่อ
ก็ตองเช่ือ ผมเอ้ือมมือหยิบโทรศัพทที่วางไว
บนโตะทำงานในหองดานบน เผือ่มขีาวหรอืขอมลู
นาสนใจ ขาวส้ันจากซีเอน็เอ็น ความวา “ควันสีขาว
คณะพระคาร ดินัลได เลือกพระสันตะปาปา
องคใหมสำเร็จลงแลว” ผมมองนาฬิกาตี 2 กวา
ของวันท่ี 14 ใชแลว เรามีพระสันตะปาปาองคที่
266 แลว

พระญาณเอ้ืออาทรหรือที่เราเรียกพระญาณ
สอดสองของพระมกัมาถกูที ่ถกูทาง ถกูเวลาเสมอ
กอนหนาน้ี ต้ังแตการสละตำแหนงของสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 พบขอมลูมากมาย
ไลเรียงกันต้ังแตรายงานขาว  บทวิเคราะห
การนำเสนอการเลือกตั้งพระสันตะปาปา หรือที่
เรยีกวาคอนเคลฟ อยางเขาใจงายๆ ผานทางระบบ
เทคโนโลยสีมัยใหม แอพพลเิกชัน่พเิศษท่ีทำขึน้มา
เพื่อการน้ีโดยเฉพาะ การพนันขันตอในเชิงวา
พระสนัตะปาปาองคใหมจะมาจากไหน การโหวต
วาพระสันตะปาปาองคใหมจะใชพระนามวาอะไร
องคประกอบตางๆ ของชุด ของท่ีระลึก บรรยากาศ
และพระเปนเจ า ก็สงคนอยางคุณพอชัชชั ย
รวมอราม  คุณพอสุรชัย  ชุมศรีพันธุ  ท่ี ไ ด
รายงานตรงจากกรุงโรมสงมาท้ังบันทึกและ
สัมภาษณ รายยาวมาเปนฉากเปนตอน ใหทั้ง
ความร ูความสนุกสนานเหมอืนเรารวมเดินทางไป
ดวย (ซ่ึงอุดมสารและอุดมศานต จะลงเปนตอนๆ
และรวมเลมเปนพอ็กเก็ตบคุใหอานกันอกีคร้ัง)

มันเหมือนการเดินทางทางความเช่ือที่พาเรา
คอยๆ  แสวงหา เร่ิมจากจุดท่ีงายท่ีสุดคือชวีติประจำ
คือหนาท่ีการงาน แตผลสรปุกลบัพบเหน็ เจอะเจอ
เขาอกเขาใจ ส่ิงท่ีพระไดจัดเตรียมไวใหกับเรา
แมดู เหมือนยากลำบาก  แตพระก็ทำให เรื่อง
เหลาน้ันคล่ีคลายและงายข้ึน

ผมรอเวลาและรวมลุนไปกับผูคนท่ีลาน
หนามหาวิหารนักบุญเปโตรและเชื่อแนวาคงมี
คนติดตามชมเหตุการณคร้ังประวัติศาสตรนี้
อกีมากมายจากท่ัวทกุมุมโลก ในท่ีสุด พระคารดินลั
ยงั-หลยุส โตรงั พระคารดินลัสงัฆานุกร กอ็อกมา
ประกาศวา “Habemus Papam” เรามีพระ-
สันตะปาปาแลว พระองคทรงพระนามวา “ฟรงัซิส”
ชือ่ของทานคือ ฮอรเก มารโิอ แบรโกลโิอ  เปนชาว
อารเจนตินา อายุ 76 ป เปนสมาชิกในคณะสงฆ
เยสุอิต พระคารดินัลโตรังผูประกาศถอยกลับ
เขาไปยังบริเวณพระบัญชรของมหาวิหารนักบุญ

พระสันตะปาปาฟรงัซสิ ผเูริม่บนัทกึหนาหนึง่

เปโตร ขณะน้ันเองผมคิดวากอนพระสันตะปาปาจะ
ออกมา ขอยอนกลับไปเช็คบรรดาเว็บไซตที่เก็บขอมูล
ตางๆ ของการเลอืกตัง้ไว บรรดาทวติเตอร แอพพลเิกชัน่
ขอมูล เ ชิงสถิ ติและขอมูลกอนการเ ลือก ต้ังและ
ในชวงเลือกต้ัง มีเร่ืองของสถิติทีน่าสนใจทีเดียว

พระสันตะปาปาองคปจจุบนัเปนองคที ่266
การประกาศผลการเลือกต้ังพระสันตะปาปา

ทำในวันท่ี 13 เดือนมีนาคม (เดือน 3) และปครสิตศักราช
2013 ในเวลา 20.40 น. หรือในประเทศไทยคือ
02.40 น. ของวันใหม

ในสวนของจำนวนการโหวตในคร้ังท่ี 5 ถึงได
พระสนัตะปาปาองคปจจุบนั

ในสวนของอายุ พระสันตะปาปาองคปจจุบัน
มีอายุได 76 ป ในการเลือกพระสันตะปาปาคร้ังน้ี
พระคารดินลัท่ีมีอายุนอยท่ีสุดคืออายุ 53 ปจากประเทศ
อินเดียมี 1 องค คือพระคารดินัลบาเซลีออส กลีมีส
โธตตนุคาล สวนอายุมากท่ีสุดคือ 79 ป มีทัง้หมด 10 องค
สวนอายุเทากับพระสันตะปาปาคือ 76 ป มี 17 องค

ในสวนของประเทศพระองคเปนชาวอารเจนตินา
ซ่ึงในครัง้น้ีมีพระคารดินลัทีม่าจากประเทศอารเจนตินา
2 องคคือทานกับ พระคารดินัลลีโอนาโด แซนดรี
มาจากทวีปลาตินอเมริกา ซ่ึงมีพระคารดินัลมารวม
เลอืกพระสันตะปาปาท้ังหมด 19 พระองค

ในสวนของครอบครัวทานมีพี่นองท้ังหมด 5 คน
ทานสามารถพูดภาษาไดคลองถึง 3 ภาษาคือ สเปน
อติาเลียนและเยอรมัน

ในสวนของพระนาม “ฟรังซิส” เปนชื่อที่ไมเคย
ถกูใชมากอน ซ่ึงการเลือกพระนามท่ีไมเคยถูกใชมากอน
ครั้งลาสุดคือในป 913 โดยสมเด็จพระสันตะปาปา
ลนัโด

เม่ือพระสันตะปาปาพระองคใหมออกมาที่พระ-
บญัชรหนามหาวิหารนกับญุเปโตร เสียงโหรองตอนรบั
ผูคนมากมายยืนรอรับพรแรกของพระองคทาน
ผมชอบทีพ่ระองคเชิญชวนใหสวดภาวนา ไมวาจะเพือ่
พระสนัตะปาปากิตติคุณ เพือ่พระองคทาน และเพ่ือกนั
และกัน พลังของคำภาวนาดูเหมือนเปนพระอิริยาบถ
เบ้ืองตนท่ีพระองคตองการบอกกับโลก ในคำภาวนาน้ัน
พระองคพาเรายอนกลบัไปสรูากฐานของชวีติครสิตชน
ทีด่ำเนนิไปทุกวนัดวยความเช่ือความไวใจและความรัก
ไมแปลกใจเลยที่บางคนสรุปวาทานคือ “ตัวเลือก
แหงแรงบนัดาลใจ” (Inspired choice)

นาสนใจเหมือนกันส่ือขางนอกเวลาเลนขาว
พระสันตะปาปามักจะพูดถึงบรรดาตัวเก็ง ผมวา
ปรากฏการณนี้เหมือนหักปากกาเซียน เพราะวิถีของ

โลกไมใชวิถีของพระ ผมวาน่ีเปนสาเหตุใหญๆ
ของการปดรับส่ือทั้งหมด เดินเขาไปยังโบสถ
ซิสตินอยางเงียบงัน แตมีบทรำพงึย่ิงใหญในกำแพง
ทุกดานของโบสถ การสราง และการชวยเหลือ
จวบจนวันส้ินพภิพ

ยิ่งยอนกลับไปยังประวัติศาสตรและเร่ืองราว
ของพระสันตะปาปาองคปจจุบัน เราย่ิงพบเห็น
การเตรยีมคนใหเหมาะกบัยคุสมัย ขอมลูบางขอมลู
บอกวา บอยคร้ังตอนท่ีเปนพระคารดินัลอยูที่
ประเทศอารเจนตินาไดมีโอกาสพูดในท่ีสาธารณะ
เกีย่วกบัเรือ่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง พระดำรัส
ของพระองคเต็มไปดวยการเชิญชวน ความเคารพ
และความเปนหวงเปนใย ผมถามเพ่ือนท่ีอยูใน
สถาบันศึกษาเดียวกัน ที่มาจากคณะเยสุอิต และ
เพื่อนบางคนท่ีเคยทำงานท่ีประเทศอารเจนตินาวา
คิดวาพระสันตะปาปาองคใหมจะเปนแบบไหน
อนุรักษ หรือหัวกาวหนา คำตอบใกลเคียงกัน คือ
นาจะอนุรักษ เพราะคริสตชนท่ีประเทศอารเจน-
ตินาอนุรักษนิยมอยูแลว แตก็นาจะมีความคิด
เปดรับ เพราะไมใชชาวยุโรป จึงตรงกับคำของ
พระคารดินัลบางองคที่ใหสัมภาษณในภายหลังวา
ทานจะเปนพระสันตะปาปาท่ีเปน “พลังแหง
ความสมดุล”

ผมชอบพระดำรัสทายๆ กอนที่จะจบพระ-
ดำรัสแรกในค่ำคืนน้ัน พระองคทรงชวนเราเริ่ม
“เดินทางทางความเช่ือ เปนการเดินทางของมิตรภาพ
(journey of friendship) ซ่ึงจะสงผลสกูารแพรธรรม
เพือ่สรางโลกใหสวยงาม”

การรอคอยจบส้ินลง “Habemus Papam”
เรามีพระสันตะปาปาแลว ตอไปนี้เราจะเร่ิมออก
เดินทางคร้ังใหม ที่พระสันตะปาปาองคใหม
ไดแสดงใหเหน็ในวันแรกแลว คือการภาวนา และ
กอนหนาน้ันดวยชวีติสมถะ นาสนใจไปกวาน้ันอกี
ที่ มิสซาวันรับตำแหนงของพระองค คือวันท่ี
19 มีนาคม วนัฉลองนักบญุยอแซฟทีท่านมีคำขวญั
วา ทำงานและภาวนา (Ora et Labora) เราจะเริ่ม
เดินทางไปกับพระศาสนจักร ดวยการยอนกลบัไปสู
รากฐาน ของความเชื่อที่แทจริง ภาวนาและออก
เดินทางรวมงานในทุงนาแหงพระอาณาจักรของ
พระองค

ราตรีสวัสด์ิ ขอใหหลบัฝนดี (Goodnight and
Sleep well คำกลาวลาสุดทายในพระดำรัสแรก
ของพระองคในวันท่ีการเลือกต้ังพระสันตะปาปา
ส้ินสุด)                                      บรรณาธกิารบรหิาร

ในยุคสมัยของพระองคดวยคำภาวนาและวถีิสมถะ
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