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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

 ด้วยความเห็นชอบของรัฐบาลไทย ผ่านทาง 

กระทรวงการต่างประเทศ อาร์ชบิชอป พอล ชาง  

อิน-นัม เอกอัครสมณทูตแห่งสันตะสำานัก นครรัฐ 

วาติกันประจำาประเทศไทย และพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุข 

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ

ให้ทราบว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จ

เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 

พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ตามคำาเชิญของ

รัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย กำาหนดการต่างๆ ของการเสด็จ

เยือนดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป”  ดังที่ได ้

แถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2019/พ.ศ.  

2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร

รวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร สำาหรับกำาหนดการโดยละเอียด 

จะประกาศให้ทราบต่อไป  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีความ

โสมนัสย่ิงท่ีการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งนี้  

เป็นการจาริกเพ่ือสันติภาพ และเพ่ือการเสวนาระหว่าง

ศาสนา พระองค์จะประกอบพิธีมิสซาแบบสาธารณะ 

2 ครั้ง คือสำาหรับบรรดาคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศ 

และอีกครั้งเป็นพิเศษสำาหรับบรรดาเยาวชน 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุข

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนคร 

รัฐวาติกัน ทรงเป็นพระสันตะปาปา ลำาดับที่ 266 มี

พระนามเดิมว่า ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ ประสูติเมื่อ

วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) ที่กรุง

บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ทรงสำาเร็จการศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จาก

มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส และประกาศนียบัตรสาขา

วิชาปรัชญา จาก Colegio Máximo San José ทรง

เป็นอาจารย์วิชาวรรณกรรมและจิตวิทยาที่ Colegio de 

la Inmaculada และ Colegio del Salvador ทรง

ศึกษาวิชาเทววิทยา (theology) และถวายพระองค์เป็น

นักบวชบาทหลวงในคณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) จาก

นั้น ทรงดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ทางเทววิทยา โดย

ทรงสอนที่มหาวิทยาลัย Facultades de Filosofía y 

Teología de San Miguel 

 สำาหรับตำาแหน่งสำาคัญทางศาสนาก่อนได้รับ

เลือกขึ้นเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ทรงได้รับแต่งตั้ง 

จากนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ให้

ดำารงตำาแหน่งอาร์ชบิชอปแห่งเขตศาสนปกครอง 

กรุงบัวโนสไอเรส และต่อมาได้รับการสถาปนาสมณศักด์ิ

ขึ้นเป็นพระคาร์ดินัล เมื่อปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)  

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ระหว่างที่ทรงดำารงตำาแหน่ง 

อาร์ชบิชอปแห่งกรุงบัวโนสไอเรสน้ัน พระองค์ทรงดำารง 

ชีวิตแบบสมถะ เช่น มักเดินทางโดยใช้รถประจำาทาง  

หรือรถไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือไปปฏิบัติศาสนกิจและเย่ียมเยียน

คนยากจน ทรงประทับอยู่ในห้องชุดเรียบง่าย ทำาอาหาร

ด้วยพระองค์เอง  ชาวบัวโนสไอเรสโดยท่ัวไปรู้จักพระองค์ 

ในนามของ “คุณพ่อฮอร์เก” ต่อมา ภายหลังที่สมเด็จ

พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงสละ

สมณศักดิ์ เมื่อ ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) จึงทรงได้

รับเลือกตั้งจากคณะพระคาร์ดินัล ในการประชุม “คอน

เคล็ฟ (conclave)” ให้ดำารงตำาแหน่งพระสันตะปาปา

สืบแทนนักบุญเปโตร หรือเซนต์ปีเตอร์ เมื่อวันที่ 13  

มีนาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ทรงเลือกใช้พระนาม

ว่า “Franciscus”  ในภาษาละติน หรือ “Francis”  ใน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งมาจากนามของนักบุญฟรังซิสแห่งอัส-

ซีซี ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชฟรังซิสกัน ผู้ถือความยากจน 

สนใจและเอาใจใส่ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสันติภาพ และ

รักษ์สิ่งแวดล้อม

 พระสันตะปาปา คือ ผู้สืบทอดตำาแหน่งของ

นักบุญเปโตร (เซนต์ปีเตอร์) ที่ได้รับอำานาจสืบทอดมา 

จากพระเยซูคริสตเจ้า ทรงเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต- 

เจ้าบนโลกน้ี นอกน้ันยังถือว่าพระสันตะปาปาคือ บิชอป

แห่งกรุงโรม

 ตำาแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปานั้น มีประวัติ

ความเป็นมาอันยาวนานประมาณสองพันปี โดยเริ่มต้น

ขึ้นเมื่อพระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้นักบุญเปโตร 

อัครสาวก เป็นผู้นำาของบรรดาอัครสาวก จึงถือว่านักบุญ 

เปโตรเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรก และมีผู้สืบ

ตำาแหน่งจากนักบุญเปโตรเป็นลำาดับมาจนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้ พระสันตะปาปายังถือว่าเป็นผู้แทนของพระเยซ ู

คริสตเจ้าในโลก ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ นิกาย

โรมันคาทอลิก อีกทั้งทรงดำารงตำาแหน่งประมุขแห่ง

สันตะสำานักและนครรัฐวาติกัน อันเป็นศูนย์กลางการ

บริหารพันธกิจของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก

อีกด้วย

 สำาหรับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

ในประเทศไทย ปรากฏหลักฐานว่ามิชชันนารีคณะโดมิ- 

นิกันได้เข้าสู่ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1511 และได้ตั้งรากฐานอย่างมั่นคงถาวร 

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 ทรงสถาปนา

มิสซังสยามขึ้น (Apostolic Vicariate of Siam) เมื่อ

วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1669 (พ.ศ. 2212)  มิชชันนารี

และศาสนิกชนคาทอลิกได้นำาวิทยาการจากตะวันตก 

มาช่วยเสริมในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อีกทั้ง 

ยังประกอบกิจเมตตาสาธารณกุศลแก่ประชาชน 

โดยท่ัวไป ท้ังน้ี คริสตศาสนิกชนยังได้รับพระมหากรุณา- 

ธิคุณจากพระมหากษัตริ ย์มาตลอดระยะเวลาอัน

ยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากราชวงศ์จักรี ในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์

การเยือนระหว่างประมุขแห่งรัฐระหว่าง 

ราชอาณาจักรไทยและสันตะสำานักแห่งนครรัฐวาติกัน

นั้น มีขึ้นครั้งแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเข้าเฝ้าสมเด็จ 

พระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ระหว่างการเสด็จพระราช 

ดำาเนินทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1897 

(พ.ศ. 2440)  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 3)

และสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี

ในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำาเนินมาเข้าเฝ้าสมเด็จ

พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.  

1934 (พ.ศ. 2477) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำาเนินมา

เข้าเฝ้านักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 

3 ตุลาคม ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503)

 ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราช

อาณาจักรไทย และสันตะสำานักแห่งนครรัฐวาติกันนั้น 

การติดต่อทางพระราชไมตรีระหว่างพระมหากษัตริย์

สยาม และสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งวาติกันมาตั้งแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจนถึงปี ค.ศ. 1969 นักบุญ

เปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา จึงทรงสถาปนาความ

สมัพนัธท์างการทตูระหวา่งราชอาณาจกัรไทย และสนัตะ 

สำานักแห่งนครรัฐวาติกันในระดับเอกอัครราชทูต ความ

สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – วาติกันจึงได้กระชับ

แน่นแฟ้นขึ้นจนถึงปัจจุบัน

 สำาหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จ

พระสันตะปาปานั้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1984 

(พ.ศ. 2527) นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 

เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระ

ราชอาคันตุกะ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม ค.ศ. 

1984 (พ.ศ. 2527)

  ในการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงประกอบศาสนกิจ อีกทั้ง

ทรงเยี่ยมเยียนคริสตชนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา  

4 วัน ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 

(พ.ศ. 2562) ก่อนที่จะเสด็จต่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่น 

ในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) 

โดยจะเสด็จเยือนกรุงโตเกียว เมืองนางาซากิ และเมือง

ฮิโรชิมา ทั้งนี้ กำาหนดการต่างๆ ของการเสด็จเยือนโดย

ละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป

 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรคาทอลิกจำานวน 

388,468 คน จากประชากรทั้งประเทศจำานวนทั้งสิ้น 

69  ล้านคน และมี 11 เขตศาสนปกครอง (มิสซัง)

(Sr. Ana Rosa Sivori) ญาติผู้ใกล้ชิดกับพระสันตะปาปา ซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยสัมภาษณ์ซิสเตอร์เมื่อ 

วันที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013  

ซิสเตอร์บอกว่านานแล้วนะ

 ซิสเตอร์อานา โรซา ซิโวรี อายุ 77 ปี ถวายตัวเป็นนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (คณะ 

ซาเลเซียนหญิง) ค.ศ. 1965 และสมัครใจเป็นธรรมทูต ปีเดียวกันนั้น ผู้ใหญ่ก็ส่งให้เตรียมตัวอยู่ที่อิตาลี 11 

เดือน และมาถึงประเทศไทย ค.ศ. 1966 รวมเวลา 53 ปี ปัจจุบันเป็นรองอธิการโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี 

 ซิสเตอร์เป็นญาติกับพระสันตะปาปา “พระสันตะปาปากับซิสเตอร์ เราเป็นญาติพี่น้องกัน เป็นชั้นที่ 

2 คุณตาพระสันตะปาปากับคุณปู่ของซิสเตอร์ เป็นพี่น้องกัน แม่ของพระสันตะปาปาและบิดาของซิสเตอร์ก็

เป็นพี่น้องกัน ท่านอายุมากกว่าซิสเตอร์ 6 ปี” 

 สมัยที่เป็นเด็กๆ ครอบครัวเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน สังกัดวัดนักบุญคาร์โล หรือนักบุญชาร์ลส  

เป็นวัดของคณะซาเลเซียน ได้รับศีลล้างบาปที่วัดเดียวกัน

 ซิสเตอร์มีพี่น้อง 3 คน มีพี่ชาย 1 คน น้องสาว 1 คน ซิสเตอร์เป็นคนที่ 2 (คนกลาง) 

 “ซิสเตอร์รู้สึกดีใจมาก และขอบคุณพระเป็นเจ้าที่พระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยี่ยมประเทศไทย

ที่รักของเราเร็วๆ นี้  เป็นพระพรพิเศษสำาหรับชาวไทยคาทอลิกทั้งหลาย และหวังว่าทุกคนก็จะมีความยินดี 

ในการมาเยี่ยมของพระองค์เช่นกัน

 อยากจะบอกทุกคนว่าพระสันตะปาปาฟรังซิสจะมาเยี่ยมชาวไทยเพื่อร่วมยินดีกับเราใน 350 ปี

ของมิสซังสยาม พระองค์เลือกที่จะมาประเทศไทยของเราเพราะพระองค์รักและอยากพบทุกคนไม่ว่าชาติใด

ศาสนาใด  พระองค์ยินดีมอบสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกคนพบความสุขแท้ในชีวิต การเยี่ยมของ

พระองค์เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำาหรับเราทุกคน

 ซิสเตอร์อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจด้วยคำาภาวนาเพื่อการเยี่ยมของสมเด็จพระสันตะปาปา

ซิสเตอร์อานา โรซา ซิโวรี ญาติผู้ใกล้ชิดพระสันตะปาปาฟรังซิส (ต่อจากหน้า 20)

จะนำาพระพรและการ

ฟื้นฟูความเชื่อ ความ

ศรัทธาในพระเจ้ามา

สู่คริสตชนไทยทุกคน 

ให้เราเปิดใจเลียนแบบ 

พระองค์ในการแบ่งปัน 

กั บคนยากจนและ

ด้อยโอกาส ให้พวกเขา

ได้สัมผัสกับความรัก

ของพระเจ้าผ่านทาง

ชีวิตของเราเหมือน

ที่พระสันตะปาปาได้

ทรงกระทำาให้โลกได้

เห็น”
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เม่ือวันศุกร์ท่ี 13 กันยายน 2562 ท่ีห้องประชุมช้ัน 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สภาประมุขบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะ 

เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีอาร์ชบิชอป พอล ชาง  

อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย อ่านประกาศการเสด็จ 

เยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นภาษาอังกฤษ 

และพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุข

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อ่านประกาศเป็นภาษาไทย โดยอาจารย์

ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ท่ีปรึกษาสมณสภาส่ือสารสังคม สันตะสำานัก เป็น 

ผู้ดำาเนินรายการ

 อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน-นัม  ประกาศว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

จะเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 

2562 ตามคำาเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย กำาหนดการต่างๆ ของการเสด็จเยือนดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป”

 มงซินญอร์ ดร. วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตำาแหน่งของพระสันตะปาปา คือ เป็นผู้นำา

สูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก และผู้สืบทอดตำาแหน่งจากเซนต์ปีเตอร์ หรือนักบุญ 

เปโตร พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจเป็นหัวหน้าเป็นประมุขของรัฐวาติกัน 

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” เตรียมเสด็จเยือนไทย 20-23 พฤศจิกายนนี้
ตามคำาเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

 ประการแรกที่สำาคัญคือเป็นหัวหน้าของบรรดาอัครสาวก หรือว่าเป็นพระ 

สันตะปาปาองค์แรก ฉะนั้นการเยี่ยมอันเป็นลักษณะธรรมชาติของพระสันตะปาปาจะ

มีลักษณะเป็นสมณะด้วย เพราะพระองค์เป็นผู้นำาพระศาสนจักร ฉะนั้นจะมีคำาเฉพาะ  

ของการเยี่ยมของพระสันตะปาปา เรามักจะเรียกเป็นทางการว่าการเสด็จเยือนอภิบาล 

(Apostolic Visit) ในรัฐบาลไทยก็จะเทียบเท่ากับว่าเยือนอย่างเป็นทางการ (Official 

Visit) แต่ทางศาสนา เราเป็นภาคสากล จึงเรียกว่า การเสด็จเยือนฐานะผู้สืบตำาแหน่ง

แทนอัครสาวก

จุดประสงค์ของการเสด็จเยือน เหตุผลแรก ในฐานะที่พระสันตะปาปาทรง

เป็นพระประมุขสูงสุด ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก พระองค์เปรียบเสมือนเป็น 

ผู้แทนของพระเยซูคริสตเจ้าในโลกนี้ และเหตุผลสำาคัญที่สุดของพระสันตะปาปา 

ในการที่จะเยือนประเทศต่างๆ หรือประเทศไทย คือ การจาริกเพื่อสันติภาพ และเพ่ือ

การเสวนาระหว่างศาสนา พันธกิจของพระสันตะปาปาพระองค์นี้จะเน้นการสร้าง 

สะพาน ซึ่งการสร้างสะพานหมายถึงการเปิดชีวิตของพระองค์ เป็นเครื่องหมาย 

เป็นประจักษ์พยาน ในการที่จะนำาสันติไปสู่มวลชน ไม่ใช่เฉพาะชาวคริสต์เท่านั้น แต่

สำาหรับผู้อื่นด้วย 

เหตุผลที่สอง พระสันตะปาปาเสด็จเยือนที่ไหนก็ตาม พระองค์จะทรงไปเพื่อ

ส่งเสริมสันติภาพ นำาสันติมาสู่ภูมิภาคนั้น ด้วยวิธีการต่างๆ เท่าที่จะสามารถทำาได้ 

(อ่านต่อหน้า 10)

อาจารย์ชัยณ
รงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

คุณ
พ

่ออนุชา ไชยเดช

มงซินญ
อร์ ดร. วิษณ

ุ ธัญ
ญ

อนันต์
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

เด็กหญิงลาซารัส

 ก่อนท่ีจะกลับบ้านเพื่อนของเขาวางแผนจะไปทานอาหารคำ่าที่ร้าน 

อาหารเล็กๆ ในอักกราเมืองหลวงของประเทศกานา เมื่อเขาลงจากรถแท็กซี่

ฝนก็ตก และอากาศก็เต็มไปด้วยหมอกควันจากการเผาขยะ

 จากนั้นเขาก็เห็นเด็กสาวคนหนึ่งนอนอยู่ข้างท่อระบายนำ้า นำ้าเสีย

ไหลผ่านเธอ เธอมีท้องยื่นออกและดวงตาที่มีอาการดีซ่าน เธอดูเหมือนจะ

เจ็บปวด เธอนอนเงียบๆ ท่ามกลางสายฝนเคลื่อนตัว แทบมองไม่เห็นตัวเธอ 

เขายืนนิ่ง และรู้สึกว่าตลอดในช่วงฤดูร้อนที่ทำาให้เขารู้สึกว่าแข็งแรงและมีพลัง 

มากที่สุดเท่าที่เขาเคยมีมาในชีวิต ตอนนี้เขารู้สึกหมดพลังไปและระลึกได้ว่า: 

“ผมรู้สึกเหมือนเธอจ้องมองมาที่ผม... การได้เห็นเด็กหญิงนิรนามคนนั้นตาย

ไปต่อหน้าต่อตาก็เหมือนกับการได้เห็นหุบเหวที่แบ่งเขตระหว่างพระประสงค์

ของพระเจ้าและการกระท�าของเรา ผมรู้สึกถึงกระแสเรียกของพระเจ้าที่ไม่

ชัดเจนเลย เท่ากับการเห็นเด็กไร้เดียงสาก�าลังทนทุกข์ทรมานรอความตายอยู่

เพื่อนของผมจับผม และดึงผมเข้าไปข้างในร้าน ผมไม่อยากทานอาหารเลย 

ผมสับสนกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น... เมื่อผมกลับออกไปข้างนอกเพื่อค้นหาเธอ เธอ

หายไปแล้ว บางทีอาจมีคนช่วยเธอ บางทีเธออาจถูกย้ายออกไป ผมไม่รู้ แต่

ภาพนั้นมันหลอกหลอนผมอยู่

  เมือ่ผมกลบัมาถงึบ้าน ผมรู้ว่าผมต้องการท�าอย่างไรกับชีวติกระแสเรียก 

ของผม เพ่ือเป็นสะพานเชือ่มช่องว่างหบุเหวนัน้ เพ่ือน�าความเจบ็ปวดออกไป 

เพ่ือก้าวข้ามหุบเหวระหว่างการถูกละเลย หลงลมืและการช่วยเหลอืให้รอดพ้น” 

 

 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ โปรดทรงเปิดตา เปิดใจ เปิดหูของ

พวกลูกให้มองเห็น ให้ได้ยิน ให้เข้าใจความทุกข์ยากล�าบากของเพื่อนพี่น้อง 

ให้ลูกสามารถออกไปช่วยเหลือและแบ่งปันพระพรของพระองค์แก่ผู้ท่ีตกทุกข์ 

ได้ยาก แก่ผูท่ี้เจบ็ปวดทรมาน แก่ผูท้ีร่�า่ไห้คร�า่ครวญ ให้พวกเขาสามารถสมัผสั

กับความรักของพระองค์ได้ด้วยเทอญ  อาแมน

“ยังมีเหวใหญ่ขวางอยู่ระหว่างเราทั้งสอง”  (ลูกา 16:26)

 ในช่วงฤดูร้อนก่อนท่ีฟิลิปจะเข้าบ้านเณร เขาอาสาทำางานใน

โครงการการก่อสร้างโรงเรียนในประเทศกานา ตลอดระยะเวลา 2 เดือน

เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือนำ้าใช้ เขาใช้เวลาหลายวัน

ผสมคอนกรีตเพื่อทำาอฐิสำาหรับโรงเรียนประถมศกึษาแห่งใหม่ และช่วงเยน็

อ่านหนงัสอืด้วยตะเกยีง และพดูคยุกบัเพือ่นชาวกานาคนใหม่ นีจ่งึเป็น 

ฤดรู้อนอันสร้างสรรค์และเตมิเตม็ชีวิตวัยรุ่นของเขา

 

ข่าวดียิ่งใหญ่
 สามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยาม
 ช่วงเวลาแห่งข่าวดีของพระเจ้าในผืนแผ่นดินนี้
 ข่าวดีแรกสุดคือพระเยซูเจ้า
 พระองค์ทรงเป็นข่าวดี
 ข่าวดีแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า
 เป็นการประทับอยู่อย่างเป็นรูปธรรม
 ที่ผ่านมามนุษย์รับรู้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า
 ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง
 ทรงให้การดูแลเอาใจใส่พิทักษ์รักษา
 ทรงรับรู้ทุกข์สุขของมนุษย์
 ทรงให้การติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ทรงสื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางประกาศก
 ไม่มีใครได้พบได้เห็นพระองค์
 แต่รับรู้ได้ถึงการประทับอยู่ของพระองค์
 ผ่านทางธรรมชาติผ่านทางเหตุการณ์
 แต่แล้วการประทับอยู่ของพระองค์เป็นรูปธรรม
 เมื่อพระเยซูเจ้าทรงปฏิสนธิในพระครรภ์พระแม่มารีย์
 พระเจ้าทรงก้าวข้ามมิติเข้าสู่โลกมนุษย์
 ไม่เพียงทรงมาประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์
 แต่ทรงเข้าประทับอยู่ในธรรมชาติมนุษย์
 ในทุกอย่าง...เว้นแต่บาป
 คนเราแค่มาอยู่ใกล้ชิดใครเพราะรักเพราะผูกพัน
 ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญแล้ว
 แต่นี่...ไม่ใช่ทรงอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์
 ทว่าทรงประทับอยู่ในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน
 คนเป็นอย่างไร...พระองค์ทรงเป็นอย่างนั้น
 นั่นคือข่าวดี...ข่าวดียิ่งใหญ่
 แล้วนั้นทรงนำาข่าวดียิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นมาให้
 ตอนที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์
 สิ่งที่มนุษย์ “ก�าลังเป็น” อยู่นั้น
 ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ “ควรจะเป็น” อย่างที่พระเจ้าทรงสร้าง
 บาปจากความไม่เชื่อฟังพระเจ้า
 ส่งผลให้มนุษย์ผิดเพี้ยนเสื่อมเสีย
 ศักดิ์ศรีแห่งการเป็นฉายาของพระเจ้าพลอยต้องหม่นหมอง
 พระเจ้าทรงมาเป็นมนุษย์ในสภาพนั้น
 เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลบล้างชำาระ
 และคืนศักดิ์ศรีดั้งเดิมมาให้มนุษย์
 ทำาให้ความไม่เชื่อฟังความผิดความบาปของแต่ละคน
 ตายไปพร้อมกับความตายของพระองค์
 ก่อนจะนำาชีวิตใหม่มาให้ด้วยการกลับคืนพระชนมชีพ
 นั่นคือข่าวดี...ข่าวดียิ่งใหญ่
 ใครที่เปิดใจรับข่าวดีของพระเจ้า
 ข่าวดีก็เปลี่ยนชีวิตให้เป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่อง
 ส่งผลไปถึงวิธีคิดวิธีมองวิธีปฏิบัติ
 แค่คิดว่ามีศักดิ์ศรีเป็นลูกของพระเจ้า
 ยังจำาเป็นต้องมีข้อกำาหนดข้อห้ามข้อปฏิบัติ
 เพื่อคอยควบคุมพฤติกรรมของฉันให้สอดคล้องอีกหรือ
 แค่คิดว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเป็นลูกของพระเจ้า
 ยังจำาเป็นต้องมีข้อกำาหนดข้อห้ามข้อปฏิบัติ
 เพื่อคอยควบคุมความสัมพันธ์ของฉันกับพี่น้องอีกหรือ
 แค่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักฉัน...รักได้จนถึงที่สุด
 ยังจำาเป็นต้องมีข้อกำาหนดข้อห้ามข้อปฏิบัติ
 เพื่อคอยชี้คอยบอกให้ฉันรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจอีกหรือ
 สามร้อยห้าสิบปีแห่งข่าวดีของพระเจ้า
 ยังเป็นข่าวดี...ข่าวดีจริงๆ...สำาหรับคริสตชนไทยอีกหรือไม่ 
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ขอคำภาวนาอุ ทิศแดขอคำภาวนาอุทิศแด

พักผอนในพระเจา 13 ตุลาคม ค.ศ. 2006
ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1944

จงดำเนินชีวิตดวยความเชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น
(2คร 5:7)

พักผอนในพระเจา 13 ตุลาคม ค.ศ. 2006
ชาตะ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1944

จงดำเนินชีวิตดวยความเชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น
(2คร 5:7)

ยอแซฟ พิชัย ชัยมงคลตระกูล
ครบรอบ 13 ป

ยอแซฟ พิชัย ชัยมงคลตระกูล
ครบรอบ 13 ป

 ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล จากอิตาลี ผสมผสาน กับ
การออกแบบภายนอกอยางสวยงาม การใชงาน อันแสน
เรียบงาย ไมยุงยากใดๆ ไดนำพวกเรายอน กลับสูความ
เปนคาทอลิกอยางแทจริง 
 ผานเสียงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ ที่ใหทั้งความ
สงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่ไมมีเครื่อง
ดนตรีอ่ืนใดจะทดแทนได ผลิตท้ังหลังจากอิตาลี ภายใต
บริษัทระดับโลก Consoli Pipe Organ และViscount 
Organs, Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ
 บริษัท 101 เปยโนแอนดสตริง จำกัด 
อาคารศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร ถนนศรีนครินทร กรุงเทพฯ 

โทร. 097-428-9665, 02-361-9411
รับประกันเครื่อง 2 ป มีการอบรมการเลนใหฟรีถึงสถานที่

"New Pipe Organ from Italy"

จงรัก

ศัตรู 

และ

ภาวนา

ให้ผู้ที่

เบียดเบียน

ท่าน

มธ 5:44)
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พระเยซู เจาขา ลูกวางใจในพระองค

คุณพอคอรซี่ เลอแกซปคุณพอคอรซี่ เลอแกซป
ยังคงเทลงมา สำหรับผูที่เชื่อและวิงวอนขอ เพื่อเยียวยาสังคมที่กำลังปวย

สงฆชาวฟล ิปปนสผู วิงวอนพระพรสวรรค เพื่อการรักษาโรค
ระหวางวันที่ 8-12 ตุลาคม 2019 (ไมมีคาใชจาย)

พระเมตตายิ่งใหญไมมีวันสูญสิน้เลยพระเมตตายิ่งใหญไมมีวันสูญสิ้นเลยพระเมตตายิ่งใหญไมมีวันสูญสิน้เลยพระเมตตายิ่งใหญไมมีวันสูญสิ้นเลย

• วันอังคารที่ 8 ตุลาคม  2019 ณ วัดนักบุญยอแซฟ (วัดหนองรี)
 129 หมู 8 ถนนสุวรรณศร ต. ศรีกะอาง อ. บานนา จ. นครนายก 26110 โทร. 037 306 523 

• วันพุธที่  9  ตุลาคม  2019      ณ  วัดนักบุญอันนา (ทาจีน)
 79 หมู 4 ต. บางหญาแพรก อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. 034 819 056 

• วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019  ณ หอประชุมโรงเรียนเซนตคาเบรียล
 565 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 243 0065

• วันเสารที่ 12 ตุลาคม  2019    ณ วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี
 6 ซอยรามคำแหง 184  มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02 791 8989 ตอ 316

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 13.00 น.

มีความยินดีขอเชิญรวมฉลอง 79 ป วีรกรรมแหงความเชื่อของ

ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร

ติดตอสอบถาม : คุณพอวีระเดช ใจเสรี เจาอาวาส โทร.  08-1965-5877
ซิสเตอรประจำวัดสองคอน โทร. 08-1183-5064 หรือ 08-4799-2265

Thare-Nongseng Archdiocese

โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 วันกอนวันฉลอง วันศุกรที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2019
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาพิเศษ) - สุสานศักดิ์สิทธิ์
  15.00 น.  พิธีตั้งศีลฯ และเฝาศีลมหาสนิทที่สักการสถานฯ
    - พิธีแหศีลมหาสนิทสูสุสานศักดิ์สิทธิ์
    - พิธีอวยพรศีลฯ (ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  19.00 น.  พิธีแหพระรูปแมพระ (จากสุสานศักดิ์สิทธิ์ สูสักการสถานฯ)
  19.30 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาเตรียมจิตใจ)
      โดยคุณพอดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย เปนประธาน
    - ถวายชอดอกไมแดแมพระ

 วันฉลอง วันเสารที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2019
  09.45 น.  ตัดริบบิ้นปลอยลูกโปง (บริเวณหนาสักการสถานฯ) 
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย 
     พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร เปนประธาน
    - แหพระธาตุบุญราศีฯ (จากสักการสถานฯ สูสุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  15.00 น.  มิสซาที่สุสานศักดิ์สิทธิ์

วีรกรรมแหงความ
เชื่อ

1940-2019

»‚79
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มารีอา สุย ชานนท
พักผอนในพระเจา 29 กันยายน ค.ศ. 1984

ครบ  35 ป แหงการจากไป
พวกเราจำเปนตองฟนฝาความทุกขยากเปนอันมาก 

จึงจะเขาสูพระอาณาจักรของพระเปนเจาได (กจ 14:22)

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

จ ง อ ย า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

¢Í¤í ÒÀÒÇ¹Òà¾×Õ‹ ÍÃ ÐÅÖ¡¶Ö§¢Í¤í ÒÀÒÇ¹Òà¾×Õ‹ ÍÃ ÐÅÖ¡¶Ö§

« Ù« Ò¹¹Ò ÊØ¹Ò ¾¨¹ �»
¯ÔÞ

Þ
Ò
  

¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹ ã ¹ ¾ Ã Ð à Œ̈ Ò  
21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¤.È. 2009 ¤Ãº 10 »‚

¾Ñ ¡ ¼‹ Í ¹ ã ¹ ¾ Ã Ð à ¨Œ Ò  
21 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¤.È. 2009 ¤Ãº 10 »‚

à»âµÃ à¨ÃÔÞªÑÂ ¡ÊÔ³¸Ã
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 1 µ.¤. 2014

¤Ãº 5 »‚

à»âµÃ à¨ÃÔÞªÑÂ ¡ÊÔ³¸Ã
¾Ñ¡¼‹Í¹ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ 1 µ.¤. 2014

¤Ãº 5 »‚

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ขอคำภาวนาเพื ่อระลึกถึง

อักแนส สวาท (สิงหเสนี) สามะพุทธิ 1909-2005
ยวง-มารีย กริต สามะพุทธิ 1911-1991

เทเรซา รัศมิมาน สามะพุทธิ 
22 ก.ค. 1980-27 ก.ย. 2013

Rest 
in 

Peace
เอลีซาเบธ เซซีลีอา ลาวัณย 

ลุลิตานนท บุญโญภาส ศกุนะสิงห
พักผอนในพระเจา 30 กันยายน 2013 ครบรอบ 6 ป

2013

มารีอา สุจินต นวชาตโฆษิต
(ครบ 11 ป)

เกิดใหมในพระเจา 23 ตุลาคม ค.ศ. 2008
“ขาแตพระเจา ผูศักดิ์สิทธิ์ ผูทรงฤทธิ์ และผูมิรูตาย 

ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลาย
และชาวโลกทั้งมวลเทอญ”

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ทานเป็นของ

พระเยซู
คริสตเจา

แลว  

เพราะ

พระองค

ทรงเรียก  

(รม 1:6)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ดวยความอาลัยรัก จากภรรยา ลูก ๆ และหลาน
"เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต" (ยน.14 : 6)

พักผอนในพระเจา  
3 ตุลาคม ค.ศ. 2014  

ครบ 5 ป

ซีมอน เฉลียว แสงสุริยะซีมอน เฉลียว แสงสุริยะ

เปาโล กาวฮวด แซแพ
26 กันยายน 2017

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีอา จีระ แซแพ
3 ธันวาคม 2011

มารีอา เดอนีส ยุพา สรรเพชร
10 พฤศจิกา 2012

มารีอา มักดาเลนา รัชชนี สรรเพชร
25 มกราคม 2015

พัก

ผอน

ใน

พระ

เจา

ดวย

อา

ลัย

รัก
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วันเวลา...ทำใหลืมหลายสิ่งหลายอยาง แตวันเวลา...จะตองไมทำใหเราลืม
พระคุณของ พอ แม ญาติพี่นอง คนที่รัก ฯลฯ

แมนกายจะจากไป แตเขายังมั่นคงอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร ขอรวมกับทาน 
รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกันกับทาน เปนการทำบุญรวมกันและเพ่ือเปนการสนับสนุน 

ใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินเปน

 •  เงินสด (กรุณาฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย) •  ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ ปณ.ยานนาวา)

 •  เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิค”  •  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล สั่งจาย  “การพิมพคาทอลิค”  

    บัญชีเลขที่    

ติดตอ: ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 (โฆษณา) โทรศัพท 0-2681-3900 ตอ1813 โทรสาร 0-2681-5401 
E-mails : adudomsarn1@gmail.com | adudomsarn@cbct.net

ขาพเจาชื่อ      นามสกุล

ที่อยู

โทรศัพท       โทรสาร         E-mail

มีความประสงคลงประกาศเพื่อระลึกถึงผูลวงลับ (ขอมูลผูลวงลับ)

     นักบุญ        ช่ือ               นามสกุล      อายุ      ป

     มรณะเมื่อ วันที่      เดือน   พ.ศ.

     ลงประกาศจำนวน    ครั้ง (กรุณาสงรูปถายที่ชัดเจน จำนวน    รูป)

ขอรวมทำบุญเปนเงิน    บาท (                     )

โดยเริ่มลงอุดมสารในฉบับที่   ถึงฉบับที่  เปนจำนวน    ครั้ง

ขนาด   3 X 3 นิ้ว (1,500 บาท)

 2  2  6 - 0 -  0 0 6  0 4 - 0

การพิมพคาทอลิกฯ เช ิญชวนทานรำลึกถึง 
ญาติพี่นองผูลวงลับกับ “หนังสือพิมพอุดมสาร” 
(รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ใครเลา...จะยังคิดถึงเขา ?

เ ร า ยั ง คิ ด ถึ ง กั น

ขนาด 1.5 X 3 นิ้ว (1,000 บาท) 
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และเหตุผลสุดท้ายคือ เพื่อศาสนสัมพันธ์ ความหลากหลายทางศาสนานั้น

ทรงให้ความเคารพสูงมาก ดังนั้น การพบปะกับผู้นำาทางศาสนานั้น เราจะเห็นได้จาก

การเสด็จเยือนประเทศต่างๆ ของพระองค์เสมอ

 มงซินญอร์ ดร. วิษณุ กล่าวต่อว่า เมื่อไม่กี่วันมานี้พระสันตะปาปาเสด็จ

เยือนแอฟริกา และเสด็จไปประเทศที่เรียกว่า 3M คือ โมซัมบิก มาดากัสการ์ และ 

มอริเชียส เวลาเสด็จไปท่ีใดพระองค์ทรงปฏิบัติพันธกิจหลักๆ คือ ไปช่วยประชาชน 

ไปเยี่ยมเยียนศาสนจักร และประชาชนในภูมิภาคนั้น เพื่อสันติภาพ เพื่อยกศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ ทรงพบกับกลุ่มชนพื้นบ้าน ผู้นำาศาสนา พระองค์ยังให้ความสำาคัญ

กับผู้สูงวัย คนเจ็บไข้ คนนอกสังคม และเยาวชนด้วย 

พระสันตะปาปาจะประกอบพิธีมิสซาแบบสาธารณะ 2 ครั้ง สำาหรับบรรดา 

คริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศ และอีกครั้งเป็นพิเศษสำาหรับบรรดาเยาวชน ในสมัย 

ของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ทรงมีพันธกิจคล้ายๆ กัน ทรง 

พบกับบรรดานักบวชชาย-หญิง ประชาชน และเยาวชน พระองค์ทรงปรารถนาจะ 

ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เหมือนกับพ่อเยี่ยมลูก 

การเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเกิดขึ้นคร้ังแรกในสมัยของนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2527 เป็นเวลา 35 ปีมาแล้ว 

ส่วนการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส ทรงเยี่ยมเยียนคริสตชนในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 4 วัน คือวันที่ 20-23 

พฤศจิกายน 2562 

ด้านคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำานวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

กล่าวว่า การจัดการเรื่องสื่อแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. สื่อต่างประเทศที่ตามเสด็จ 

พระสันตะปาปา 2. สื่อในประเทศไทย 3. สื่อของภาครัฐ เพื่อให้การทำางานเกิด 

ประสิทธิภาพ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จะเป็นผู้ประสานงานหลัก อย่าง 

เป็นทางการในเรื่องของสื่อ พร้อมที่จะให้ข้อมูลในด้านต่างๆ และพร้อมที่จะตอบ 

คำาถามทุกๆ ท่าน ให้ความกระจ่าง เพื่อสร้างความถูกต้อง และมีคุณภาพ  

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” (ต่อจากหน้า 5)

เรามีเว็บไซต์และช่องทางการเผยแพร่ข่าวอย่างเป็นทางการผ่าน www.popevisit 

thailand.com หรือเฟซบุ๊ก POPE VISIT THAILAND ถือเป็นสำานักกลาง 

ที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง  
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การสืบตำาแหน่งพระสันตะปาปา
 คาทอลิก (Catholic) เป็นศัพท์กรีก Katholicos (กาทอลิกอส) แปลว่า  

สากล หมายถึงพระศาสนจักรที่พระเยซูคริสต์ ทรงตั้งขึ้นนั้นเป็นสากล ศัพท์คำานี้  

นักบุญอิกญาซีโอแห่งอันทิโอก เป็นผู้นำามาใช้เป็นคนแรกในศตวรรษท่ี 2 มีความหมาย 

2 ประการ คือ 

 1.  สากลในแง่ภูมิศาสตร์คือทุกทวีป ทุกประเทศในโลกมีพระศาสนจักร   

 2.  สากลในแง่ความเชื่อและความจริงในพระเยซูคริสต์อันเป็นหนึ่งเดียวกัน

กันนี้ แก่ผู้สืบตำาแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญเปโตรด้วย

(อ่านต่อหน้า 14)

 ปัจจุบันคำาว่าคาทอลิก (Catholic) ใช้เป็น 

ชื่อเรียกพระศาสนจักรทั่วโลกที่มีความผูกพัน 

ในความเชื่ออันเป็นหนึ่งเดียวในหลักคำาสอน 

หลักความเชื่อที่มีศูนย์กลาง ณ กรุงโรม ซึ่งเป็น

พระศาสนจักรแม่

 หลังจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน  

ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1963 - ค.ศ. 1965) พระศาสนจักร 

คาทอลิก ได้ยืนยันว่า จะส่งเสริมศาสนสัมพันธ์กับ 

ศาสนาต่างๆ (traditional religions in the  

world) และคริสตศาสนสัมพันธ์ คือบรรดา 

คริสตชนในนิกายต่างๆ (เช่น โปรเตสแตนท์, 

ออร์โธดอกซ์) ซึ่งในสมัยนั้น มีความขัดแย้ง 

นกับญุเปโตรหรอืเซนต์ปีเตอร์ 

พระสันตะปาปาองค์แรก

ในข้อเชื่อบางประการ และการปฏิบัติที่ต่างกัน ทั้งนี้ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1517 ได้มี

อำานาจทางอาณาจักร การเมือง เข้ามาแทรกแซงพระศาสนจักรมากเกินไป อย่างไร

ก็ตามบรรดาคริสตศาสนิกล้วนสังกัดอยู่ในพระศาสนจักรอันเป็นสากลของพระเยซู

คริสต์ แม้จะไม่เรียกตัวเองว่า คาทอลิก แต่ความเชื่อและคำาสั่งสอนนั้น มีธรรมชาติ

เป็นสากล เพราะว่ามาจากศูนย์รวมแหล่งเดียวกัน คือ พระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นพระผู้ไถ่

มวลมนุษย์ทั้งมวล

 พระศาสนจักรคาทอลิก มีพระสันตะปาปา (Pope หรือ Supreme Pontiff) 

เป็นประมุขสูงสุดโดยมีคณะพระคาร์ดินัลทำาหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาใกล้ชิดในเรื่อง

ของศาสนกิจ และความเป็นเอกภาพในการปกครองพระศาสนจักร ในการปกครอง

พระศาสนจักรท้องถ่ินของแต่ละประเทศในโลก จะมีอาร์ชบิชอป หรือบิชอป (มุขนายก) 

เป็นผู้ปกครองดูแลเฉพาะในเขตของตนเอง และมีบาทหลวงอยู่ภายใต้ท่านบิชอป เป็น 

ผู้ร่วมงานในการอภิบาลบรรดาสัตบุรุษ ที่อยู่ในสังกัดของวัดบาทหลวงในเขตศาสน-

ปกครองนั้นๆ และเป็นผู้นำาคริสตศาสนิกชนประกอบศาสนกิจต่างๆ   

 ตำาแหน่งพระสันตะปาปา (POPE) เป็นประมุขสูงสุดของพระศาสนจักร 

(พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก) อำานาจของพระสันตะปาปา มาจากพระดำารัสของ 

พระเยซูคริสต์ที่กล่าวว่า 

 1. ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา (มธ 16:18) 

 2. จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด (ยน 21:17)

 พระสันตะปาปา มีอำานาจ 2 ประการ    คือ   อำานาจในการสอน     และ

อำานาจในการปกครอง

 ด้านอำานาจในการสอน สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1869 - ค.ศ. 

1870) ได้ประกาศเป็นข้อความเชื่อว่า พระสันตะปาปาและคณะบิชอป ไม่รู้จัก 

พลาดพล้ังในการประกาศสอนข้อความเช่ือ หรือสัจธรรมของคริสตศาสนาท่ีเป็นทางการ 

(Ex cathedra) ซึ่งเราเชื่อว่านี่เป็นพระคุณของพระจิตเจ้า (Holy Spirit) ทรงชี้นำา

การจาริกของพระศาสนจักร

 ด้านอำานาจในการปกครอง เกิดจากการที่พระเยซูคริสต์ ผู้สถาปนาพระ

ศาสนจักรคาทอลิก ทรงมอบอำานาจให้นักบุญเปโตร (เซนต์ปีเตอร์) เป็นผู้ปกครอง 

บรรดาคริสตชน และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรก ซึ่งก็หมายถึงการมอบอำานาจเดียว 

พระสันตะปาปาองค ์ป ัจจุบัน  

โป๊ปฟรังซิส องค์ที่ 266 ผู้สืบทอด 

ต�าแหน่งจากนักบุญเปโตรอัคร-

สาวก หรือเซนต์ปีเตอร์

การสืบทอดตำาแหน่งของพระสันตะปาปา

 ภายใน 15-18 วันหลังจากการ

สิ้นพระชนม์ของพระสันตะปาปาองค์ก่อน  

บรรดาพระคาร์ดินัลท่ัวโลก   จะเปิดการประชุม 

ลับในวัดน้อยซิสติน ภายในนครรัฐวาติกัน 

กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพ่ือเลือกพระสันตะปาปา 

องค์ใหม่โดยการเลือกตั้งจะใช้วิธีลงคะแนน

ลับ (Conclave)  

 สำาหรับประเทศไทยมีพระคาร์ดินัล 

2 องค์  พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู 

เป็นพระคาร์ดินัลองค์แรก พระคาร์ดินัลฟรัง- 

ซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระ

คาร์ดินัลองค์ที่สอง

พระคาร์ดินัลองค์แรกของประเทศไทย

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

พระคาร์ดินัลองค์ที่สองของประเทศไทย

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

ณ พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท วนัพฤหสับดทีี ่10 พฤษภาคม ค.ศ. 1984/พ.ศ. 2527
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เ พื่ อ ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก . . .
ผ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง . . .
แ ล ะ เ พื่ อ อุ ทิ ศ แ ด่ ผู้ จ า ก ไ ป 
ใ ห้ ท่ า น ที่ เ ร า รั ก ไ ด้ รู้ ว่ า 

ท่ า น อ ยู่ กั บ เ ร า . . . 
ใ น บ ท ภ า ว น า เ ส ม อ

โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

สิ่งที่
ตา

ไม่เคยเห็น 
หู

ไม่เคยได้ยิน 
และ

จิตใจ
ของมนุษย์
คิดไม่ถึง  
คือสิ่งที่
พระเจ้า

ทรงเตรียมไว้
สำาหรับ

ผู้ที่
รักพระองค์  

(1คร  2:9)
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คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m
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โปรดติดตอ คุณวีรชาติ / คุณสุจิตรา
โทร. 0 2451 7341 และ 08 1816 7661

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

      3-12 ก.ย.  

โปแลนด-ลิทัวเนีย-ปราก
    22-31 ต.ค. 

จอรแดน-เพทรา-อิสราเอล  

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย์ 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

http://www.ponmaree.com / Line@ponmaree

02 291 3750-4

´‹Ç¹!!!
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บทภาวนาพระจิตเจ้า
ข้าแต่พระจิต พระผู้ประทานให้ลูกมองเห็น 
และแสดงให้ลูกได้พบกับหนทางที่จะบรรลุ 

ถึงความปรารถนาของลูก ผู้ประทานพระหรรษทาน
สำหรับการยกโทษและลืมความผิดบกพร่องต่างๆ 

ทั้งเปนแบบอย่างสำหรับชีวิตของลูก
ในบทภาวนาสั้นๆ นี้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ 
สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง และลูกขอกล่าวย้ำอีกว่า 
ลูกไม่ต้องการที่จะแยกจากพระองค์ ไม่มีอะไร

สำคัญไปกว่าความปรารถนานี้ 
ลูกต้องการเปนหนึ่งเดียวกับพระองค์ 

และความรักของลูกเพื่อพระองค์เท่านั้น
อาแมน

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com
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1

 ชื่อเรื่องในครั้งนี้เป็น “คำาแรก” ที่พระสังฆราชผู้เป็นประธานสภาพระสังฆราช 

ในปีนั้น พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง  อารีพรรค ... ได้กล่าวคำากราบทูล เป็นคำาแรก

ต่อพระพักตร์ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ... ผมยังจำาได้ไม่ลืมเลือน

ครับ พระคุณเจ้าบรรจง มักจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมและลูกศิษย์วิชาการแปล (สมัยที่ผม

เป็นสามเณรเล็กนครสวรรค์) ฟังบ่อยๆ พระคุณเจ้าประทับใจวิถีการดำาเนินชีวิตของ

พระสันตะปาปาท่านนี้มาก พระคุณเจ้าบรรจง ยังบอกว่ามีคนมาแซวท่านหลังจาก 

ท่ีอ่านคำากราบทูลต่อพระพักตร์พระสันตะปาปาว่า “อ่านภาษาอังกฤษสำานวนเวียดนาม 

(ญวน)” จนพวกเราก็ฉงนกันว่า “เขามองกันอย่างไร”

2

 ช่วงนี้ผมอ่านเร่ืองราวการเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น ปอล ที่ 2 ในอุดมศานต์ฉบับรวมเล่ม ในปี พ.ศ. 2527 / ค.ศ. 1984  

เพราะเป็นปีที่ผมเกิดพอดี ผมไล่เรียงเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมรับเสด็จพระ

สันตะปาปา ด้วยปกรูปพระองค์สมัยที่เป็นเด็ก และใต้ภาพก็เขียนว่า “คาโรล โยเซฟ  

วอยติวา” ซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ ด้านในก็มีประวัติคร่าวๆ ของพระองค์  

(อุดมศานต์ฉบับเดือนเมษายน 1984) .... จากนั้นในอุดมศานต์ฉบับต่อๆ ไป ได้

ลงสาส์นของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่กล่าวถึงความชื่นชมยินดี และ

การเป็นมิตรไมตรีของประเทศไทย และนครรัฐวาติกัน .... จากนั้นก็มีบทความที่เล่า 

เรื่องราวตั้งแต่ก้าวแรกที่พระองค์มาถึงประเทศไทย ในวินาทีที่ก้มลงจูบแผ่นดินไทย  

จนกระท่ังภาพของพ่ีน้องคริสตชน และประชาชนชาวไทยโบกมืออำาลา และส่งพระองค์

กลับวาติกัน ... ผมไล่เรียงทุกข้อมูล และประทับใจภาพนี้ ภาพที่พระองค์ก้มลงจูบ

แผ่นดินไทย ... ภาพที่ทำาให้หัวใจของพระองค์กับหัวใจของคนไทยใกล้ชิดกัน 

เพราะไม่ทำาให้คริสตศาสนาเป็นเรื่องที่ห่างไกลอีกต่อไป เพราะผู้นำาสูงสุดได้เสด็จมา

ย้อนรอย เมื่อครั้งพระสันตะปาปา เยือนไทย 

ตอนที่ 1 “นี่ไม่ใช่สุบินนิมิต...”

หาเราคนไทย ก้มลงจูบแผ่นดินที่เป็นที่รักของเรา บ่งบอกว่า พระองค์รักเมืองไทย 

... 

 

3

 นี่ไม่ใช่สุบินนิมิตจริงๆ ครับ ไม่ใช่ความฝัน 

อีกต่อไป แต่เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในหัวใจคนไทยเสมอ ....       

 นี่ไม่ใช่สุบินนิมิต ไม่ใช่ความฝัน เพราะผู้คนที่ได้

เข้าเฝ้าพระองค์ในช่วงนั้นเมื่อ 30 กว่าปี ที่แล้ว คงได้ยิน

ชัดเจนจากพระโอษฐ์ของพระองค์ “พ่อรักลูกทุกคน  

พ่อรักเมืองไทย”

4

 ผมเรียบเรียงต่อเนื่อง จากคำากราบทูล ของ 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ สนามศุภชลาศัย 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 … พระคาร์ดินัล 

เริ่มต้นคำากราบทูลของท่านว่า “สาธุการ สาธุการ 

สาธุการ แด่พระเจ้าสูงสุด ขอถวายสดุดี แด่ผู้มา

ในพระนามของพระเป็นเจ้า ... กราบทูล สมเด็จ

พระสันตะบิดรผู้ประเสริฐ” ใจความสำาคัญที่พระคาร์- 

ดินัลได้กลาบทูลพระองค์เม่ือคราวเสด็จเยือนประเทศ 

ไทยนั้น ได้แสดงถึงความปีติยินดีอย่างมากที่คริสตชน 

ชาวไทยได้มีโอกาสต้อนรับเสด็จ คริสตชนไทยเปี่ยม 

ด้วยปีติสุข กตัญญูกตเวที น้อมสำานึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณของพระเจ้าในโอกาสอันดียิ่งนี้

 นอกจากนั้นพระคาร์ดินัลได้เช่ือมโยงการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จ

พระสันตะปาปา กับโอกาสสำาคัญของพระศาสนจักรไทยที่มีอายุกว่า 400 ปี (ตั้งแต่

มิชชันนารีคนแรกเข้ามาในดินแดนท่ีต่อมาเรียกว่าสยาม) การได้มีพระคาร์ดินัลองค์แรก 

การที่พระองค์ตั้งมั่นในภารกิจงานอภิบาล งานเมตตาธรรม ความเป็นห่วงเป็นใย

ต่อผู้ลี้ภัย การเสด็จเยือนของพระองค์ท่าน นับเป็นประวัติศาสตร์ที่สำาคัญของพระ

ศาสนจักรไทย 

 พระคาร์ดินัลมีชัย กราบทูลอีกว่า 

 “ฝ่าพระบาทคงจะได้สังเกตเห็นด้วยว่า เราในประเทศไทยมิได้หนีพ้นความ

สับสนวุ่นวาย ซึ่งเกิดจากปัญหาทางสังคม และก็จะทรงเห็นความอุตสาหะพยายามที่

จะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมสังคมให้ดีขึ้น ในวาระแห่งความล�าบาก

และความเปล่งโอภาสนี้ฝ่าพระบาททรงน�าความรักอันสงบ และความปรีชาอันสุขุม

ของพระคริสต์และพระธรรมมาสู่เกล้ากระหม่อมทั้งหลาย เสด็จมาหาเราด้วยจิตของ

สันติสุขและความชื่นชมยินดีของการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2

 ในการเสด็จเยือนนานาประเทศ ฝ่าพระบาทได้ทรงมีกระแสพระด�ารัสอัน

จับใจให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงการอภิบาลต่อมนุษยชาติโดยสมณสาส์น พระสาส์น 

และพระลิขิตหรือได้ทรงอ้างถึงสมณสาส์นว่าด้วย Populorum Progressio และ 

“ชีวิตมนุษย์” ณ ที่นี้ ได้ทรงเป็นสักขีการอภิบาลเดียวกันนั้น ต่อสภาพทางพระศาสนา 

สังคมและเศรษฐกิจของประชาชนแห่งทวีปเอเชีย ฝ่าพระบาททรงเสด็จมาเพื่อทรง

ให้ประจักษ์ว่าพระศาสนจักรรับใช้ดุจเชื้อแป้งและด้วยดวงวิญญาณเพื่อครอบครัว 

มนุษยชนจักได้เริ่มต้นใหม่และปรับเปลี่ยนสมท่ีจะเข้าไปอยู่เป็นครอบครัวของ 

พระเป็นเจ้า”

 

ปล. 

 ผมเชื่อว่าคริสตชนไทยเวลานี้ อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกครั้ง อยาก

ให้ข่าวลือ เป็นข่าวจริง ... อยากให้เป็นสุบินนิมิตที่เกิดขึ้นจริงในเวลานี้ ที่เราจะ

รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาอีกครั้ง ... เรายังคงภาวนาวอนขอให้สุบินนิมิต เกิดขึ้น

อีกครั้งที่เมืองไทยครับ (หนึ่งภาพเก่าในช่วงนี้จะบรรยายเรื่องราวการเสด็จเยือนเมือง

ไทยของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา อย่างต่อเนื่องครับ) 

หนึ่งภาพเก่า...หลากหลายเรื่องราว
ณ สวรรค์ (Blog : www.historyinmemory2019.blogspot.com 

Mail: nasawanpsing@gmail.com)
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 พระคาร์ดินัล (Cardinal)  เป็นสมณศักดิ์ชั้นสูง รองจากพระสันตะปาปา 

	 ท่านทำาหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาใกล้ชิดของพระสันตะปาปา	 ท่ีเก่ียวข้องกับคำาสอน

ด้านความเชื่อ	 จริยธรรม-ศีลธรรม	 ด้านความยุติธรรมปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์	 ใน

การปกครองพระศาสนจักรสากล	 ตำาแหน่งนี้	 อาจเทียบเท่ากับพระชั้นพระราชาคณะ 

ในพุทธศาสนาหรือวุฒิสมาชิกในทางโลก	 สมัยก่อนตำาแหน่งพระคาร์ดินัล	 อาจเป็น

ฆราวาส	หรือบุคคลที่มีความเชื่อ	จริยธรรมเด่น	ใครก็ได้ที่เป็นคาทอลิกชาย	นับตั้งแต่

ตรากฎหมายภายในพระศาสนจักรฉบับ	 ค.ศ.	 1917	 -	 ค.ศ.	 1983	 บาทหลวงและ

บิชอปเท่านั้น	 มีสิทธิ์ถูกแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลได้	 หน้าที่พิเศษอย่างหนึ่งของพระ

คาร์ดินัล	 คือ	 เข้าร่วมประชุมลับเพ่ือเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่แทนตำาแหน่งท่ีว่างลง	

และตนเองก็มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาได้ด้วย

	 พระคาร์ดินัล	 ปกติมีตำาแหน่งเป็นอาร์ชบิชอป	 หรือบิชอป	 ผู้เป็นหัวหน้า

ปกครองของคณะบาทหลวง	 นักบวชชาย-หญิง	 และคริสตศาสนิกชน	 ในเขตศาสน-

ปกครองแห่งใดแห่งหนึ่ง  

พิธีสถาปนาข้ึนสู่บัลลังก์รับมอบอำานาจการปกครองพระศาสนจักรสากลสืบทอด

การดำารงตำาแหน่งจากนักบุญเปโตร (เซนต์ปีเตอร์) พระสันตะปาปาองค์แรก มีดังน้ี

 1.	 หลังจากตำาแหน่งพระสันตะปาปาว่างเว้นลง	 เน่ืองจากสันตะปาปาสวรรคต	

หรือลาออก	 (ซึ่งแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย)	 ตำาแหน่งที่ว่านี้เรียกว่า	 “Sede	 Vacante”	

(อ่านว่า	เซเด	วากันเต)	อำานาจการปกครองพระศาสนจักรจะอยู่กับ	“คณะพระคาร์ดินัล”	

(ปัจจุบันมีพระคาร์ดินัลทั่วโลกประมาณ	 250	 องค์)	 ถ้าหากตำาแหน่งพระสันตะปาปา 

ว่างลง	 พระคาร์ดินัลที่มีตำาแหน่งที่เรียกว่า	 “คาแมร์เล็งโก”	 (Camerlengo	 of	 the	 

Holy	Roman	Church)	คือ	หัวหน้าแห่งราชสำานักของวังพระสันตะปาปา	ผู้รับผิดชอบ 

ทรัพย์สินทั้งหมดของวาติกัน	 ท่านจะเป็นผู้รักษาการ	 ประทับตราปิดประตูทุกห้อง 

ของพระสันตะปาปา	และทำาลายแหวนประจำาตำาแหน่งของสันตะปาปา	(Fisherman’s	

Ring)	ของพระสันตะปาปาที่หมดอำานาจไป

	 2.	พระคาร์ดินัลตำาแหน่ง	 “คาแมร์เล็งโก”	 จะเรียกพระคาร์ดินัลทั่วโลก	 เพื่อ

เข้าห้อง	 “Conclave”	 (คือห้องที่ปิดประตู)	 เพื่อเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่	 ผู้มี 

สิทธิ์โหวต	 คือพระคาร์ดินัลที่มีอายุไม่เกิน	 80	 ปี	 ซึ่งมีจำานวนประมาณ	 120	 องค์	 

คะแนนโหวตแบบลับสุดยอด	 ต้องได้คะแนนโหวต	 2	 ใน	 3	 บวก	 1	 ถ้าลงคะแนน 

แล้วได้พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่	 เจ้าหน้าที่จะนำาคะแนนเผาไฟผสมสารเคมีท่ีทำาให้ 

เกิดควันสีขาวปล่อยสู่ปล่องเหนือห้องประชุมคอนเคลฟประชาชนที่รออยู่	 ณ	 ลาน 

มหาวิหารนักบุญเปโตรจะรับทราบว่าได้พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่และมีการย่ำา 

ระฆังยินดี	 กรณีที่คะแนนโหวตออกมาทางลบ	 เจ้าหน้าที่จะเผาคะแนนทั้งหมดผสม 

สารเคมีที่เป็นควันสีดำาประชาชนจะทราบจากควันท่ีปล่อยออกมาว่ายังไม่ได้พระ

สันตะปาปาองค์ใหม่

	 3.	 เมื่อได้พระสันตะปาปาพระองค์ใหม่	 	 หัวหน้าบรรดาพระคาร์ดินัล	 ต้อง

ถาม	“ความสมัครใจ”	ในการยอมรับตำาแหน่งพระสันตะปาปา	ถ้าท่านยอมรับตำาแหน่ง	 

ท่านต้องเลือกชื่อใหม่	 ที่จะเป็นพระสันตะปาปา	 เช่นพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน	 ชื่อ 

เดิมคือ	 ฮอร์เก แบร์โกลิโอ	 ท่านขอเปลี่ยนเป็น	 “ฟรังซิส” ถ้าหากผู้ได้รับคะแนน 

สูงสุดไม่ยอมรับตำาแหน่ง	 กระบวนการการโหวตต้องเร่ิมต้นใหม่จนกว่าจะได้พระสันตะ- 

ปาปา

การสืบตำาแหน่งพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 11)

	 4.	 ถ้าหากผู้ได้

รับเลือกยอมรับการสืบ

ตำ าแหน่ ง เซนต์ปี เตอร์ 	

ท่ า น จ ะ เ ป ลี่ ย น ฉ ล อ ง

พระองค์เป็นสีขาว	 (ที่ได้ 

ตระเตรียมไว้ขนาดต่างๆ) 

จ า ก นั้ น บ ร ร ด า พ ร ะ

ค า ร์ ดิ นั ล ที่ อ ยู่ ใ นห้ อ ง

ประชุมลับ	 จะร่วมแสดง

ความยินดี	 และพระสัน- 

ตะปาปาใหม่จะปรากฏ

พระองค์	 ณ	 เฉลียง	 มุข

กลางของมหาวิหารนักบุญ 

เปโตร	(เซนต์ปีเตอร์)	กรุง

โรม	 และพระคาร์ดินัลที่มี 

หน้ า ท่ีจะประกาศเป็น

ภาษาละติน	 “Habemus	 

Papam”	(เรามีพระสันตะปาปาแล้ว)	และมีรายละเอียดเกี่ยวกับท่าน	ชื่อเดิม	ชื่อใหม่	 

ฯลฯ	 จากนั้นพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ทักทายสั้นๆ	 ครั้งแรกแก่ชาวโลก	 และ

ประชาชนที่รอ	ณ	ลานมหาวิหาร

	 5.	 พระสันตะปาปาใหม่	 และคณะพระคาร์ดินัล	 จะกำาหนดวันสมณสถาปนา

ขึ้นบัลลังก์	เรียกว่า	“Ceremony	of	Pontification”	ซึ่งจะมีพิธีมิสซา	ที่เรียบง่ายมาก	

คือฟังบทอ่านจากพระคัมภีร์	 มักจะเลือกเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของอัครสาวกปีเตอร์	

ที่ได้รับจากพระเยซูคริสต์	 ให้เป็นหัวหน้าพระศาสนจักรสากล	หลังการเทศน์	 จะมีพิธี

เรียบง่ายคือ	หัวหน้าพระคาร์ดินัลจะสวมผ้าคล้องคอ	ที่เรียกว่า	“ปัลลิอุม”	(Pallium)	

ซึ่งเป็นผ้าทอจากขนแกะ	ลักษณะโค้งๆ	แบบผ้าพันคอ	เหมือนว่าพระสันตะปาปาต้อง

แบกลูกแกะไว้บนบ่า	 คือแบกประชากรของพระเจ้าไว้ในความดูแลของพระองค์	 และ

จากน้ันพระคาร์ดินัลท่ีเป็นผู้แทนองค์หน่ึง	จะสวมแหวนการปกครองให้พระองค์	เรียกว่า	 

“Fisherman’s	 Ring”	 เป็นเครื่องหมายอำานาจการปกครอง	 ความผูกพันระหว่าง

พระเจ้าและพระศาสนจักรคือประชากรพระเจ้า	ธรรมเนียมเดิมของโรมันเมื่อผู้มีอำานาจ 

ลงนามใดๆ	 ในเอกสารสำาคัญ	 ต้องตีตราด้วยคั่งหรือขี้ผึ้งจากนั้นต้องประทับตรา 

ด้วยสัญลักษณ์บนแหวน		 ในธรรมเนียมดั้งเดิมของพระศาสนจักร	พระสันตะปาปา

ต้องสวมมงกุฎ	3	ชั้น	แต่ธรรมเนียมนี้ยกเลิกไปแล้ว		หลังจากพิธีน้ีแล้วพระสันตะปาปา

องค์ใหม่ถวายมิสซา	และอวยพรประชากร

	 6.	 สัญลักษณ์	 การประทับบนบัลลังก์	 ปกติบัลลังก์แห่งอำานาจการปกครอง

ศาสนจักร	 สืบจากเซนต์ปีเตอร์	 คือบัลลังก์ที่อยู่ภายในมหาวิหารเซนต์จอห์นแห่ง 

ลาเตรัน	 ที่กรุงโรม	 เพราะเป็นตำาแหน่งบิชอปแห่งโรม	 (Bishop	 of	 Rome)	 พระ

สันตะปาปาจะถูกเชิญประทับบนบัลลังก์และถือไม้เท้า	 อันเป็นสัญลักษณ์การปกครอง

และอภิบาลฝูงชุมพาสากล

	 นี่คือพิธีการสืบอำานาจจากเซนต์ปีเตอร์แบบสังเขป
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 วั ด อั ค ร เ ท วด า

มีคาแอล สะพานใหม่ 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัล

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประคำา สัตหีบ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 12 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดมารดาพระศาสนจักร นครนายก ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านสร้าง ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี พรุตะเคียน ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม  เวลา 10.00 น.

 วัดแม่พระแห่งสายประคำา ประจวบคีรีขันธ์ 

ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

 วัดบุญราศีไมเคิ้ล รัว ทับสะแก  ประจวบ- 

คีรีขันธ์ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม เวลา  

10.00 น.

 

 วัดแม่พระราชินีแห่งนิกรเทวดา บ้านโนน- 

ยางคำา เซกา จ.บึงกาฬ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 

กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย  

ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดแม่พระลูกประคำา บ้านเวียงคุก อ.เมือง 

จ.หนองคาย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำาสีดา อ.ทุ่งฝน  

จ.อุดรธานี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ ต. 

บ้านแปะ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 

29 กันยายน เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน 

 วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา อ.ปาย จ. 

แม่ฮ่องสอน ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 

10.30 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

เป็นประธาน

 วัดพระตรีเอกภาพ และนักบุญยอห์น ปอล 

ที่ 2 เทอดไทย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 

10.00 น. 

 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย จ.เชียง- 

ราย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา  

10.30 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็น

ประธาน (ติดต่อสอบถาม คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล 

เจ้าอาวาส  โทร. 08-1874-1989)

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (ก�าหนดการ

ตรีวาร 3 ครั้ง เพื่อเตรียมจิตใจ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์

ที่ 8 กันยายน เวลา 07.30 และ 10.00 น. ครั้ง

ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน เวลา 07.30 น. 

และเวลา 10.00 น. ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 22 

กันยายน เวลา 07.30 น. และเวลา 10.00 น. โดย 

คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง พิธีอภัยบาปรวม 

วันพุธที่ 25 กันยายน เวลา 19.00 น. โดยคุณพ่อ 

ยอแซฟ พนศรี ทองคำา, OMI ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่) 

 วัดนักบุญมีคาแอล อ่างทอง ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม เวลา  

10.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช เป็นประธาน (พิธีมิสซาเทศน์ตรีวารเตรียม 

จิตใจ ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พิธีมิสซา  

08.00 น. และเทศน์ในมิสซา 10.00 น. โดยคุณพ่อ 

เจริญ  เวียนสิรินันทโชติ,   C.Ss.R.  (บ้านเณรคณะ

พระมหาไถ่ สามพราน) วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พิธี

มิสซา 08.00 น. และเทศน์ในมิสซา 10.00 น. โดย 

คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา,   C.Ss.R. (เจ้าอาวาสวัด 

พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี) ค่�าวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พิธี 

มิสซา 19.30 น. โดยคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ จิตตา- 

ธิการคณะพลมารีย์ประเทศไทย หลังพิธีมีถวายช่อดอกไม้

แด่แม่พระ)

 วัดอัครเทวดาราฟาแอล  ปากน้ำา จ.สมุทร- 

ปราการ ฉลองวัดวันพุธที่ 23 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน 

(งดจ�าหน่ายสินค้า)

 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ. 

ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน เวลา  

10.00 น. 

 วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ 

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 

เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษ-

เจริญ เป็นประธาน

 วัดแม่พระสายประคำา หลักห้า ฉลองวัด 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.00 น. บิชอปยอห์น 

บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก พะเยา ฉลองวัด

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  เวลา 10.00 น. 

 วัดมารดาพระศาสนจักร (หนองกุง) บ้าน

หนองพวง ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  เป็นประธาน

 วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด เขาใหญ่ จ. 

นครราชสีมา ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 

10.30 น.

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลเชียงใหม่

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วม 

พิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอแซฟ อมรเทพ 

สุริปะ สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำาสิงห์ สังฆา-

นุกรฟรังซิสอัสซีซี ชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์ 

สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ สังฆา- 

นุกรฟรังซิสอัสซีซี ยุทธการ กอบวัฒนกุล 

สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล โดย

บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล 

สุราษฎร์ธานี

kอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร 

เปาโล ชัยเฉลิม สุทธิ  สัตบุรุษวัดพระคริสตราชา  

ช้างมิ่ง สังฆานุกรเปโตร เตริ่น วัน เตวียน  

สัตบุรุษวัดทั๊นห์ หญ่ะ จังหวัดเงะอาน ประเทศ 

เวียดนาม คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบครัว 

ศักดิ์ิสิทธิ์ สังฆานุกรซีมอน เหงียน วัน เกื่อง  

สัตบุรุษวัดเญิณ ฮว่า จังหวัดเงะอาน ประเทศ 

เวียดนาม คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบ- 

ครัวศักดิ์ิสิทธิ์ โดยอาร์ชบิชอปหลุยส์ จำาเนียร 

สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 12  

ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเณรฟาติมา 

ท่าแร่ 

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลเชียงราย

สหพันธ์ครอบครัวฟรังซิสกันแห่งประเทศไทย  
ขอเชญิท่านและสมาชกิในสังกดั 

ได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเรา ครอบครัวฟรังซิสกันฯ  

ในการสรรเสริญและขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภช

นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ที่วัดน้อยอารามซิสเตอร์

กลาริส กาปูชิน สามพราน นครปฐม  

วันอาทิตย์ที่  6 ตุลาคม ค.ศ. 2019 

เวลา 10.30 น. โดยภราดาอิกญาซีโอ เอกมัย 

เหลือหลาย, OFM Cap  เป็นประธาน       

สอบถามได้ที่ภราดาสมภพ จงธีระธรรม 

โทร. 09-2703-9081 
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ที่นี่มีนัด
] ฉลองอารามคาร์แมล นครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 28 

กันยายน 2019 เวลา 10.30 น. คุณพ่อชาญชัย ทิว-

ไผ่งาม เป็นประธาน

] โคเออร์ ขอเรียนเชิญร่วมงาน “วันกตัญญุตา”  

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019  พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 

10.00 น. ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ หลังพิธีมิสซาขอเชิญ 

รับประทานอาหารร่วมกัน และเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการจับรางวัลบัตรการกุศลทำาบุญลุ้นโชค (ไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานใดๆ ทั้งสิ้น)

]  ฉลองอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ วันอังคาร 1  

ตุลาคม 2019 รอบเช้าพิธีบูชาขอบพระคุณ  เวลา 

07.00 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็น

ประธาน หลังพิธีมิสซาเคารพพระธาตุ ตั้งศีลมหาสนิท 

 รอบเย็นพิธีบูชาขอบพระคุณ  เวลา 16.30 น.  

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช เป็นประธาน หลังมิสซาเคารพพระธาตุ และ 

เสกดอกกุหลาบ

]  ฉลองอารามคาร์แมล จันทบุรี วันเสาร์ที่ 5 

ตุลาคม 2019 เวลา 10.30 น.  โดยบิชอปซิลวีโอ  

สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมแสดง

ความยินดีโอกาสฉลอง 60 ปีแห่งการเป็นพระสงฆ์

ของบิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต  และฉลอง 

50 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปโตร แสวง สามิภักดิ์ 

] สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ขอเชิญร่วมพิธีบูชา

ขอบพระคุณฉลอง 50 ปี แห่งการปฏิญาณตน มารีอา 

เกสร ฉายแก้ว สัตบุรุษวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ 

ปากลัด เทเรซา สุปราณี ระงับพิศม์ สัตบุรุษอาสน-

วิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ฉลอง 25 ปี แห่ง

การปฏิญาณตน มารีอา วิภาพรรณ เหล่าศิริมงคล 

สัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ อังเยลา อังคณา ชื่นบาน 

สัตบุรุษวัดนักบุญลูกา บางขาม โดยพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น

ประธาน วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. 

ที่หอประชุมเอ็มมานูแอล โรงเรียนพระแม่มารี สาทร  

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ  12 ตุลาคม /  

9 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เวลา 11.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมมิสซาที่วัด 

พระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  

หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลังทางด้านร่างกาย 

และจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-1633-4766 คุณ

เปรม โทร. 08-4700-8789 

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 16 ตุลาคม / วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน /  

วันพุธที่ 18 ธันวาคมตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สอบถามคุณวันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-

8585

] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้า 

ร่วมฝึก “สำารวมจิตภาวนา ด้วยพระทัยพระเยซู” ทุก

วันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 

09.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ  

คลองเตย โดยคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร คุณพ่อ 

สมชัย พิทยาพงศ์พร ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 

ทีมฆราวาส add Id line: เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก 

วันพฤหัสบดี :                      วันอาทิตย์ :

- 17 ตุลาคม                       - 20 ตุลาคม 

- 21 พฤศจิกายน               - 17 พฤศจิกายน 

- 19 ธันวาคม                     - 15 ธันวาคม 

- 16 มกราคม                     - 19 มกราคม 

 หมายเหตุ เฉพาะวันอาทิตย์หลังฝึกสำารวม 

จิตภาวนา มีฝึกโยคะภาวนา โดยซิสเตอร์สุทธิลักษณ์  

บรรทร เวลา 15.00-16.00 น. ผู้สนใจเรียนให้นำา

อุปกรณ์ส่วนตัวมาพร้อมกับชุดที่เหมาะสม สอบถาม 

โทร. 08-1904-2138, 08-1685-2826 

] คุณพ่อจิตตาธิการและมาเซอร์อารามคาร์แมล สาม- 

พราน ขอเชิญร่วมฉลองโมทนาคุณพระและเทิดเกียรติ

นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา วันอาทิตย์ที่  13  ตุลาคม  

2019  เวลา  10.30 น.  พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธาน

] แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ เปิดโครงการอบรมการเล่น

เคร่ืองดนตรีประกอบในพิธกีรรม (ตามวดั) โดย อาจารย์ 

เรมีย์  นามเทพ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019 เวลา 

09.00-17.00 น. ที่อาคารสยามกลการ ปทุมวัน    (ไม่มี

ค่าใช้จ่าย) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 2019 

ติดต่อโทร. 09-2585-6113 หรือ E-mail : prach-

achart24@gmail.com

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม คุณพ่อมานะชัย  

ธาราชัย เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 2 ตึกวันทามารีย์  

วัดเซนต์หลุยส์ ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] บ้านเณรเล็ก ราชบุรี 60 ปี มีครั้งเดียว วันอาทิตย์ 

ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 รวมพลคนรักบ้านเณร 

มินิมาราธอน  บ้านเณรเล็กราชบุรี ขอเชิญผู้มีใจรัก 

ในการวิ่งและ “ลูกขาว-ฟ้า” ทุกท่าน มาวิ่งไป 

พร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 โรงเรียน 

ดรุณาราชบุรี เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ระยะทาง 

3 กิโลเมตร / 5 กิโลเมตร / 10.5 กิโลเมตร 

 ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม 2019 ค่าลงทะเบียน 

10.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ราคา 400 บาท, 3 

กิโลเมตร ราคา 300 บาท โอนเงินที่ธนาคารกรุงเทพ 

ชื่อบัญชี : นายปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์  เลขที่บัญชี  530-

7-04701-8 

 สอบถามโทร. 09-1814-1260 หรือ 08-

2469-3406 (ครูดรีม) VIP ทำาบุญ 3,000 บาทขึ้นไป

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ท่ัวไปทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้องประชุม 

ชั้น 3 อาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี โดยมี 

คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อ

คุณพ่อประเสริฐ pslohsiri@gmail.com โทร. 06-

5249-5964 หรือ ดร.สุนทรี โคมิน โทร. 08-9611-

7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา โทร. 08-9815-

1953 หรือคุณวัชรา นววงศ์ โทร. 08-9117-9100

] ขอเชิญอุดหนุนบัตรการกุศลทำาบุญลุ้นโชค  

2562 โคเออร์ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนบัตรการกุศล 

ทำาบุญลุ้นโชค 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุน 

ค่าอาหารแก่ศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้ง จ. 

สิงห์บุรี  โครงการสงเคราะห์คนชราและคนพิการ จ. 

สระแก้ว และโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ของอาสา- 

สมัครโคเออร์รีไซเคิลวัดนักบุญเปโตร (สามพราน) 

จับรางวัลในวันกตัญญุตาโคเออร์  ที่อาสนวิหารอัส- 

สัมชัญ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 สั่งซื้อได้ที่ 

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1607-8 ในวันและเวลา

ทำาการ

] ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างบ้านเณรจอห์น ปอล 

พิษณุโลก ชื่อบัญชี นายสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ (เพื่อ

สร้างบ้านเณรจอห์น ปอล พิษณุโลก) เลขบัญชี 549-

0-70094-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนเรศวร หรือ

ชื่อบัญชี Mr.SANTI PITINITNIRUN (For Build-

ing JOHN PAUL SEMINARY) เลขบัญชี 503-6-

14014-5 ธนาคารธนชาต สาขาพิษณุโลก ในกรณี

ส่งจากต่างประเทศ THBKTHBK 503-6-14014-5 

Mr.SANTI PITINITNIRUN (For Building JOHN 

PAUL SEMINARY) โทร. 08-6927-2233 คุณพ่อ

สันติ ปิตินิตย์นิรันดร์ อธิการบ้านเณร

 

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

V วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จ.พระนครศรี- 

อยุธยา วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน  เวลา  

10.00 น.

V วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก  

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน  เวลา 10.00 น.

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
V วัดนักบุญอันนาหนองแสง  

 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม  เวลา 17.00 น.  

พิธีมิสซาที่สุสานสนามบิน (กูบา)

 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.  

พิธีมิสซาที่สุสานท่าควาย

 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.  

พิธีมิสซาที่สุสานหลังโบสถ์

 หมายเหตุ เงินท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้

บรรพชนผู้ล่วงลับทั้งหมดสมทบเข้าในโครงการ

บูรณะวัดนักบุญอันนาหนองแสงหลังปัจจุบัน 

โอกาสครบ 50 ปี ในปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) 

คณะธรรมทูตปี เมและวัดแม ่พระแห ่งภู เขา
คาร์แมลและบุญราศีเคียร่าลูเช่ 
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส
บวชสังฆานุกรของยอแซฟ ซามานีโก บรีออเนส 
โดยบิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน 
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. 
ท่ีวัดแม่พระแห ่งภู เขาคาร ์แมลและบุญราศี 
เคียร่าลูเช่ 
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อุดมสาร หนงัสือพมิพข์า่วคาทอลกิ รายสปัดาห ์R เจ้าของ : สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่ประเทศไทย R ผูอ้ำานวยการ : คณุพอ่อนชุา ไชยเดช R บรรณาธกิารบรหิาร : คณุพอ่อนุชา ไชยเดช R หวัหนา้กองบรรณาธิการ : วัชร ีกจิสวัสดิ ์ 

R กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำา R รายชื่อผู้ประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำาแต่ละเขตมิสซัง เขตมิสซังกรุงเทพฯ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  เขตมิสซังเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เขตมิสซังจันทบุรี : คุณพ่อเอนก  

นามวงษ์ เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ เขตมิสซังราชบุรี : คุณพ่อศิริศักดิ์ ยอแซฟ เขตมิสซังนครราชสีมา : คุณพ่อชาญชัย ประทุมปี เขตมิสซังนครสวรรค์ : คุณพ่อพรชัย สิงห์สา เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ 

พรหมภักดี เขตมิสซังอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ เขตมิสซังอุบลราชธานี : คุณพ่อทองแดง แก้วประกอบ R ค่าบำารุงปีละ 400 บาท โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก  

เลขที่ 226-0-006040 / เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก R สำานักงาน : อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 66-2681-3900 ต่อ 1801  โทรสาร :   66-2681-5401  

CATHOLIC PRESS OF THAILAND 122/11 Soi Nonsi 14, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com, 

udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com
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เ พื่ อ ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก . . .
ผ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง . . .
แ ล ะ เ พื่ อ อุ ทิ ศ แ ด่ ผู้ จ า ก ไ ป 
ใ ห้ ท่ า น ที่ เ ร า รั ก ไ ด้ รู้ ว่ า 

ท่ า น อ ยู่ กั บ เ ร า . . . 
ใ น บ ท ภ า ว น า เ ส ม อ

โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปการศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
ดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ www.assumption.ac.th สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2630-7111-25 
• สำนักผูอำนวยการ ตอ 422 - 423  • ฝายวิชาการ ตอ 425 - 427  • ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ตอ 131 - 132

สิ่งที่
ตา

ไม่เคยเห็น 
หู

ไม่เคยได้ยิน 
และ

จิตใจ
ของมนุษย์
คิดไม่ถึง  
คือสิ่งที่
พระเจ้า

ทรงเตรียมไว้
สำาหรับ

ผู้ที่
รักพระองค์  

(1คร  2:9)

ส่ื อ ก ล า ง ป ร ะ ส า น ใ จ . . . ท ด แ ท น ค ว า ม รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ ง
โ ท ร .  0 - 2 6 8 1 - 3 9 0 0  ต ่ อ  1 8 1 3  e - m a i l s : a d u d o m s a r n 1 @ g m a i l . c o m  &  a d u d o m s a r n @ c b c t . n e t

คุณบุบผา พิมเจริญ (คุณตุม)
089-524-0602

ผูบริหาร รานบุบผา เว็ดดิ้ง (คุณนิว) 

BUBPHA WEDDING STUDIO
สำนักงาน : ถนนจักกะพาก ปากน้ำ สมุทรปราการ

02-701-6871, 02-701-6873, 085-090 9549 (คุณน้ำ)
087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA WEDDING DRESS
สำนักงาน : ถนนเพชรบุรีตัดใหม-ตัดแยกเอกมัยเหนือ กรุงเทพฯ

02-716-6551-2, 081-758-5119 (คุณนิว)

BUBPHA WEDDING
สำนักงาน : ถนนสุขุมวิท (สายเกา) รสทิพย (ตำหรุ) สมุทรปราการ

02-323-1055, 087-870-4334 (คุณตาล)

BUBPHA  WEDDING

เว็บไซด : www.bubpha-wedding.com
E-mail : bubpha-wedding@hotmail.com

E m a i l :  a i r c l u b i n t e r @ h o t m a i l . c o m

º ÃÔ ÉÑ · à à Í Ã� ¤ ÅÑ º Ï  

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ / คุณสุจิตรา
โทร. 0 2451 7341 และ 08 1816 7661

โทร. 0 2451 7341-2 โทรสาร 0 2451 8206

      3-12 ก.ย.  

โปแลนด-ลิทัวเนีย-ปราก
    22-31 ต.ค. 

จอรแดน-เพทรา-อิสราเอล  

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย์ 

งายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดสงความอรอย
ถึงงานคุณอยางรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

http://www.ponmaree.com / Line@ponmaree

02 291 3750-4

´‹Ç¹!!!
 

´‹Ç¹!!!
 

´‹Ç¹!!!
 

¢ÒÂºŒÒ¹ÊÇÂ 2 ªÑé¹ 
ã¹·Õè´Ô¹¢Í§ÇÑ´ºÒ§àª×Í¡Ë¹Ñ§
39 µÃÇ. ÃÒ¤Ò 2 ÅŒÒ¹ 9 áÊ¹  
â·Ã. 0 8 6 - 5 1 6 - 9 0 5 6

บทภาวนาพระจิตเจ้า
ข้าแต่พระจิต พระผู้ประทานให้ลูกมองเห็น 
และแสดงให้ลูกได้พบกับหนทางที่จะบรรลุ 

ถึงความปรารถนาของลูก ผู้ประทานพระหรรษทาน
สำหรับการยกโทษและลืมความผิดบกพร่องต่างๆ 

ทั้งเปนแบบอย่างสำหรับชีวิตของลูก
ในบทภาวนาสั้นๆ นี้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ 
สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง และลูกขอกล่าวย้ำอีกว่า 
ลูกไม่ต้องการที่จะแยกจากพระองค์ ไม่มีอะไร

สำคัญไปกว่าความปรารถนานี้ 
ลูกต้องการเปนหนึ่งเดียวกับพระองค์ 

และความรักของลูกเพื่อพระองค์เท่านั้น
อาแมน

ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÑÊÊÑÁªÑÞ 
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ

เงียบสงบ เปนสวนตัว สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง
หองประชุม-สัมมนา ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ
 วัดนอย.............เหมาะสำหรับการเขาเงียบ สวดภาวนา
   และศาสนพิธี ตางๆ  
 หองพัก.............พรอมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุน
   โทรทัศนผานดาวเทียม
 มุมสุขภาพ........สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส
   สนามวอลเลยบอล
 การเดินทาง.......สะดวกดวยรถไฟฟาบีทีเอส แอรพอรตลิงก
   ใกลขนสงเอกมัย และที่จอดรถในรม

สนใจใชบริการและเยี่ยมชมสถานที่ 
กรุณาติดตอโดยตรงที่...

โทรศัพท 0-2712-9010 ตอ 2110  โทรสาร 0-2712-7975
E-mail: pdcrsvn@gmail.com
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เม่ือวนันีม้าถึง....
 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสจะเสด็จเยือนไทยอย่างเป็น

ทางการ ระหว่างวันที่  20-23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ตามคำาเชิญ

ของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

กำาหนดการต่างๆ ของการเสด็จเยือนดังกล่าว จะประกาศให้ทราบต่อไป”   

สิ้นค�าประกาศการเสด็จเยือนภาคภาษาอังกฤษจากอาร์ชบิชอป พอล ชาง  

อิน-นัม เอกอัครสมณทูตแห่งสันตะส�านัก นครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย และ

ภาษาไทยโดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน 

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ความรู้สึกของคนท�างาน

เบื้องหลังความรู้สึกหนึ่งคือโล่งใจ แต่ความรู้สึกในมวลรวมคือ “ชื่นชมยินดี”

 หลังจากน้ันไม่นาน ส่ือหลายส�านักท้ังไทยและต่างประเทศประโคมข่าวน้ี 

กันอย่างต่อเนื่อง เพราะโดยหลักการของวาติกันแล้ว เมื่อมีการเสด็จเยือน

ประเทศใด หรือกลุ่มประเทศไทย จะต้องท�าการประกาศพร้อมกัน ในเวลา

เดียวกัน แน่นอนว่าในภาคปฏิบัติเราย่อมรู้มาก่อนอยู่แล้วในระดับหน่ึงการประกาศ

จึงสร้างความมั่นใจ บ่ายแห่งความชื่นชมยินดีของประเทศไทยของเรา จึงเป็นเช้า

ที่หน้าชื่นใจของวาติกันและเป็นยามเย็นที่มีสันติสุขของญี่ปุ่น (เพราะหลังจาก

เสด็จเยือนประเทศไทยแล้ว พระองค์ท่านจะเสด็จไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วย)

 ผมไล่ภาพเก่าๆ ดูเพื่อย้อนกลับไปว่า เราเรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อไหร่ เค้าลาง

แห่งความชื่นชมยินดีนี้ถูกจุดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เริ่มมีข่าวเข้ามาหนาหู 

พี่น้องหลายท่านมั่นใจในความถูกต้องของข่าว การโพสต์ การแชร์จึงเริ่มขึ้น และ 

หนักขึ้นเรื่อยๆ ผมถูกค�าต�าหนิติเตียนบ้าง ซึ่งหลายๆ ครั้งคนเบื้องหลังย่อม

ทราบดีว่า เกิดอะไรขึ้นและจะเกิดอะไรขึ้น แต่ผมไม่ติดใจอะไร เพราะเมื่อ

ย้อนไปยังเนื้อข่าวและความรู้สึกแล้ว ทุกคนย่อมชื่นชมยินดี ทุกคนย่อมใจจด 

ใจจ่อ ทุกคนย่อมรอคอยด้วยความหวัง ที่เหลือก็สุดแล้วแต่ความอดทน หรือ

การจัดการกับชีวิตโดยบรรทัดฐานที่แต่ละคนมี เส้นทางทุกการก้าวเดินล้วนม ี

บทเรียน

 การจัดการเพื่อเตรียมแถลงข่าวได้ถูกวางแผน เตรียมคน อย่างเร่งด่วน 

แต่รอบคอบ ทุกคนรู้ว่า มันคืองานใหญ่ แต่เดชะบุญที่เมื่อปีที่สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาเสด็จเยือนประเทศเมียนมา เราไปตั้งกองสื่อไว้ที่นั่น ท�างานเคียงบ่า 

เคียงไหล่กันสื่อคาทอลิกเมียนมา รับรู้ความยากง่าย เรียนรู้การจัดการ เห็นภาพ

การจัดวาง สิ่งเหล่านี้ ใครไม่เชื่อผมเชื่อว่าพระจัดวางไว้อย่างเป็นจังหวะ

 แน่นอนประสบการณ์ที่พบเห็นกับประสบการณ์ลงมือปฏิบัติย่อม 

ต่างกัน งานสื่อเป็นงานที่กว้าง ต้องการทุกอย่างทั้งความรวดเร็ว แต่ก็ถูกต้อง 

เร็วแต่ต้องคัดกรอง การจัดแถลงข่าวที่ว่านี้ไล่เลียงมาตั้งแต่การเลือกสถานที่  

การจัดการเรื่องเนื้อหาค�าแถลง การร่างสคริปท์ การเชิญสื่อมวลชน การจัดวาง

หน้าที่และความร่วมมือ มีบางอย่างที่เราท�าอย่างถนัดคล่องตัว มีบางอย่างที่ 

เป็นสนามใหม่ มีสองทีมที่เดินเข้ามาในเวลาที่เหมาะสม ทีมที่หนึ่งคือ ทีม

จัดการเรื่องสื่อ และอีกทีมหนึ่งคือทีมส�านักข่าวเอเชีย ที่มีจุดตั้งมั่นท�างานอยู ่

ในประเทศไทย ทุกอย่างถ้าเป็นน้�าพระทัยของพระ พระองค์ก็จัดการให้เราเสมอ

 การจัดการแถลงข่าวยังถูกเลื่อน ล่น รอจังหวะ รอเวลา ผมเริ่มกังวล 

ในฐานะคนท่ีมีส่วนรับผิดชอบหลัก มีสัญญาณท่ีดีมาว่าไม่เกินกลางเดือนกันยายน 

การแถลงข่าวจะสามารถท�าได้ แล้วเมื่อมาถึงวันต้นสัปดาห์ จันทร์ อังคาร พุธ 

วันที่ถูกวางไว้คือวันศุกร์ ท่ามกลางงานปกติ กับการเตรียมตัว และความไม่

แน่นอนของสิ่งที่จะเกิดขึ้น จนเราแทบถอดใจเมื่อเข็มนาฬิกาเดินทางมาถึงช่วง

เย็นหลังเคารพธงชาติ และผมอยู่ที่สนามบินชุมพร ก�าลังเดินทางกลับ คุณพ่อ

วิษณุก็โทรมาก่อนเคร่ืองจะออก ซ่ึงแน่นอนว่า ถ้าเคร่ืองออกโทรศัพท์จะถูกปิด 

“ผมว่าเราสามารถแถลงข่าวได้แล้ว ในวันศุกร์น้ี” ผมต่ืนเต้นเล็กน้อย แต่พยายาม

ระงับความรู้สึกตื้นตันนั้นไว้ “ผมเดินหน้าเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะรื้อทุกอย่าง

ขึ้นมาปัดฝุ่น ได้แน่นะครับพ่อ...” ผมวางโทรศัพท์นั้นไป ในใจคิดหลายอย่าง 

จับความส�าคัญและไล่เลียงแทบไม่ถูก แถมวันนี้ให้เล่าก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันคือ 

อะไร มันเป็นมวลรวมของความสุข ต่อไปนี้สิ่งที่เตรียมๆ กันไว้แบบไม่แน่ใจ 

หรือบอกใครไม่ได้ เราท�าได้แล้ว และเราตั้งใจว่าจะท�าให้ดีที่สุด

 เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันเดียวที่เหลือให้เตรียมงาน ดีที่เรามีโอกาส เตรียม 

มานาน และท่ีส�าคัญ ผมเช่ือม่ันในทีม ทุกคนพร้อมไปด้วยกัน แม้ว่าจะมีเร่ืองราว

ส่วนตัว และบุคลิกเฉพาะ เวลาที่ว่าหลายชั่วโมงดูสั้นไปทีเดียว มีติดขัดบ้าง ผม

วิ่งวนระหว่างโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สถานที่แถลงข่าว วัดพระมหาไถ่ เพื่อไป

พบกับคุณพ่อที่นั่น เพื่อคุยถึงงานที่ก�าลังจะเกิดขึ้น บ้านทูต เพื่อท�าความเข้าใจ

กับบางอย่างให้ตรงกัน ค่�าวันก่อนแถลงข่าว เตียงบนห้องพักชั้น  3 ห้องเกือบ 

ริมขวา อบอุ่นและมีความสุขที่สุด

 การแถลงข่าวการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส จบลงช่วงบ่าย 3 โมงกว่าๆ สื่อมวลชนบางท่านยังไม่กลับ มีการสัมภาษณ์

และให้สัมภาษณ์ ผมจ�าได้ถึงค�าตอบต่อค�าถามบนเวทีที่ว่า “ต่อจากนี้ ในแง่ของ

การประชาสัมพันธ์ หรือสื่อจะเป็นอย่างไรต่อไป?” ผมตอบไปว่า “เราจะเข้มข้น

ขึ้น แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เรารอคอย ด้วยความหวัง ถึงความชัดเจนนั้น ไม่ง่าย  

และไม่ใช่ใช้เวลาสั้นๆ มาถึงวันนี้เราหายใจได้โล่งแล้ว แต่หลังจากวันนี้เราคง

ต้องท�างานหนักขึ้น ส่วนรายละเอียดกว่านี้เราคงค่อยๆ น�าเสนอในโอกาส 

ต่อไป...”

 ผมหยิบหนังสือ “Open To God Open To The World” หนังสือ 

บทสัมภาษณ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดย Antonio Spadaro บรรณา- 

ธิการของนิตยสาร  Civilta Cattolica  หนังสือในปี  2017 ต้นฉบับภาษา

อิตาเลียน แปลภาษาอังกฤษโดย Shuan Whiteside ผมชอบค�าน�าที่สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนในหนังสือเล่มน้ี  ผมชอบท่ีท่านพูดและให้ค�าแนะน�า

ถึงประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับเวลาเมื่อจะต้องให้สัมภาษณ์ท่านจะอาย ท่าน

จะไม่มั่นใจ กลัวจะไปแปลงสารของท่าน ฯลฯ ที่สุดท่านก็ไม่ให้สัมภาษณ์จนเมื่อ

มาเป็นพระอัครสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส นักข่าวหญิงท่านหนึ่ง  Francesca 

Ambrogetti  ได้ท�าให้ท่านมั่นใจ ท่านเริ่มจากความมั่นใจในตัวผู้สัมภาษณ์ก่อน 

และน�าไปสู่การเสวนา มองการสัมภาษณ์และค�าถามไม่ใช่เป็นการมาท�าความเข้าใจ

แบบความรู้  แต่มาเสวนากัน มาพูดคุยกัน มาส่งมิตรภาพสู่กัน และที่สุดแล้ว  

การสัมภาษณ์ก็เป็น “การพูดคุย” นั่นเอง เมื่อเราสื่อสารกันเราก็เข้าใจกัน สันติสุข

ก็เกิดขึ้นได้เมื่อเราวางอคติ

 ช่วงเวลาการเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

เหลือเวลาอีกไม่มากนัก คนรักพระสันตะปาปาคงมีมากมาย การมาของพระองค์

จึงไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรที่มีรั้วรอบคอบเมือง แต่เป็น

อาณาจักรแห่งใจที่เปิดกว้างรองรับ ความดีงาม การสนทนา พูดคุย เรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน ขจัดอคติความขุ่นเคือง หรือประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก มาเปิดหัวใจ

พูดคุย ใช้โอกาสเพื่อให้หัวใจได้บรรจุมิตรภาพอันงดงามของความต่างระหว่าง

เชื้อชาติ ศาสนา แต่หาได้ต่างกันในความต้องการความรักและสันติ

บรรณาธิการบริหาร
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ซิสเตอร์อานา โรซา ซิโวรี 
ญาติใกล้ชิดพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ธรรมทูตจากอาร์เจนตินาในไทย

 ข่าวที่น่าชื่นชมยินดีของพระศาสนจักร

คาทอลิกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และ 

พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน จะเสด็จเยือน

ประเทศไทย และโชคดีที่ในประเทศไทยมีซิส-

เตอร์ญาติผู้ใกล้ชิดกับสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส

 ทันทีที่ “อุดมสาร” ได้รับทราบข่าวว่า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือน

ประเทศไทย จึงรีบโทรศัพท์ถึงซิสเตอร์อานา 

โรซา ซิโวรี (อ่านต่อหน้า 4)


