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จารึกในหัวใจ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ เสด็จเยือนไทยวาระ 350 ปี มิสซังสยาม

“Viva il Papa” (ขอพระสันตะปาปาทรงพระเจริญ) ธงชาติวาติกันพร้อมด้วยธงชาติไทยปลิวไสว สลับกับเสียง “วิวา อิล ปาปา” ที่คริสตชนเปล่งออกดังก้อง

ตลอดเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019

เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11.48 น. เครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งออกเดินทางจากกรุงโรม เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 โดยมีผู้แทนพระองค์  

ผู้แทนรัฐบาล และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ

เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งเทียบ ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย นาย 

ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาบนเครื่องบินพระที่นั่ง (อ่านต่อหน้า 3)
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และกราบทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบิน จากน้ันสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง 

พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามสมเด็จพระสันตะปาปา อาท ิ

พระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการนครรัฐ 

วาติกัน พระคาร์ดินัลแฟร์นันโด  ฟิโลนี  สมณมนตรี 

แห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน พระ

คาร์ดินัลมีเกล  อายูโซ  กวีโซ ประธานสมณสภา

เสวนาระหว่างศาสนา ฯลฯ  

ที่นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการ 

รับเสด็จ ได้ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศประจำา 

สมเด็จพระสันตะปาปา นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัคร- 

ราชทูตไทยประจำานครรัฐวาติกัน พลเรือตรี สมบัติ 

นาราวิโรจน์ นายทหารเกียรติยศประจำาสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปา และผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าเฝ้า ณ เชิงบันได

ด้านหน้าของเครื่องบิน 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีพระปฏิสันถาร

กับผู้แทนพระองค์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นมีพระปฏิ- 

สันถารกับผู้แทนผู้รับผิดชอบการรับเสด็จฝ่ายพระ

ศาสนจักรท้องถิ่น ได้แก่ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  

เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อาร์ชบิชอป พอล ชาง  

อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย 

มงซินญอร์อันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ ผู้ประสานงาน 

ทั่วไปของพระศาสนจักรท้องถิ่น บาทหลวงดาริโอ ปา-

วิซ่า เลขานุการ 1 บาทหลวงวิลเกอร์ เรย์ มาลโดนาโด 

โรดริเกซ เลขานุการ 2 ของสถานเอกอัครสมณทูต

นครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย บิชอปทั้ง 10 สังฆ- 

มณฑลในประเทศไทย และซิสเตอร์อานา โรซา ซีโวรี 

พระญาติของสมเด็จพระสันตะปาปา และผู้แทนเยาวชน

จากสังฆมณฑล 11 เขตในประเทศไทย ที่แต่งชุดประจำา

ชาติไทยมาเข้าเฝ้า แล้วเสด็จผ่านกองทหารเกียรติยศ 

ขณะนั้นปืนใหญ่ยิงสลุตถวายคำานับ 21 นัด

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปประทับรถยนต์

พระประเทียบ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการ

ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ และนายสมคิด  

จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนคณะรัฐบาล 

พร้อมด้วยรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ส่งเสด็จสมเด็จ

พระสันตะปาปา ทั้งนี้บริเวณเดียวกันนั้นมีกลุ่มคริสตชน 

กว่า 100 คน โบกธงชาติไทย และธงวาติกันเฝ้ารับเสด็จ 

จากนั้น ขบวนรถยนต์พระประเทียบมาถึง 

สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย 

โดยมีบุคลากรของสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐ 

วาติกันประจำาประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นสมเด็จ

พระสันตะปาปาทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ 

เป็นการส่วนพระองค์ 

ก่อนหน้าที่จะเสด็จมายังประเทศไทย สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน 

และพระศาสนจักรคาทอลิก มีพระดำารัสเกี่ยวกับการ

เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยว่า ทรงมีความยินดีที่ได ้

เสด็จมาเยือนประเทศไทย ซึ่งเป็นดินแดนที่ผสานรวม 

กันของหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม ทั้งยังมีขนบ- 

ธรรมเนียมประเพณีอันน่าชื่นชม ทั้งประเทศไทยยังได้ 

ทำางานอย่างเต็มท่ีเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ีไม่เพียง

แต่เฉพาะในประเทศเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ทรงหวังว่าการเสด็จมา

ของพระองค์ในครั้งนี้ จะทำาให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความ 

สำาคัญของการเสวนาเพ่ือศาสนสัมพันธ์ ด้วยความเข้าใจ 

กันอย่างลึกซ้ึง ท้ังการร่วมมือทำางานกันฉันพ่ีน้อง โดย- 

เฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการทำางานบริการเพื่อคนยากจน 

ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ และการทำางานเพ่ือสันติภาพ 

ท้ังยังได้ประทานพระพรแก่ประชาชนและประเทศไทย 

และทรงขอให้ภาวนาเพื่อพระองค์ด้วย

แถลงข่าวด้วยความยินดี สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทย

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14.30 น. 

ณ ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม บิชอป 

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาประมุข 

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ 

ให้ทราบว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงประเทศ 

ไทยแล้ว นับเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีของ 

พวกเราคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 350 แห่งการสถาปนาพระศาสนจักร 

คาทอลิกขึ้นในผืนแผ่นดินสยาม พระชนมชีพและพระ 

พันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์พระ 

ประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกเป็นการประกาศ 

อารยธรรมแห่งความรักและเมตตาธรรมตามคำาสอน 

ของพระเยซูคริสตเจ้า การเสด็จเย่ียมอภิบาลคริสตศาสนิก- 

ชนคาทอลิก และศาสนิกชนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา 

ทุกนิกายความเชื่อ และวัฒนธรรม ของพระองค์ท่าน 

เป็นการเสริมสร้างภราดรภาพสากล และการอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติสุขของมวลมนุษยชาติทั่วโลกอันจะยัง 

คุณประโยชน์เป็นอเนกอนันต์”

รัฐบาลถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา

อย่างสมพระเกียรติ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09.00 น.  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปยังทำาเนียบรัฐบาล 

ในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี 

เฝ้ารับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ โดยสมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาทรงยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทย ที่ยังคงรักษา

มรดกทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม พร้อมส่งความ

ปรารถนาดี ต่อประชาชนชาวไทย 

ทั้งนี้ เมื่อ 35 ปีที่แล้วในวันที่ 11 พฤษภาคม 

1984 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  

ซึ่งต่อมาทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นนักบุญ ได้เสด็จมา 

ทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาต ซ่ึงรัฐบาลโดยพลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จัดขึ้นเพื่อ

ถวายพระเกียรติในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

อย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาลแห่งน้ี

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระ 

อริยวงศาคตญาณ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10.00 น. 

โดยประมาณ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระอริย- 

วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่าง

เป็นทางการ ดุจเดียวกันกับที่สมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้เคยเสด็จมาเยือนพระอารามแห่งนี้

เมื่อ 35 ปีที่แล้ว 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์

พระประเทียบจากทำาเนียบรัฐบาล มายังวัดราชบพิธ

สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เมื่อเสด็จถึงสมเด็จพระ

มหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรัฐมนตรี

เกียรติยศประจำาสมเด็จพระสันตะปาปา นายกิตติพันธ์ 

พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยข้าราชการ

ชั้นผู้ใหญ่ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ 

ณ ที่นั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ทรงรับพร้อม

ด้วย สมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระ

มหาธีราจารย์ (เขมงฺกโร) และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  

(อคฺคชิโน) แล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงนำาเสด็จไปประทับ 

พระเก้าอ้ี จากน้ัน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคต-

ญาณ มีพระดำารัสรับเสด็จ เมื่อจบพระดำารัสแล้ว สมเด็จ 

พระสันตะปาปามีพระดำารัสตอบ เมื่อจบพระดำารัสแล้ว  

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ 

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายเหรียญพระรูป  

บรรจุกรอบเงิน และสำารับหนังสือเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 

ภาคภาษาอังกฤษแด่สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นท่ีระลึก 

และสมเด็จพระสันตะปาปาถวายจานกระเบ้ืองเขียนภาพ 

ลายเส้นพระมหาวิหารนักบุญเปโตร ประดับด้วยพระตรา 

ของสมเด็จพระสันตะปาปา เป็นของที่ระลึกในโอกาส 

ที่เสด็จมาเยือนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และมีพระ

ปฏิสันถารตามพระอัธยาศัย

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระดำารัสว่า “เป็น

อีกครั้งที่พึงจดจารึกไว้ เพราะถือเป็นการมาเยือนของ

มิตรแท้เก่าแก่ของคนไทย”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นสมเด็จ

พระสันตะปาปาพระองค์ที่ 2 ที่ได้เสด็จมาเยือนวัด

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อ 35 ปีที่แล้ว สมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จมาเฝ้า เจ้า

พระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ  

สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 18 เมื่อวันที่ 10 

พฤษภาคม 2527 เพื่อเป็นการตอบแทนที่ เจ้าพระคุณ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 17  

ขณะทรงดำารงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต ได้เสด็จ

ไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปาโล ที่ 6 ณ นคร 

รัฐวาติกัน เมื่อพุทธศักราช 2519 นอกจากนี้ เมื่อเดือน
(อ่านต่อหน้า 4)

จารึกในหัวใจ (ต่อจากหน้า 2)



ปีที่ 43 ฉบับที่ 49-50 ประจำ�วันที่ 1-14 ธันว�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 4

มีนาคม 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง

พระกรุณาโปรดให้อาราธนาสมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ

ไปทรงร่วมการประชุมผู้นำาศาสนาระดับสากลเก่ียวกับ

บทบาทของศาสนาหลักต่างๆ และการวางโครงการเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ง

จัดโดยสมณกระทรวงเพื่อการบริการและพัฒนาความ

สมบูรณ์ของมนุษย์แห่งสันตะสำานัก นครรัฐวาติกัน 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก จึงมีพระบัญชาโปรดให้พระพรหม

บัณฑิต (ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทน 

พระองค์ไปร่วมการประชุมดังกล่าว ในโอกาสที่สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยในคร้ังน้ี  

จึงได้เสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ณ วัด 

ราชบพิธสถิตมหาสีมารามด้วย เพื่อทรงกระชับสัมพันธ- 

ไมตรีระหว่างพระพุทธศาสนาและพระศาสนจักรคาทอลิก

ให้แน่นแฟ้นขึ้น เป็นการเสวนาเพื่อศาสนสัมพันธ์ อัน

นำาไปสู่ความร่วมมือกันเพื่อคุณธรรม จริยธรรม และ

สันติภาพของโลก 

จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง

ลงพระนามเป็นที่ระลึกในโอกาสเสด็จมาเยือนพระ

อารามแห่งนี้ แล้วประทับฉายพระรูปร่วมกับเจ้าพระคุณ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายกเป็นที่ระลึก จากนั้น สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาประทานของที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะ 

รองนายกรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาเฝ้า 

และเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานเหรียญ

ที่ระลึกแก่พระคาร์ดินัล อาร์ชบิชอป และบิชอปผู้ตาม

เสด็จ 

พระเมตตาของสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วย

และบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยพระเมตตาห่วงใยต่อผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เสด็จมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อประทานพระพร 

พร้อมทั้งกำาลังใจแก่บรรดาผู้ป่วยและคนพิการที่มา 

เข้าเฝ้า ในโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่บุคลากร

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรง-

พยาบาลในประเทศไทยอีกด้วย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11.15 น.  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์พระ 

ประเทียบจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 

มายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร 

เมื่อเสด็จถึงยังโรงพยาบาลแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา

เสด็จไปประทับรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุน ซึ่งจะ

เคลื่อนผ่านบรรดาประชาชน และนักศึกษาจากวิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ ที่มารอเฝ้าตลอดสองข้างทาง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงบางส่วนเป็นผู้พิการ และผู้สูงอายุ ท่ีมารอเข้าเฝ้า 

ตั้งแต่เช้าวันนี้ โอกาสนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาประทาน

พระวโรกาสให้ผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด 

ก่อนที่รถยนต์พระประเทียบเปิดประทุนจะเคลื่อนไป

โดยรอบบริเวณเพื่อให้คริสตชน และประชาชนที่ชุมนุม

กันในบริเวณโรงพยาบาลได้เฝ้าชมพระบารมีโดยทั่วกัน

จารึกในหัวใจ (ต่อจากหน้า 3)
จากนั้น รถยนต์พระประเทียบเปิดประทุน

เทียบยังอาคารรวมจิตเพียรธรรม ณ ที่นั้น บาทหลวง

สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำาธรชัย  

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  เฝ้ารับเสด็จ ทรง

รับมาลัยข้อพระกร จากอธิการิณีมารี เซเวียร์ โรซาร์-

พิทักษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร แล้วประทับ

ลิฟต์ขึ้นยังหอประชุมพระวิสุทธิวงศ์ ชั้น 11 พระ

คาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อาร์ชบิชอปกิตติคุณ

แห่งกรุงเทพฯ พร้อมด้วยบุคลากรทางด้านการแพทย์

จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่  

โรงพยาบาลคามิลเลียน และโรงพยาบาลซานคามิลโล 

ผู้แทนองค์กร และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เฝ้ารับเสด็จ

ภายในหอประชุม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำาธร-

ชัย ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กราบทูลแสดง 

ความยินดีในการเสด็จมาเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

และสำานึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้ประทานพระวโรกาส

ให้บุคลากรทางด้านการแพทย์ เข้าเฝ้ารับประทาน

พระโอวาท พร้อมทั้งผู้ป่วย ผู้สูงอายุเข้าเฝ้ารับประทาน 

พระพร พร้อมกันนั้น ได้ถวายหนังสือ  “ศริพจน์ภาษา

ไทย์” พจนานุกรมภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส 

จัดพิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2439 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5  

ซึ่งบิชอปฌ็อง หลุยส์ เวย์ บิชอปเกียรตินามแห่ง

เกราซา ประมุขมิสซังสยามลำาดับที่ 15 ผู้ก่อตั้ง 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ปรับปรุงเรียบเรียงขึ้นจาก 

“สัพะ พะจะนะ พาสา ไท” ของบิชอปปัลเลอกัวซ์  

ประมุขมิสซังสยามลำาดับที่ 14 เป็นของที่ระลึกแด ่

สมเด็จพระสันตะปาปา หนังสือเล่มนี้เป็นมรดกทางด้าน 

ภาษาและประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงความพยายามและ 

ตั้งใจจริงของมิชชันนารี ในการเผยแผ่พระคริสตธรรม 

แก่พ่ีน้องชาวไทย จากน้ันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ประทานพระโอวาทแก่บรรดาผู้ที่มาเฝ้า  เมื่อจบพระ 

โอวาทแล้วบาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ประธานคณะ 

กรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าเฝ้ารับประทาน 

ของท่ีระลึกจากสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นพระรูป

พระนางมารีย์และกุมารเยซูเป็นที่ระลึกแก่โรงพยาบาล 

และประทานพระวโรกาสให้ฉายพระรูปร่วมกับคณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จลง

มายังชั้น 1 อาคารร้อยปีบารมีบุญ เพื่อทรงเยี่ยมเยียน 

ประทานพระพรและกำาลังใจแก่ผู้ป่วย จำานวน 40 ราย 

โดยผู้ป่วยที่ได้เข้าเฝ้าในครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยอาการค่อน

ข้างหนัก สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปประทานพระหัตถ์

ให้จับ ทั้งวางพระหัตถ์ประทานพระพร และกำาลังใจ 

ให้แก่ผู้ป่วย กับผู้ดูแลที่ร่วมเข้าเฝ้าอยู่ ณ ที่นั้นด้วย

สำาหรับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาล

คาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.

2441 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า 

อยู่หัว โดยบิชอปฌอง หลุยส์ เวย์ ประมุขมิสซังสยาม

ลำาดับท่ี 15 เป็นผู้ก่อต้ัง และมอบให้คณะภคินีเซนต์ปอล 

เดอ ชาร์ตร เป็นผู้ดูแล ต่อมาได้ขยายกิจการสถานฝึก

ผู้ช่วยพยาบาล ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อ 

พ.ศ. 2528 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลำาดับที่ 2 ทั้งนี้ 

ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระ

สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  (ได้รับการประกาศเป็น

นักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2557/ค.ศ. 2014 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร 

กรุงโรม) ได้เสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์แห่งนี้ 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527/ค.ศ. 1984

นอกจากน้ี โรงพยาบาลคาทอลิกในประเทศไทย

ยังมีโรงพยาบาลซานคามิลโล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่ง

เป็นกิจการแรกของคณะนักบวชคามิลเลียนในประเทศ 

ไทย ได้รับการอนุญาตและเปิดเป็นโรงพยาบาลอย่าง

เป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2496 โรงพยาบาลคามิลเลียน 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่ง

ที่ 2 ของคณะนักบวชคามิลเลียน เปิดดำาเนินการ 

ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2499 และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ. 

นครราชสีมา ซึ่งบาทหลวงมารีอุส เบรย์ มิชชันนารี

ชาวฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเฝ้าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวัง

ดุสิต 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 เวลา 17.00 น.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักร

คาทอลิก ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่าง

เป็นทางการตามคำากราบทูลเชิญของรัฐบาล และสภา

ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพร

สถาน พระราชวังดุสิต ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ในโอกาสเสด็จ

เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะทรง 

เป็นแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 

2562 จากนั้น ทรงพระดำาเนินไปยังห้องเฝ้า ทรงแลก

เปลี่ยนของขวัญ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้

ถวายชุดเครื่องเขียนเงินลงถมตะทองประดับอักษร 

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ชุดใหญ่ เหรียญที่ระลึกในโอกาส

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แผ่น

คำาจารึกของขวัญประดับ

พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และอักษรพระนามา- 

ภิไธย ส.ท. ทองคำาลงยาติดบนแท่นไม้มะค่า และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีถวายเทียนหอม สมเด็จ

พระสันตะปาปาถวายภาพวาดบนกระเบื้องสีโมเสก 

สร้างจากภาพต้นแบบการอวยพรของสมเด็จพระ

สันตะปาปา ณ ลานมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เหรียญ 

ที่ระลึกโอกาส 7 ปีการสมณภิเษกของสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปา และหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว และถวายเหรียญที่ระลึกในโอกาสการเสด็จเยือน

ประเทศไทยและญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่  

19-26 พฤศจิกายน 2562 แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

(อ่านต่อหน้า 10)
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ประกาศก
ในโลกปัจจุบัน

(อ่านต่อหน้า 17)

ข่าวสาร 8 ประการของพระสันตะปาปาฟรังซิส

มอบแก่ประเทศไทย

23 พฤศจิกายน 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

l พระสันตะปาปาทรงมอบความทรงจำาไม่รู้ลืมไว้ใน

ประเทศไทยระหว่าง 3 วันที่เสด็จเยือน และยังทรงมอบ

ข่าวสารสำาคัญสำาหรับโลกทั้งมวลเอาไว้ด้วย

l ระหว่างการพบปะครั้งแรกกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและ 

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พระองค์ 

ทรงแสดงความขอบใจในความพยายามของประเทศไทย

ในอันที่จะกำาจัดการท่องเที่ยวแบบเซ็กส์ทัวร์และโสเภณี

เด็ก ตรัสตอนหนึ่งว่า

  “พ่อคิดว่าในบรรดาสตรีและเด็กๆ เหล่านั้น 

ในยุคสมัยของเรา เฉพาะอย่างย่ิงบรรดาผู้ท่ีได้รับบาดแผล

ทางกายและใจ ถูกล่วงละเมิดและแสดงออกในทุกรูปแบบ

ของการถูกนำาไปแสวงหาผลประโยชน์ กักขังเยี่ยงทาส 

ใช้ความรุนแรงและล่วงละเมิดชีวิต พ่อขอแสดงความ

ชื่นชมต่อรัฐบาลไทยในความพยายามกำาจัดสิ่งชั่วร้ายนี้

ให้หมดไป”

l พระสันตะปาปาฟรังซิสยังได้ทรงมอบข่าวสารในรูปแบบ 

ของขวัญมอบแด่สมเด็จพระสังฆราชของพุทธศาสนา

ในประเทศไทย นั่นคือเอกสารเรื่องภราดรภาพของ

มนุษยชาติที่ลงนามในเมืองอาบู ดาบี ร่วมกับมหา

อิหม่าม แห่งอัล-อัซฮ์ซา ในวิถีทางนี้ พระสันตะปาปา

ทรงรวมเอาพุทธศาสนาเข้ามาในโครงการเสวนาร่วมกัน

ระหว่างศาสนาต่างๆ

l ณ โรงพยาบาลที่สำาคัญของคาทอลิกในประเทศไทย 

พระสันตะปาปาทรงขอให้แพทย์ พยาบาลอย่าพอใจ

เพียงแค่ได้ทำางานแต่ละวันเท่านั้น ตรัสตอนหนึ่งว่า

  “พวกท่านต้องพร้อมที่จะกอดรับทุกอย่างท่ี

แต่ละวันใหม่จะนำามาสู่ท่าน คือการต้อนรับและสวมกอด

ชีวิตมนุษย์ที่เข้ามายังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล มี

ความต้องการการปฏิบัติด้วยความเมตตาใส่ใจอันเกิด

จากความรักและเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน”

l ระหว่างพิธีมิสซาในการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้  

พระสันตะปาปาทรงเตือนชาวคาทอลิกถึงพันธกิจที่

ต้องมีต่อผู้คนชายขอบของสังคมเหมือนดังเขาเป็น

คนในครอบครัว ตรัสว่า  “ณ ที่นี่ พ่อคิดถึงเด็กๆ และ

สตรีที่เป็นเหยื่อของการค้าประเวณี และขบวนการค้า 

มนุษย์ ถูกทำาให้อับอายในแก่นแท้ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

พ่อคิดถึงเยาวชนท่ีตกเป็นทาสของยาเสพติดและหมด

หนทางจนทำาให้ท้อแท้และทำาลายความฝันในชีวิตของ

พวกเขา พ่อคิดถึงผู้อพยพ ถูกผลักไสออกจากบ้านเกิด

และครอบครัว และคนอื่นๆ อีกมากที่รู้สึกเหมือนว่า

พวกเขาถูกลืมไปแล้ว เด็กกำาพร้าที่ถูกทอดทิ้ง”

l พระสันตะปาปาทรงมอบเสนอคำาพูดให้กำาลังใจแก่

นักบวชชายหญิงที่ทำางานในประเทศไทย ประเทศที่

จำานวนคาทอลิกมีเพียง 0.6 เปอร์เซ็นต์ของประชากร 

ตรัสตอนหนึ่งว่า

 “พ่อขอลูก อย่าได้ตกอยู่ในการประจญล่อลวง

ในความคิดท่ีว่าพวกลูกมีจำานวนเล็กน้อย ตรงข้ามจงคิด

ว่าพวกลูกเป็นเครื่องมือชิ้นเล็กๆ ในพระหัตถ์ทรงงาน

สรรค์สร้างของพระเจ้า พระองค์จะทรงเขียนลงบนหน้า

กระดาษให้สวยงามด้วยปากกาชีวิตของพวกลูกเป็น

เรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในแผ่นดินนี้”

l พระองค์ทรงขอให้พระสังฆราชใกล้ชิดกับสัตบุรุษและ

ใส่ใจดูแลพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ตรัสตอนหนึ่ง

ว่า   “พ่ออยากจะให้ข้อสังเกตว่างานพันธกิจ แม้จะเป็น 
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บทอธิษฐานภาวนา

คุยกันเจ็ดวันหน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ตั้งท้องรอคอย
“จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมา

ในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย” (มัทธิว 24:44)

 หากถามบรรดาสตรีผู ้ที่กำาลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่ว่าเธอต้องการ 

หรือคาดหวังว่าลูกของเธอจะคลอดเร็วก่อนเวลากำาหนดหรือไม่ คำาตอบ 

ของทุกคนนั้นก็จะตอบว่า “ไม่” “ยังไม่ต้อง” “ยังไม่ใช่ตอนนี้” ตราบใดที่เธอ

เริ่มเจ็บท้อง ตราบใดที่นำ้าเดิน ตราบใดที่เธอเห็นนิ้วเท้าของลูก แต่แขนของลูก

ยังไม่โตเต็มที่  ขนตามีความพร้อมแต่ไม่ใช่เล็บยังไม่พร้อม  ไตพร้อมแล้วแต่

ปอดยังไม่พร้อม  แม้ว่าเธอจะมีความชื่นชมยินดีและตื่นเต้นสำาหรับชีวิตใหม่

ที่กำาลังจะลืมตาดูโลก แต่ทว่าการเจริญเติบโตนั้นยังไม่สมบูรณ์ เธอคงอยาก

ให้ลูกอยู่ในท้องไปก่อน จนถึงวันที่สมบูรณ์พร้อมมาถึง เป็นเสมือนเด็กน้อยที่ 

กำาลังค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ  เหมือนกับเมล็ดพืชที่เติบโต

ขึ้นในความมืดมิด

  บรรดาพ่อแม่ของเดก็อาจจะยงัไม่พร้อมทีจ่ะให้ลกูคลอดก่อนกำาหนด 

โดยเฉพาะอย่างยิง่หากนีเ่ป็นท้องแรกของพวกเขา  พวกเขาต้องการสิง่นีน้ัน่คอื 

ความพร้อม  พวกเขากลวัความไม่พร้อมและความพกิลพกิาร  พวกเขาวางแผน 

อย่างดีสำาหรบัการเตบิโตและความสมบรูณ์ของลกู  พวกเขาไม่สามารถจินตนาการ 

ได้ว่าเกดิอะไรขึน้  ในขณะเดยีวกนัพวกเขาอาจจะเตรียมตวัไม่พร้อมทีจ่ะต้อนรบั 

ลูกน้อยมาสู่โลกใบนี้ การเลี้ยงลูก การอุ้มลูก การให้นม การเปลี่ยนผ้าอ้อม 

หรือแม้กระทั่งการหัดร้องเพลงกล่อมเด็ก ความรู้ทางด้านการพัฒนาการและ

จิตวิทยาเด็กเล็ก พวกเขาจะต้องเป็นครูคนแรกที่สอนลูกน้อยให้เติบโตขึ้นและ

อยู่ร่วมกับสังคมที่ค่อยๆ ใหญ่ข้ึนๆ ได้  พวกเขาเป็นเสมือนผู้ที่นำาลูกน้อย 

ที่อยู่ในความมืดมิดให้พบกับแสงสว่างบนโลกใบนี้

  เราเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้านั้นเป็นวันที่มืดมน

ที่สุดของปี  แต่การเริ่มต้นความสว่างของพระคริสตเจ้าทำาให้เราไม่เพียงแค่

ให้พวกเราไม่กลัวความมืดมิด เพื่อจะได้แสวงหาพระเจ้าในความมืด เทศกาล

เตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพเราเรียกว่า “การตั้งท้องคอยรอ” ใช่ไม่ต้อง 

รอคอยเรื่อยๆ ปล่อยให้เราไม่รู้ว่ารออะไร แต่เป็นการรอคอยที่มีความหวัง และ

ทำาให้เรามองเห็นสิง่ท่ีเป็นไปในสิง่ท่ีกำาลงัจะมาถงึ ประสบการณ์การรอคอยทำาให้

เราตระหนักถึงสิ่งที่เราเห็นคุณค่า  การรอคอยสอนเราถึงวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

และใส่ใจครอบครวัและเพือ่นพีน้่อง ช่วยให้เราตระหนกัถงึความรกัของพระเจ้า 

ท่ามกลางเรา

 ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความไว้วางใจและความอดทนรอคอย

อย่างตั้งใจในการเสด็จมาบังเกิดของพระองค์ ขอให้เทศกาลแห่งรอคอยนี้ช่วย

ให้ลูกมีความหวังในความหวาดกลัว เห็นแสงสว่างในความมืดมิด มีก�าลังใจ

ในความท้อแท้ มีความสุขในความทุกข์ยากล�าบาก และพบพระหรรษทานของ

พระองค์ในความบาปผิดในชีวิตลูกได้ด้วยเทอญ อาแมน

เหมือนจะสุข
 ยุคที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง
 คนน่าจะมีความสุข
 ความสะดวกสบาย...ไม่ต้องพูดถึง
 ทุกอย่างเอื้อให้ได้หมด
 ไปไหนมาไหนก็มีรถราให้ใช้
 แม้จำานวนรถจะเพิ่มจนเกินจำานวนถนน
 แต่ก็ยังมีตัวแปรให้เลือกเดินทาง
 ขับรถไปเองหรือไม่ก็ขึ้นรถโดยสาร
 อยากเร็วอยากสะดวก
 ก็มีเครื่องบินให้ได้ดังใจ
 จะซื้อจะหาสิ่งของเครื่องใช้
 ก็ไม่ต้องลำาบากลำาบนไปถึงห้างร้าน
 แค่สั่ง “ออนไลน์” เตรียมเงินให้พร้อม
 สินค้าที่สั่งก็มาถึงหน้าประตูบ้าน
 แม้แต่อาหารการกินก็สะดวก
 ร้านดังร้านอร่อยไกลแค่ไหนไม่มีปัญหา
 แค่เลือกเมนูดูราคากะจำานวน
 สั่ง “ออนไลน์” เตรียมเงินให้พร้อม
 อาหารจรุงกลิ่นร้อนกำาลังดีก็บริการถึงหน้าบ้าน
 อยากพักผ่อนดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ไม่ยาก
 แค่เลือก “ออนไลน์” มีเงินให้พร้อม
 ทั้งหนังทั้งเพลงทั้งเกมก็มาพร้อม
 ถึงในจอภาพถึงในโทรศัพท์มือถือ
 การไปมาหาสู่ที่เคยล�าบากกับเวลาระยะทาง
 คิดถึงมีธุระปะปังอยากพูดอยากคุย

แค่ทัก “ออนไลน์” ถามทุกข์ถามสุขได้เดี๋ยวนั้น
 ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรค
 ได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งภาพสดๆ
 กระนั้นก็ดี...คนกลับมีความสุขน้อยลง
 คนยังต้องโหยหาความสุขทุกรูปแบบ
 นั่นเป็นการชี้บอกสัจธรรมชีวิตมนุษย์
 ความสะดวกสบายไม่ใช่ความสุข
 เพราะความสุขกับความสะดวกสบายเป็นคนละเรื่องกัน
 แม้จะมีพร้อมทุกอย่างก็ใช่จะเป็นสุข
 ทั้งนี้และทั้งนั้น
 เบื้องหลังความสะดวกสบายแต่อย่างมีราคาค่างวดต้องจ่าย
 ก็คงอย่างที่พูดกัน...ของฟรีไม่มีในโลก
 ขณะไล่ล่าความสะดวกสบาย
 ก็ต้องกระเสือกกระสนหาเงินอย่างต่อเนื่อง
 และนั่นคือความทุกข์แรก...จะได้มาอย่างไร

ได้เงินมาแล้วก็ยังต้องทุกข์
มีเงินมากก็ทุกข์เพราะกลัวจะหมด
มีเงินน้อยก็ทุกข์เพราะไม่พอสักที

 แม้จะปลอบใจ...ทุกข์เพื่อจะได้สุข
 ทว่าความสุขที่เริ่มจากความทุกข์ก็ยังไม่ใช่สุขแท้
 จนกว่าจะมาถึงอีกสัจธรรม
 ความสะดวกสบายช่วยเสริมช่วยเติมความสุข
 แต่จะมาแทนความสุขไม่ได้
 เพราะความสุขอยู่ในแก่นแห่งชีวิตคน
 แก่นแห่งชีวิตมนุษย์คือความเป็นพระฉายาพระผู้สร้าง
 “พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายา”
 พระองค์ทรงเป็นความรัก...พระฉายาคือความรัก
 เมื่อรักก็เหมือนพระ...ผู้ทรงความดีทรงความเต็มเปี่ยม
 เมื่อรักเมื่อมีรักในใจ...ก็มีความดีมีความเต็มเปี่ยม
 แต่ละคนจึงถูกสร้างไว้อย่างสูงส่ง
 สิ่งของเงินทองความสะดวกสบายมากมายก่ายกอง
 จึงไม่สามารถ “เป็นความสุข” สำาหรับคนได้ 
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สถิติของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น 
ณ วันที่ 31  ธันวาคม ค.ศ. 2019  (ส�านักงานสถิติของพระศาสนจักร)

ตารางที่ 1  โครงสร้างประชากรและพระศาสนจักร

      ประเทศไทย       ประเทศญี่ปุ่น

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)                              513,115                     377,829

จำานวนประชากร                                   65,522,000          126,786,000

 

                                                    ประเทศไทย            ประเทศญี่ปุ่น

ความหนาแน่นของประชากร  (ต่อตารางกิโลเมตร)             128                                   336

จำานวนคาทอลิก                                                389,000                            536,000

จำานวนคาทอลิก  (ต่อประชากร 100 คน)                        0.59                                 0.42

จำานวนสังฆมณฑล                                                    11                                   16

ชุมชนคริสตชน                                                      502                                  859

จำานวนศูนย์อภิบาลอื่นๆ                                            566                                  102

จำานวนคาทอลิกต่อศูนย์อภิบาล                                     365                                  558

ตารางที่ 2  บุคลากรที่รับผิดชอบในงานพระศาสนจักร  

     ประเทศไทย      ประเทศญี่ปุ่น

จำานวนบิชอป (30 กันยายน 2019)              16               29

พระสงฆ์สังฆมณฑล     523           511

พระสงฆ์คณะนักบวช                            312                      896    

จำานวนพระสงฆ์ทั้งหมด                          835                    

สังฆานุกรถาวร                                      -                         29

1,407   

นักบวชชาย                                                                                     123              

นักบวชหญิง                                                                                    1,461              

จำานวนองค์กรฆราวาส                                                                   57              

ฆราวาสแพร่ธรรม                                                                          221             

ครูคำาสอน                                                                                      1,901             

ตารางที่ 3  ตัวชี้วัดปริมาณงานอภิบาล      

     ประเทศไทย      ประเทศญี่ปุ่น

จำานวนคาทอลิกต่อพระสงฆ์                                                            

จำานวนคาทอลิกต่อผู้อภิบาล

จำานวนพระสงฆ์ต่อศูนย์อภิบาล

จำานวนพระสงฆ์ต่อผู้อภิบาล 100 คน                                                                                                                          

84   

446            381          

66   

0.78 1.46
18.4 17.7

ตารางที่ 4  กระแสเรียกพระสงฆ์                               

     ประเทศไทย      ประเทศญี่ปุ่น

บ้านเณรเล็ก                                                                                                                                           

บ้านเณรใหญ่                                                                            

บ้านเณรใหญ่ ต่อประชากร 100,000 คน                                                                      

บ้านเณรใหญ่ ต่อคาทอลิก 100,000 คน

บ้านเณรใหญ่ ต่อจำานวนพระสงฆ์ 100 คน                                                                   

306   

771           33         

80   

0.47 0.06
14.978.6

36.65 5.69

173              

4,976             

174              

5             

1,307             

ตารางที่ 5  ศูนย์การศึกษาที่ดำาเนินการโดยพระศาสนจักร

หรือคณะนักบวช

สถานศึกษา  

อนุบาลและประถมศึกษา

มัธยมต้น และมัธยมปลาย

อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย   

จำานวนนักเรียน/นักศึกษา 

อนุบาลและประถมศึกษา

มัธยมต้นและมัธยมปลาย     

อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                              

253   575

163 183
10 57

319,515              83,517       
147,034                            67,508     

22,149                                     53,310    

ตารางที่ 6  ศูนย์งานเมตตากิจที่ดำาเนินการโดยพระศาสนจักร

หรือคณะนักบวช 

โรงพยาบาล    

สถานพยาบาล 

สถานพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน

บ้านพักคนชราและผู้พิการ

บ้านเด็กกำาพร้า และสถานรับเลี้ยงเด็ก

ศูนย์ให้คำาปรึกษาปัญหาครอบครัว 

ศูนย์การศึกษาด้านสังคมและศูนย์อพยพ

ศูนย์อ่ืนๆ                                                                                                                                            
   

                                                                                                      

4   29

8 10

26           274   

3    

11                                   21  

ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น 

-  -

115           236   
7          

19                                33  

ติดต่อแผนกทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต์ 

สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ค่าบำารุงสมาชิก

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล 

บัญชีสะสมทรัพย์  
ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก 

เลขที่ 226-0-006040
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1810 

เมื่อท่าน

จะแสวงหาเรา

ท่านก็จะพบเรา 

เพราะท่าน

จะแสวงหาเรา

ด้วยสิ้นสุดใจ

(ยรม 29:13)

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์ 

สุขหรือทุกข์...ให้เราเป็นเพื่อนคุณ
ให้ค�าปรึกษา ฟรี

โทร. 08-8377-4455
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

“พระบิดาเจ้าข้า 
โปรดอภัยความผิด

แก่เขาเถิด
เพราะเขาไม่รู้ว่า
ก�าลังท�าอะไร” 
(ลูกา 23:34)
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มีความยินดีขอเชิญรวมฉลอง 79 ป วีรกรรมแหงความเชื่อของ

ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี สองคอน ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 วันกอนวันฉลอง วันศุกรที่ 13 ธันวาคม 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)
      คุณพอยอหน สุรชาติ มุลสุทธิ เปนประธาน
    - ถวายชอดอกไมแดแมพระ

 วันฉลอง วันเสารที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2019
  09.45 น.  ตัดริบบิ้นปลอยลูกโปง (บริเวณหนาสักการสถานฯ) 
  10.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย 
     พระอัครสังฆราช หลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร เปนประธาน
    - แหพระธาตุบุญราศีฯ (จากสักการสถานฯ สูสุสานศักดิ์สิทธิ์ิ์)
  15.00 น.  มิสซาที่สุสานศักดิ์สิทธิ์

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

Thare-Nongseng Archdiocese

1940-2019

79 ป วีรกรรมแหงความเช่ือ
79 ป วีรกรรมแหงความเช่ือ
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เปาโล เหลี่ยนฝา 
แซกวย
พักผอนในพระเจา 
13 ธันวาคม ค.ศ.2000
ครบ 19 ป

เปาโล เหลี่ยนฝา 
แซกวย
พักผอนในพระเจา 
13 ธันวาคม ค.ศ.2000
ครบ 19 ป

“จงอยารักกันแตปาก เพียงดวยคำพูดเทานั้นแตเราจงรักกันดวยการกระทำ” (1 ยน 3:18)
จากแม และลูกๆ ครอบครัว ‘ประมวลพรอม’

“จงอยารักกันแตปาก เพียงดวยคำพูดเทานั้นแตเราจงรักกันดวยการกระทำ” (1 ยน 3:18)
จากแม และลูกๆ ครอบครัว ‘ประมวลพรอม’

เทเรซา จินตนา 
โสภิณพรรักษา 

(ประมวลพรอม)
ชาตะ 10 มกราคม 

ค.ศ. 1953
พักผอนในพระเจา 

28 เมษายน ค.ศ. 2000
ครบ 19 ป

เทเรซา จินตนา 
โสภิณพรรักษา 

(ประมวลพรอม)
ชาตะ 10 มกราคม 

ค.ศ. 1953
พักผอนในพระเจา 

28 เมษายน ค.ศ. 2000
ครบ 19 ป

หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์

บุ ค ค ล ใ ด 
มี จิ ต ใ จ 
บ ริ สุ ท ธิ์

เ  ข  า  จ ะ 
ไ  ด ้  เ  ห็  น
พ ร ะ เ จ้ า

( ม ธ 5 : 7 )

จ ง อ ย่ า ต อ บ โ ต ้

ค น ชั่ ว
(มธ  5:39)

 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"

ทานเป็นของ
พระเยซูคริสตเจาแลว  

เพราะ
พระองคทรงเรียก  

(รม 1:6)

เพื่อทดแทนความรัก...ผ่อนคลายความคิดถึง...
และเพ่ืออุทิศแด่ผู้จากไป ให้ท่านที่เรารักได้รู้ว่า 

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

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

ฟรังซิสเซเวียร  สถิตพงษ  ผิวเกลี้ยง
ชาตะ  18 มิถุนายน  ค.ศ.  1959

ผักผอนในพระเจา  
12  ธันวาคม ค.ศ.  2017

ครบ 2 ป แหงการจากไป

เติมความอรอยสำหรับทุกกิจกรรม
ดวย Snack Box จาก พรมารีย 

ง่ายๆ เพียงโทรสั่ง Snack Box
ที่มีใหคุณเลือกหลากหลายเซ็ต

เราพรอมจัดส่งความอร่อย
ถึงงานคุณอย่างรวดเร็ว

รองรับทุกกิจกรรม
 ทุกงานสังสรรค

ปารตี้และอื่นๆ

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

02 291 3750-4

ทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญทัวรแสวงบุญ

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

27-29 พ.ย. ฮานอย - ซาปา – ฟานซีปน
21-25 ธ.ค.  ลาวาง - ถ้ำฟองญา - แหดาวคริสตมาส
14-21 มี.ค.  จอรแดน-เพทรา-แผนดินศักดิ์สิทธิ์
15-25 เม.ย. โปแลนด-ลิทัวเนีย-เวียนนา
22-31 พ.ค. ลูรด-ปารีส-โคโลญจ-อัมสเตอรดัม
   (แมพระประจักษ 5 แหง)

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
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(อ่านต่อหน้า 11)
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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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จารึกในหัวใจ (ต่อจากหน้า 4)

พระบรมราชินี โอกาสนี้ ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ 

และมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นพระประมุข 

แห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักรคาทอลิก ลำาดับ

ที่ 266 ทรงดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 

และทรงเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 2 ที่เสด็จ

เยือนราชอาณาจักรไทย โดยในครั้งนี้เป็นวาระ 350 ปี

ของการสถาปนามิสซังสยาม อันเป็นการเริ่มต้นอย่าง

มั่นคงของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ทั้งยัง 

เป็นโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศ 

ไทยและนครรัฐวาติกันดำาเนินมาครบ 50 ปี และเพื่อ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อีกด้วย

การแลกเปล่ียนการเยือนในระดับประมุขของ

ประเทศระหว่างไทยและวาติกัน เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ

พระราชดำาเนินไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ 

ที่ 13 

เมื่อพุทธศักราช 2440 พระบาทสมเด็จพระ 

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี 

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำาเนินไป

เฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 เมื่อพุทธศักราช 

2477 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเฝ้าสมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 เมื่อพุทธศักราช 2503  

ต่อมา ในพุทธศักราช 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ขณะดำารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา 

ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำาเนิน

แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทรงรับสมเด็จพระสัน- 

ตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ในโอกาสเสด็จเยือน

ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และได้เสด็จพระราชดำาเนิน

ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นั้น ในโอกาส 

เสด็จพระราชดำาเนินเยือนประเทศอิตาลี เม่ือพุทธศักราช 

2528

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน ได้

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ 

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 มีสมณโองการ 

Instans illa ลงวันที่ 25 เมษายน 2512 สถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูต 

ระหว่างนครรัฐวาติกันกับราชอาณาจักรไทย และก่อตั้ง 

สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย  

หลังจากนั้น ในวันที่ 28 เมษายนปีเดียวกันนายจิตติ 

สุจริตกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

และอาร์ชบิชอปยัง ยาโดต์ ผู้แทนพระสันตะปาปา 

ในขณะนั้น ทำาพิธีแลกเปลี่ยนหนังสือเพื่อสถาปนาความ 

สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนครรัฐ 

วาติกันในระดับเอกอัครราชทูต นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เมื่อได้เวลาอันสมควร สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราช 

ดำาเนินมาทรงส่งสมเด็จพระสันตะปาปายังรถยนต์พระ

ประเทียบเพื่อเสด็จต่อไปยังสนามศุภชลาศัย สนามกีฬา

แห่งชาติ

คริสตชนกว่า 6 หมื่น ร่วมใจในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปาที่สนามศุภชลาศัย

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์

พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้แทนพระองค์

ของพระคริสตเจ้าบนโลกนี้ เสด็จเยี่ยมเยือนประเทศไทย 

คาทอลิกจากกลุ่มชุมชนวัดคาทอลิกท่ัวประเทศและ 

พี่น้องคริสตชนจากประเทศต่างๆ เดินทางมาร่วมจิตใจ

กันในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย อันเป็น

พระกรณียกิจสำาคัญประการหนึ่งของการเสด็จเยือน

ประเทศไทยในครั้งนี้ มีคาทอลิกทั้งในและต่างประเทศ

ร่วมพิธีกว่า 6 หมื่นคน พระคาร์ดินัล 11 องค์ อาร์ช-

บิชอป 13 องค์ บิชอป 47 องค์

ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 

ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ บรรดาคริสต-

ศาสนิกชนคาทอลิกจากทุกสังฆมณฑลทั่วประเทศ รวม

ถึงคริสตชนต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา 

ฯลฯ จำานวนรวมกันประมาณ 13,000 คน เดินทางมุ่ง 

สู่สนามกีฬาเพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา 
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1หน้าพิเศษปีที่ 43 ฉบับที่ 50 ประจำาวันที่ 8-14 ธันวาคม 2019สาสน์ของพระคาร์ ดิ นัล ฟรัง ซิส เซ เว ี ย ร์ เกรียง ศักดิ์  โก วิทวาณิช

	 พี่น้องคริสตชนคาทอลิกชาวไทยที่รัก วันสมโภชพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลของทุกปีเป็นวันกระแสเรียก ในปีนี้ 

พ่อขอเชิญชวนพ่ีน้องร่วมกันไตร่ตรองถึง พระธรรมล้ำ�ลึกแห่งกระแสเรียก คำาว่า “กระแสเรียก” เราสามารถเข้าใจได้ 

ในความหมายกว้างๆ ว่าเป็นการเรียกจากพระเจ้า รวมถึงการเรียกให้มีชีวิต การเรียกให้มีมิตรภาพกับพระองค์ การเรียกสู่ความศกัด์ิสิทธ์ิ 

ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์เพราะทำาให้ท้ังชีวิตของเราน้ันมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าผู้ทรงรักเรา ทำาให้เราตระหนักว่าไม่มีอะไรท่ีเป็นผลมาจากโอกาสอย่างเดียวล้วนๆ 

แต่ทุกอย่างในชีวิตของเราสามารถเป็นแนวทางการตอบสนองต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทรงมีแผนการอันน่ามหัศจรรย์สำาหรับเรา (เทียบ Christus 

Vivit ข้อ 248) ทรงเรียกเราแต่ละคนตามกระแสเรียกเฉพาะของตนเองเพ่ือเป็นหนทางนำาไปสู่ความศักด์ิสิทธ์ิในชีวิตคริสตชน ในการเรียกน้ีพระองค์ 

ทรงเชื้อเชิญให้มนุษย์มีเสรีภาพในการตอบรับพันธกิจท่ีจะทรงมอบให้ บรรดาสามเณรท่ีกำาลังเตรียมตัวเพื่อทำาหน้าที่ศาสนบริกรจะได้รับการอบรม 

อยู่เสมอว่า ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด เนื่องจากผ่านทางความสัมพันธ์นี้เองที่ทำาให้เขาค้นพบอัตลักษณ์ในฐานะ 

ของการเป็น “บุตรสุดที่รักของพระบิดา” (มก 1 : 11) ซึ่งจะปรากฎออกมาอย่างเด่นชัด และจากอัตลักษณ์ที่ทุกคนมีร่วมกันนี้จะนำาพวกเขาไป 

ยังพันธกิจที่จะกระทำาต่อไปในชีวิตของพวกเขา พันธกิจของคริสตชนจึงมีจุดเริ่มต้นมาจากการเรียกของพระเจ้าพร้อมทั้งการตอบรับอย่างอิสระ 

ของผูท้ีถ่กูเรยีก และเมือ่พระเจา้ทรงเรยีกใครกต็ามใหเ้ข้าสูค่วามสมัพันธก์บัพระองค ์กท็รงมแีผนการเฉพาะทีจ่ะสง่เขาเหลา่นัน้ออกไปในเวลาเดยีวกนั 

ก�รเดินท�งและก�รค้นพบกระแสเรียก

 เรือ่งราวกระแสเรยีกของซามแูอล (เทยีบ 1 ซมอ 3:1-21) เริม่ตน้จากการฟงัและรบัรูถ้งึความคดิรเิริม่ของพระเจา้ เป็น ประสบการณ์ส่วนตัว 

เป็นการค่อยๆ เข้าใจมากขึ้น เป็นการติดตามด้วยความอดทนและเคารพต่อพระธรรมล้ำาลึกที่ค่อยๆ เผยแสดงออกมา เป็นพันธกิจต่อชุมชน 

ซามูแอลมิได้ถูกบังคับให้ต้องรับเป็นชะตาชีวิตของตน แต่เป็นการเสนอของความรัก เป็นการส่งธรรมทูตออกไปในเรื่องราวแห่งความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกันทุกวัน (ความเชื่อและการไตร่ตรองกระแสเรียก : เอกสารขั้นตอนสุดท้ายของการประชุมสมัชชาซีน็อดเกี่ยวกับเยาวชน ข้อ 77) 

ในการพบกับกระแสเรียกนั้น สิ่งต่างๆ จะไม่มีความชัดเจนขึ้นโดยทันที เพราะว่า “ความเชื่อจะเห็นเท่าที่ชีวิตเริ่มเดินทาง เท่าที่บุคคลนั้นเลือกที่จะ

เข้าไปในบริบทที่พระวาจาของพระเจ้าทรงเปิดหนทางให้” (Lumen Fidei ข้อ 9) กระแสเรียกจึงเป็นทั้งพระหรรษทานจากพระเจ้าและเสรีภาพของ

มนุษย์ในการตอบรับการเรียกของพระองค์ เนื่องจากพระเจ้าทรงเรียกเราให้เข้ามาเป็นเพื่อนหรือมิตรสหายและไม่ใช่เป็นผู้รับใช้ (เทียบ ยน 15:13) 

การเลือกในส่วนของมนุษย์ “จึงเป็นการร่วมมือกับแผนการทางประวัติศาสตร์ของพระเจ้าที่ค่อยๆ เผยออกมา และในอีกมุมมองหนึ่ง วิถีทางแห่ง

การไถ่กู้เป็นพระธรรมล้ำาลึกที่อยู่เหนือเราอย่างไร้ขอบเขต ดังนั้นมีแต่การฟังพระเจ้าเท่านั้นท่ีเราจะทราบว่า พระเจ้าทรงต้องการให้เราเล่นบทอะไร 

เมื่อเข้าใจภายใต้แสงสว่างนี้ กระแสเรียกจึงเป็นของขวัญที่แท้จริงแห่งพระหรรษทาน และพันธสัญญาซึ่งเป็นความลับที่สวยงามที่สุดและมีค่ามากที่

สุดแห่งเสรีภาพของเรา” (ความเช่ือและการไตร่ตรองกระแสเรียก ข้อ 78) จึงกล่าวได้ว่า กระแสเรียกน้ันมีจุดเร่ิมต้นในความสัมพันธ์อันเป็นหน่ึงเดียว 

ส า ส น์ อ ภิ บ า ล ก ร ะ แ ส เ รี ย ก

โ อ ก า ส วั น ก ร ะ แ ส เ รี ย ก  ปี ค . ศ .  2 0 1 9
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2หน้าพิเศษ ปีที่ 43 ฉบับที่ 50 ประจำาวันที่ 8-14 ธันวาคม 2019 สาสน์ของพระคาร์ ดิ นั ล ฟรัง ซิส เซ เว ี ย ร์ เกรียง ศักดิ์  โก วิทวาณิช

ในพระตรีเอกภาพ ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและมีอิสรภาพ จากความสัมพันธ์นี้เองคริสตชนทุกคนจะตระหนักรู้ และได้รับเชิญให้ตอบรับอัตลักษณ์ 

ในฐานะบุตรสุดท่ีรักของพระบิดา พร้อมกันนั้นก็ได้รับมอบหมายพันธกิจเฉพาะของแต่ละคน เช่น สำาหรับผู้ที่จะทำาหน้าที่ศาสนบริกรในอนาคต 

คือ บรรดาสามเณร พวกเขาได้รับการเรียกเพ่ือดำาเนินชีวิตและตอบสนองต่อการเรียกเป็น “คู่ชีวิตของพระศาสนจักร” โดยมอบชีวิตท้ังครบเพ่ือความรัก 

พระศาสนจักรผู้เป็นเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า และบรรดาสมาชิกอันได้แก่ประชากรของพระองค์ ผ่านทางความสัมพันธ์การเป็นคู่ชีวิตของ 

พระศาสนจักรนี้เอง เป็นที่มาของพันธกิจในชีวิตสงฆ์ อันได้แก่ การเป็นบิดาฝ่ายจิต แพทย์ฝ่ายวิญญาณ การเป็นผู้นำาและนายชุมพาบาล

กระแสเรียกและพันธกิจของพระศ�สนจักร 

 ในสมณลิขิตเตือนใจหลังการประชุมสมัชชา “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์”Christus Vivit (CV) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส 

ทรงเตือนใจบรรดาเยาวชนว่า พวกเขาไม่เป็นแต่เพียงอนาคตของโลกและพระศาสนจักรเท่านั้น พวกเขานั้นเป็นปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้นเป็นอยู่ในขณะนี้ 

เพราะบรรดาเยาวชนกำาลังเสริมสร้างโลกใบนี้อยู่ เยาวชนไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไป พวกเขาอยู่ในช่วงเวลาของชีวิตเม่ือพวกเขาเริ่มรับภาระ 

หน้าที่จำานวนหนึ่งที่ร่วมแบ่งปันกับบรรดาผู้ใหญ่ ในการเจริญเติบโตของครอบครัว สังคม และพระศาสนจักร “กระแสเรียกของพวกลูกเป็นแรง 

บันดาลใจให้ลูกนำาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัวของลูกออกมาใช้ เพ่ือถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืน ซ่ึงไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองของการ 

กระทำาภารกิจท่ัวไป แต่เป็นการกระทำาอย่างมีความหมายสำาคัญและอย่างมีทิศทาง” (CV 257) พระสันตะปาปาทรงขอให้บรรดาเยาวชนคิดถึง 

เป้าหมายสำาคัญในชีวิตของพวกเขาอย่างจริงจัง โดยยกคำาเตือนของนักบุญอัลเบร์โต เฮอร์ทาโด ที่กล่าวกับเยาวชนว่า “ถ้าหากนายท้ายเรือของเรือ 

ลำาใดประมาท เขาก็จะถูกไล่ออกทันที เพราะไม่มีความรับผิดชอบต่อภารกิจอันสำาคัญของเขาอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับชีวิตของเรา เราได้ตระ 

หนักเป็นอย่างดีถึงหนทางท่ีเรากำาลังจะปฏิบัติหรือไม่? อะไรคือแนวทางในชีวิตของเรา ถ้าหากเป็นส่ิงสำาคัญท่ีต้องใช้ความคิดในเร่ืองน้ีให้มากข้ึนอีก  

พ่อจะขอให้ลูกแต่ละคนได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างจริงจังท่ีสุด เพราะการทำาสิ่งที่ถูกต้องก็เท่ากับการประสบผลสำาเร็จ และการกระทำาผิดก็ง่ายที่ 

จะเกิดความล้มเหลว” ในพระสมณลิขิตเตือนใจได้กล่าวถึง “การอยู่ท่ีนั่นเพื่อผู้อื่น” สำาหรับบรรดาเยาวชนท่ีจะต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบอย่าง 

น้อย 2 อย่าง ได้แก่ การสร้างครอบครัวใหม่และการทำางาน ซ่ึงท้ังสองประเด็นน้ีอยู่ในความต่ืนเต้นและความกังวลห่วงใยของบรรดาเยาวชนส่วนใหญ่  

ซ่ึงพระศาสนจักรและบรรดาผู้ใหญ่ควรเปิดใจรับฟังพวกเขามากขึ้น

 ขณะที่ผู้ใหญ่มักถูกประจญให้มองเห็นแต่ปัญหาและความล้มเหลวของเยาวชนในยุคปัจจุบัน ซึ่งผลลัพธ์ของการมีทัศคติด้านนี้มากจน 

เกินไปมักทำาใหเ้กดิระยะหา่งกันมากขึน้ ความใกลช้ดินอ้ยลง การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนันอ้ยลง (เทยีบ CV 64-66) พระศาสนจกัรตระหนกัถงึพลัง 

อันย่ิงใหญ่ของเยาวชนในการเปล่ียนแปลงสังคมให้ดีข้ึน ในงานจิตอาสาต่างๆ ท่ีพวกเขาร่วมกันทำาเพ่ือความดีของส่วนร่วมอย่างบังเกิดผลเป็น 

อันมาก “กระแสเรียกในความหมายท่ีแคบสำาหรับการเรียกให้มาเป็นธรรมทูตเพ่ือให้บริการรับใช้ผู้อ่ืน พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีส่วนร่วมแบ่งปันในงาน 

การสร้างของพระองค์ และมีส่วนร่วมสนับสนุนในประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้พระพรท่ีเราแต่ละคนได้รับ” (CV 253) พระสันตะปาปาฟรังซิส  

ยังทรงย้ำาเตือนต่อไปถึงกระแสเรียกแบบธรรมทูตน้ีต้องทำาด้วยการรับใช้เป็นเหมือนกับเคร่ืองถวายบูชา “พ่อขอกล่าวย้ำา ณ ตรงน้ีอีกว่า พันธกิจของ 

ข้าพเจ้าในท่ามกลางประชากร มิใช่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า มิใช่เครื่องประดับท่ีข้าพเจ้าจะถอดออกได้ และมิใช่เป็นภาคผนวก 

หรือช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต พันธกิจเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่สามารถดึงออกจากชีวิตของข้าพเจ้าได้ หากข้าพเจ้าไม่ต้องการทำาลายตนเอง ข้าพเจ้า 

เป็นพันธกิจของแผ่นดินนี้ และเพื่อสิ่งนี้ข้าพเจ้าจึงอยู่ที่นี่ในโลกนี้” (Evangelii Gaudium ข้อ 273)

กระแสเรียกและอ�ชีพ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสถึงความสำาคัญที่เยาวชนต้องทำางาน ไม่ใช่คอยพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนซึ่งเป็นส่ิงที่ 

ไม่ดี “การทำางานคือส่วนท่ีจำาเป็น คือความหมายส่วนหน่ึงของชีวิตบนโลกน้ี และเป็นหนทางการบรรลุนิติภาวะ การพัฒนา

มนุษย์และการเจริญเติบโตของบุคคล ในความหมายนี้การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนยากจน จึงเป็นเพียงการ 

แก้ไขปัญหาชั่วคราว เมื่อมีความจำาเป็นเร่งด่วน” (Laudato Si’ ข้อ 128) การทำางานสำาหรับเยาวชนจึงไม่ใช่เพียงแค่เพื่อหาเงินอย่างเดียวแต่เป็น 

การแสดงออกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นแนวทางการพัฒนา และการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่องที่จะเจริญเติบโตใน 

ความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์ เป็นเกราะป้องกันแนวโน้มที่มีต่อปัจเจกนิยมและความสุขส่วนตัว ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะถวาย 

เกียรตแิดพ่ระเจา้ดว้ยการพฒันาศกัยภาพของคนๆ หนึง่ (เทยีบ CV 271) การทำางานยังเปน็ชอ่งทางของการวินจิฉยักระแสเรยีกของบรรดาเยาวชน

อีกด้วย แม้จะมีความยากลำาบากในการมีโอกาสตัดสินใจหรือเลือกประเภทของงานไม่มากนัก “พ่อขอให้ลูกอย่ายอมแพ้กับความฝันของลูก ขออย่าปิดก้ัน 

ไมร่บัฟงัเสยีงเรยีก และอยา่ยอมจำานนต่อความพา่ยแพ ้พยายามหาหนทาง....ในการดำาเนนิชีวติในหนทางทีล่กูไดแ้ยกแยะไตรต่รองวา่เปน็เสยีงเรยีกท่ี 

แท้จรงิของลกู (เทยีบ CV 272) และทรงขอให้นำาเอาความสามารถทีดี่ทีส่ดุของตนเองออกมาใช้สำาหรบัความเสียสละ ความมีน้ำาใจและทุม่เทใหก้บังาน 

โดยตระหนักว่าไม่ได้ทำาสิ่งต่างๆ เพียงเพื่อได้ทำาสิ่งเหล่านั้นเท่านั้น แต่เราได้ทำามันอย่างมีความหมาย เป็นการตอบสนองต่อการเรียก ที่สะท้อนให้

เห็นถึงความลึกซึ้งของการเป็นผู้ที่ได้ให้บางสิ่งบางอย่างแก่ผู้อื่น นั่นคือสิ่งที่ทำาให้อาชีพเหล่านี้นำาความหมายของการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง 

(เทียบ CV 273) การทำางานจึงเป็นโอกาสของบุคคลที่จะรับรู้และให้ความสำาคัญต่อพระพรที่แต่ละคนได้รับมา โดยผ่านทางการทำางานมนุษย์จึงมี 
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สว่นรว่มอยา่งแขง็ขนัในพระธรรมล้ำาลกึแหง่พระตรเีอกภาพในการสรา้ง การไถกู่ ้และการท่ีใหก้า้วหนา้ในชวีติทีศ่กัดสิทิธิต์ามกระแสเรียกของแตล่ะคน

กระแสเรียกและชีวิตครอบครัว

 ครอบครัวยังคงเป็นจุดเร่ิมต้นความสัมพันธ์สำาคัญของบรรดาเยาวชน เด็กๆ มีความสุขยินดีกับความรักและการดูแลจากบิดามารดาของ 

พวกเขา พวกเขาให้ความสำาคัญกับสายสัมพันธ์ในครอบครัว และพวกเขาหวังว่าจะประสบความสำาเร็จในการก่อร่างสร้างครอบครัวเม่ือถึงเวลาของ 

พวกเขา ท่ามกลางความล้มเหลวของการสร้างชีวิตครอบครัว การอย่าร้าง การแยกกันอยู่ที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้ความยากลำาบากที่บรรดาเยาวชน 

ประสบพบเห็นในชีวิตครอบครัวของพวกเขา พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยืนยันถึงความคุ้มค่าของการลงทุนลงแรงของการสร้างชีวิตครอบครัว  

“ลูกจะพบแรงจูงใจที่ดีที่สุดในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประสบการณ์และการแบ่งปัน อย่าปล่อยให้ลูกเองถูกปล้นความ

รักอันยิ่งใหญ่ อย่างปล่อยให้ตัวลูกเองหลงทางออกไปโดยมีผู้เสนอชีวิตปัจเจกนิยมอันแสนโหดร้ายรุ่นแรง ว่าในท้ายที่สุดจะนำาไปสู่การแยกตนเอง

ออกจากลุ่ม และความเหงาโดดเดี่ยวอันเลวร้ายที่สุด (เทียบ CV 263)  “พระคริสตเจ้าทรงทราบว่าชีวิตคู่นั้นไม่สมบูรณ์พร้อม และพวกเขาจำาเป็น

ต้องเอาชนะความอ่อนแอและการขาดความเสมอต้นเสมอปลายเพื่อให้ความรักของพวกเขาเพิ่มพูนขึ้นและยืนนาน ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมอบพระ

หรรษทานให้แก่คู่สมรส ซึ่งเป็นแสงสว่างได้โดยพลัน และความแข็งแกร่งทำาให้พวกเขาสามารถบรรลุถึงอุดมคติในชีวิตการแต่งงานของพวกเขาจะ 

ได้เป็นไปตามแผนการณ์ของพระเจ้า” (CV 266) ครอบครัวจึงได้รับเรียกให้เป็นประจักษ์พยานต่อพระวรสารโดยอาศัยความรักซ่ึงกันและกัน อาศัย 

การให้กำาเนิดบุตรและให้การศึกษาอบรมแก่พวกเขาอย่างดี สำาหรับผู้ที่ไม่ได้รับการเรียกให้มีชีวิตแต่งงานหรือชีวิตนักบวชด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

พระศาสนจักรตระหนักดีว่า สภาพชีวิตดังกล่าวหากดำาเนินชีวิตในเจตนารมณ์แห่งความเชื่อและพระพรพิเศษ ก็สามารถเป็นถนนสายหนึ่งซึ่ง 

พระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปจะเกิดขึ้น และบุคคลนั้นจะก้าวหน้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของทุกกระแสเรียกของคริสตชน

กระแสเรียกและชีวิตผู้รับเจิมถว�ย

 พระพรแห่งชีวิตผู้ถวายตัวแบบนักบวช ทั้งชีวิตแบบนักพรตและชีวิตที่อุทิศตนเพื่อการแพร่ธรรมซึ่งพระจิตเรียกร้องในพระศาสนจักรมี 

คุณค่าในเชิงแพร่ธรรมเป็นพิเศษ ตราบใดที่เป็นประจักษ์พยานอันน่ายินดีแห่งความรักที่ให้เปล่า เมื่อคณะนักบวชและคณะพระพรพิเศษใหม่ๆ  

ดำาเนินชีวิตฉันท์พี่น้องอย่างแท้จริง พวกเขาก็เป็นโรงเรียนแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นศูนย์กลางแห่งการสวดภาวนาและการฝึกจิตพิศเพ่ง เป็น

ประจักษ์พยานแห่งการเสวนาข้ามวัฒนธรรมและวัยที่ต่างกัน เป็นเวทีแห่งการแพร่ธรรมและความรักเมตตา พันธกิจของชีวิตผู้ถวายตัวทั้งชายและ

หญิงที่ให้การดูแลผู้ต่ำาต้อยที่สุดซึ่งอยู่ชายขอบสังคม แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงการอุทิศตนของพระศาสนจักรที่มองอย่างกว้างไกล.....โลก

ไม่อาจอยู่ได้หากปราศจากซึ่งพระพรแห่งกระแสเรียกซึ่งเป็นทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของเรา (ความเชื่อและการไตร่ตรองกระแสเรียก ข้อ 88)

กระแสเรียกและพันธกิจของผู้ที่ได้รับศีลบวช

 แม้ว่าจะมีข่าวคราวของเหตุการณ์ที่บั่นทอนความไว้วางใจ และความเชื่อถือในตัวของศาสนบริกรบางท่านปรากฎในเห็นในพระศาสน 

จกัร ถ้าหากเป็นความจริงว่าท่านเหล่าน้ันไม่ได้เป็นประจักษ์พยานท่ีดี น่ันไม่ได้หมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหยุดเรียก ในทางตรงกันข้ามพระองค์ 

ทรงเรียกเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นสองเท่า เพราะพระองค์ไม่ทรงเคยหยุดที่จะอุปถัมภ์เอาใจใส่พระศาสนจักรอันเป็นที่รักของพระองค์ “พระเจ้าไม่ทรง 

ละเลยในพระสัญญาของพระองค์ที่จะทรงจัดเตรียมผู้อภิบาลให้แก่พระศาสนจักร เพราะหากปราศจากพวกเขาแล้ว พระศาสนจักรจะไม่สามารถมี 

ชีวิตและปฏิบัติพันธกิจได้” (CV 275) พระศาสนจักรจึงใส่ใจเป็นพิเศษต่อกระแสเรียกการเป็นสมณะหรือผู้ได้รับศีลบวชเสมอ โดยตระหนักดีว่า 

ศีลบวชเป็นปัจจัยสำาคัญแห่งอนาคตของพระศาสนจักรและเป็นความจำาเป็นสำาหรับชีวิตคริสตชน ความห่วงใยของพระศาสนจักรหลายแห่งท่ีจำานวน 

ผู้สมัครหรือสามเณรลดน้อยลงทำาให้ต้องมีการไตร่ตรองกันใหม่เกี่ยวกับกระแสเรียกเป็นศาสนบริกรฐานะสมณะและการอภิบาลกระแสเรียก เพื่อใ

ห้ทุกคนแลเห็นความน่าท่ึงแห่งองค์พระเยซูและการเรียกของพระองค์ให้เป็นนายชุมพาบาลแห่งฝูงแกะของพระองค์ เช่นเดียวกันกระแสเรียกเป็น 

สังฆานุกรถาวร (permanent deacons) ยังเรียกร้องให้ต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมากด้วย เพราะศักยภาพแห่งทรัพยากรบุคคลนี้ยังจะต้องมีการนำา 

ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (เทียบ ความเชื่อและการไตร่ตรองกระแสเรียก ข้อ 89)

พันธกิจในก�รอภิบ�ลกระแสเรียก

 ในยุคท่ีเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน ความเครียดและความรวดเร็วเร่งรีบของโลกท่ีถาโถมส่งผลให้เรามีส่ิงกระตุ้นอย่างต่อเน่ื

องท่ีทำาให้ไม่มีพ้ืนท่ีสำาหรับความเงียบภายในจิตใจ ท่ีทำาให้เราสามารถรับรู้ถึงการจ้องมองของพระเยซูเจ้าและได้ยินเสียงเรียกของพระองค์ สมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสทรงท้าทายบรรดาเยาวชนท้ังหลายในการไตร่ตรองกระแสเรียกของตนเอง มิให้พวกเขาเมินเฉยต่อความเป็นไปได้ที่จะอุทิศ 

ตนเองท้ังครบเพื่อพระเจ้า ในชีวิตการเป็นศาสนบริกรศีลบวช ชีวิตการเป็นผู้รับเจิมถวาย หรือการอุทิศตนเองในรูปแบบอื่นๆ “พระเยซูเจ้ากำาลัง 

ทรงพระดำาเนนิอยูท่า่มกลางเรา เหมอืนทีท่รงกระทำาในกาลลิ ีพระองคท์รงเดนิผา่นถนนของเราและพระองคท์รงหยดุนิง่และทรงมองเขา้ไปในดวงตา 

ของเรา การเรียกของพระองค์นั้นน่าถึงดูดและน่าสนใจ” (CV 276)  สำาหรับผู้ใหญ่ บิดามารดาและผู้ปกครอง พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตรัส 
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ถึงความจำาเป็นต้องเป็นผู้รับฟังบรรดาเยาวชนให้มากขึ้น “ทุกคนที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ปกครอง ผู้อภิบาล หรือผู้นำาเยาวชนต้องมีสายตากว้างไกลเพื่อ 

คอยชื่นชมเปลวไฟเล็กๆ ที่ยังคงเผาไหม้ต่อไป ต้นอ้อที่ช้ำาแล้วแต่ไม่หัก (เทียบ อสย 42:3) ความสามารถในการมองเห็นถึงศักยภาพขณะที่คน 

ส่วนใหญ่มองเห็นแต่ภยันตรายเท่าน้ัน คือวิธีการท่ีพระเจ้าพระบิดาทรงมองส่ิงต่างๆ พระองค์ทรงรู้วิธีทนุถนอมและบำารุงเล้ียงเมล็ดพันธุ์แห่งความ

ดีงามท่ีถูกหว่านลงในหัวใจของบรรดาเยาวชนแต่ละคนท่ีควรจะถูกมองว่าเป็น “ผืนดินอันศักด์ิสิทธ์ิ” ของผู้ได้รับมอบเมล็ดพันธ์ุแห่งชีวิตศักด์ิสิทธ์ิ 

ก่อนสิ่งอื่นใดเราจะต้อง “ถอดรองเท้า” เพื่อเข้าใกล้และเข้าสู่ธรรมล้ำาลึกอย่างลึกซึ้งมากขึ้น (เทียบ CV 67)

 การส่งเสริมกระแสเรียกเป็นงานของพระจิตและการสวดภาวนาเป็นหัวใจสำาคัญของงานนี้ ดังนั้น ถ้าเราคริสตชนชาวไทยไม่วอนขอพระ 

เจ้าเพื่อกระแสเรียก เราก็ไม่อาจคาดหวังให้มีกระแสเรียกเพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้นในวันกระแสเรียกนี้ พ่อจึงของเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันภาวนาเพื่อ 

กระแสเรียกสำาหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย ให้มีมากข้ึนท้ังในด้านจำานวนและคุณภาพ ในปีน้ีสภาพเซอร์ร่าแห่งประเทศไทยได้จัดทำาบทภาวนา 

เพ่ือกระแสเรียกและเป็นพิเศษโอกาสเตรียมฉลองครบรอบ 50 ปีของการเปิดบ้านเณรใหญ่แสงธรรม ซ่ึงมีจุดประสงค์สำาคัญเพ่ือการอบรมเตรียมตัว 

บุคลากรสงฆ์ นักบวชและฆราวาสในงานรับใช้พระศาสนจักรไทยของเรา โดยบทภาวนาจะแจกจ่ายไปตามวัดต่างๆ พ่อขอพี่น้องคริสตชนร่วมกัน 

สวดบทภาวนาเพื่อกระแสเรียกนี้ทุกครั้งที่มาวัด และยิ่งกว่านั้นพ่อขอสนับสนุนให้มีการภาวนาร่วมกันภายในครอบครัวของพี่น้องเองด้วย สิ่งนี้เป็น

เรื่องง่ายและธรรมดาที่สุดที่ชุมชนวัดและครอบครัวจะกระทำาเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการสนับสนุนกระแสเรียก

 พระนางมารีย์พรหมจารีย์ มารดาของเรา ทรงเป็นศิษย์คนแรกของพระเยซูเจ้าและเป็นแบบฉบับของการเป็นศิษย์ทุกอย่าง ในการ 

เดินทางแห่งความเชื่อท่ีทรงติดตามพระบุตรของพระนางจนถึงเชิงไม้กางเขน ภายหลังการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของ 

พระบุตร พระนางก็ยังคงติดตามพระศาสนจักรใหม่จนถึงวันท่ีพระจิตเจ้าทรงเสด็จมา ในฐานะที่ทรงเป็นมารดาและอาจารย์ผู้

มีเมตตา ทุกวันนี้พระนางยังคงติดตามพระศาสนจักรต่อไป โดยทูลวิงวอนต่อพระจิตผู้ทรงประทานชีวิตให้กับทุกกระแสเรียก ขอพระนางได้เสนอ 

วิงวอนเพื่อพวกเราทุกคนให้ค้นพบแผนการของพระเจ้าในชีวิต ซึ่งจะทรงเผยแสดงให้เห็นที่ละน้อย และในเวลาเดียวกันช่วยให้เรามีความกล้าหาญ

ที่จะเดินไปในหนทางที่พระองค์ทรงเลือกและจัดเตรียมไว้

 ให้ไว้ ในโอกาสวันกระแสเรียก ค.ศ. 2019

       

              อวยพรมาด้วยความรักในพระคริสตเจ้า

          

       

       พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช

        ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว

        แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
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ฟรังซิส พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก และเข้า

ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณที่จะทรงเป็นประธาน เพื่อ

ถวายบูชาและขอบพระคุณพระเจ้า ในโอกาสที่เสด็จ

เยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ดุจเดียวกับ

เมื่อ 35 ปีที่แล้วที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 

ที่ 2 ได้เคยเสด็จมาถวายมิสซาพร้อมกับมวลคริสตชน 

จากทั่วประเทศไทย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2527  

ณ สถานที่แห่งนี้

ก่อนเวลาที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จถึง

สนามกีฬาแห่งชาติ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแปรอักษร

เป็นภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระสันตะปาปา โดย

โรงเรียนอัสสัมชัญ การบรรเลงเพลงเตรียมจิตใจ จาก 

วงโยธวาทิตสถาบันในคณะซาเลเซียน เริ่มต้นด้วยเพลง 

“ศิษย์พระคริสต์” ตามด้วยการบรรเลงเพลงชุด “สรรเสริญ

พระเจ้า” ประกอบด้วยเพลงคาทอลิกที่รู้จักกันดี เพลง 

ที่ใช้ “Jesus Christ you are my life” “Shine Jesus 

Shine” “give thanks” และ “tell the World of his 

love” ตามด้วยการแปรขบวนชุด “The Bell” ถ่ายทอด

เรื่องราวความสัมพันธ์ของคริสตชนกับศาสนา โดยใช้

เสียงระฆังวัดเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเรื่องราว 

จากนั้นเป็นการแสดงคอนเสิร์ต “ให้รักเป็น

สะพาน” บรรเลงโดยวง “The Sound of Siam” และ 

“Thailand Philhamonic Orchestra” แบ่งเป็น 3 

ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 สยามดินแดนแห่งพระพร 350 ปี  

งานแพร่ธรรมมิสซังสยาม ช่วงที่ 2 จากรุ่นสู่รุ่นทุกวันคือ

พระพร และช่วงที่ 3 ชีวิตคริสตชน ชีวิตพระสันตะปาปา 

เส้นทางแห่งสันติสุข “ให้รักเป็นสะพาน” และช่วงพิเศษ

ด้วยกวีผู้พิการทางสายตา ในบทกวีที่ชื่อว่า “ด้วยความ

รัก”  การแสดงทั้ง 3 ช่วง ถ่ายทอดผ่านศิลปินคริสตชน 

พร้อมด้วยคณะนักร้องเยาวชนคาทอลิกไทย และคณะ

นักขับร้องอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ใกล้เวลาที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จมา

ถึง ทุกคนที่มาร่วมพิธีเข้าสู่การเตรียมจิตใจ โดยการ

ร่วมกันสวดภาวนาด้วยสายประคำา เพื่อระลึกถึงพระ

ชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า และพระนางมารีย์ ใน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาละติน ภาษาฝรั่งเศส และ

ภาษาเวียดนาม ถึงเวลา 18.00 น. คริสตชนชาวไทย

พร้อมใจกันเคารพธงชาติ เปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทย

อย่างกึกก้องสนาม ก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณ 

เวลา 18.30 น. โดยประมาณ สมเด็จพระสัน- 

ตะปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจาก

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ถึงยังสนามกีฬา 

แห่งชาติ แล้วเสด็จไปประทับรถพระประเทียบเปิดประทุน 

ประทานพระวโรกาสให้คริสตชนได้เฝ้าชมพระบารมี

อย่างใกล้ชิด รถพระประเทียบเคลื่อนไปยังสนามเทพ- 

หัสดินเป็นแห่งแรก ซึ่งมีคริสตชนเฝ้ารอรับเสด็จและ

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิด แล้ว

จึงเคลื่อนไปยังสนามศุภชลาศัย เวียนรอบสนามเพื่อให้

จารึกในหัวใจ (ต่อจากหน้า 10) คริสตชนได้เฝ้าชมพระบารมีโดยทั่วกัน แล้วเสด็จไปยัง

ที่รับรองเพื่อเปลี่ยนฉลองพระองค์สำาหรับพิธีกรรม

เมื่อได้เวลาอันสมควร คณะนักขับร้องประสาน

เสียงคาทอลิกไทย เริ่มขับร้องเพลงเริ่มพิธี ขบวนแห่พิธี

บูชาขอบพระคุณ ประกอบด้วยบรรดาสามเณร สังฆา- 

นุกร บาทหลวง บิชอป อาร์ชบิชอป ตามด้วยพระ

คาร์ดินัล แล้วจึงถึงสมเด็จพระสันตะปาปา เคลื่อนเข้า 

สู่พระแท่นบูชากลางสนามศุภชลาศัย เม่ือเสด็จถึง ณ ท่ีน้ัน  

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงคารวะพระแท่น เสด็จไป 

ถวายกำายานโดยรอบ และถวายกำายานแด่พระรูปพระนาง

มารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หรือ

แม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย ตามที่

สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 ทรงพระกรุณา

โปรดประทานพระคุณการุณย์แก่คริสตชนมิสซังสยาม

ในวันสมโภชแม่พระอัสสัมชัญ 15 สิงหาคมของทุกปี  

จนถึงสมัยของบิชอปมารี โยเซฟ เรอเน แปร์รอส 

บิชอปเกียรตินามแห่งโซอารา ประมุขมิสซังสยามลำาดับ

ที่ 16 ได้ถวายมิสซังไทยแด่แม่พระอัสสัมชัญ และให้มี

การร้ือฟ้ืนการถวายพระศาสนจักรคาทอลิกไทยสืบมา

ถึงปัจจุบัน สำาหรับพระรูปที่ได้เชิญมาประดิษฐานในครั้ง

นี้ บาทหลวงเอมิล ออกุสต์ กอลมเบต์ อุปสังฆราช

มิสซังสยาม นำาเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับการ

ก่อสร้างอาสนวิหารอัสสัมชัญ ซึ่งมีอายุครบ 100 ปีใน 

ปีนี้พอดี

พิธีบูชาขอบพระคุณดำาเนินไปด้วยภาษา

อังกฤษ จนถึงภาควจนพิธีกรรม ประกอบด้วยบทอ่าน 

จากพระคัมภีร์ และบทพระวรสาร จบแล้วสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสประทานเทศน์เป็นภาษาสเปน โดย 

มีการแปลเป็นภาษาไทย ตามด้วยบทภาวนาเพ่ือมวลชน 

ซึ่งมีผู้แทนอ่านบทภาวนาภาษาไทย และภาษาปกา-

เกอะญอ เมื่อถึงภาคบูชาขอบพระคุณ สมเด็จพระ

สันตะปาปาเสด็จไปประทับยืนท่ีเบื้องหน้าพระแท่น

เพื่อทรงรับเครื่องบูชาที่ผู้แทนคริสตชนไทยนำาไปถวาย 

จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาทรงถวายสักการะบูชา

แด่พระเจ้า พร้อมกับบรรดาบิชอป และบาทหลวงเป็น

ภาษาละติน หลังจากนั้น ประทานศีลมหาสนิทแก่ผู้แทน

คริสตชนคาทอลิก ส่วนคริสตังที่อยู่ในบริเวณอัฒจันทร์ 

และที่สนามเทพหัสดิน มีบาทหลวงจำานวนกว่า 300 

ท่านเชิญศีลมหาสนิทไปส่งให้โดยรอบ

ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรง

ใช้ในวันนี้ คือ จอกกาลิกส์ อายุ 173 ปี เป็นของพระ

สังฆราชฌอง บัปติสต์ ปัลเลอกัวซ์ พระสังฆราชเกียรติ

นามแห่งมาลอส ประมุขมิสซังสยามลำาดับที่ 13 ผู้เป็น

พระสหายสนิทของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช จอกใบนี้

ผลิตด้วยเงินกะไหล่ทอง เป็นฝีมือช่างทำาเครื่องเงินของ

ฝรั่งเศส จอกกาลิกส์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

มิสซังสยามที่นำามาใช้ในพิธีวันนี้ เป็นเครื่องหมายของ

ความเป็นหนึ่งเดียวกันในปณิธานของมิชชันนารีท่ีได้

บุกเบิกพระศาสนจักรคาทอลิกในแผ่นดินไทย และเป็น

คำาม่ันสัญญาที่จะสืบสานภารกิจแห่งการแพร่ธรรมของ 

คริสตชนไทยทุกคน 

ภายหลังสวดบทภาวนาหลังรับศีลมหาสนิท

แล้ว พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย ในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกใน

ประเทศไทย กราบทูลแสดงความปีติยินดี และสำานึก

ในพระกรุณาธิคุณท่ีเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่าง

เป็นทางการ พร้อมทั้งเข้าเฝ้าถวายชุดภาชนะศักดิ์สิทธิ์

สำาหรับประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่จัดสร้างเป็น

เครื่องเบญจรงค์ งานฝีมือชั้นเยี่ยมและเป็นเอกลักษณ์

ของไทย เป็นที่ระลึกในการเสด็จเยือนในครั้งนี้ จากนั้น 

สมเด็จพระสันตะปาปาประทานพระพรของอัครสาวก

แก่มวลคริสตชนที่มาร่วม ตามด้วยสังฆานุกรประกาศ

ปิดพิธี ขบวนแห่ออกจากบริเวณกลางสนามกีฬา สมเด็จ

พระสันตะปาปาเสด็จไปประทับ ณ บริเวณที่ประทับ 

บนอัฒจันทร์ เพื่อทอดพระเนตรการแสดงชุด “สี่ภาค

พิลาสนาฏศิลป์ งามหยาดหยดรดรินถิ่นสยาม” โดย

นักเรียนจากสถาบันการศึกษาในคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร ประกอบด้วยการแสดงฟ้อนที หรือฟ้อนร่มของ

ภาคเหนือ ตามด้วยชุดออนซอนอีสาน ประกอบด้วย

ระบำานาคี และระบำาผีตาโขน ภาคใต้เป็นการแสดงระบำา

ร่อนแร่ ปิดท้ายด้วยภาคกลางเป็นการรำาขวัญข้าว รวม 

ผู้แสดงกว่า 800 คน 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จปฏิบัติพระ

กรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร นครปฐม 

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 เวลา 05.00 น.  

เป็นต้นมา บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิง ครูคำาสอน  

สามเณร ผู้ฝึกหัดและคริสตชนในชุมชนโดยรอบวัด 

ที่ส่วนมากนับถือคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก  

รวมถึงคริสตศาสนิกชน และประชาชนจากทั่วสารทิศ 

เดินทางมารอเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาท่ีวัดนักบุญ 

เปโตร ซ่ึงต้ังอยู่ในชุมชนคริสตชนเก่าแก่ 179 ปี มีประวัติ 

ความเป็นมาต้ังแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการแพร่ธรรม 

แก่คนจีนในเขตจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรีในปัจจุบัน 

จนก่อตัวขึ้น เป็นชุมชนคริสตชนคาทอลิกที่ ใหญ่ 

3เป็นอันดับต้นของประเทศ 

เวลาประมาณ 10.00 น. สมเด็จพระสันตะ-

ปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากสถาน

เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย ไป

ยังวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อขบวน

รถยนต์พระประเทียบถึงปากทางเข้าถนนซอยวัดโรมัน 

เจ้าหน้าที่วัดย่ำาระฆัง วงโยธวาทิตบรรเลงเพลง ตลอด

สองข้างทางของถนน มีคณะนักเรียนจากโรงเรียนสังกัด 

เขต 5 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เฝ้ารับเสด็จ 

เมื่อเสด็จถึงทางเข้าวัด ทรงเปลี่ยนมาประทับรถพระ
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ประเทียบเปิดประทุน เพ่ือประทานพระวโรกาสให้คริสต-

ชนที่มาเข้าเฝ้าบริเวณโดยรอบของวัดนักบุญเปโตร 

ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด เมื่อเสด็จโดยรถพระประเทียบ

เปิดประทุนโดยรอบบริเวณแล้ว บาทหลวงอิกญาซีโอ 

อดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร เฝ้า

รับเสด็จท่ีด้านหน้าวัด จากน้ันนำาเสด็จเข้ายังวัดถึงบริเวณ

ด้านหน้าพระแท่นบูชา ผู้แทนบาทหลวง นักบวชหญิง 

สามเณร และครูคำาสอน ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จ

พระสันตะปาปา แล้วเสด็จไปทรงวางช่อดอกไม้คารวะ

พระรูปนักบุญเปโตร อัครสาวก ผู้เป็นพระสันตะปาปา

องค์แรก และเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด 

จากนั้นเสด็จไปเบื้องหน้าตู้ศีลมหาสนิทประจำา

วัด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของแผ่นปัง ซึ่งได้รับการเสก

เป็นพระกายของพระคริสตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปา

ถวายสักการะ และภาวนาครู่หนึ่งแล้วเสด็จไปประทับ

พระเก้าอี้ บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  

กราบทูลรับเสด็จ และสำานึกในพระกรุณาธิคุณ จบแล้ว  

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสวมกอด และมีพระปฏิสันถาร

กับบิชอปประธาน ต่อด้วยการร่วมกันขับร้องเพลง 

“หนทางแห่งรัก” ตามด้วย เบเนแด๊ดต้า จงรัก ดอน-

โนรัน ขณะนี้กำาลังเป็นผู้ฝึกหัดอยู่ในคณะนักบวชหญิง 

“ซาเวเรียน” หรือคณะธรรมทูตแห่งพระแม่มารีย์ เป็น

ผู้แทนนักบวชกราบทูลเกี่ยวกับการเป็นประจักษ์พยาน

ชีวิต จบแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาประทานของที่ระลึก 

และมีพระปฏิสันถารกับผู้แทนกล่าวประจักษ์พยาน จาก

นั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพระโอวาท

แก่บรรดาบาทหลวง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครู 

คำาสอน เมื่อจบพระโอวาทแล้ว ทุกคน ณ ที่นั้นพร้อมใจ

กันภาวนาเพื่อกระแสเรียก เพื่อขอพระเจ้าได้โปรด

ประทานผู้สนใจถวายชีวิตเป็นบาทหลวง นักบวช นักพรต

ให้มากยิ่งขึ้นเพื่องานแพร่พระคริสตธรรมจะดำาเนินไป

ด้วยดี 

จากน้ัน สมเด็จพระสันตะปาปาประทานพระพร

ของอัครสาวกแก่ผู้มาเฝ้า แล้วประทานของที่ระลึกเป็น

รัศมีสำาหรับตั้งศีลมหาสนิท โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุข

บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน

รับมอบ ตามด้วยทุกคนพร้อมกันขับร้องเพลง “หนทาง

พระคริสต์” 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบกับบรรดาบิชอปที่

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง

 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11.00 น. 

ภายหลังจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร 

แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จยังสักการสถาน 

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง ณ ที่นั้น พระ

คาร์ดินัลชาร์ล หม่อง โบ ประมุขสังฆมณฑลย่างกุ้ง 

ประเทศเมียนมา เฝ้ารับเสด็จที่ด้านหน้าสักการสถาน 

พร้อมด้วยบิชอปชาวไทย และบิชอปจากสหพันธ์สภา 

บิชอปแห่งเอเชีย เฝ้ารับเสด็จภายในสักการสถาน จากน้ัน 

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเข้าไปยังบริเวณพระแท่น

บูชาภายในสักการสถาน ทรงแสดงคารวะต่อพระธาตุ

ของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง ซึ่งบรรจุไว้ใน 

จารึกในหัวใจ (ต่อจากหน้า 11)
รูปป้ันของท่านบุญราศีด้านหลังพระแท่นบูชา แล้วประทับ

พระเก้าอ้ี พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิท-

วาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แห่งประเทศไทย กราบทูลสำานึกในพระกรุณาธิคุณที ่

ประทานพระวโรกาสให้บรรดาบิชอปชาวไทย และทวีป

เอเชียเข้าเฝ้าในโอกาสท่ีเสด็จเยือนประเทศไทยอย่าง

เป็นทางการ โอกาสนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาประทาน

พระดำารัสแก่บิชอปที่มาเฝ้า เมื่อจบพระดำารัส ทรงนำา

สวดบทภาวนาทูตสวรรค์แจ้งข่าว และประทานพระพร 

แล้วมีพระปฏิสันถารกับบิชอปแต่ละองค์ตามพระ

อัธยาศัย จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ฉายพระรูป 

ร่วมกับบรรดาบิชอปชาวไทยและเอเชีย ท่ีบริ เวณ 

ด้านหน้าพระแท่นบูชา แล้วเสด็จไปยังห้องประชุมภายใน

สักการสถาน เพื่อประทานพระวโรกาสให้สมาชิกคณะ

เยสุอิตเข้าเฝ้า

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเสกแผ่น

ศิลารำาลึก 2 แผ่น สำาหรับวัดนักบุญเปโตร (ปีเตรียมสู่่

การฉลอง 180 ปี ชุมชนวัดนักบุญเปโตร) และสักการ-

สถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง (ปีที่ 75 แห่ง

มรณกรรมของท่านบุญราศีฯ) อีกทั้งลงพระนาม ลง

บนสมุดเสด็จเยี่ยม

 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบสมาชิกคณะเยสุอิต

ในประเทศไทย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11.50 น. 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จจากบริเวณสักการ-

สถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง ไปยังห้อง

ประชุมภายในบริเวณสักการสถาน ประทานพระวโรกาส

ให้อธิการเจ้าคณะแห่งพระเยซูเจ้าแขวงประเทศไทย 

(เยสุอิต) นำาสมาชิกคณะ ผู้ที่ทำางานและผู้ที่สังกัดแขวง

ประเทศไทยเข้าเฝ้า ในโอกาสที่เสด็จเยือนราชอาณาจักร

ไทยอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะเยสุอิตเช่นกัน ดังนั้น ใน

การเสด็จเยือนประเทศต่างๆ จึงมีพระประสงค์จะทรง

พบกับสมาชิกเยสุอิตในประเทศนั้นเสมอ เพื่อทรงทราบ

ถึงความเป็นอยู่ การทำางานในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อประทาน

พระพรและกำาลังใจแก่สมาชิกด้วย

ในโอกาสนี้ บาทหลวงสุกีโย ปิโตโย อธิการ

เจ้าคณะเยสุอิตแขวงประเทศไทย นำาสมาชิกคณะ ผู้ที่ 

ทำางานและผู้ที่สังกัดแขวงประเทศไทยเข้าเฝ้า ในโอกาส

ที่เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ สมเด็จ

พระสันตะปาปามีพระปฏิสันถารกับสมาชิกคณะเยสุอิต 

เป็นการส่วนพระองค์ 

สมเด็จพระสันตะปาปาพบผู้นำาศาสนาและบุคลากร

อุดมศึกษาเพื่อศาสนสัมพันธ์และสันติภาพ

เพ่ือท่ีจะอยู่ร่วมกันในโลกน้ีอย่างมีสันติภาพ 

ความรักและความเข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน

ศาสนา เป็นเรื่องสำาคัญประการหนึ่งในพระพันธกิจของ

สมเด็จพระสันตะปาปา การเสวนาเพื่อศาสนสัมพันธ์จึง 

เกิดข้ึนเพ่ือสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันเพ่ือสันติภาพ

ของโลก สมเด็จพระสันตะปาปายังส่งสารแห่งความรัก

และสันติไปสู่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้เป็นความหวัง 

ในโลกยุคปัจจุบัน ผ่านพระดำารัสเชิญชวนให้สร้างสะพาน

แห่งสันติและความเข้าใจ

 เวลา 15.15 น. สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบมายังจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย มีนิสิตโบกธงชาติไทย ธงชาติวาติกัน 

และธงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับเสด็จตลอดเส้นทาง 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

อาร์ชบิชอปแห่งเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ ศาสตรา- 

จารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายก 

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต 

เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งเขตศาสน- 

ปกครองนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมาธิการ

ฝ่ายเสวนาระหว่างศาสนาและคริสตศาสนสัมพันธ์ ของ 

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรับพวงมาลัย

จากผู้แทนนิสิตชายหญิง แล้วเสด็จเข้าสู่หอประชุมจุฬา- 

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบผู้นำา 5 ศาสนา 

ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ผู้แทนมหาเถรสมาคม (มส.)  

เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ 

ราชวรวิหาร และพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถร- 

สมาคม (มส.), ศาสนาอิสลาม นายอาศิส พิทักษ์คุมพล 

จุฬาราชมนตรี, ศาสนาพราหมณ์ พระมหาราชครูพิธี 

ศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ประธานพระครู 

พราหมณ์, ศาสนาซิกข์ นายปานชัย สิงห์สัจเทพ 

นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์ และผู้แทนศาสนาคริสต์นิกาย 

ต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงผู้บริหารจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และประทับพระเก้าอี้ ศาสตราจารย์ ดร. 

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กราบทูลแสดงความ

ยินดีในการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น 

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทย ก่อกำาเนิดขึ้นด้วย 

พระบรมราชปณิธานทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ผลิต

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนำาความรู้ไปพัฒนา

ตนเอง สังคม และประเทศชาติ จากน้ันอธิการบดีเข้าเฝ้า 

ถวายของท่ีระลึกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแด่

สมเด็จพระสันตะปาปา

คณะนักร้องประสานเสียง ซ่ึงจัดจากหลายกลุ่ม

ศาสนา และจากพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ 

คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Al-Aman Chorus โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 

จังหวัดนราธิวาส และ Moo hkof hpau โรงเรียน

เซนต์โยเซฟ อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน

ขับร้องเพลง Peace Prayer อำานวยเพลงโดย อาจารย์ 

ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประทาน 

พระดำารัสแก่ที่ประชุม ในหัวข้อ “Building bridges 

for peace and Understanding” ท่ามกลางผู้นำา 

คริสตศาสนาต่างนิกาย ผู้แทนทางศาสนา คณาจารย์  

นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตอนหน่ึงว่า “เม่ือ 122 ปี 

ที่แล้ว ในปี ค.ศ. 1897 พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จพระราชดำาเนินเยือน
(อ่านต่อหน้า 16)
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 วัดพระกุมารเยซู 

บางนา จ.สมุทรปราการ

ฉลองวัดวันอังคารที่ 10 

ธันวาคม เวลา 10.00 น. 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ  วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บ้านห้วยเกิด อ. 

แม่อาย จ.เชียงใหม่ เสก-เปิดวัดวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม  

เวลา 10.30 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อา- 

ภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง ต.ปงตำา อ.ไชย-

ปราการ จ.เชียงใหม่ ฉลองวัดวันอาทิตย์ท่ี 29 

ธันวาคม เวลา 10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง อ.ฝาง จ. 

เชียงใหม่ ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2020 เวลา  

10.00 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 

เป็นประธาน

กิจบุญชู เป็นประธาน (งดจ�าหน่ายสินค้า)

 วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม เวลา 18.00 น.  พระ

คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช   

เป็นประธาน  (พระสงฆ์จอดรถทีแ่มนชัน่ของเซนต์จอห์น 

สัตบุรุษจอดรถในบริเวณมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

 วัดพระวิสุทธิวงส์  ลำาไทร จ.ปทุมธานี   

ฉลองวัดและฉลอง  350  ปี มิสซังสยาม  รำาลึกถึง

พระสงฆ์ธรรมทูตที่ทำางานในเขต  4  วันเสาร์ที่  28  

ธันวาคม  เวลา  10.30  น.  บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ  

แห่ล้อม  เป็นประธาน (เวลา  10.00  น.  สวดภาวนา

อุทิศแด่พระสงฆ์ธรรมทูตที่ท�างานในเขต  4)

 วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง จ.อุดรธาน ี  

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 10.30 น. บิชอป

ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูง

น้อย ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธาน

 วัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น จ.เชียงราย 

ฉลองชุมชนความเชื่อ 25 ปี วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2020 เวลา 10.30 น. บิชอปยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธาน (ติดต่อคุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสง-

ธรรม โทร. 08-4919-8388) 

 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี ฉลองอาสนวิหารวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม  

เวลา 10.30 น. (เปิด-เสก อาคารยอแซฟพิทักษ์ เวลา  

10.00 น.) บิชอปซิลวีโอ สิิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน

 วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จ.จันท- 

บุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ปัญจทรัพย์  กรุงเทพ- 

มหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม เวลา 

10.30 น. 

 

.

 วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  วัดใน ฉลองวัดวัน

อาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 เวลา 10.00 น. บิชอป 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน 

(สอบถามโทร. 0-3470-3219)

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

หนังสือสมณลิขิตเตือนใจ

พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ 
(CHRISTUS VIVIT)

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดย คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, 

C.Ss.R.
ราคา 80 บาท 

จัดพิมพ์โดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย 

สอบถามโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

สังฆมณฑลเชียงราย

กว่าจะ...
กำาเนิดมิสซังสยาม
หนังสือดีมีคุณค่า ต้องอ่าน

โดย

ซิสเตอร์ซีมอนา สมศรี
บุญอรุณรักษา
ราคา 350 บาท 

จัดพิมพ์โดย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

เสกสุสาน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

V สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 เวลา 10.00 น.  

มีรอบเดียว ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 

บิชอปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน  

ถ้าไม่สะดวกมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

สามารถมาร่วมมิสซาระลึกถึงผู ้ล่วงลับได้ในวัน

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 เวลา 16.30 น. ที่

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน (ติดต่อ

จองร้านตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2019 เท่านั้น สอบถามโทร. 0-2429-0117 ถึง 

8 หรือ 08-7531-4490 อีเมล info@santikam.

com หรือ www.santikam.com) 

V วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อ.เสนา  

จ.พระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 31 ธันวาคม  

 สวดโลกใหม่ เวลา 15.30 น. 

 พิธีมิสซา เวลา 16.00 น. 

V วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร จ.ปทุมธานี วันเสาร์  

ที่  1  กุมภาพันธ์ 2020 เวลา  09.30  น.

สงัฆมณฑลราชบรีุ
V วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี  

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พิธีมิสซาในสุสาน เวลา 

10.00 น.

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก  

มิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2020 เวลา 19.00 น. ที่วัดน้อยในสุสาน โทร. 

0-3470-3219

V อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ. 

สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 

เวลา 09.00 น. 

ติดต่อกองบรรณาธิการ
ส่งข่าวฉลองวัด ประชาสัมพันธ์
E-mail : udomsarn@csct.or.th
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805



ปีที่ 43 ฉบับที่ 49-50 ประจำ�วันที่ 1-14 ธันว�คม 2019 หนังสือพิมพ์ข่�วส�รค�ทอลิกร�ยสัปด�ห์หน้า 16

 

ที่นี่มีนัด
] คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และ 

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิกฯ ขอเชิญผู้สนใจ 

เข้าร่วมฝึก “สำารวมจิตภาวนา ด้วยพระทัยพระเยซู” 

ทุกวันอาทิตย์และพฤหัสบดีที่ 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 :

- 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 

] กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 14.00 น.  

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสพระคริสตสมภพและ 

ปีใหม่ ที่วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ ตลาดน้อย 

ติดต่อคุณจอน โทร. 08-1490-9371

] ตาราง Lectio Divina วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  

วันพุธที่ 18 ธันวาคม ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

สอบถามคุณวันดี  เจรญิพงศ์ชยั โทร. 08-4105-

8585

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

แบ่งปันพระวาจา  “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” คุณพ่อ 

วิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. จิตตาธิการ   14 ธันวาคม 

2019, วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 เวลา 09.00 น.  

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น. ขอเชิญ 

ผู้สูงอายุร่วมมิสซาที่วัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) ซ.ร่วมฤดี  

ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำาลัง

ทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ คุณสงวน โทร. 08-

1633-4766 

จารึกในหัวใจ (ต่อจากหน้า 13)

กรุงโรม และพระองค์ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา

เลโอ ที่ 13  นับเป็นครั้งแรกที่มีประมุขของรัฐที่ไม่ใช่ 

คริสตศาสนิกชนเยือนนครรัฐวาติกัน การระลึกถึงวาระ 

ที่สำาคัญดังกล่าวรวมถึงทั้งรัชสมัยของ ร.5 ที่ทรงมี 

คุณูปการอย่างเหลือล้น รวมถึงการเลิกทาสทำาให้เราได้ 

ย้อนคิดและกระตุ้นให้เรามุ่งมั่นดำาเนินการตามแนวทาง

ของการสานเสวนาและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

กัน สิ่งนี้ควรดำาเนินการต่อไปอย่างจริงจังด้วยสำานึก

แห่งภราดรภาพ อันจะช่วยยุติภาวะการเป็นทาสที่ยังคง 

มีอยู่มากมายหลายรูปแบบในยุคปัจจุบัน เช่นที่พบอยู ่

ในกรณีปัญหาการค้ามนุษย์” 

 เม่ือจบพระดำารัสแล้ว คณะนักร้องประสานเสียง 

ขับร้องเพลง “Song of Freedom” สมเด็จพระ

สันตะปาปาประทานพระวโรกาสให้ฉายพระรูปเป็น 

ที่ระลึกในโอกาสเสด็จมาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชน สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาถวายมิสซาสำาหรับเยาวชนท่ีอาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ

เยาวชนคือความหวังของพระศาสนจักร และ

ความยั่งยืนของสันติภาพโลก ด้วยเหตุนี้ พระกรณียกิจ

สุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบนผืน 

แผ่นดินไทย ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น คือ

การพบปะกับเยาวชนของพระศาสนจักรไทย ท่ีมาชุมนุม

กันเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และรับแรงบันดาลใจ

จากองค์สันตะบิดา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12.00 น.  

เป็นต้นมา บรรดาเยาวชน คริสตชน และประชาชน 

ต่างเดินทางมายังบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญ และ

บริเวณโดยรอบ เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสที่จะเสด็จมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ

สำาหรับเยาวชนในช่วงเย็น เยาวชนท่ีเดินทางมาร่วมพิธี 

ในครั้งนี้ มาจากสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ และ

เยาวชนจากงานชุมนุมเยาวชนสหพันธ์อธิการเจ้าคณะ 

นักบวชในประเทศไทย ซึ่งเยาวชนได้เตรียมตัว เตรียม 

จิตใจ เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ค่่ายชุมนุม

เยาวชนระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ที่โรงเรียน

พระแม่มารี (สาทร) ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เยาวชนคาทอลิก

เท่านั้น เยาวชนที่ต่างความเชื่อก็เข้าร่วมในการเข้าเฝ้า 

สมเด็จพระสันตะปาปาครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ตลอด

ช่วงเวลาก่อนการเสด็จ ได้มีกิจกรรมบริเวณโรงเรียน

อัสสัมชัญ ประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากโรงเรียน 

พระหฤทัยนนทบุรี การแสดงจากอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ จากเยาวชนโฟโคลาเร และจากสังฆมณฑล

จันทบุรี จนถึงเวลาประมาณ 15.00 น. เยาวชน และ

มวลชนที่มารอเฝ้าเตรียมตัวร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

กว่า 7,000 คน 

เวลาประมาณ 16.30 น. สมเด็จพระสันตะ- 

ปาปาฟรังซิส เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากจุฬา- 

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย มายังอาสนวิหารอัสสัมชัญ จาก

นั้นเปลี่ยนมาประทับรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุน 

เสด็จไปยังบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อให้เยาวชน  

คริสตชน และประชาชนท่ีมารอเฝ้าอยู่บริเวณนอกอาสน-

วิหารอัสสัมชัญได้เฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตลอด

เส้นทางเสด็จ เยาวชนต่างร้องถวายพระพร ขับร้องเพลง 

โบกธงชาติไทยและธงวาติกันด้วยความปีติยินดี

เมื่อ 35 ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 2 ได้เสด็จเยือนอาสนวิหารหลังนี้ เพื่อประทาน

พระวโรกาสให้บาทหลวง ภคินี นักบวชชายหญิงเข้าเฝ้า 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 1984

“ข้ามสะพานความรัก” ไปสู่ “การพิทักษ์สรรพชีวิต”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนญี่ปุ่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09.15 น. 

มีพิธีการอำาลาส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 เสด็จเยือนเพื่อ 

อภิบาลประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 

2019 ณ เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ  2 เมืองของ 

ญี่ปุ่นท่ีได้รับความเสียหายจากการท้ิงระเบิดปรมาณู 

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

การเสด็จเยือนเพื่ออภิบาลประเทศไทยและ

ญี่ปุ่น ครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนประเทศในทวีปเอเชีย

ครั้งที่ 4 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หลังจาก

เสด็จเยือนประเทศเกาหลี เมื่อเดือนสิงหาคม 2014 

ประเทศศรีลังกาและฟิลิปปินส์ เดือนมกราคม 2015 

ประเทศเมียนมาและบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิ- 

กายน - 2 ธันวาคม 2017 และเป็นครั้งที่ 32 ที่ทรง

เสด็จอภิบาลนอกประเทศอิตาลี 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นพระ

ประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกพระองค์ที่ 2 ที่

เสด็จเยือนประเทศไทย ต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งเคยเสด็จเยือนประเทศไทย เมื่อ

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 1984 

นอกจากจะครบรอบ 35 ปี ที่สมเด็จพระ

สันตะปาปาพระองค์แรกเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย 

อย่างเป็นทางการแล้ว คริสตศักราช 2019 นี้ ยังเป็น

วาระ 350 ปี ของการสถาปนามิสซังสยาม อีกทั้งยัง

ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราช

อาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน ซึ่งได้สถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการทูต เมื่อปี 1969

การเสด็จ เยือนราชอาณาจักรไทยครั้ งนี้   

พระจริยวัตรท่ีเรียบง่าย พระเมตตาท่ีมากล้น สร้างความ 

ปลื้มปีติไม่เฉพาะคริสตชนเท่านั้น แต่สร้างความประทับ

ใจต่อคนไทยทั้งประเทศ

ตลอดระยะเวลา 4 วัน นับเป็นห้วงเวลาแห่ง

ประวัติศาสตร์ที่คริสตชนไทยจะจารึกในหัวใจตราบ 

กาลนาน

] 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

ติดตามชมรายการโทรทัศน ์

พลังรัก สร้างพลังคุณ  วันอาทิตย์ 
เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง TNN2  

ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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งานสำาคัญลำาดับแรกท่ีต้องทำาหรือเป็นโครงการที่จะต้อง 

ดำาเนินไป แต่ก็เรียกร้องให้หว่านเพาะการสอดส่องสายตา

และคุ้นชินกลิ่นลูกแกะ พันธกิจเรียกร้องความผูกพัน

ดั่งบิดามารดา เพราะว่าลูกแกะที่หายไปเพียงครั้งเดียว  

คนเลี้ยงแกะก็ยอมปล่อยมันหลงหายไปเลยและเหมือน

ไม่มีอะไรก่อนหน้านั้น”

l เพราะว่าการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ เป็นจุดหมาย

หลักอันหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ พระสันตะปาปา 

ฟรังซิสเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพบปะทักทายกับ

ผู้นำาจากศาสนาต่างๆ พระองค์ทรงให้พวกเขาระลึกถึง 

ส่ิงต่างๆ มากมายท่ีพวกเขาสามารถช่วยเหลือให้ประชาชน

เอาชนะความแตกต่างที่มีต่อกัน ตรัสตอนหนึ่งว่า

 “บัดนี้เป็นเวลาที่จะกล้าหาญ สร้างวิสัยทัศน์ 

ตรรกะแห่งการเข้าหาและเสวนาอันเป็นเสมือนหนทาง 

ให้ความร่วมมือแก่กันและกันเป็นดั่งกฎบัตรและความรู้ 

ที่ต่างคนต่างมีนำามาเป็นวิธีและมาตรฐาน ในหนทาง

นี้เองเราสามารถสร้างกระบวนทัศน์อันใหม่เพื่อแก้ไข 

ข่าวสาร 8 ประการ (ต่อจากหน้า 5)

ข้อขัดแย้งและสนับสนุนก่อเกิดความเข้าใจที่แข็งแกร่ง

และปกป้องสิ่งสร้างในโลกร่วมกัน”

l พิธีการสุดท้ายร่วมกับพระสันตะปาปาในประเทศไทย

คือพิธีมิสซาสำาหรับเยาวชน พระสันตะปาปาฟรังซิส

ตรัสกับพวกเขาว่าพระศาสนจักรขึ้นอยู่กับพวกเขา ตรัส

ตอนหนึ่งว่า   “พระเจ้าทรงรู้ว่าผ่านทางพวกลูก เยาวชน

คนหนุ่มสาว อนาคตกำาลังมุ่งมาสู่ประเทศนี้และโลกใบนี้  

และพระเจ้าทรงอาศัยพวกลูกที่จะนำาเอาพันธกิจที่ลูก 

ได้รับมอบหมายออกไปทำา เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงมี 

แผนการสำาหรับผู้ท่ีพระองค์ทรงเลือกสรร ดังน้ันพระองค์

ทรงมีแผนการเตรียมไว้สำาหรับลูกแต่ละคน”

l ต้องนับว่าประชาชนชาวไทยเป็นดังตัวละครเอกใน

การเดินทางของพระสันตะปาปาครั้งนี้ เพราะผู้คนมี

รอยยิ้มทุกหนแห่ง แสดงออกด้วยกิริยาอันอ่อนหวาน

และมารยาทงามสง่าปรากฏออกมา
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เปิดความประทับใจกับเส้นทางพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จฯ ตอน 2 
 ดวงอาทิตย์ตกดิน

ไปแล้ว ความมืดปกคลุม 

ไปทั่ว เสียงแอร์ในห้องไม่ดัง 

มากจนเกินไป   แต่ก็มีเสียงเดียวที่ทำาให้ในห้องไม่รู้สึกเงียบ เพลง “รัก” เบาๆ  

ถูกเปิดไว้ข้างๆ เพลงบางเพลงเราฟังได้ไม่รู้เบื่อ ปกอุดมสารฉบับพิเศษล่าสุด 

ถูกเตรียมไว้แล้ว ยังคงเหลือบทความหน้าสุดท้าย ที่บรรณาธิการจะบอกเล่า 

เรื่องราวของอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะทำา ผมนึกย้อนไปในปีแรกของเก้าอี้บรรณา- 

ธิการที่นั่งลงและค่อยๆ ทำาความเข้าใจก่อนจะเริ่มนับหนึ่งกับบทบรรณาธิการ 

ในคอลัมน์ “หมายเหตุอุดมสาร” วันนี้ ผู้ที่เคยมอบหมายงานสื่อมวลชน 

คาทอลิกฯ ให้กับผม เดินมาจับมือและบอกผมว่า “ยินดีด้วยนะ” มีรอยยิ้มที่

จริงใจ และถ้อยคำาที่อบอุ่น มันเป็นวันที่ผมนำาคลิปการเสด็จเยือนประเทศไทย

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในแบบประมวลภาพนำาออกฉายครั้งแรก 

ที่นี่ ใช้เวลาประมาณ  9  นาที โดยนำาเพลง  2  เพลงที่แต่งพิเศษขึ้นมาสำาหรับ 

งานน้ี เป็นเพลงเดินเร่ือง เราใช้โอกาสฉลองศาสนนามของพระคุณเจ้าเกรียงศักด์ิ 

โกวิทวาณิช ซึ่งเป็นเวลาที่พระคุณเจ้าอยากจะใช้ขอบคุณทุกคน ที่ร่วมกันทำาให้

งานนี้สำาเร็จลุล่วง ผมยืนอยู่มุมหนึ่งไม่มีแสงไฟฉายส่องเช่นเคย แต่แสงนวลของ

ความทรงจำากลับฉายเด่น ชัดเจน ไม่ต้องรอให้ใครมาขับเน้น แสงแห่งความ 

ทรงจำานั้น วันนี้ผมจึงขอเล่าต่ออีก 5 ความประทับใจ กับเส้นทางที่สมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยในประการที่ 6-10

6. การทำางานที่เริ่มด้วยหลักคิด

 ไม่ว่างานใด ใหญ่เล็ก ผมเชื่อว่าหลักคิดเป็นเรื่องสำาคัญ การเตรียมการ

ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็เช่นกัน การเลือกคน การรังสรรค์งาน 

การรวมทีม หรือแม้กระทั่งการจัดการหลายอย่างที่นำาไปสู่คำาว่า “โอกาส” เรื่อง

พวกนี้ผมเชื่อว่าไม่มีหลักสูตรตายตัว แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้ว เราจะพิสูจน์ได้เลย

ว่า คนนี้คิดอะไรอยู่

 หลักคิดท่ีผมประทับใจคือ “การไม่มองข้ามคนในโอกาสประจำาวันปกติ” 

หรือ “การให้โอกาสคนเล็กๆ ในสังคม” รวมทั้ง “การประยุกต์คำาสอนของพระ

สันตะปาปาในงานที่เราทำา” สิ่งเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ในงานสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

 วันหนึ่งขณะที่กำาลังจะทำามิสซาประจำาวัน เด็กลูกพนักงานที่วัดก็มาเล่า

ให้ผมฟังว่า “คุณพ่อคะ พระสันตะปาปาหอมหนูด้วย” ผมถามเธอว่า ที่ไหน

ตอนไหน คำาตอบที่ได้ก็คือ “ที่สนามบิน” ความประทับใจที่ถูกแบ่งปัน อย่าง

ถ้วนถี่และรอบคอบ ความคิดที่มากไปกว่าการจัดงานอีเว้นท์ทั่วไป ย่อมบ่งบอก

ถึงความเชื่อศรัทธาที่ตนเองมี และต่อผู้ที่เราจัดงานให้กับเขา

7. บทบาทอยู่ตรงไหน ก็ไปยืนตรงนั้น

 ตลอดเวลาของการเสด็จเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ผมเชื่อว่าท่านคงเหน็ดเหนื่อยแบบสุดๆ กันเลย แต่เมื่อเราค่อยๆ เปิดบันทึก 

วีดิิทัศน์ย้อนหลัง เราค่อยๆ พบเห็นพระพักตร์ท่ีเป่ียมสุข พระองค์เหนื่อยแค่ไหน 

แต่พระองค์ก็ทราบดีว่า ผู้คนต้องการพระองค์มากแค่ไหน บทบาทที่จะกระจาย

ความรักไปให้ได้มากที่สุดต่างหากที่พระองค์พยายามจะทำา สีหน้าของพระองค์

ชัดเจนมาก คราสงบ มีความสุข หรือเฉยๆ และบางทีทรงยืนอยู่ตรงนั้นด้วย

ความจำาเป็น

 ผมเชื่อว่าบทบาทของเราก็ต้องชัดเจน ไม่ใช่เฉพาะงานพระสันตะปาปา

เท่านั้น เรายืนเพื่อเสริมสร้างให้การเสด็จมาไทยของพระสันตะปาปาเรียบร้อย 

โดดเด่น ได้รับการยอมรับ น่าเชื่อถือ เราไม่ได้ยืนให้เราโดดเด่น ได้รับการยอมรับ 

ถ้าโลกนี้เปรียบได้กับเวที นักแสดงที่เล่นถูกบทต่างหาก ที่จะได้รับเสียงปรบมือ

8. คนรุ่นใหม่ที่ถูกสร้างในงานนี้

 ความต่างของการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส กับ 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่  2 เมื่อ 35 ปีที่ผ่านมาคือ  การจัดมิสซา

พิเศษสำาหรับเยาวชน ผมเชื่อว่าการทำางานร่วมกันของพวกเขาจะสร้างคนที่มี

คุณภาพ ผ่านประสบการณ์ที่น่าสนใจ และมีหัวใจที่จะแบ่งปันและรับใช้มากขึ้น

 งานที่ผ่านมานี้ในส่วนของสื่อ มีเด็กรุ่นใหม่ๆ เข้ามาร่วมงานพอสมควร 

ในส่วนของกรรมการจัดหาทุน ผมเชื่อว่ายังมีส่วนอื่นๆ ด้วย คนแต่ละรุ่นมัก 

มีจุดแข็งจุดอ่อน จุดดีจุดด้อย การทำางานร่วมกัน เป็นภาพรวมของพระ

ศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน โดยมีนายชุมพาบาลที่ดีนำาทางให้เราก้าวไปใน

ทิศทางที่ถูกต้อง

9. ปลายทาง พระจะจัดให้ทุกอย่าง

 วันที่  23 พฤศจิกายน ตอนสายของวันนั้น เครื่องบินสายการบินไทย 

ได้พาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บินต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น ผมเห็นน้ำาตา

ของผู้ร่วมงาน ผมเห็นความผูกพันของคนรอบด้าน ผมเห็นการร่ำาลาในแบบ 

ต่างๆ การจับมือ การขอพร ผมเห็นการทำางานของสื่อจนวินาทีสุดท้าย ผม

เห็นการบันทึกภาพ ผมได้รับการสัมภาษณ์หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปา

เสด็จเดินทางต่อ พร้อมกับซิสเตอร์โรซา พระญาติที่ให้การแปลตลอดช่วงเวลา

ท่ีพระองค์อยู่กับเรา มากไปกว่าน้ันคือ ผมเห็นท่ีมาท่ีไป ข้อตกลงท่ีถูกดำาเนินการ 

หรือนอกข้อตกลงที่ไม่เคยได้ยินแต่ก็เกิด ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่อง หรือ

ความสมบูรณ์แบบในแบบที่ไม่ได้คาดคิด ความยากและคำาขู่ การรับปาก การ 

ทำาตาม หรือการเพิกเฉยละเลย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น และสิ้นสุด แต่ปลายทาง 

ถ้าจะเกิดอะไรข้ึน ผมไม่เคยไม่ม่ันใจเลยว่า พระจะพาเราไปในหนทางท่ีตระเตรียม

ไว้ ไม่ได้แปลว่าดีที่สุด แต่แปลว่าเหมาะสมที่สุดและเป็นน้ำาพระทัยของพระองค์

เอง

 Savvatore  หัวหน้าทีม ที่พานักข่าวที่มาเที่ยวบินเดียวกับสมเด็จ 

พระสันตะปาปา มาบอกกับผมว่า “ประเทศไทย คุณโชคดี คุณได้ทีมงานที่ดี” 

ผมตอบเขาไปว่า “ซึ่งคนพวกนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นอาสาสมัครด้วย” ความชื่นชม 

เดินทางมาไม่ขาดระยะ แต่เราไม่ได้ติดอยู่ตรงใครชมหรือไม่ชม เราติดอยู่กับ

ความรู้สึกที่ว่า “นี่ยังไงล่ะ ที่ทำาให้เราต้องเชื่ออย่างไม่หวั่นไหว พระจะนำาทาง

เรา พระจะคืนทุกอย่างด้วยความยุติธรรม” เมื่อเราเสร็จสิ้นงานไม่ว่าใหญ่เล็ก 

มิตรภาพยังคงอยู่ แถมยังเพิ่มขึ้นไปอีกด้วย

10. ความประทับใจที่ฝากไว้ในคำาสอนของสันตะบิดร

 จากความประทับใจเหล่านี้ที่เรามีต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย แผนกการพิมพ์ จึงตัดสินใจรอภาพให้ครบ 

จัดสรร และนำามาเป็นภาพของปฏิทินแขวน ปี  2020  ซึ่งอาจจะทำาให้ออกล่าช้า 

แต่ก็คิดว่าไม่น่าผิดหวัง นอกจากนั้นมีพระดำารัส บทเทศน์ พระโอวาทต่างๆ 

ของพระองค์ท่านจะถูกจัดพิมพ์เป็นพ็อคเก็ตบุ๊ก ส่งท้ายปีกันอย่างสวยงาม และ

พร้อมเป็นของขวัญอันล้ำาค่าจากพระดำารัสของพระองค์ นอกจากนั้นวีดิทัศน์  

คลิปต่างๆ รวมทั้งภาพสวยๆ จากการเสด็จเยือนครั้งนี้ จะถูกจัดทำาเป็นหนังสือ

ที่ระลึกสวยงาม คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปีหน้า เราเก็บความประทับใจใส่สื่อ 

บันทึกไว้และส่งต่อ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ อยู่กับเราไปนานๆ และแปรเปลี่ยนเป็นชีวิต

ที่ดีงามจากแบบอย่างของพระองค์ท่าน

 เสียงแอร์ยังดังเหมือนเคย ไม่มีอะไรใหม่จนเปลี่ยนบ้านพลิกแผ่นดิน 

ทุกวันต่างหากที่มาพร้อมกับประสบการณ์ความทรงจำาที่ดี ที่เมื่อเราเก็บเกี่ยว

และเรียนรู้ โลกก็สวยงาม แม้ว่าจะหมุนไปตามจังหวะเดิมที่คุ้นเคย

บรรณาธิการบริหาร  

(ตอนจบ)
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ขอขอบคุณ : คุณสุรชาติ จันทร์เด่นดวง, คุณนิพัทธ์  

สิริพรรณยศ, ส�านักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  

วัดราชบพิธฯ, ช่อง 7 และช่างภาพทุกท่านที่ร่วมบันทึก

ประวัติศาสตร์กับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ขอขอบคุณ : บราเดอร์ธาวิน กิจทวี กราฟิกดีไซน์
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“ข้ามสะพานความรัก” 

ไปสู่ “การพิทักษ์สรรพชีวิต” 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนญี่ปุ่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09.15 น. 

มีพิธีการอำาลาส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 เสด็จเยือนเพื่อ 

อภิบาลประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันท่ี 23-26 พฤศจิกายน 

2019 ต่อไป




