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กองบรรณาธิการ

เม่ือบรรดาพระคารดินลั ไดเลอืกพระคารดินลัฮอรเก
มาริโอ แบรโกลิโอ (Card.Jorge Mario BERGOGLIO)
เปนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และเปนลำดับท่ี
266

ชีวิตและเร่ืองราวตางๆ ของพระองคก็เปนท่ีรับรู
อยางกวางขวางสำหรับผูคนท่ัวโลก โดยเฉพาะสำหรับ
คริสตชนคาทอลิก ซ่ึงพระองคทรงเปนประมุขมีอยู
ทัว่โลกประมาณ 1,200 ลานคน

สถิติจากวาติกันระบุวานักบวชหญิงและภราดา
รวมเปนลานคน  พระสงฆ 4 แสนคน พระสังฆราช
4,000 องค พระคารดินลั 203 องค

เปนความรสึูกยินดี และขอบพระคุณพระเปนเจา
แตละยุคสมัย พระเจาทรงประทาน “ผูอภิบาล”

ที่เหมาะสมกับยุคสมัยนั้น และดวยความเช่ือศรัทธาวา
พระเปนเจาทรงโปรดให ดวยความรวมมือของมนุษย
ดวยการเปดใจและภาวนาพรอมกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีพระชนมายุ 76
พรรษา จากครอบครัวอารเจนตินาเช้ือสายอิตาเลียน
เปนพีค่นโต ในจำนวนลูกของพอแม 5 คน  เปนนักบวช
สังกัดคณะเยสุอิต ซ่ึงเปนคณะเกาแก กอตั้งมาต้ังแต
ค.ศ. 1540

รายงานประจำของวาตกินั  ค.ศ. 2012 คณะเยสุอติ
มีสมาชิกประมาณ 17,900 คน เปนคณะท่ีมีสมาชิก
มากท่ีสุดในโลก

เสนทางชีวิตของพระองคทาน ต้ังแตเปนบวช
เปนพระสงฆเม่ืออายุ 33 ป ค.ศ. 1969 จนกระท่ังเปน
พระคารดินัล ค.ศ. 2001 และจนเปน “สมเด็จพระ-

สันตะปาปาฟรังซิส”
การเปน “นักบวช” หมายถึงผูสละแลวทางดาน

วิถีโลก หรือโลกียะ ไมยึดติดในทรัพยสมบัติ ชื่อเสียง
เกียรติยศ มุงบำเพ็ญความดี ขัดเกลา อบรมบมเพาะ
คุณธรรมสำหรับตนเอง และมุงอุทิศตนเพื่อผูอื่น เพื่อ
สังคม และเพือ่นมนษุยโดยเฉพาะผตูกทุกขไดยาก คนท่ี
ดอยโอกาส ถกูกดข่ี เอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ

อาจจะเรยีกรวมๆ วา “พฒันามนุษยใหมีเกยีรติและ
ศักด์ิศรีสมกบัความเปนมนุษย”

ทานไดเดินรวมกันกับประชาชนอยางใกลชิดและ
เปนหน่ึงเดียวกัน

บทบาทของศาสนาและชีวิตนักบวชลวนอยู
ในกรอบอยางน้ีเสมอ เริ่มตนดวยชีวิตเล็กๆ เรียบงาย
เหมอืน “เมลด็ซีนาปส หรอืเมลด็ถัว่เมลด็งา” จนวนัเวลา
ผานไป กลายเปนตนไมใหญ กลายเปนปา เปนสถาบนั
มีโครงสราง มีระบบมีกฎหมาย มีเง่ือนไขมากมายเกิดข้ึน
ดวยเง่ือนไขเวลา ปรมิาณ จนกลายเปนเรือ่งรมุรามไป

ต้ังแตสังคายนาวาติกัน ครั้งท่ี 2 คือ 50 ปมาแลว
พระศาสนจักรโดยสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23
(ค.ศ. 1958-1963) สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
(ค.ศ. 1963-1978) สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 1 (ค.ศ. 1978, 33 วัน) และสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 (ค.ศ. 1978-2005) สมเดจ็พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 (ค.ศ. 2005-2013) และสมเด็จพระ-
สันตะปาปาฟรังซิส

แตละพระองคพยายามท่ีจะปรับลดส่ิงท่ีเปนเปลือก
กระพ้ี พิธีกรรมท่ีทำใหคริสตชนออกหางจากแกนแท

ไปยึดติดกับส่ิงท่ีสงเสริม เชนกลับมาเร่ืองพระคัมภีร
เรื่องพระเยซูเจา เรื่องบูชามิสซา เนนเร่ืองความเขาใจ
คุณคา และความหมายของพิธีกรรม ศีลศักด์ิสิทธ์ิ
การมีสวนรวมในศาสนพิธี ฯลฯ

การประกาศขาวดี  ดวยชีวิตท่ีเปนแบบอยาง
เรียบงาย!

พี่นองคริสตชนคาทอลิก เราทุกคนชื่นชมยินดีที่มี
พระสันตะปาปาผูเปนแบบอยางท่ีดีแกเราแลว ส่ิงท่ี
สำคัญ วนันีอ้ยทูีตั่วเราแตละคน ชวีติคริสตชนแตละคน
กบัหนาท่ีแตละวนั ส่ิงท่ีทำเปนประจำวัน ตองสอดคลอง
ตองรวมเดินทางไปพรอมกับพระองค อยานึกวาตัวเอง
ไมเก่ียว!

พระเยซูเจาตรัสไววา “ระวังตัว เราอยูในโลก แต
ไมใชเปนคนของโลก” นั่นคืออยาใหโลกจูงจมูก
หรอืลางหัวสมองเรา

แตเราอยใูนโลก ตองเปนเกลือ เปนแสงสวาง เปน
มโนธรรมใหแกโลก!

ในวันเขารบัหนาท่ีพระสงัฆราชแหงโรม (วนัท่ี 19
มีนาคม 2013)  พระองคทรงใชคำวา “ผปูกปอง” ส่ิงสราง
ของพระ ส่ิงแวดลอม  ที่สำคัญคือ ผูปกปองความจริง
ชวีติมนุษย!

พิธีมิสซาฉลองการเริ่มศาสนบริการอัครสาวกเปโตร
ของพระสังฆราชแหงโรม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เขารับตำแหนง
องคพระประมุขศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
วนัที ่19 มีนาคม 2013 ตรงกบัวันสมโภชนกับุญโยเซฟ
พระองคทรงเปนประธานในการประกอบพิธีมิสซา
ฉลองการเ ร่ิมศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของ
พระสังฆราชแหงโรม เม่ือเวลา 09.30 น. ตามเวลา
ทองถิ่น ตรงกับเวลา 15.30 น. ตามเวลาในไทย ซ่ึงมี
สัตบุรุษมารวมกวา 2 แสนคน หลายคนตองไปรอ
ต้ังแตเชา เพราะประตูจะเปดเขาประมาณ 06.30 น. แต
บรรดาส่ือมวลชนและบรรดาผพูกิาร สามารถเขาไปได
กอนเวลา

พิธีเริ่มเวลา 09.30 น. แตกอนหนาน้ันประมาณ
ครึ่งชั่วโมง พระองคไดเสด็จออกมาทักทายกับบรรดา
ผูที่มารวมพิธีในจัตุรัส มีคร้ังหน่ึงทรงลงจากรถ เพื่อ
สวมกอดผพูกิาร และทรงอวยพรเด็ก

จากน้ัน ขบวนแหเริ่มจากในมหาวิหาร พระองค
ลงไปสวดภาวนาและถวายกำยาน ที่หลุมศพนักบุญ
เปโตร เม่ือออกมาหนามุขดานหนา มีพิธีมอบปลลิอุม
(ผาคลองคอท่ีทำมาจากขนลูกแกะ) ซ่ึงเปนเคร่ืองหมาย
ของผเูลีย้งแกะ นัน่หมายความวา พระองคไดรบัอำนาจ
เต็มเปยมเพือ่นำพระศาสนจกัร เหมอืนผเูลีย้งแกะทีดู่แล
ฝงูแกะของตน จากน้ันกมี็มอบแหวนชาวประมง ทีเ่รยีก
แบบน้ี เพราะวาท่ีแหวนจะมีสลักรูปนักบุญเปโตร
ถือกุญแจ นักบุญเปโตรแตเดิมเปนชาวประมงธรรมดา
แตพระเยซูเจาไดเรยีกทาน ใหเปนชาวประมงจับมนุษย
คือ แสวงหาและชวยวิญญาณ มนุษยใหรบัความรอดพน
จากพระเปนเจา กญุแจทีท่านถอื คือ เครือ่งหมายของการ
เปนผนูำ พระศาสนจักร เปนกญุแจสวรรคทีพ่ระเยซูเจา
ไดมอบใหทาน ณ รมิฝงทะเลสาบกาลิล ี(มธ 4:18-19 ;
มก 1:16-17) และพระสันตะปาปาคือผสืูบทอด ทีไ่ดรบั

(อานตอหนา 4)
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มอบกุญแจนีสื้บตอกนัมา (เราจะเหน็เครือ่งหมายกญุแจ
นี้อยูทั่วไป ถาเก่ียวกับเร่ืองสันตะสำนัก) หลังจากพิธี
มอบปลลิอุมและแหวน มีผูแทนจากคณะพระคารดินัล
เขามาสวมกอด แสดงความยินดี พระองคไดจูบศีรษะ
ของพระคารดินลัองคหนึง่ดวย และหลังจากน้ันเปนพธีิ
บูชาขอบพระคุณ

ในพิธีมิสซาใชภาษาหลักเปนภาษาละติน โดยใช
หัวขอของวันฉลองนักบุญโยเซฟ องคอุปถัมภของ
พระศาสนจกัรสากล   บทอานท่ีหนึง่เปนภาษาอังกฤษ
บทเพลงสดดีุ ขับนำโดยเดก็นกัขบัรองคนหนึง่ บทอาน
ที่สองเปนภาษาสเปน และพระวรสารเปนบทขับรอง
ภาษากรีก พระสันตะปาปาทรงเทศนเปนภาษาอิตาเลียน
บทภาวนาเพื่อมวลชน มีหลายภาษาคือ ภาษารัสเซีย
ฝรั่งเศส อาราบิค สวาฮิลี (กลุมภาษาแถวแอฟริกาใต)
และภาษาจีน

บทเทศนหลักของพระองค  ตรัสถึง  “นักบุญ
โยเซฟ ผูปกปองดูแลครอบครอบศักด์ิสิทธ์ิ ทานเปน
แบบอยางของการเปนผูนำแหงการรับใช... เราตอง
ไมลืมวา อำนาจท่ีแทจริง คืออำนาจแหงการรับใช
นัน่คือพระสนัตะปาปาดวย เม่ือใชอำนาจน้ี ตองเขาไป
สูการรับใชอยางเต็มเปยม” ซ่ึงเรียกเสียงปรบมือ
ในระหวางบทเทศนหลายครั้ง

หลังจากพิธี พระองคไดทรงพบปะกับผูนำและ
ผูแทนของประเทศตางๆ มากมาย ทั้งจากยุโรปและ
อเมริกา จากเอเชียบางสวน มีบรรดาคณะทูตมาเฝา
มากมาย ซ่ึงหลังจากพวกเราที่มารวมงานไดแยกยาย
กลับบานแลว พระองคยังคงรับแขกตอไป และวันน้ี
ถอืเปนวันเร่ิมตนสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสโดยสมบูรณ เราในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของ
พระศาสนจักร เราอยหูางไกลและรวมใจกับพระองคได
โดยผานทางคำภาวนา และการประพฤติตน ใหเปน
แบบอยางท่ีดีกับผูอื่น นำความหวังของปสกา คือ การ
กลบัคืนพระชนมชีพของพระเยซู ใหกบัทุกคนรอบขางเรา

บทสัมภาษณคนไทยบางทานท่ีมารวมพิธีแตงต้ัง
พระสันตะปาปา

คุณพอวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน (คุณพอวี) เปน
พระสงฆไทยปกาเกอะญอ จากสังฆมณฑลเชียงใหม

มาเรียนปรัชญาท่ีกรุงโรม คุณพอพักอยูที่หอพัก ของ
คณะนักบวชแหงหน่ึงท่ีไมไกลนักจากวาติกนั

คุณพอไดรับทราบขาวหรือติดตามขาวพิธีนี้
อยางไรบาง?

ครบั...ทีจ่รงิในหอพักผม มีเพือ่นคนหน่ึงเรียนเรือ่ง
วชิาส่ือสารมวลชน จะตองติดตามขาวตางๆ อยางใกลชดิ
และเพ่ือนก็ไดบอกผมถึงพิธีในวันน้ี ซ่ึงอันท่ีจริง
พระองคนาจะถวายมิสซาอีกคร้ังหน่ึง ที่มหาวิหาร
นักบุญยอหนลาเตรัน เพราะเปนวิหารโดยตรงของ
พระสงัฆราชแหงโรม

บรรยากาศในชวงพิธีกรรม
วนันีค้นเยอะครบั และผมกไ็มไดเขาไปถงึตัวจัตุรสั

นักบุญเปโตร ผมออกจากท่ีพักประมาณหน่ึงช่ัวโมง
กอนมิสซา ก็เห็นคนอยูเต็มถนนคอนชีลีอาซีโอเน
(ถนนหลกัทีม่งุสวูาติกนั) ผมอยากรวมขอบพระคณุพระ
ทีพ่ระศาสนจักรเราไดพระสันตะปาปาองคใหม เพราะ
ชวงเกือบหนึ่งเดือนที่ผานมา  มีความรู สึกเวิ้งวาง
บอกไมถกู เม่ือไดพระสันตะปาปา...ดีใจครับ

ผมไดรวมพิธีผานทางจอโทรทัศนขนาดใหญ
ตรงสุดปลายถนนติดแมน้ำ เห็นผูคนเต็มถนน ผมยืน
กับซิสเตอรแอน และซิสเตอรปลา (ซิสเตอรไทย
ปกาเกอะญอ) ซ่ึงเดินทางมาจากท่ีพักท่ีใกลกัสแตล
กนัดอลโฟ (ระยะทางประมาณ 1 ชัว่โมงกวา)

ความรูสึกดานชีวิตฝายจิต
ผมชอบคำเทศนของพระสันตะปาปามากครับ

พระองคตรัสวา “อำนาจท่ีแทจรงิคืออำนาจแหงการรับใช”
ผมรสึูกวาเราเปนศาสนบริกร มันตรงกับชวีติเรามากเลย
ครับ และนอกจากน้ี ผมยังเห็นผูนำจากประเทศตางๆ
มากมาย ที่นั่งอยูขางๆ พระแทน พวกเขาคงไดรับฟง
สารแหงความจริงขอนี้ ซ่ึงเปนหนาท่ีของพวกเขาท่ี
ตองใชอำนาจเพื่อรับใชประชาชน...ภูมิใจครับ ที่
พระศาสนจักรเรายืนยันความจริงขอนี้ ผมคิดถึงวันท่ี
ผมเคยยืนกับคณุพอภคัรพล เม่ือปทีแ่ลว คุณพอบอกวา
ถาโลกเราไมมีพระศาสนจักร ไมมีพระสันตะปาปา
โลกเราก็อาจส่ันคลอนดานศีลธรรมได นอกจากน้ี วนัน้ี
ผมยงัไดเหน็ความเปนหน่ึงเดียวของพระศาสนจักรดวย
ครับ ผมเห็นคนจากชาติตางๆ มากมาย เห็นธงจากชาติ
ตางๆ ผมประทบัใจท่ีพระองคทรงกระทำพระองคทรง
เปนแบบอยางงายๆ กับการอยูเคียงขางผูต่ำตอยและ

คนยากจน ผมเหน็
พระองคท านลง
ไ ป ส ว ม ก อ ด
คนพิการคนหน่ึง
ซ่ึ ง ป ร ะ ทั บ ใ จ
ผมมาก

สัมภาษณ คุณพอ
อังคาร เจริญ-
สัตยสิริ (คุณพอ
ตะ) เปนพระสงฆ
สั ง ฆ ม ณ ฑ ล
จันทบุรี มาเรียน
กฎหม า ยพระ -
ศาสนจักร  ทีโ่รม

ความรูสึกของคุณพอตอนน้ี
วันนี้ผมรูสึกวาไดเปนตัวแทนคนไทย ไดมารวม

มิสซาแตงต้ังพระสันตะปาปาในวันน้ีครับ อกีอยางก็คือ
รูสึกไดบุญ ไดรับพรจากพระเปนเจา ไมใชสำหรับ
ผมเทาน้ัน แตสำหรับคนไทยทุกคนดวย... วันนี้ยังเปน
วันดีอีกวันหน่ึงสำหรับผมครับ เพราะเปนวันฉลอง
นักบุญโยเซฟ ซ่ึงเปนนักบุญองคอุปถัมภของผม เปน
โอกาสดี...อากาศวันน้ีกดี็ดวยครับ

ผมรูสึกประทับใจพระองคมาก ที่ลงมาใกลชิด
ประชาชนมากๆ ผมเห็นพระองคลงมาจากรถและเขาไป
จบูคนพิการ ซ่ึงตอนแรกคนน้ันก็คงงง แตตอนหลังก็ยิม้
ปลืม้... พระองคสุดยอดจริงๆ ครบั

บรรยากาศโดยรวมวนัน้ี
ผมอยูในพ้ืนท่ีดานหนาของจัตุรัสนักบุญเปโตร

ไมไดเขาไปลึก เพราะคนมาก ยืนอยูกับซิสเตอรแนน
(คณะรักกางเขนแหงจันทบุรทีีม่าเรียนทีโ่รม) เน่ืองจาก
ที่พักอยูไมไกลกัน เห็นคนท่ีมารวมสวนใหญรวมใจ
กนัดีระหวางมิสซา แตละชาติกพ็ยายามแสดงเอกลักษณ
ของตนออกมา โดยการแตงตัว เขียนปาย และธงชาติ
ของตน ผมกเ็อาธงไทยเลก็ๆ มารวมดวยครบั

ความหวังสำหรับพระสันตะปาปาองคใหม
พระองคเปนผูอภิบาลมากๆ ผมและหลายคนก็คง

หวงัวาพระองคจะปรับปรุงพระศาสนจักรตามแบบอยาง
ของนักบุญฟรงัซิส ซ่ึงเปนช่ือของทาน หวงัวาพระศาสนจักร
จะอยเูคียงขางคนจนมากข้ึน โดยเฉพาะในสมณสมัยของ
พระองค เพราะทรงเปนผนูำ ความสุภาพ ความถอมตน
และการแสดงออกของพระองค ไดเปนท่ีประทับใจ
ผคูน มากมาย ผมคดิวา เราก็ควรเลียนแบบความสุภาพ
แบบผูนำของเราดวย

กิจกรรมของพระสันตะปาปา ยังคงดำเนินตอไป
แตนั่นคงทำใหเราเห็นแบบอยางของพระเยซูเจา ใน
ฐานะผูแทนของพระคริสตเจาในพระองคทานดวย
พระจิตเจาไดทรงเลือกทานใหเหมาะกับเวลาและ
สถานการณของโลกปจจบุนัเสมอ...

ขอขอบคณุคณุพอชชัชยั รวมอราม ผส่ืูอขาวพเิศษ
photo fromhttp://www.usatoday.com/story/

news/world/2013/03/19/pope-francis-installation-
mass/1998593/
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เรียนคุณพอและพี่นองคริสตชนที่รักทุกทาน
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2

ทรงประกาศใหสัปดาหที่ 2 เทศกาลปสกาเปน
“วันอาทิตยพระเมตตา” และยังไดทรงประกาศแตงต้ัง
ซสิเตอรโฟสตินา โควลัสกาใหเปนนักบุญในวันอาทิตยท่ี
30 เมษายน ค.ศ. 2000

ต้ังแตนั้นมา  คริสตชนท่ัวโลกก็ขานรับเรื่อง
พระเมตตาขององคพระเยซูเจาท่ีทรงเผยแสดงแก
ทานนักบุญโฟสตินาออกไปอยางกวางขวาง ในปนี้
“วันฉลองพระเมตตา” ตรงกับวันอาทิตยที่ 7 เมษายน
ค.ศ. 2013  คณะพระเมตตาจึงเสนอแนวทางการฉลอง
แกคุณพอและพี่นองทุกทานดังน้ี

1. บทอานและบทภาวนาของประธานในพิธี
มิสซาใหใชของวันอาทิตยสัปดาหที่ 2 เทศกาลปสกา
นัน้เอง   เพราะพระวรสารเปนเน้ือหาเบ้ืองหลงัความหมาย
แหงพระรูปพระเมตตาอยูแลว คือเรื่องศีลลางบาปและ
ศีลอภยับาป (แสงสีจางจากพระอรุะของพระเยซเูจา)

2. บทภาวนาเพ่ือมวลชนจะใชประจำวันอาทิตย
นัน้หรอืแตงข้ึนใหมหรอืใชทีเ่สนอมาน้ีกไ็ด

บทภาวนาเพ่ือมวลชนวันฉลองพระเมตตา
ขาแตพระเปนเจา พระบุตรของพระองคไดส้ิน

พระชนมและเสด็จกลบัคืนพระชนมชีพแลว ยงัทรงเมตตา
ใหลูกท้ังหลายไดเขามามีสวนรวมในเกียรติมงคลแหง
ธรรมล้ำลึกปสกาน้ี ลกูจงึกลาภาวนาดวยความไววางใจ

1) เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บรรดา
พระสังฆราช พระสงฆนกับวชชายหญิง และมวลประชา
สัตบุรุษจะมีความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน รวมใจทำให
ปแหงความเช่ือฉายแสงความจริงของพระเยซเูจาไปสู
มนุษยทกุคนอยางเกิดผล...ใหเราภาวนา...

2) เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินนีาถและพระบรมวงศานุวงศ
ทกุพระองค จะทรงมีพระพลานามยัสมบูรณ พระชนมายุ
ยิ่งยืนนาน เปนม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป...
ใหเราภาวนา...

3) เพื่อบรรดาผูทอแทส้ินหวัง ขอพระองคทรง
ประทานแสงสวางนำทางชีวติใหเขามีหนทางไป โดยให
ขาพเจาทุกคนรวมลงมือทำดีตอผยูากไรทัง้ดวยคำภาวนา
กจิการและคำพูด ...ใหเราภาวนา...

4) เพื่อบรรดาผูไดรับความทุกขยากลำบาก จาก
ภยัธรรมชาติสูญเสียชวีติและทรัพยสิน ผเูจ็บไขไดปวย
ผูอพยพไรถิ่นฐาน ผูถูกขมเหงและไมสามารถมีชีวิต
อยางสมศักด์ิศรีความเปนบุตรชายหญิงของพระเจา
โปรดใหเขาเหลาน้ันไดรับพระเมตตาของพระองค
ผานทางเพ่ือนมนษุยดวยกนั ...ใหเราภาวนา...

5) เพื่อบรรดาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ขอพระเปนเจาทรงบรรเทาจิตใจแก
ผู สูญเสียและประทานความสงบสันติแกพวกเขา
โดยเรว็วนั ...ใหเราภาวนา...

6) เพื่อสัตบุรุษในเขตวัดของเราจะไดรับความ
เมตตาจากพระเปนเจาและออกไปปฏิบัติกิจเมตตา
ตอผูอื่นในชีวิตประจำวันไดสำเร็จอยางมีชีวิตชีวา...
ใหเราภาวนา...

ขาแตพระเปนเจาผทูรงเปนท้ังเบ้ืองตนและบ้ันปลาย
เปนผูมีชีวิตอยูตลอดนิรันดรเหนือความตาย พระบุตร
ของพระองคทรงชนะความตายโดยกลับคืนพระชนมชีพ
เพือ่ทรงรกัษาเราใหรอดพนแลว ขอพระองคทรงพระเมตตา
ประทานตามท่ีวงิวอนขอดวยเทอญ ทัง้น้ีอาศัยพระบารมี
พระเยซูคริสตเจาพระเจาของขาพเจาท้ังหลาย ...อาแมน

3. หากไมมีการแหพระรูป หลังบทภาวนา
หลงัรับศีลและอวยพรแลว คุณพออาจเสกถวายกำยาน
แดพระรูปพระเมตตาและสัตบุรุษถวายชอดอกไมแด
พระรูปพระเมตตา

บทเสกพระรูปพระเมตตา
 ชาวเรารับความชวยเหลอืในพระนามพระเจา

- พระองคทรงสรางฟาและดิน
พระเจาสถิตกับทาน

- และสถิตกับทานดวย
 ใหเราภาวนา
ขาแตพระเปนเจาผูทรงสรรพานุภาพนิรันดร

พระองคไมทรงรังเกียจ แตทรงรับรองรูปภาพ รูปปน
และรูปแกะสลักของบรรดานักบุญ ทุกครั้งท่ีตาเห็นรูป
เหลาน้ี ใจจะระลึกถงึกิจการดีงาม ความศักด์ิสิทธ์ิ และ
เจริญรอยตามแบบอยางของทานนักบุญเหลาน้ี

โปรดอวยพร + และเสก + รูปพระเมตตาของ
พระเยซูคริสตเจา ใหศักด์ิสิทธ์ิ + เพื่อผูที่แสดงคารวะ

ตอพระเมตตาของพระองค โดยมีรูปน้ี
เปนเคร่ืองหมายจะไดรบัความชวยเหลือ
ในโลกปจจบุนั และความรงุโรจนนรินัดร
ในโลกหนา ทัง้น้ี ขอพึง่พระบารมีพระ-
คริสตเจาของขาพเจาท้ังหลาย

- อาแมน
   ประธานพิธี ถวายกำยาน แด

พระรูปพระเมตตา
     จากน้ันเชิญภาวนารวมกันทุกคน

บทภาวนาขอพระเมตตาเพื่อชาวโลก

(หนังสือสวดพระเมตตาเลมสีขาว
หนา 25 หมายเลข 7)
บทภาวนาของประธาน

 ขาแตพระเยซูพระทัยออนหวาน
พระองคทรงต้ังบัลลงักแหงความเมตตา
ของพระองค เพื่อนำความช่ืนชมยินดี
และความหวังมาสูคนบาป จากดวง
พระหฤทัยที่เปดกวางดุจเสมือนตนธาร
บริสุทธ์ิ  สายธารแหงความบรรเทาใจ
ก็หลั่ งไหลทวมทนสู จิต วิญญาณท่ี
สำนึกผดิ  ขอใหคำสรรเสริญและคำสดุดี

แหงพระรูปน้ี จงหลั่งไหลจากดวงวิญญาณมนุษย
มิเวนวาย ขอใหคำสรรเสรญิแหงพระเมตตาของพระเจา
จงพรัง่พรอูอกมาจากดวงใจทุกดวง ทกุๆ โมงยาม และ
ตลอดนิรันดร

- อาแมน

ประกาศปดพิธีและถวายชอดอกไม
4. หากมีการแหพระรปูพระเมตตาใหทำเหมอืน

ขอ 3. เพยีงแตขบวนแหเริม่ทันทีตอจากการเสกพระรูป
พระเมตตาแลวจึงกลับมาสวดบทภาวนาขอพระเมตตา
เพื่อชาวโลกพรอมกันทุกคน

5. กอนวันฉลองพระเมตตา ควรทำนพวาร
9 วันเร่ิมต้ังแตวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิและจบวันสุดทาย
ในวันเสารอัฐมวารปสกา  และวันอาทิตยรุงข้ึนจึงเปน
วันปดอัฐมวารปสกาดวยการฉลองพระเมตตาของ
พระเยซูเจาอยางสงา

โอกาสน้ีผูที่ปรารถนาจะรับพระเมตตาของพระ-
เยซูเจาอยางเต็มเปยม จะตองมีความต้ังใจปรารถนา
จะรับพระเมตตาและจะตองรับศีลอภัยบาปและ
ศีลมหาสนิทในวันอาทิตยดังกลาว

ขอพระพรแหงการกลับคืนพระชนมชีพ “ปสกา
ของพระเยซเูจา” อนัเปนบทสรปุพระเมตตาหาท่ีส้ินสุด
มิไดของพระองค ชวยเราใหจดจำและไดรบัพระเมตตา
จากพระเยซูเจาอยางเต็มเปยมโอกาสจบอัฐมวารปสกา
ใน “วันอาทิตยฉลองพระเมตตา” ที่จะมาถึงน้ีดวยกัน
อยางพรอมเพรียง

พระเยซเูจาขา ลกูวางใจในพระองค

คณุพอยอหน บัปติสต พงศเทพ ประมวลพรอม
จิตตาธกิารคณะพระเมตตาประเทศไทย

20 กุมภาพันธ 2013
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บทอธษิฐานภาวนา

องคพระผเูปนเจาผทูรงพระชนม

วนัอาทติยปสกาทุกป พระสนัตะปาปาจะเสด็จออกมาทีเ่ฉลยีงนกับญุเปโตร
ที่โรม เพื่อทรงอานสาสนวันปสกาและทรงอวยพรกรุงโรมและโลก พระองค
ทรงเร่ิมดวยการประกาศอันสำคัญยิ่งเก่ียวกับการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระคริสตเจา หลงัจากน้ันพระองคกจ็ะตรัสเก่ียวกับปญหาปจจุบนับางจุดในโลก
และประชาชนท่ีตองทุกขยากลำบากในแถบน้ัน เม่ือปที่แลวคือป ค.ศ. 2012
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสเก่ียวกับปญหาในประเทศซีเรีย
แอฟริกา และซูดาน การกลับคืนพระชนมของพระคริสตเจาเก่ียวโยงอะไร
กับจุดท่ีมีปญหาเหลาน้ีหรือ? สาสนของพระสันตะปาปาก็คือ หากพระเยซูเจา
ทรงกลับคืนพระชนมจริงแลว พระองคมิไดทรงอยูในอดีต แตทรงประทับอยู
ในปจจุบนัและพระจิตของพระองคกท็รงทำงานในตัวเราในปจจบุนัดวย

เม่ือนกับญุเปโตรเทศนบทเทศนปสกาคร้ังแรกของทานใหกบัผทูีม่าชุมนุม
กนั ทานเตือนพวกเขาถงึพระคณุความดีอันสูงสุดของพระเยซเูจา อนัมีเครือ่งหมาย
และอัศจรรยตางๆ ที่พระองคทรงกระทำ แลวทานนักบุญเปโตรก็เตือนผูที่ฟง
ทานวา พวกเขาปลอยใหพระเยซูเจาถูกปลงพระชนม และแลวทานก็ประกาศ
เรื่องที่เกือบไมนาเช่ือวาพระองคทรงกลับคืนพระชนมแลว บัดน้ี ตอหนา
พวกเขาบรรดาสานุศิษยผเูปยมดวยพระจติเจาของพระองคกำลงัประกาศสาสน
แหงความรอดพนน้ี

อกีมุมหน่ึงของโลกมีการใหสินบน มีการรวบรวมเร่ืองใหมข้ึนมา กลาวคือ
พระเยซูส้ินชีวิตแลว และพวกเพื่อนๆ ของทานมาขโมยรางของทานไป
ตอจากนั้นเปนตนมาเราก็เจริญชีวิตมากับเรื่องราวสองแงสองมุมน้ีโดยตลอด
เราไดเรียนรูถึงการส้ินพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา
เราจะไมโกหกหรือตรึงผูใดบนไมกางเขน เราจะปาวประกาศขาวดีแหงชีวิต
นรินัดร และรบัใชผอูืน่ดวยความเต็มใจ

“พระองคทรงสอนขาพเจาใหรูจักทางแหงชีวิต” (กิจการ 2:28)

ขาแตพระบิดาเจาสวรรค ในเทศกาลปสกาน้ี
การกลับคืนพระชนมชีพขององคพระบุตรเยซูครสิตเจา
ไดรับการปาวประกาศอีกคร้ังหน่ึง โปรดทรงฟนฟู
จิตใจของลูกดวยเดชะพระหรรษทานของพระองค
โปรดทรงดลใจใหพวกลกูเปนประจักษพยานท่ีมีชวีติ
ใหแกชาวโลก เดชะพระบารมีพระครสิตเจา พระเจา
ของพวกลกูทัง้หลาย อาแมน

ญาติใกลชิดพระสันตะปาปาฟรังซิส
ซิสเตอรอานา โรซา ซิโวรี

ธรรมทตูจากอารเจนตนิาในไทย
โทนี ่ไทยแลนด

ขาวดีทีน่ายินดีทีพ่ระศาสนจักร
คาทอลิกไดมีสมเด็จพระสันตะ-
ปาปาฟรงัซิส จากอารเจนตินา ทวปี
อเมริกา และทันทีเรือ่งราวท่ีเก่ียวของ
กับพระสันตะปาปาและประเทศ
อารเจนตินา กลายเปนจุดสนใจ
ของทุกคน

โชคดีอีกอยางหน่ึงท่ีไมคาดคิด
ในประเทศไทย มีซิสเตอรชาว
อารเจนตินาทานหน่ึง และท่ีสำคัญ
กวาน้ันอีกคือ เปนญาติใกลชิดกับ
สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส!

ซิสเตอรอานา โรซา ซิโวรี
(Sr.Ana Rosa SIVORI) ถวายตัว
เปนนักบวชคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ (คณะซาเลเซียน) ค.ศ. 1965 และ
สมัครใจเปนธรรมทูต ปเดียวกนัน้ัน ผใูหญกส็งใหเตรียมตัวอยทูีอ่ติาลี 11 เดือน
และมาถึงประเทศไทย ค.ศ. 1966 รวมเวลา 46 ปแลว

ซิสเตอรมาอยปูระเทศไทย ค.ศ. 1966 รวมอยใูนประเทศไทย  46 ป ไดอยู
ที่โรงเรียนบานโปง ราชบุรี เรียนภาษาไทยกับเพื่อนซิสเตอรดวยกัน  และไป
เรยีนตอทีอ่นิเดีย 3 ป กบัซสิเตอรมาการติา  ทีมั่ทราส และกลับมาประเทศไทย
อยูอุดรธานี ครั้งน้ีเปนรอบท่ี 5  และมาอยูบานโปง และหาดใหญ สงขลา อยู
3 รอบ และบานท่ีหัวหมาก และศาลาแดง ปกติก็จะ 5 ป บางครั้งก็ 3 ป
การทีไ่ดสอนเรยีนมาหลายแหง  ลกูศิษยอยทูัว่ประเทศ

“ทกุวนัน้ี สอนรนุลูกและหลานของเขา”
บดิาช่ือวิเซนเต (มรณะ ค.ศ. 1999) มารดาช่ือแฟรมนีา (มรณะ ค.ศ. 1998)

ซิสเตอรมีพีน่อง 3 คน มีพีช่าย 1 คน และนองสาว 1 คน ซิสเตอรเปนคนท่ี 2
คนกลาง หมบูานและวัดโรงเรยีนมคีณะซาเลเซียนดูแลและคนุเคยมาต้ังแตเลก็
คุณพอบอสโกเองไดสงมิสชนันารีรนุแรกไปอารเจนตินา

ซิสเตอรเปนคนรูปรางผอม สูง ยิ้ม หัวเราะเกง เปนกันเอง ผูใหญ
ไดมอบหมายใหประจำอยทูีโ่รงเรียนเซนตเมร่ี อดุรธานี

ซิสเตอรไดเลาใหฟงวา นามสกุลของซิสเตอร  เปนนามสกุลเดียวกับคุณแม
ของพระคารดินลัฮอรเก มาริโอ แบรโกลโิอ (Card.Jorge Mario BERGOGLIO)
วนัน้ี คือ “สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส!”

พระสันตะปาปากับดิฉันเราเปนญาติพี่นองกัน เปนชั้นท่ีสองคุณตา
พระสนัตะปาปา กบัคุณปขูองซิสเตอร เปนพีน่องกัน  แมของพระสันตะปาปา
และบิดาของซิสเตอรกเ็ปนพีน่องกนั ทานอายมุากกวาซิสเตอร 6 ป

สมัยที่เปนเด็กๆ ครอบครัวเราก็อยูในหมูบานเดียวกัน สังกัดวัดนักบุญ
คารโลส หรือนักบุญชารลเปนวัดของคณะซาเลเซียน ไดรับศีลลางบาปท่ีวัด
เดียวกัน

บิดาของพระสันตะปาปาช่ือมารีโอ โฮเซ ฟรังซิสโก มารดาช่ือเรยีนา
มารีอา เปนครอบครัวธรรมดาๆ บิดาเสียชีวิตมานานแลว และคุณแมเสียชีวิต
ประมาณ 6 ปแลว

ทานเปนลกูคนโตในครอบครัว มีผชูาย 3 คน ผหูญงิ 2 คน  เวลาน้ี มีนองสาว
ทีย่งัมีชวีติอยเูพียงคนเดียว แตกไ็มคอยสบาย

ค.ศ. 2001 เม่ือทานไดรับแตงต้ังเปนพระคารดินัล มีนองชายของทาน
นำบรรดาญาติพีน่องไปรวมพธีิทีก่รงุโรมดวยกนั

(อานตอหนา 8)
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ขาพเจ าขอขอบคุณพระเจ า ท่ีไดถวายมิสซา
อันศักด์ิสิทธ์ิโอกาสเร่ิมศาสนบริการอัครสาวกเปโตร
ของพระสงัฆราชแหงโรม ในวันสมโภชนกับญุโยเซฟ
ภัสดาของพระนางมารียพรหมจารี องคอุปถัมภของ
พระศาสนจักรสากล นับเปนการบังเอิญท่ีสำคัญเพราะ
โยเซฟเปนพระนามของพระสันตะปาปาองคกอนหนาน้ี
ขอใหเรารวมจิตใจยินดีกับพระองคทานในคำภาวนา
ดวยความเคารพรักและกตัญูรูคุณ

ขาพเจาขอสวัสดีบรรดาพระคารดินลั พระสังฆราช
พระสงฆ สังฆานุกร นักบวชชาย-หญิง และบรรดา
สัตบุรษุทุกทาน ขอขอบคณุบรรดาผแูทนครสิตศาสนา
นิกายตางๆ ตลอดจนผูแทนของชาวยิว และผูแทน
ศาสนาตางๆ ที่ใหเกียรติมารวมพิธีนี้ ขอคารวะบรรดา
ประมุขและผูนำรัฐบาล และผูแทนจากประเทศตางๆ
ทัว่โลก รวมทัง้คณะทูตานุทตูดวย

ในบทพระวรสารวันน้ี “โยเซฟไดทำตามท่ีทตูสวรรค
ขององคพระผูเปนเจาส่ังไว คือรับพระนางมารียเปน
ภรรยา” ถอยคำน้ีเปนพนัธกิจท่ีพระเจามอบใหแกโยเซฟ
ใหทานเปนผูปกปองคุมครอง ทานจะตองปกปอง
คุมครองพระนางมารียและพระเยซูเจา แตการปกปอง
คุมครองของทานยังแผขยายถึงพระศาสนจักรดวย
ดังท่ีบญุราศียอหน ปอล ที ่2 ไดเคยตรัสไววา “นกับญุ
โยเซฟนอกจากดูแลเอาใจใสพระนางมารียดวยความรัก
และอุทิศตนในการเล้ียงดูพระเยซูคริสตเจาแลว ทาน
ยังเฝาคุมครองพระศาสนจักรของพระคริสตเจาอีกดวย
โดยมีพระนางมารียพรหมจารีเปนแบบอยาง”

ทานโยเซฟทำหนาท่ีปกปองคุมครองอยางไร?
ทานทำอยางเงียบๆ สุภาพถอมตน ทานเฝาดูแลอยาง
สัตยซ่ือ ถงึแมวาทานจะรสึูกวาเปนเร่ืองเขาใจยากก็ตาม
นับ ต้ังแตที่ท านรับพระนางมารียมา เปนภรรยา
จนกระท่ังถึงพบพระกุมารในวัย 12 ขวบในพระวิหาร
แหงนครเยรูซาเล็ม ทานเฝาดูแลดวยความเอาใจใส
ตลอดเวลา ในฐานะภัสดาของพระนางมารีย ทาน
รวมทุกขรวมสุขกบัพระนาง เดินทางไปเมืองเบธเลเฮม
กบัพระนาง เพือ่การข้ึนทะเบียนสำมโนประชากร และ
อยูกับพระนางในเวลาท่ีพระนางใหกำเนิดพระกุมาร
ทานนำท้ังสองเดินทางหลบภัยไปอียปิต และรวมตามหา
พระกุมารจนพบในพระวิหาร อีกทั้งยังอยูรวมในชีวิต
ประจำวนัท่ีบานในเมืองนาซาเร็ธ ในการสอนงานตางๆ
ใหแกพระเยซูเจา

ทานนักบุญโยเซฟไดตอบสนองกระแสเรียกให
ทำหนาท่ีปกปองคมุครองพระนางมารยี พระเยซเูจา และ
พระศาสนจักรอยางไร?  ก็ดวยการต้ังใจรับฟงพระเจา
รับรูการประทับอยูของพระเจาและยอมรับแผนการ
ตางๆ ของพระเจา ไมใชของตนเอง เชนเดียวกับท่ี
พระเจาไดบอกกับดาวิดตามท่ีเราไดฟงในบทอานท่ี 1

พระเจาไมทรงตองการบานท่ีสรางโดยมนุษย แตโดยถอื
ตามพระวาจาและแผนการของพระองค เปนองคพระ
ผู เปนเจาเองที่สรางบานดวยหินที่มีชีวิตโดยอาศัย
พระจิตเจา ทานนักบุญโยเซฟเปนผูปกปองคุมครอง
ก็เพราะทานฟงเสียงของพระเจา และใหพระประสงค
ของพระองคเปนเคร่ืองนำทาง และดวยเหตุนี้เองทาน
จึงใหความเอาใจใสตอผูที่ทานไดรับมอบหมายให
ปกปองดูแล ทานมองส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง ตาม
สภาพการณ และตัดสินใจอยางชาญฉลาด พี่นองที่รัก
เราเรียนรูจากทานนักบุญโยเซฟถึงการสนองตอบ
กระแสเรียกของพระเจา ดวยจิตใจท่ีพรอมเสมอและ
ดวยความเต็มใจและเรายังเห็นถึงหัวใจของกระแสเรียก
ของครสิตชนอกีดวย นัน่คอืองคพระครสิตเจา ขอใหเรา
จงปกปองคุมครองพระคริสตเจาในชีวิตของเรา เพื่อวา
เราจะไดปกปองคุมครองผูอื่น เพื่อวาเราจะไดปกปอง
คมุครองส่ิงสรางของพระองค

อยางไรก็ตาม กระแสเรียกของการเปนผูปกปอง
คมุครอง ไมใชเปนเร่ืองทีเ่กีย่วของแตพวกเราครสิตชน
เทาน้ัน แตเปนมิติทีเ่ก่ียวของกับทุกคนท่ีจะตองชวยกัน
ปกปองสิ่งสรางตางๆ ปกปองความสวยงามของโลกท่ี
ไดรบัการสรางข้ึนมา หนงัสือปฐมกาลกบ็อกเราเรือ่งน้ี
นกับุญฟรงัซิสแหงอสัซีซีกเ็ชนกนั นัน่หมายถึงเราตอง
เคารพทุกส่ิงสรางของพระเจา เคารพส่ิงแวดลอมท่ีเรา
อาศัยอยู เราตองปกปองผูคนท้ังหลาย แสดงความ
หวงใยตอทุกผูทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กๆ ผูชรา
ผูที่ทุกขยาก ซ่ึงเรามักไมไดคิดถึงพวกเขา เราควร
เอาใจใสกันและกันในครอบครัวของเรา สามีและ
ภรรยาควรปกปองคุมครองกันและกัน บิดามารดา
ปกปองคมุครองดูแลลูกๆ และลูกๆ เม่ือโตข้ึนควรดูแล
พอแม ใหเราสรางมิตรภาพอยางจริงใจดวยการดูแลกัน
และกันดวยความเช่ือใจ ดวยความเคารพ และดวย
ความดีงาม เหน็ไดวาทุกส่ิงทุกอยางลวนใหเราชวยดูแล
และเราทุกคนตางรับผิดชอบในเร่ืองน้ี ขอใหเราเปน
ผูปกปองคุมครองดูแลของขวัญท้ังหลายของพระเจา

เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยไมรบัผดิชอบในเร่ืองนี ้เม่ือใด
ก็ตามท่ีเราไมดูแลส่ิงสรางและพี่นองของเรา ก็เทากับ
เปนการเปดทางใหมีการทำลาย  และทำใหจิตใจ
แข็งกระดางย่ิงข้ึน ในทุกยุคทุกสมัย จะมีผูที่เปนด่ัง
เฮรอด ผมูงุวางแผนใหเกิดความตายและการทำลายลาง
ตอมนษุยทัง้ชายและหญงิ

ขาพเจาใครขอรองใหทุกทานท่ีมีตำแหนงหนาท่ี
การงานท่ีรบัผดิชอบดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ตลอดจนชายและหญิงท้ังหลายผมีูน้ำใจดี ใหเราจงเปน
ผูปกปองดูแลส่ิงสราง เปนผูปกปองแผนการของ
พระเจาท่ีปรากฏในธรรมชาติ เปนผูปกปองใหกันและ
กนั และตอสิง่แวดลอม เราจงอยายอมใหการทำลายและ
ความตายมาอยคูกูบัความเจริญกาวหนาของโลก แตใน
การเปนผูปกปองดูแลน้ัน เราก็ตองดูแลตัวเราเองดวย
ขอใหเราอยาลืมวา ความเกลียดชัง ความอิจฉาริษยา
ความหย่ิงจองหอง เปนอนัตรายตอชวีติของเรา ในการ
เปนผูปกปองดูแล ยังหมายถึงเราตองควบคุมอารมณ
ของเรา จิตใจของเรา เพราะเปนบอเกิดของความคิด
ที่ ดีและไมดีได  เปนความคิดต้ังใจท่ีสรางสรรค
และทำลายก็ได เราจักตองไมกลัวความดีงามหรือ
ความออนโยน

ขาพเจาใครขอเพิ่มอีกประการหนึ่งคือการดูแล
ปกปอง ตองอาศัยความดีงาม ตองอาศัยจติใจท่ีออนโยน
ในพระวรสารวันน้ี นักบุญโยเซฟเปนผูแข็งแรงและ
กลาหาญ เปนผใูชแรงงาน แตเราเห็นในจิตใจของทาน
มีความออนโยนอยางมาก ซ่ึงไมใชคุณลักษณะของ
ผูออนแอ แตเปนเคร่ืองหมายของความแข็งแกรงของ
จิตใจ ที่เปยมดวยความหวงใยและความรักตอผูอื่น
เราตองไมกลัวความดีงามและความออนโยน

ในวันน้ีที่เราสมโภชนักบุญโยเซฟ เรากำลังฉลอง
การเริ่มศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราช
แหงโรมองคใหม ผูสืบตำแหนงตอจากนักบุญเปโตร
ซ่ึงเกี่ยวของกับอำนาจหนาท่ี พระเยซูคริสตเจาทรง
มอบอำนาจใหนักบุญเปโตร แตเปนอำนาจแบบไหน?
คำถามท้ัง 3 คำถามท่ีพระเยซูเจาถามเปโตรเก่ียวกับ
ความรัก ตามดวยคำส่ัง 3 คำส่ัง คือใหดูแลลูกแกะ
ของเรา ใหเลีย้งดูแกะของเรา ขอใหเราอยาลืมวาอำนาจ
ที่แทจริงคือการรับใช พระสันตะปาปาก็เชนกัน เม่ือ
ไดรับอำนาจมาก็จำตองทำหนาท่ีรับใช ซ่ึงก็คือการ
แบกกางเขน พระองคจำตองเลียนแบบอยางความ
ถอมตนและสัตยซ่ือในการรับใชของนักบุญโยเซฟ
และเชนเดียวกับทานนักบุญ พระสันตะปาปาจำตอง
กางแขนออกปกปองดูแลประชากรของพระเจา และ
โอบกอดมนุษยชาติดวยความรักและความออนโยน
โดยเฉพาะอยางย่ิง ผทูีย่ากไรอยางท่ีสุด ผทูีอ่อนแอทีสุ่ด
ผูที่สำคัญนอยที่สุด พวกที่นักบุญมัทธิวไดระบุไว
ในวันพิพากษาคร้ังสุดทายเก่ียวกับเรื่องความรักตอ
เพื่อนมนุษย คือผูหิวกระหาย คนแปลกหนา ผูไร
เครือ่งนงุหม ผปูวย และผถูกูจองจำ (เทียบ มัทธิว 25:31-
46) ผูที่รับใชดวยความรักเทาน้ันท่ีจะสามารถปกปอง
ดูแลคนเหลาน้ีได

ในบทอานท่ี 2 นกับญุเปาโลไดพดูถึงอบัราฮมั ผซ่ึูง
เหน็ความหวงัอยางรบิหรีเ่หลอืเกนิแตกเ็ชือ่ ในปจจุบนั
ทามกลางความมืดมากมาย เราจำเปนตองเห็นแสงสวาง
แหงความเช่ือ และเปนผูนำความหวังสูผูอื่น ในการ
ปกปองดูแลส่ิงสราง ในการปกปองชายและหญิง
ดวยความออนโยนและความรัก เราจำตองเปดเสน
ขอบฟาของความหวัง สำหรับผูมีความเช่ือ สำหรับเรา
ผูเปนคริสตชน เชนเดียวกับอับราฮัม เชนเดียวกับ
นักบุญโยเซฟ  ความหวังท่ีเรานำมาเปนความหวังของ
พระเจา ซ่ึงไดเปดออกใหเราในองคพระคริสตเจา เปน
ความหวังท่ีสรางข้ึนบนศิลา นั่นก็คือองคพระเจา เพื่อ
ปกปองดูแลพระเยซูเจาและพระนางมารีย เพื่อปกปอง
ส่ิงสรางท้ังหลาย เพื่อปกปองแตละคน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงผูยากไรอยางท่ีสุด เพื่อปกปองดูแลตัวเราเอง
นี่คืองานการรับใชของพระสังฆราชแหงโรมท่ีจะตอง
ปฏิบัติ และเปนงานของเราทุกคนดวย เพื่อวาดวงดาว
แหงความหวังจักไดฉายแสงสวางสุกใส ขอใหเรา
ปกปองดูแลดวยความรักที่พระเจาใหแกเรา

ขอพระนางมารียพรหมจารี นักบุญโยเซฟ นักบุญ
เปโตรและเปาโล และนักบุญฟรงัซิส โปรดชวยวงิวอน
เพื่อองคพระจิตเจาทรงประทับอยูกับภารกิจตางๆ ของ
ขาพเจา และขาพเจาขอใหทานท้ังหลายโปรดสวด
ภาวนาเพ่ือขาพเจาดวย อาแมน

บทเทศนของ
สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส
ในพิธีมิสซาฉลองการเริ่มศาสนบริการ

อัครสาวกเปโตร
ของพระสังฆราชแหงโรม

แปลโดย อ.ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย
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เวลากลับไปเย่ียมบานตองใชเวลา 30 กวาช่ัวโมง
และจากกรุงเทพฯ ไปแวะท่ีโดฮา ประเทศการตา และ
ตอไปท่ีสนามบินบัวโนสไอเรส (Buenos Aires)
อารเจนตินาเลย  สมัยกอนเม่ือมาเปนธรรมทูตคร้ังแรก
กม็าทางเคร่ืองบินไปตุรนิ และจากตุรนิ บอมเบย อนิเดีย
และมากรุงเทพฯ

มาอยูประเทศไทย ไดมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบาน
บาง เม่ือไปบานก็ไปเย่ียมญาติ และเย่ียมทานดวย
ทกุคร้ัง ครัง้สุดทายเดือนมิถนุายน ค.ศ. 2012 เม่ือกลับ
ไปบาน และมีโอกาสไปพบกับทานท่ีสำนักมิสซังฯ
และพูดคุยกันสองสามคร้ังในฐานะญาติพี่นองกัน
และมาเปนธรรมทูตท่ีประเทศไทย ทานเองก็รเูรือ่งงาน
ตางๆ ในประเทศไทยบาง

เม่ือถามถึงบุคลิกภาพสมัยเปนพระสังฆราชและ
พระคารดินลั ซิสเตอรอานาไดเลาวา “ทานเปนคนซีเรยีส
ไมคอยยิม้ มีชวีติเรียบงาย เปนกนัเอง ใครๆ มักจะรสึูก
วา ทำตัวเหมือนคนทั่วไป เวลาไปไหนมาไหน ก็ไป
รถเมล ไมมีคนขับรถ ไมเอารถประจำตำแหนง และ
พกัอยทูีอ่พารทเมนทเล็กๆ เวลาน่ังรถเมลกมั็กจะพูดคุย
กบัคนน่ังขางๆ ทานพยายามทำอะไรดวยตนเอง

ตามท่ีมีส่ือตางๆ พูดกันน้ัน “เรื่องความยากจน
มัธยัสถ เรือ่งนีซิ้สเตอรยนืยนัวาเปนจรงิ”

วนัแรกท่ีทานออกมาพบประชาชน ไดเห็นทานย้ิม
กับประชาชน ซิสเตอรรูสึก “อุยยย... ชื่นใจจริงๆ”
ซิสเตอรเลาดวยน้ำเสียงดีใจและหัวเราะเปนพิเศษ
ตลอดเวลาท่ีคุยกับซิสเตอร สังเกตวาซิสเตอรเปนคนท่ี
ยิม้แยม หวัเราะงาย เปนกันเอง คนท่ีพดูคุยดวยจะรสึูก
อบอนุ

“ทานเปนคนท่ีเอาจรงิเอาจัง และไมคอยยิม้!”
พระสันตะปาปาเปนคนท่ีสนใจและคอยเอาใจใส

ญาติพี่นองที่เจ็บปวยหรือคนที่แก คอยถามไถและ
ไปเย่ียมเยียน

ทานเขาบานเณรเม่ือเรียนจบดานเคมีเรียบรอยแลว
ถึงตัดสินใจเขาบานเณรของสังฆมณฑลกอน  ตอมา
ไดเปลีย่นเขาคณะเยสุอติ บวชเปนพระสงฆ  ค.ศ. 1969
อาย ุ33 ป

เม่ือไดรับอภิเษกเปนพระอัครสังฆราช ค.ศ. 1998
ตอมาไดรบัแตงต้ังเปนพระคารดินลั ค.ศ. 2001

เม่ือปที่แลว ค.ศ. 2012 ซิสเตอรไดกลับบาน และ
ไดไปเย่ียมทาน ทานก็คุยวา ทานอายุ 75 ปแลว ทานได
เขียนจดหมายลาออกถึงพระสันตะปาปาแลว เพราะ
ตามกฎหมายระบุวา เม่ือพระสังฆราชอายุครบ 75 ป
ตองเขียนจดหมายลาจากหนาท่ี ตอพระสันตะปาปา
และเม่ือยื่นจดหมายลาแลว มี 3 กรณี  คือ 1. รับทันที
และแตงต้ังคนใหมมาแทนเลย  2. รอหนอย และกรณี
ที ่3. คือเงยีบ ไมมีคำตอบเลย ของทานตรงกับขอสามน้ี
ไมมีคำตอบเลย

เม่ือพูดถึงอเมริกาใต โดยเฉพาะบราซิล และ
อารเจนตินา ตองถามเร่ือง “ฟุตบอล” ใหได เพราะ
คนไทยหลายคน กช็ืน่ชอบกฬีาอเมรกิาใตมาก

“พระสนัตะปาปาชอบฟุตบอลไหม?”
ซิสเตอรเลาวา “สมัยท่ีทานเปนพระสงฆใหมๆ

ไดเลนฟตุบอลของคณะสงฆ และเลนไดแตไมทราบวา
เกงหรอืเปลา  สวนจะชอบทีมไหนเปนพิเศษก็ไมทราบ

เหมือนกนั”

วันที่คาดไมถึง
วนัท่ีเลอืกต้ังน้ัน ไดติดตามผานทางโทรทัศน RAI

จากอิตาลี แตพอวนัท่ี 13 มีนาคม  กย็งัติดตามอยจูนดึก
แลว ก็คิดวาคงยังไมได ก็กลับไปเขานอน แตก็ยัง
สองจิตสองใจ กลบัมาดูอกีคร้ังหน่ึง ประมาณตีหนึง่เศษๆ
ก็ไดมีควันสีขาวออกมา และพอไดยินประกาศช่ือ
ออกมา “ตกใจ! ไมนึก เพราะในใจก็คิดวา คงจะเปน
พระคารดินลัทานอ่ืนท่ีมีชือ่เสียง”

คนท่ีโทรมาแสดงความยินดีครั้งแรก เปนหลาน
จากอารเจนตินาสไกป (skype) เขามาบอก ทุกคนดีใจ
มากๆๆ  และประชาชน สัตบุรุษท่ีอาสนวิหารกอ็อกมา
ตามถนนเตนรำแสดงความยินดีกันเต็มท่ีเลย

เม่ือถามวา ซิสเตอรเคยโทรศัพท หรือสไกปไป
พูดคุยกับทานสมัยเปนพระสังฆราชและพระคารดินัล
หรอืไม?

“ไมเคยเลย ทานไมใชคอมพิวเตอร ไมมีอีเมล
หรอืโทรศัพทมือถอื สวนใหญทานจะเขียนจดหมายเอง
ทานไดบอกวา เม่ือไรพระสนัตะปาปาอนุมัติใหลาออก
แลว จะเริม่เรยีนคอมพวิเตอร”

ซิสเตอรเดินทางไปรวมพิธีครั้งน้ีเม่ือวันท่ี 17
มีนาคม เพียงลำพังคนเดียวจากประเทศไทย ไดเตรียม
อะไรเปนของขวัญไปถวายบาง?

“ไมไดเตรียมอะไรเลย แคไปรวมพิธีอยางเดียว
เพราะทานไมสนใจเลย เม่ือตอนไดรับแตงต้ังเปน
พระคารดินัล ก็ไดนำเอาสโตลา ทำจากประเทศไทย
ไปมอบให แตทานก็รับไว แตก็ไมไดสนใจอะไรนัก
ครัง้นี ้ไมไดเตรียมอะไรเลย”

ซิสเตอรพูดดวยรอยย้ิม ในกระเปาเดินทางของ
ซิสเตอรใบเล็กๆ สำหรับ 5 วัน จากวันอาทิตย ถึงวัน

พฤหัสบดี เม่ือเสร็จพิธีก็กลับ และไมแนใจวาจะไดมี
โอกาสพบหรอืพดูอะไรบางไหม?

ถาพบปะพระสันตะปาปา  ซิสเตอรอยากจะพูด
อะไร “กค็งพดูเหมือนธรรมดา คนกันเองวา แตกอนเคย
สวดใหอยางไร ก็จะสวดใหตอไป และวันน้ีจะสวดให
มากกวาอีกหลายเทา รวมท้ังคนไทยและซิสเตอร
ในคณะฯ ดวย”

พระศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศอารเจนตินาเปนประเทศคาทอลิก อยูใกล

กับข้ัวโลกใต ภาคใตสุดหนาวมาก มีหิมะปกคลุม
ตลอดเวลา อยูไกลสุดของอเมริกาใต ดานตะวันตก
ติดกับชิลี ดานเหนือมีประเทศโบลิเวีย ปารากวัย
ตะวันออกเฉียงเหนือ บราซิล และประเทศอุรุกวัย
มีพื้นท่ีกวาง แตสวนใหญเปนท่ีราบสูง ประชาชน
นอยกวาประเทศไทยมาก เพียง 40 ลาน เปนคาทอลิก
ประมาณ 33 ลานคน หรือ 90% ภาษาท่ีใชก็มี
ภาษาสเปน อติาเลียน และองักฤษ

ศาสนาคริสตไดเขาไปเผยแผจากสเปนเร่ิม ค.ศ.
1519 และเริ่มเปนรูปเปนรางทำงานแพรธรรมจริงๆ
ประมาณ ค.ศ. 1530 และอยูภายใตการยึดครอง
ของสเปน  ตอมาไดรบัอสิระจากสเปน ค.ศ. 1816

พระศาสนจักรมีพระคารดินัล 2 องค อัครสังฆ-
มณฑล 14 แหง สังฆมณฑล 51 แหง พระอคัรสังฆราช
22 องค พระสงัฆราช 95 องค วดั 2,754 แหง พระสงฆ
ทั้งหมด 5,916 องค (สังฆมณฑล 3,597 องค,
นกับวช 1,919 องค) สังฆานุกรถาวร 777  คน สามเณร
1,517 คน ภราดา 787 คน  ซิสเตอร 8,215 คน

โลกวันน้ี หมุนไปเรื่อยๆ แตไปหยุดอยูที่ทวีป
อเมริกาใต  โดยเฉพาะประเทศอารเจนตินา  แมจะไกล
สุดปลายแผนดิน  แตวันน้ีแสงสวางไดสองไปยัง
ข้ัวโลกใตแลว

หมายเหตุ เม่ือซิสเตอรกลบัมาแลว คงมีอะไรมาเลา
สูกันตอครับ

ญาติใกลชดิพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 6)

ภาพครอบครัวพระสันตะปาปา
แถวหลัง/จากซาย - อัลแบรโต ฮอราซีโอ, ฮอรเก

มาริโอ แบรโกลิโอ (พระสันตะปาปา) ออสการ
อาเดรยีน, มารทา เรยนีา

แถวหนา/ จากซาย – มารีอา เอเลนา, เรยนีา มารอีา
ซิโวร ี(มารดา) มารีโอ โฮเซ ฟรงัซิสโก (บดิา)
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บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย
ตอนที ่2 การรอคอยการตดัสินใจของพระคารดินลั

บนัทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ

บทบันทึกการเดินทางของพระคารดินัลไทยไป
ทำหนาท่ีพระคารดินัลในคร้ังน้ี อุดมสารตัดทอนจาก
บันทึกฉบับเต็ม  เพื่อพาผูอานไปรวมติดตามการ
เลือกต้ังพระสันตะปาปา สอดแทรกบรรยากาศ เกร็ด
สาระความร ู วนัน้ีมาถึงตอนท่ีสองกันแลว เชญิติดตาม

วนัพฤหัสบดีที ่7 มนีาคม 2013
วันนี้คาดกันเกือบแนนอนวาพระคารดินัลผูมีสิทธ์ิ

เลือกต้ัง (Electors) ทัง้ 115 องคจะอยคูรบในท่ีประชุม
ซ่ึงจำเปนท่ีจะทำใหสามารถตัดสินใจถึงวันท่ีเร่ิมตน
คอนเคลฟไดแลว แตก็ยังไมมีอะไรแนนอน ทาทีของ
คณะพระคารดินัลซ่ึงมีทั้งเกาและใหมพอๆ กันแบบน้ี
อาจทำใหอะไรยืดเย้ือไดเหมือนกัน พระคุณเจาเชาน้ี
แจมใสดี พรอมท่ีจะเขาประชุม และวันน้ีประชุมเต็มวัน
คือมีทั้งเชาและบาย ชวงน้ีวางๆ เลยเอาสถิติเก่ียวกับ
พระสนัตะปาปามาใหอานกันไปกอน

พระสันตะปาปาท่ีมีสมณสมัยส้ันท่ีสุด ตามลำดับ
1. อรูบาโน ที ่7 13 วนั
2. บอนฟิาส ที ่6 15 วนั
3. เชเลสตโิน ที ่4 17 วนั
4. เทโอโดโร ที ่2 20 วนั
5. ซซินินโิอ 21 วนั
6. ซลิแวสโตร ที ่3 22 วนั
7. ยอหน ปอล ที ่1 33 วนั
พระสนัตะปาปาทีม่สีมณสมยัยาวทีสุ่ด ตามลำดบั
1. นกับุญเปโตร 37 ป
2. ปโอ ที ่9  32 ป
3. บุญราศียอหน ปอล ที ่2 26 ป
4. เลโอ ที ่13  25 ป
5. ปโอ ที ่6 24 ป

6. อาเดรยีโน ที ่1 23 ป
พระสันตะปาปาท่ีทรงลาออกจากตำแหนงม ี7 องค
1. เคลเมนต ที ่1 ในป 97
2. ปอนซอีาโน ในป 235
3. เบเนดิกต ที ่9 ในป 1045
4. เกรโกร ีที ่6 ในป 1046
5. เชเลสตโิน ที ่5 ในป 1294
6. เกรโกร ีที ่12 ในป 1415
7. เบเนดิกต ที ่16 ในป 2013
พระสันตะปาปาท่ี ถูกปลดออกจากตำแหนง

ดวยเหตผุลตางๆ กนั ม ี9 องค
1. ซลิเวรโิอ ในป 537
2. มารตโิน ที ่1 ในป 654
3. โรมาโน ในป 897
4. เลโอเน ที ่5 ในป 903
5. ยอหน ที ่12 ในป 963
6. เบเนดิกต ที ่5 ในป 963
7. เลโอเน ที ่8 ในป 964
8. ซสิแวสโตร ที ่3 ในป 1046
9. เบเนดิกต ที ่9 ในป 1044 และใน 1048

พระสันตะปาปาซ่ึงมีสมณสมัยมากกวา 1 ครัง้ ไดแก
สมเด็จพระสันตะปาปาเบดิกต ที ่9 พระองคทรงถูกเลอืก
ในป 1032 ทรงถกูปลดออกจากตำแหนงในป 1044 และ
กลับมาดำรงตำแหนงใหมในป 1045 และก็ลาออก
ในปเดียวกนัน้ี ดำรงตำแหนงคร้ังท่ี 3 ในป 1047 แลวกถ็กู
ปลดออกจากตำแหนงอีกครั้งในป 1048 ดังนั้นรายชื่อ
ของพระสันตะปาปาจึงมีชือ่ของเบเนดิกต ที ่9 ถงึ 3 ครัง้
จำนวนพระสันตะปาปาจริงๆ กค็วรมีจนถงึวันน้ีเพยีง 263
องค ไมใช 265 องค ผมไปเช็คดูในหนังสือเรื่อง
พระสันตะปาปาก็พบวาตรงตามน้ีดวย สองพันปทีผ่านมา
นีมี้อะไรทีน่าท่ึงอกีมากในประวัติศาสตรนะครบั

สงพระคณุเจาเขาทีป่ระชมุแลว เหน็ทางเขามหาวิหาร
แถวส้ันๆ กเ็ลยตัดสินใจเขาไปในมหาวิหารเลย ตรงไป
ทีฝ่งพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
เจาหนาท่ีกนัท่ีไวพเิศษเพ่ือใหคนมาสวดภาวนาโดยเฉพาะ
ขนาดคนท่ีไปสวดดวยกันกระซิบกระซาบ เจาหนาท่ี
ก็เดินเขามาหาเลย ทำทาใหเงียบ สวดสายประคำ
สายเดียว สวดใหคนต้ังมากมายและขออีกหลายอยาง
ถาเปนธุรกิจละก็พระเจาคงขาดทุนยอยยับเลย ดีที่
พระไมใชนักธุรกิจนะ แตเปนบิดาผูใจดี เปนผูอภิบาล
ทีดี่ พวกเรากเ็ลยไดผลบญุไปดวย เหน็คนในมหาวิหาร
นอยผมเลยมีเวลาละเลียดกับสถานท่ีตางๆ ภายใน
อยางชาๆ ถายรูปไวบางเหมือนกันโดยไมมีจุดประสงค
อะไรพเิศษครับ เพยีงแคมีเก็บไวเทาน้ันเอง พออกพอใจ
แลวกอ็อกมาขางนอกเดินเขาไปในรานขายหนังสือวาติกนั

เห็นแลวก็น้ำลายไหลครับ  มีหนังสือดีๆ  มากมาย
ที่อยากซ้ือ แตวาแตละเลมน้ีหนักมาก ใหญมาก และ
ทีส่ำคัญท่ีสุดก็คือแพงมาก เดินอยหูลายรอบซ้ือมา 2 เลม
เสียไป 3 ยูโร อยางนอยก็ไดอะไรมาบาง พระคุณเจา
ฝากใหซ้ือของท่ีระลึกสำหรับผูที่ชวยเหลือพระคุณเจา
หลายคน ผมเดินหาซ้ืออยูหลายอยางเหมือนกันครับ
แตไมแนใจวา ทานจะชอบไหม เพราะจากประสบการณ
ที่ผานมา ผมยอมรับเลยวาพระคุณเจาเลือกซื้อของ
ไดเกงกวาผมมากๆ สายตาคมกวาผมครับมองแลว
เห็นเลยวาช้ินน้ีดีมีคาเหมาะกับใครอะไรทำนองน้ี
เด๋ียวรอใหพระคุณเจาดูกอนนะครับ ผลออกมาเปน
อยางไรจะมารายงานใหทราบภายหลังถาไมลืม

อยางท่ีเคยบอกไวแตตน บานท่ีเราพัก Dominus
Romana Sacerdotalis มีพระคารดินัลพักอยูหลายองค
ดวยกัน จากฮองกง 2 องค จากแอฟริกา 3 องค จาก
อเมริกาใต 2 องค ทีเ่หน็อกี 4 องคแตไมรวูามาจากไหน
และท่ียงัมองไมออกอกีบางองค พวกนกัขาวร ูเชาวันน้ี
ก็เลยมีนักขาวมาดักที่ประตูหนาบานเลย เรียกวาใคร
ออกมาเปนตองเจอไมโครโฟน กลองและนักขาวร่ี
เขามาถายรูปและต้ังคำถาม พระคารดินัลท่ีมีรถมารับ
ก็สบายหนอย แตถาหากเดินไปเอง ก็เดาเอาเองละกัน
ตัวใครตัวมนัเอาใหรอดจากกลมุนักขาวกมี็ความสุขแลว
โชคดีตอนเชามีรถของคุณนกมารับ สวนตอนไปรับ
กลบัวันน้ี พวกเราก็ตองเดิน เม่ือเดินก็ตองเจอครับ รสึูก
วาวันน้ีเจอหนักหนอย คราวน้ีเปนนักขาวอิตาเลียนแต
ถามเปนภาษาอังกฤษ คาดค้ันจะใหพระคุณเจาพูดถึง
ปญหาเด็ดๆ ทีพ่ระคารดินลัประชุมกัน ทีบ่อกวาคาดค้ัน
ก็เพราะจะเอาคำตอบใหได พระคารดินัลก็ตอบวาไมรู
นกัขาวกถ็ามวาไมรหูรอืวาไมยอมพดูกันแน พระคารดินลั
ก็ตอบวาคุณก็รูวาตอนน้ีพวกเราปรึกษากันยังไมเสร็จ
และเราก็ไมสามารถจะใหสัมภาษณอะไรได นักขาว
กไ็มยอมแพครบั ถามแควาตองตอบมา ตรงน้ีพระคณุเจา
ก็ต้ังหนาต้ังตาตอบวาไมรูอยางเดียวเลย กวาจะถึงบาน
บอกไดเลยวาเหน่ือยแสนสาหัส ผมนะครับ ไมใช
พระคารดินัล พระคุณเจาคงคุนเคยกับเรื่องแบบน้ี
มามากแลว ตอนทานอาหารเท่ียงวันน้ีปรากฏวามี
พระคารดินลัจากอเมรกิาใต 2 องคมาน่ังทานอาหารดวย
ผมก็ตัดสินใจอยูนิดหน่ึงวา จะขอถายรูปเก็บไวเปน
ทีร่ะลึกไดไหม ดีไหม ทีสุ่ดก็ขอทีละองคเลย ทานใหถาย
แบบเปนกันเองมาก ผมเลยบอกวาเผื่อบางทีพระคณุเจา
เปนพระสันตะปาปา ผมจะมีรูปพระคุณเจาเปนเกียรติ
ประวัติ หัวเราะกันใหญ ไมรูวาตลกหรือพอใจนะครับ
ดูทั้งสององคนี้ คุยสนุกและไม เครียด  ไม เหมือน
เม่ือวานเย็น พระคารดินัลจากฮองกงคุยแตเร่ืองเครียด
หนาตาก็เครียด พูดถึงรัฐบาลจีนท่ีเขามาแทรกแซง
การศึกษาคาทอลิกและพระศาสนจักรคาทอลิก แลวยัง
มีพวกคาทอลิกเขาไปเกี่ยวของ มีเรื่องคอรรัปชัน

(อานตอหนา 11)
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พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัจันทรที ่   22  เมษายน 2556 ณ  อาสนวหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก โทร. 0-3470-3219

ต.บางนกแขวก   อ.บางคนที   จ.สมุทรสงคราม
วนัองัคารท่ี   23  เมษายน 2556 ณ  ศูนยคามิลเลยีน  ลาดกระบัง โทร. 0-2360-7849

81/3 ถนนหลวงแพง  แขวงขุมทอง   เขตลาดกระบัง  กรงุเทพฯ
วนัพธุท่ี   24  เมษายน 2556 ณ วดัแมพระลกูประคำ (กาลหวาร) โทร. 0-2266-4849

1318  ซ.วานชิ 2      ถนนโยธา  แขวงตลาดนอย   เขตสัมพนัธวงศ   กรงุเทพฯ
วนัพฤหสับดีที ่25 เมษายน 2556 ณ วดัพระคริสตประจักษ  (วดัเกาะใหญ) โทร. 0-3574-1051

3 หม ู1  ต.ไมตรา  อ.บางไทร  พระนครศรีอยธุยา

พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 18.00 น.
วนัศุกรที ่ 26 เมษายน 2556 ณ วดันักบุญโทมัส อไควนัส   6  ซอยรามคำแหง  184

แขวง/เขต  มีนบุร ี  กรงุเทพ ฯ  โทร. 0-2518-0320

“พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค”

 ⌫ ⌫⌫
⌫ 

  
⌫   

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรบัสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2557 (หลกัสตูรสถานศึกษา)
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2556  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423  website : http://www.assumption.ac.th
สำหรบัหลักสตูร ENGLISH PROGRAM (ACEP) Tel : 034-872-040 ถึง 43 website : www.acep.ac.th

มากมาย อะไรทำนองน้ี ฟงแลวเห็นหนาทานแลว
ก็เหน่ือย

วนัน้ีมีประชมุภาคบายดวย ต้ังแต 5 โมงเย็นถงึ 1 ทมุ
ผมก็ทำหนาท่ีเดินไปสงพระคุณเจาตามปกติ

ในการประชุมพระคารดินัลชวงเชาปรากฏวา
พระคารดินัลฟาม มินห มาน จากเวียดนามยังมาไมถึง
ที่ประชุมก็เลยยังไมไดตกลงอะไรกันเปนพิเศษ ตอนน้ี
ใครๆ ก็อยากรูแลวละวาจะประชุมคอนเคลฟกันเม่ือไร
ดูเหมือนวาทาทีของหลายคนตองการใช เวลาให
นานกวาน้ีไมตองรีบรอน แตก็มีบางคนตองการใหเร็ว
เหมอืนกนั อยางน้ีตองรอจนกวาผมีูสิทธ์ิเลอืกต้ังจะมากัน
ครบกอนครบัจงึจะสามารถตัดสินใจเร่ืองนีไ้ด พระคารดินลั
จากเวเนซุเอลา ทีท่านอาหารเท่ียงดวยกนั พดูเลยบอกวา
ปานน้ียังไมรูวาคอนเคลฟเมื่อไร ทาทางเธอเซ็งมาก
ทีล่าชาอะไรทำนองน้ี พวกเราก็ไดแตฟงเฉยๆ ไดแคฟง
ก็ถือเปนบุญแลว ระหวางทางท่ีไปสงทานเขาหอง
ประชุมชวงบายตองเดินผานผูคนมากมาย มีคนมา
ขอถายรูปหลายกลุม กลุมคนเหลาน้ีตองการถายรูป
เปนท่ีระลกึเทาน้ันดีกวาพวกท่ีเปนนักขาว เพราะนักขาว
มักจะถาม แตถาเปนกลุมนักทองเท่ียวเหลาน้ีเขามาหา
พระคุณเจาเราเปนฝายถามครับ นี่เปนเสนหอยางหน่ึง
ของพระคารดินัลของเรา

เม่ือวานนี้เลาใหฟงวานักขาวถายรูปพระคุณเจา
และผมกำลังเดินกลับบานและเอาไปลงขาว มีคนนำ
รูปน้ีไปลงและสงมาใหผมดวย  วันนี้คุณพอวิษณุ
ธญัญอนันต สงขอความมาบอกวา นกัขาวคนน้ันเขาใจ
ผิดคิดวาทานเปนพระคารดินัลจากฮองกง และนำรูป
ไปลงและเขียนขาววาท่ีสุดพระคารดินัลจากฮองกง
ก็มาถึงแลว ตลกดีนะครับสวนผมอะไรก็ไดไหนๆ
กล็งไปแลว เก็บไวดูเลนก็ไมเห็นเปนไร สวยดีซะดวยสิ

ปดทายวันน้ีดวยขาวดีจริงๆ ครับคือพระคารดินัล
ฟาม มินห มาน ของเวียดนามเดินทางมาถึงโรมแลว
และเขาประชุมภาคบายดวยทำใหมีความหวังวาการ
กำหนดวันประชุมคอนเคลฟ รูไดในอีกไมนานครับ
ผมไปรับพระคารดินัลที่หนาหอประชุม ทหารสวิส
คนหนึ่งมาชวนคุยดวยพอรูวามาจากไทยเทาน้ันแหละ
ก็พรรณนาถึงเมืองไทยตามท่ีไดยินมาซะจนผมคิดวา
นั่นประเทศไทยจริงหรือเปลา แกชอบประเทศเรามาก
ขนาดยังไมเคยไป แลวคนไทยท่ีอยไูทยมาท้ังชีวติทำไม
จะไมรักเมืองไทยบานเราเอง มีความสุขทุกครั้งท่ีมีคน
มาชมบานเรา วนัน้ีคณุจักรกฤษณ สุวรรณสาร เจาของ
บริษัท  เ งินและทอง จำกัด  ผูสงออกแรงงานไทย
อันดับตนๆ ของประเทศมาถึงโรม เลยขอเชิญพระ-
คารดินัลและพระสงฆที่โรมทานอาหารเย็นดวยกัน

วนัศุกรที ่8 มนีาคม 2013
คุณพออนุชา ไชยเดช ติดตอมาหาแตเชา เรื่อง

นำบันทึกนี้สวนหนึ่งไปลงอุดมสาร ก็อยางท่ีบอกไววา
ไมแนใจจะมีคนอานหรือเปลา ตรงเรื่องตรงประเด็น

หรือเปลา แตถาหากระดับคุณพออนุชา นำไปลง
อุดมสารก็แสดงวาท่ีเขียนไวนี้พอใชไดแลว คุณพอ
อนุชาก็ตรวจคำผิดบาง เติมใหสมบูรณบาง ชวยได
เยอะเลย

อากาศท่ีโรมชวงน้ีไมคอยดีเลย  ฝนตกเกือบ
ตลอดวนั แตไมวาฝนจะตกแคไหน กลมุท่ีไมหวาดหวัน่
เลยก็คือกลุมนักขาว ตองยอมรับวาพวกเขาพยายาม
ทำหนาท่ีไดสุดใจไปเลย  สำนักขาวอิตาเลียนเอารปูไป
ลงอีกแลว บอกวาพระคารดินัลจากเวียดนามมาถึงแลว
วันกอนก็เหมือนพระคารดินัลฮองกงไปทีแลว วันนี้
เหมือนพระคารดินลัเวียดนามเขาไปอีก พรงุน้ีจะเหมือน
ใครดีละคราวน้ี ถงึวนัน้ีทีป่ระชมุพระคารดินลัก็ยงัไมได
ตัดสินใจอะไรเก่ียวกับวันประชุมคอนเคลฟ แมวา
คณะผู เลือกต้ังจะมากันครบ  115 ทานแลวก็ตาม
วันพรุง น้ีวันเสารที่  9 มีนาคม  ก็ยังจะมีประชุม
ตามปกติครบท้ังภาคเชาและบาย สวนวันอาทิตยนั้น
บรรดาพระคารดินลัไดรบัการเช้ือเชญิใหไปถวายมิสซา
ที่วัดเกียรติคุณท่ีทุกคนไดรับตำแหนงพระคารดินัล
เรือ่งน้ีมีความเปนมานิดหนอยครับ ในฐานะท่ีตำแหนง
พระคารดินัลก็คือเจาชายของพระศาสนจักร ทุกองค
จึงจะไดรับวัดๆ หนึ่งในกรุงโรมซึ่งเปนเหมือนพระ-
ศาสนจักรแม 1 วดั ผมก็ไมรวูาจะใชคำวาอะไรดี เรยีก
กันวาวัดประจำตำแหนงก็แลวกัน เม่ือตอนที่พระ-
คารดินัลไดรับการแตงต้ังเปนพระคารดินัลก็ไดรับ
วดัซาน ลอเรนโซ (San Lorenzo) เปนวดัประจำตำแหนง
ของทานครับ ถาหากครั้งน้ีไดไปก็ถายรูปมาฝากกัน
หัวหนาคณะพระคารดินัลขอใหไปถวายมิสซาและ
เชิญชวนใหสวดภาวนาพิเศษเพ่ือการเลือกต้ังพระ-
สันตะปาปาองคใหม ตามวัดตางๆ เหลาน้ี พระคณุเจาเรา
ก็ยังไมตัดสินใจวาจะไปดีไหม เพราะมีเหตุผลเกี่ยวกับ
สุขภาพ เลยนัดกันกับบรรดาพระสงฆและฆราวาส
ในกรุงโรมใหมาถวายมิสซาดวยกันที่บานพักพระ-
คุณเจาเลย และจะหาโอกาสไปที่วัดประจำตำแหนง

ในภายหลัง คุณพอสุรศักดิ์ อัมพาภรณ หรือคุณพอ
ตอมของเรา ก็ทำหนาท่ีเชิญ มีคุณนกชวยประสานงาน
ผมติดตอขออนุญาตจากบานพักต้ังใจกันวาหลังมิสซา
กจ็ะมีทานอาหารเท่ียงดวยกัน พระคารดินลัเปนเจาภาพ
บายวันน้ีไดยนิจากคุณพอวษิณุ วาจะมีพระภกิษุรปูหน่ึง
ทีก่ำลังเรยีนอยทูีก่รงุโรมนีแ่หละ ทานสนใจในกิจกรรม
ตางๆ ของพระศาสนจักร ทานชอบมารวมกิจกรรม
กับพระสงฆเราอยูแลวจะมาดวย พระคุณเจาก็วา
ไมนามีอะไรขัดของ การมารวมกันภาวนายอมเปน
ส่ิงท่ีดี แตทีท่านหวงกคื็อฉนัอาหาร มิสซาเราจะเร่ิมเวลา
10.00 น. แลวทานจะฉันตอนไหนได ก็หวังวาเร่ืองน้ี
คงมีทางออก ตกลงทุกอยางก็พรอมแลวสำหรับมิสซา
วันอาทิตยที่จะถึงน้ี  ในระหวางการประชุมเชาน้ี
พระคุณเจาก็ไดรับจดหมายฉบับหน่ึงมาจากอดีตทูต
อิตาเลียนประจำประเทศไทย ชื่อ Ignazio di Pace
ทานวาบานของทานอยใูกลๆ  วาติกนั เปดหนาตางออก
มาก็เห็นมหาวิหาร ประสงคจะขอเชิญพระคุณเจา
มาพบปะกัน  นี่ก็ยังไมทราบวาจะเชิญไปที่บาน
หรือเปลา ผมเองอยากไปที่บานทานมากกวา หมายถึง
บานทานอดีตทูตนะครับ เพราะอยากเหน็ววิในมุมมอง
ที่แตกตาง พระคุณเจาก็บอกใหผมโทรไปนัดหลังจาก
ทราบวันประชุมคอนเคลฟแลว

เหตุการณตางๆ ก็เริ่มซ้ำแลวเพราะผานมาเกือบ
หนึ่งอาทิตยแลวที่บรรดาพระคารดินัลนั้นประชุมกัน
แถมยังไมสามารถพูดอะไรๆ เกี่ยวกับการประชุม
หรือแมแต ให สัมภาษณก็ ยั งได รับคำแนะนำให
หลีกเลี่ยงอยางท่ีสุด พระคารดินัลเราก็ไมเคยพูดเลย
ผมก็บังอาจถามไปครั้งหน่ึงและคร้ังเดียวจริงๆ ที่เผลอ
ถามไป ทานตอบวาเวลาอยางน้ีเขาไมพดูกัน ยงัจำกันได
ใชไหมครับ พอไมมีขาวเพ่ิมเติม ตอนน้ีก็รอเพียงวา
จะประกาศการประชุมคอนเคลฟเม่ือไรเทาน้ันเอง
ซ้ือของก็ไปมาแลว เย่ียมวัด เย่ียมมหาวิหารก็ไปแลว
งานหลักๆ ของผมตอนน้ีก็คือการเขียนบันทึกน่ีแหละ
วางนักก็เลยเอาหนังสือตางๆ ทีซ้ื่อมาเปดดู อานโนนนิด
นี่หนอย และก็เอารายชื่อของบรรดาพระสนัตะปาปา
ทัง้หลายมาน่ังดู ผมเริม่นับดูวาพระสันตะปาปาท่ีพระ-
ศาสนจักรรับรองทั้งหมด 265 องค (ตามท่ีไดอธิบาย
ไปแลว) มีนักบุญทั้งหมดก่ีองค  เพราะตำแหนง
พระสันตะปาปาน้ีเปนตำแหนงท่ีศักด์ิสิทธ์ิมากนะครับ
เปนผูแทนโดยตรงของพระเยซูคริสตเจาบนแผนดินน้ี
ก็หมายความวาเปนผู ศักด์ิสิทธ์ิดวย  เราจึงเรียก
พระสันตะปาปาดวยคำวา “บิดาผูศักด์ิสิทธ์ิ” หรือ
Holy Father หรือ Santa Papa คำน้ีอานออกมาตรงตัว
กคื็อพระสนัตะปาปาน่ันเอง เวลาข้ึนตนทักทายพระองค
ก็จะใชคำวา Your Holiness ภาษาอิตาเลียนใชคำวา
Sua Santita ก็นาจะมีพระสันตะปาปาหลายองคที่เปน
นกับญุ ผลของการนบัของผมเปนดังน้ีครบั

(อานตอฉบับหนา)

บันทกึการเดนิทาง (ตอจากหนา 9)

วดัซาน ลอเรนโซ วดัประจำตำแหนง
พระคารดินลัไมเกิล้ มีชยั กจิบญุชู
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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)




คณุสมบัต ิ:
มีความชำนาญในการตัดตอรายการ
มีความเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร

สนใจติดตอ :
โทร. 08-1750-2522

Tel. 0-2291-3750-4

⌫ 
โรงเรยีนอนบุาลซางตาครสู ตรงขามวัดซางตาครสู

- นกัเรียนอนุบาล
-คร ูวฒุปิระถมวยั ไมจำกดัอาย ุมีทีพ่กัให

ติดตอ : คุณครูแอด 0-2465-1906




กำหนดจัดการอบรม
ครูซลิโล รนุ 146 (ญ)
และรนุ 147 (ช)

สำหรับสังฆมณฑลราชบุรี
ในวนัพฤหัสบดีที ่ 9

ถึงวนัอาทติยที ่12 พฤษภาคม 2013
ณ บานสวนพระหฤทยั ดำเนนิสะดวก

ติดตอสอบถามที่
บ.ธนาวุฒิ วังตาล

ประธานสังฆมณฑลราชบุรี
โทร. 08-6368-7274

พบกบัหนงัสือด ี ส่ือคาทอลกิ
S26 โซน C ในงานสปัดาหหนังสือแหงชาติ
คร้ังที ่41 ระหวางวนัที ่29 มีนาคม - 8 เมษายน

2013 เวลา 10.00-21.00 น.
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

“รับมวลสารฯ ที่สะอาด ปลอดภัย เพิ่มพูน ความสงบสุข
ตอสุขภาพสรางคุณคาแกจิตใจอยางมีความหมาย

ทามกลางบรรยากาศ (ระดับโอโซน)”
ส่ิงอำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐานดังน้ี
-หองพักและหองน้ำสวนตัวพรอมน้ำอุน
-ระบบอุปกรณสาธารณูปโภคครบ
-มีระบบการส่ือสารดวยเทคโนโลยีปจจุบัน
-มีกิจกรรมและนันทนาการ สรางมวลความสุขแบบกลุมคณะ
-อาหารครบหมูหลักโภชนาการ 3 ม้ือตอวัน พรอมอาหารวาง
-มีพระวาจาที่ทรงชีวิต และสิ่งปลูกสรางท่ีใหคุณคาตอจิตใจ

สนใจโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มโดยตรงท่ี
คุณวิชัย โทร. 08-1916-3363, 08-7335-3363

ระหวางเวลา 10.00-15.00 น. ในวันจันทร ถึง วันเสาร

งานบริการแดผมีูประสบการณ (ส.ว.)
ของบานโอบรัก วังน้ำเขยีว จ.นครราชสีมา
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 14 ª√–®”«—π∑’Ë 31 ¡’π“§¡ - 6 ‡¡…“¬π 2013 Àπâ“ 15

«— ¥ 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—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≠‡∑‡√´“ ‚ππ·°â« ®.π§√√“™ ’¡“

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

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

«—¥·¡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)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 13

‡¡…“¬π  2013 §ÿ≥æàÕ¬Õ¥™“¬ ‡≈Á°ª√–‡ √‘∞ ‡ªìπ

ª√–∏“π æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

 —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

(À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

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

2013 ∑’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

����� ‚§√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“¬) ‚¥¬§√—Èß∑’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¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡«≈“ 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√åÕ“√“¡§“√å·¡≈ π§√ «√√§å ·≈–

§√Õ∫§√—«∫ÿâß°√–‚∑° ¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‚Õ°“ °“√∂«“¬ªØ‘≠“≥µ≈Õ¥™’æÕ¬à“ß ßà“¢Õß

‡´Õ√å¡“√’Õ“ ¡“√åµ‘π ·Ààßæ√–‡¬´Ÿ (®√‘¬“ ∫ÿâß°√–‚∑°)

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπ

ª√–∏“π ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ π§√ «√√§å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14

‡¡…“¬π 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

����� ¢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

@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 /

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

«—π‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π

∑’Ë‚√ß·√¡·°√π¥å ≈Õ√å¥ ∂.»√’π§√‘π∑√å „°≈â·¬°

ÕàÕππÿ™/ «—π»ÿ°√å∑’Ë 12 °√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 24

 ‘ßÀ“§¡  / ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ‡¢â“‡ß’¬∫‡≈§´’‚Õ ¥‘«‘π“

«—πæƒÀ— œ ∑’Ë 12 µÕπ‡¬Áπ ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 À≈—ß

‡∑’Ë¬ß / «—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)

¢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.

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß
«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ ÀπÕßÀâ“ß Õ.°ÿ-

©‘π“√“¬≥å ®.°“Ã ‘π∏ÿå ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 12 ‡¡…“¬π

‡«≈“ 10.00 π.

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 14 ª√–®”«—π∑’Ë 31 ¡’π“§¡ - 6 ‡¡…“¬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)

����� §≥–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∏√√¡ (Saengtham College) ‡ªî¥

√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“‡¢â“»÷°…“µàÕ√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“

¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2556  µ—Èß·µà∫—¥π’È

®π∂÷ß 15 æƒ…¿“§¡ 2556 À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√

¡À“∫—≥±‘µ   “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡ √–¥—∫

ª√‘≠≠“‚∑ (·ºπ  ¢) À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ

 “¢“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡    §≥–»“ π»“ µ√å  «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡  “¡“√∂¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√ §Ÿà¡◊Õπ—°»÷°…“

‰¥â®“°‡«Á∫‰´µå«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-

2429-0100-3 µàÕ 607  E-mail : college@

saengtham.ac.th

����� «‘∑¬“≈—¬· 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

§≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

·Ààß°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ 

ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ©≈Õß 25 ªï 50 ªï

·≈– 75 ªï ¢Õß ¡“™‘°§≥– «—π‡ “√å∑’Ë 20

‡¡…“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡

Õ“§“√Àπ÷Ëß»µ«√√…œ ‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬

§Õπ·«πµå

➤ ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ´.«π‘¥“ ‡¥‚™™—¬‰°«—≈

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ‡™’¬ß„À¡à

´. ÿ¿“æ√ ®—π∑√åª“π «—¥π—°∫ÿ≠°“∑“√’π“ ∑ÿàß¡π

 °≈π§√ ´.‡°»‘π’ ¡—ß°√ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õÿ∑—¬∏“π’

➤ À‘√—≠ ¡‚¿™ ´.°ƒ…¥“  “µ√åæ—π∏å «—¥π—°∫ÿ≠

‡ª‚µ√  “¡æ√“π ´. ÿæ‘π µ√–°Ÿ≈‡°…¡ ‘√‘

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

➤  ÿ«√√≥ ¡‚¿™ ´.°ÿÀ≈“∫ π“¡«ß»å

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ́ . ¡æ√ °µ—≠êŸ

«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈° ´.Õÿ∑—¬«√√≥ §ÿ‚√«“∑

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

»‘≈ª√–‡ √‘∞ «—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈°

➤ æ—™√ ¡‚¿™ ́ .¬ÿæ“ º—ß√—°…å «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à

©–‡™‘ß‡∑√“

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“

çæ√–§”π”™’«‘µé ‚Õ°“ 

©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000 ∫π

·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2013 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม

: คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บวัขันธ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสมีา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร
เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกจิ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพอไมตรี ทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย
ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-
3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

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

คณุสายสุนยี  พ่ึงเชือ้     200   บาท
คณุหมอประสิทธิ ์- คณุลดัดา จันทราทิพย

ทำบุญเพ่ืออุทิศให มารีอา เทเรซา สิทธิดา
จันทราทพิย                                            2,000   บาท
คณุสนทัศน  สกุลทอง   2,600  บาท

สำหรับท าน ท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อ บัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขท่ีบญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

เปนหน่ึงเดียว
กับพระคริสตเจาและกับผูอื่น

ใหขอมูลความเปนมาของงานชุมนุมเคารพ
ศีลมหาสนิทนานาชาติ และเนื้อหางานชุมนุม

ครัง้ที ่ 50 ประเทศไอรแลนด โดยคณุวณีา โกวทิวานชิย
ราคา 170 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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ชวงสองสัปดาหที่ผานมาถาใครไมพูดเร่ืองพระสันตะปาปาองคใหม
คงเหมือนคนตกขาว กระแสแรงระดับโลกกันทีเดียว นาช่ืนชม เพราะทาน
แรงดวยความดี ทานแรงดวยความเรียบงาย นาสนใจไปกวาน้ัน นีไ่มใชการแสดง
มันเปนชวีติของทานต้ังนานมาแลว

มีหรือที่สถาบันพัฒนาผูนำท่ีผมรับการอบรมอยู แถมมีชื่อคณะเยสุอิต
เปนผูรับผิดชอบจะพลาดเร่ืองน้ีไปได เร่ืองท่ีหยิบยกเปนประเด็นข้ึนมา
กห็นีไมพนเร่ืองท่ีเราศึกษากัน คือภาวะผนูำของทานและความเปนเยสุอติ วนัน้ัน
คุณพอทีน่ำเสนอเรือ่งนีเ้ปนพระสงฆในคณะเยสุอติชาวอินเดียทีเ่ขารบัการอบรม
กับพวกเราดวย ดูแลสามเณรในระดับช้ันโนวิส ท่ีประเทศอินเดีย เรารูจักดี
เพราะเปนสมาชิกในกลุมแบงปนกลุมเดียวกัน และเราไปรวมกิจกรรม
ที่นอกเหนือจากบทเรียนในหองเรียนหลายคร้ัง หัวขอที่ เขาเลือกมาคือ
“A Franciscan Jesuit Pope” เหมือนจะบอกวาเปนท้ังคณะเยสุอิตและ
คณะฟรังซิสกัน เพราะทานเปนสมาชิกในคณะเยสุอิต แตเลือกนักบุญผูกอต้ัง
คณะฟรังซิสกัน

ผูแบงปนนำเสนอการเลือกชื่อของพระสันตะปาปา และเร่ืองราวของ
พระคารดินัลองคขางๆ ที่พูดวา “อยาลืมคนจน” มันทำใหทานนึกถึงนักบุญ
ฟรงัซิสอัสซีซี ข้ึนมาทันที เร่ืองราวเซอรไพรสอกีมากมายพร่ังพร ูไมวาจะเปน
การเลือกการเดินทางโดยรถประจำทาง การเลือกใชของประจำตำแหนง
พระธำมรงค  รองเทา ความเปนกันเอง การสวดภาวนา ความเรียบงาย ฯลฯ
ขอมลูบอกกบัเราวาเพยีงหนึง่วนัพระองคทำใหเราประหลาดใจ ผมชอบการตูน
ลอเลียนท่ีไมรูวาผูแบงปนไปหามาจากไหน เปนรูปพระคารดินัลเรียนถาม
พระสันตะปาปาวา “มันเร่ืองอะไรของทานท่ีจะมาจายคาหอง จะเดินทาง
ดวยรถโดยสารประจำทาง จะไมใสแหวนทอง” พระสันตะปาปาในการตูน
ตรัสตอบวา “ก็เขาเลือกเรามาสืบตำแหนงชาวประมงแหงกาลิลี ไมใชหรือ
เขาไมไดเลือกเรามาสืบตำแหนงจักรพรรดแิหงโรม” แสบทรวงดีจงั

ผูแบงปนคนนั้นยังวิ เคราะหอีกวา  เยสุอิตเสาะแสวงหาความรู เพื่อ
ความสมบูรณ ในขณะท่ีฟรังซิสกันเสาะแสวงหาความรูเพื่อความเรียบงาย
นาสนใจดี แตเรื่องราวท้ังหมดพามาสรุปท่ีวา “อยางไรก็ตามทุกคนก็ทำหนาท่ี
รับใชองคพระคริสตเจาผานทางเพ่ือนพี่นอง และท่ีสำคัญก็คือองคสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเปนครสิตชนแท”

นาสนใจเหมือนกันวา “เราเปนคริสตชนอยูแลว ไดรับศีลลางบาป และ

ศีลอื่นๆ ครบครัน เรายังไมใชคริสตชนท่ีแทหรือ คริสตชนท่ีแทเขาตองทำ
อยางไร?” ผมพบคำตอบเม่ือนำทาทีแรกของพระสันตะปาปากับประสบการณ
ที่ไดมีโอกาสไปสัมผัสกิจกรรมและการไปเยี่ยมเยือนสถานที่บางจุด

คณุพอรชิารด โอ ลงั สงฆชาวจนี จากผเูคยนบัถอืศาสนาพทุธ สกูารมาเปน
บาทหลวงคาทอลิก ต้ังตนจากคณะเยสุอิต จนเปนผูกอต้ังคณะผูแพรธรรมของ
คนจน หลงใหลในมนตเสนหของบทเพลงแบบจาไมกา จนนำไปสกูารแพรธรรม
โดยใชการแสดง กอกำเนิดเปนการแสดงในชุด “อิสยาหเดอะมิวสิคัล” ดวย
บทเพลงในแบบโอเปราแร็กเก ผมอดใจไมไหวตองไปดูดวยตาตนเอง ส่ิงท่ีพบ
ในบายวันน้ันก็คือ ผูคนเต็มโรงละคร บายวันน้ันมีพระสังฆราชมาดวย
มีสตรีใจศรัทธาหลายคนอาสามาชวยงาน ขายบัตร ขายซีดี ขายหนังสือ มีนกับวช
ในคณะมาชวยกนัดูแลความเรียบรอยและรวมโชวในตอนทาย เร่ืองบทการแสดง
การรองและเร่ืองราวไมตองพูดถึง แตผมสนใจเม่ือการแสดงจบลง หลายคน
มาขอลายเซ็นจากคุณพอ มีคนหน่ึงบอกวา “คุณพอดฉินัรกัคณุพอนะ” ผมเชือ่วา
คำวารักมาจากกิจการดีที่คุณพอองคนั้นไดทำจนเปนท่ีประจักษ แตผมไมเชื่อวา
กวาจะมาถึงวันนี้ทุกอยางผานมาอยางงายดาย

บุญราศีคุณแมเทเรซา ภาพลักษณของนักบวชหญิงผูสละตนเองเพื่อ
คนยากจน เคยมีพระในศาสนาของฮินดูเคยถามเธอวา “คาทอลิกคือใคร?”
เธอตอบกับพระรปูน้ันอยางม่ันใจวา “คาทอลิกคือคนท่ีมีชวีติเพ่ือผอูืน่”

ผมคิดวาเราอยาเพียงหลงปล้ืมกับพระสันตะปาปาองคใหมของเรา
ในความเรียบงาย ในความนารักเปนกันเอง ในการประกาศจุดยืนชัดเจนต้ังแต
เริ่มตนสมณสมัยดวยการยืนเคียงขางผูยากไร ชีวิตแบบน้ีเราตองสวมกอด
และแปรเปล่ียนใหเปนชีวิตของเราแตละคนดวย นั่นจึงเปนท่ีมาของคำวา
คริสตชนท่ีแท

มีเรื่องราวมากมายท่ีอาจกระทบใจเราใหรูสึก ประทับใจ ชื่นชม แตเร่ือง
ของเราไมไดหยุดอยูแคนั้น บางทีอาจจะตองแสดงออกถึงการเปนคริสตชน
ที่แท ดวยการแบงปน ดวยการใหชีวิตเพ่ือผูอื่น คุณแมเทเรซายังเคยกลาวไว
อกีวา “กญุแจของการใหทัง้หมด กคื็อหวัใจท่ีเต็มเปยมไปดวยความรัก” ผมนึกถงึ
บทเพลงเทเซเรยีบงาย “ทีใ่ดมีความรัก พระเจาประทับอย”ู ใหพระองคประทับ
อยูทามกลางดวยชีวิตของเรา

บรรณาธิการบริหาร

คริสตชนทีแ่ท ไมใชเพียงองคสมเดจ็พระสันตะปาปา
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