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ขอต้อนรับอาคันตุกะแห่งสันติสุข

	 วันที่	 13	 ในเดือนที่สาม	 และปีที่	 2013	 มีข่าวหนึ่งเกิดขึ้น	 และ

แพร่สะพัดไปยังผู้คน	 และสถานที่ต่าง	 ๆ	 ด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยี 

สมัยใหม่	 เมื่อค�าเกริ่นน�าได้อุบัติขึ้น	 HABEMUS	 PAPAM	 เราได้พระ

สันตะปาปาองค์ใหม่แล้ว	พระองค์ใช้ชื่อว่า	ฟรังซิส

	 เรื่องราวของสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ยังแรงไม่หยุด	 หลัง

จากวันที่รายชื่อถูกประกาศว่าเป็นพระองค์แล้ว	 ด้วยพระจริยวัตรที่ไม่

เหมือนพระสันตะปาปาหลาย	ๆ 	พระองค์ที่ผ่านมา	ที่อยู่			ที่เสวย			ที่บรรทม	 

และเร่ืองแต่ละเรือ่งทีค่่อยๆ	ได้รบัการกล่าวขานอย่างไม่ตกกระแส	ผมเช่ือว่า 

ถ้าเราได้อ่านเรื่องของพระองค์เราจะรักชายคนนี้ที่ชื่อ	พระคาร์ดินัล	ฮอร์เก 

มาริโอ	 แบร์โกลิโอ	 อันเป็นพระนามเดิมของพระอัครสังฆราชแห่งบัวโนส 

ไอเรส	 และเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลแล้ว	 ได้ปฏิบัติหน้าที่หลาย 

อย่าง	 อาทิ	 สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์	 สมณกระทรวงเพื่อ 

พระสงฆ์	 สมณกระทรวงสถาบันนักพรตและองค์กรแพร่ธรรม	สันตะส�านัก 

และสมณสภาเพื่อครอบครัว	ก่อนที่จะด�ารงต�าแหน่งพระสันตะปาปาองค์ที ่

266	ของพระศาสนจักร

คำ�นำ�ผู้จัดพิมพ์
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	 หนังสือ Pope Francis : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ชวิีตและพันธกจิแห่งความรัก”  ถกูเรยีบเรยีง	ขึน้มาอย่างรวดเรว็		จากข้อมลู 

พืน้ฐานทีส่ือ่มวลชนคาทอลกิ	 เคยรวบรวม	และเพ่ิมต่อให้เหตกุารณ์ทัง้หลาย 

ท่ีเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันที่สุด	 ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ออกมาในสมัยของ 

พระองค์และการเดินทางเพื่อเยี่ยมอภิบาลในพื้นที่ต่าง	ๆ	ทั่วโลก

	 ในปี	ค.ศ.	2019	นอกจากเราคริสตชนคาทอลิกไทยจะได้มีโอกาส	

เฉลิมฉลอง	 350	 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม	 (ค.ศ.1669-2019)	 แล้ว 

ยังเป็น	 50	 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและ

นครรัฐวาติกัน	(ค.ศ.1969-2019)	แถมพกกับโอกาสครบ	35	ปีของสมเด็จ

พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็น

ทางการ	(ค.ศ.1984-2019)	นักบุญยอห์น	ปอล	ที่	2	พระสันตะปาปา	ปีนี ้

จึงเป็นปีที่หลอมรวมความส�าคัญของเหตุการณ์ส�าคัญที่ให้หวนร�าลึกถึง	
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และเวลาแห่งการเปิดศักราชใหม่	 ด้วยการเปิดประตูต้อนรับการมาเยือน

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสู่ราชอาณาจักรไทย	 ทอดสะพานเชื่อม

มิตรภาพระหว่างผู้คน	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	 ภราดรภาพ	 และส่งสารของ

อารยธรรมแห่งความรักสู่กัน

	 สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย	หวงัว่า	ข้อมลูจากหนงัสอืเล่มน้อยนี้ 

จะท�าให้ผู้อ่านรู้จักบุคคลส�าคัญท่านน้ีมากข้ึน	แน่นอนพระองค์เป็นผู้น�า 

พระประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก	 แต่มากไปกว่านั้นพระองค ์

ยงัเป็นผู้น�าแห่งจิตวิญญาณของมนุษยโลก	 และที่ส�าคัญที่สุดแบบอย่าง 

ความเรียบง่ายและรอยยิม้อนัจริงใจอ่อนโยนของพระองค์	 ทีเ่ราหวงัว่าสกัวนัหนึง่ 

จะได้สัมผัสพระองค์จริงอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่เพียงพอจะท�าได้	เมื่อมาถึง

วันนี้	ความหวังนั้น	ช่างดูไม่ไกลห่างจากความเป็นจริง

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช





สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส พระน�มเดิม

ฮอร์เก ม�ริโอ แบร์โกลิโอ

Jorge Mario Bergoglio

พระร�ชสมภพ

17	ธันวาคม	ค.ศ.	1936	อายุ	83	ปี

บวชเป็นพระสงฆ์

13	ธันวาคม	ค.ศ.	1969

อภิเษกเป็นพระสังฆร�ช

28	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1998

ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นพระค�ร์ดินัล

21	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2001

ได้รับเลือกเป็นพระสันตะป�ป�

13	มีนาคม	ค.ศ.	2013

พิธีมิสซ�ฉลองก�รเริ่มศ�สนบริก�ร 

อัครส�วกเปโตรของพระสังฆร�ชแห่งโรม

19	มีนาคม	ค.ศ.	2013
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 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตรของคนงาน

ทางรถไฟ พระองค์ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

จากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส และทรงเข้าศึกษาในสามเณราลัย พระองค์ได้

ปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 

ค.ศ. 1958 และทรงได้รับใบรับรองด้านสาขาวิชาปรัชญาจาก Colegio  

Máximo San José ตอ่มาพระองคไ์ดท้รงสอนวชิาวรรณกรรมและจติวิทยาที ่

colegio de la Inmaculada และ Colegio del Salvador

พระสันตะป�ป�องค์ที่ 266 ของพระศ�สนจักร

สมเดจ็พระสันตะป�ป�ฟรังซิส 
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 ในป ีค.ศ. 1967 ทรงจบการศกึษา แลว้รบัศลีบวชเปน็บาทหลวงเมือ่

วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1969 ทรงทํางานสอนที่มหาวิทยาลัยซานมีเกล (San 

Miguel) จนดํารงตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ทางเทววิทยา

 ช่วง ค.ศ. 1973-1979 ทรงดํารงตําแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวง

คณะเยสุอิตในประเทศอาร์เจนตินา แล้วย้ายไปเป็น อธิการสามเณราลัย 

ซานมีเกล จนถึงปี ค.ศ. 1986
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สมณศักดิ์

 คุณพ่อฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ 

ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่ง

บัวโนสไอเรส และได้สืบตําแหน่ง เป็นพระอัคร

สังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1998

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 ท่าน

ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล โดยสมเด็จพระ 

สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน

หลายหน่วยงานของสันตะสํานัก
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ก�รข้ึนดำ�รงตำ�แหน่งสมเด็จพระสันตะป�ป�

 เมือ่สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ์ที่ 

16 ทรงสละตําแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2013 ได้มีการจัดการประชุมเลือกตั้งพระ

สันตะปาปา โดยกําหนดให้มีขึ้นในวันที่ 12 

มีนาคม ค.ศ. 2013 การเลือกตั้งสําเร็จลงวันที่ 

13 มีนาคม ค.ศ. 2013 หลังจากการลงคะแนน

เสยีงครัง้ที ่5 โดยพระคารด์นิลัผูม้สีทิธอิอกเสยีง 

จํานวน 115 ท่าน ผลปรากฏว่า พระคาร์ดินัล

ฮอร์เก แบร์โกลิโอ พระอัครสังฆราชแห่ง 

บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ได้รับเลือก 

และทรงเลือกพระนาม “ฟรังซิส” ซึ่งหมายถึง

นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

 นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรก

จากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต และเป็น

องค์แรกในรอบ 1,300 ปี ที่ไม่ได้เป็นชาวยุโรป 

นับต้ังแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี่ ท่ี 3 

ชาวซีเรีย เม่ือปี ค.ศ. 731 และถือเป็นพระ

สันตะปาปาที่ไม่ได้เป็นชาวอิตาเลียนคนที่สาม

ติดต่อกัน
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สื่อทั่วโลกปลื้ม

สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

 เมือ่สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 

ทรงพบปะส่ือมวลชนจากท่ัวโลกอย่างเป็น

ทางการน้ัน ไดท้รงสรา้งความประทบัใจ ให้

กับสื่อส่วนใหญ่ ด้วยความเป็นกันเองและ

ความอบอุ่นของพระองค์

 สมเดจ็พระสนัตะปาปา ไดท้รงเลา่

ถึงเหตุการณ์และความรู้สึกของพระองค์ 

ในช่วงเวลาประชุมลับ ซึ่งพระองค์ได้รับ

เลือก และยังเผยที่มาในการเลือกใช้ชื่อ 

ฟรังซิส ว่า เป็นเพราะพระคาร์ดินัลจาก

บราซิลบอกกับพระองค์ว่า อย่าลืมคน

ยากจน เมื่อคะแนนโหวตออกมาว่าทรง

ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ จึงทรงนึกถึง 

นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี พระองค์ทรงขอ

ให้พระศาสนจักรและส่ือทํางานร่วมกัน 

เพื่อรายงานถึงความจริง ความงาม และ

ความดี
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ชีวิตสมถะ

 การใช้ชีวิตอย่างสมถะของพระสันตะปาปาองค์ใหม่ เป็นคุณสมบัติ

สําคัญที่ได้รับการยกย่องชื่นชม เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระอัครสังฆราช ที่พํานัก

ของพระองคใ์นกรงุบวัโนสไอเรสเปน็เพยีงแฟลตทีต่บแต่งอยา่งเรียบง่าย ทรงม ี

พระอปุนสิยัเยอืกเยน็สขุมุ โดยสารรถไฟใตด้นิ รถประจําทาง เหมอืนคนทัว่ไป 

และเมื่อเสด็จไปกรุงโรมก็ยังทรงเลือกบินช้ันประหยัด เมื่อเสด็จมายังกรุงโรม 

พระองค์มักทรงเลือกสวมชุดบาทหลวงสีดําธรรมดา แทนท่ีจะเป็นชุดสีแดง 

ตามศักดิ์และสิทธิของพระคาร์ดินัล

พ่อครัวศักดิ์สิทธิ์

 ภาพคุ้นตาสําหรับชาวอาร์เจนไตน์ พระคาร์ดินัลฮอร์เก แบร์โกลิโอ 

(สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) ผู้ทําอาหารรับประทานเองทุกวัน โดยไม่

ต้องการมีแม่ครัวหรือแม่บ้านมารับใช้ตนเองตลอดชีวิตสงฆ์
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 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็น “พลังแห่งความสมดุล” แก่

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ด้วยทรงมีความเชื่อว่าพระศาสนจักรควรมี

บทบาทในการเผยแผ่ศาสนา เข้าถึงประชาชน และมีความกระตือรือร้น

 หลังจากได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ทรงเริ่มภารกิจ

แรกด้วยการเสด็จไปสวดภาวนาและวางช่อดอกไม้ ภายในมหาวิหารแม่พระ 

และทรงอธิษฐานต่อหน้าแท่นบูชานักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา ผู้ก่อตั้งคณะ 

เยสุอิต คณะนักบวชที่พระองค์ทรงสังกัดอยู่ก่อนหน้านี้

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมีพระดํารัสเรียกร้องให้ทุกคน 

ร่วมมือกันปฏิรูปพระศาสนจักรอย่างเป็นระบบ เพื่อมิให้นิกายโรมันคาทอลิก

ต้องเสื่อมเสียความศักด์ิสิทธิ์และจิตวิญญาณมากไปกว่านี้ จนในอนาคตอาจ

เหลือสถานะไม่ต่างอะไรจาก “องค์กรการกุศล”

บทความโดย : เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม
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 ด้วยทรงเป็นบุคคลที่เรียบง่าย ไม่แสวงหาชื่อเสียงและอํานาจ หาก

แต่ทรงมุ่งรับใช้การประกาศความรักของพระเจ้าเพื่อมวลมนุษยชาติ ดําเนิน

ชีวิตอย่างเรียบง่าย และต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ยากไร้ ผู้ที่อยู่ชายขอบของ

สังคม ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใด ผู้คนจะสัมผัสได้ถึงความรัก ความเมตตา จากชีวิต

อันเรียบง่าย ในองค์พระเยซูเจ้าผ่านชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปา

ผู้รับใช้เแห่งก�รประก�ศคว�มรักของพระเจ้�เพื่อมวลมนุษยช�ติ

สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส
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 ไม่กี่วันก่อนที่จะมีการประชุมคอนเคลฟเพ่ือเลือกพระสันตะปาปา

พระองค์ใหม่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับคณะพระคาร์ดินัลผู้เข้า

ร่วมประชุมว่า “การประกาศข่าวดีนั้นสันนิษฐานว่าคือความประสงค์ของ

พระศาสนจักรทีจ่ะตอ้งออกจากตนเอง พระศาสนจกัรถกูเรยีกรอ้งใหอ้อกจาก

ตนเองและไปยังชายขอบ ไมเ่พยีงเฉพาะทางดา้นภมูศิาสตร์เท่านัน้ แต่ยงัหมาย 

รวมถึงความเป็นอยู่ของผู้คนชายขอบ ทั้งความลึกลับของบาป ความเจ็บปวด 

ความอยตุธิรรม ความไมรู่แ้ละความเมนิเฉยตอ่ศาสนา กระแสทางปญัญา และ

ความขัดสนทุกข์ยากทั้งมวล ความเมตตาคือสิ่งแรกที่พระศาสนจักรคาทอลิก 

ได้รับการเรียกร้องให้นําไปสู่ผู้ที่อยู่ชายขอบเหล่านั้น”

 วันพุธที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013 เมื่อสิ้นเสียงประกาศ HABEMUS 

PAPAM “เรามพีระสนัตะปาปาแลว้” ชายรา่งใหญว่ยั76 ชนัษา ทรงพระนาม

วา่ สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซสิ เสดจ็ออกมาพรอ้มกบัเสยีงปรบมอืกกึกอ้ง

ไปทั่วมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

 ในการเผยพระองคต์อ่โลกครัง้แรก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

เชญิชวนทุกคนให้สงบน่ิงและสวดภาวนาเพือ่ สมเดจ็พระสนัตะปาปากิตตคิณุ

เบเนดิกต์ ที่ 16 และก่อนที่จะทรงอวยพรให้ประชาชนและโลก พระองค์ตรัส

ว่า “พ่อจะสวดให้พวกลูก และพวกลูกก็สวดให้พ่อด้วย” แล้วก้มลงภาวนา  

นับเป็นวินาทีที่ชนะใจชาวโลกเมื่อแรกพบ
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 แม้ในปี 2013 พระองค์จะตรัสกับผู้ส่ือข่าวว่าจะไม่ทรงเดินทาง

มากเท่าพระสันตะปาปาองค์ก่อน ๆ แต่กระนั้นสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรงัซสิกย็งัคงเสดจ็อภบิาลสตับรุษุนอกประเทศอย่างต่อเนือ่ง กระทัง่ปัจจุบนั

พระองค์เสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ แล้ว มากกว่า 30 ครั้ง นอกจากนี้พระองค์

ก็ยังคงเสด็จเยี่ยมสัตบุรุษบริเวณรอบนอกกรุงโรมเป็นประจําด้วย ทั้งในเขต 

ชานเมอืงทีย่ากไร้ ในโรงพยาบาล ศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ รวมถึงทีค่มุขงัและใน

ศูนย์อํานวยความสะดวกสําหรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

 เมือ่ครัง้ทรงเริม่สมณสมยั ความปรารถนาของพระองค์ทีจ่ะเข้าถึง เป็น

แรงบนัดาลใจก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงใหม่ๆ ทีน่่าจดจํา ซ่ึงตอนนีด้เูหมอืนจะ

เป็นกิจวตัรปกตใินชวีติประจําวันของสมเดจ็พระสนัตะปาปาไปแล้ว อย่างเช่น

ภายหลังจากท่ีทรงเริ่มชวนคนสวนและคนเก็บขยะในวาติกันมาร่วมมิสซาเช้า

ในวันธรรมดา ณ วัดน้อยซางตามาร์ธาแล้ว พระองค์ก็ทรงเริ่มเชิญครอบครัว

คาทอลิกกลุ่มเล็กๆ ให้มาเข้าร่วมในมิสซาเช้านี้ด้วย

 “วัดน้อยซางตามาร์ธา” เป็นบ้านรับรองที่สร้างขึ้นโดยนักบุญยอห์น 

ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ด้วยทรงต้ังพระทัยท่ีจะจัดหาท่ีพักท่ีเหมาะสม 

สําหรับพระคาร์ดินัลเมื่อพวกท่านมาเข้าร่วมประชุมคอนเคลฟเพื่อเลือกพระ

สันตะปาปาพระองค์ใหม่ ซึ่งหลังการประชุมคอนเคลฟในปี 2013 เป็นต้น

มา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตัดสินพระทัยที่จะพักอยู่ที่นี่โดยไม่ย้าย

เข้าไปอยู่ในที่พักสําหรับพระสันตะปาปาในพระราชวังวาติกันที่ซึ่งจะมีความ

เป็นส่วนพระองค์มากยิ่งขึ้น
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 ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละปี พระองค์จะเสด็จถวายมิสซาใน

เรอืนจํา สถานดแูลหรอืศูนย์ผูล้ีภ้ยั และล้างเท้าให้ผูป่้วย ผูต้้องขงั หรอืผูอ้พยพ

ทัง้ชายและหญงิ ทัง้ทีเ่ป็นคาทอลกิและศาสนกิอืน่ๆ นอกจากนีพ้ระองค์ยงัทรง

ส่ังให้สมณกระทรวงเพือ่พธิกีรรมและศลีศกัด์ิสทิธิข์องวาติกันชีแ้จงให้ชดัเจนว่า 

ทั้งเท้าของหญิงและชายสามารถล้างได้เช่นกันในมิสซาวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธิ์

ซึ่งเป็นมิสซาแห่งพระกระยาหารคํ่ามื้อสุดท้ายของพระเจ้า

 ช่วงระหว่างปี 2015-2016 ซึ่งเป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ในวัน

ศุกร์ของทุกๆ เดือน พระองค์จะเสด็จเยี่ยมผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น

พเิศษ ไม่ว่าจะเป็นทีโ่รงเรยีนสอนคนตาบอด หน่วยทารกแรกเกดิในห้องผูป่้วย

หนัก กลุ่มผู้หายขาดจากการติดสุรา กลุ่มบ้านสําหรับเด็กและชุมชนสําหรับ

สตรีทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืให้รอดพ้นจากเงือ้มมอืผูค้้ามนษุย์ทีบ่งัคบัให้พวกเธอ 

ค้าประเวณี ครัน้เมือ่ปีศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเมตตาธรรมสิน้สดุลง สมเดจ็พระสนัตะปาปา 

ฟรังซิสก็ยังคงเสด็จเยี่ยมเขาเหล่านี้ต่อไปแม้จะไม่ได้ทุกเดือนก็ตาม

 เดือนกันยายน ปี 2015 ในขณะที่คลื่นผู้อพยพและผู้ลี้ภัยกําลังดิ้นรน

หนีตายเพ่ือไปให้ถึงยุโรป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้ทุกเขตวัด

และทุกชุมชนคริสตชนในยุโรป ได้พิจารณาต้อนรับพวกเขาหนึ่งครอบครัว

ด้วยใจเมตตา ส่วนวาตกินักไ็ด้จดัเตรยีมทีพ่กัและให้ความช่วยเหลือครอบครัว

หนึ่งจากซีเรียและอีกครอบครัวหนึ่งจากอีริเทรีย (Eritrea) จากนั้นอีก 7 เดือน 

ต่อมา สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ได้เสดจ็เยีย่มศนูย์ผูล้ีภ้ยับนเกาะเลสบอส 

ประเทศกรีซ และนําผู้ลี้ภัย 12 คนบินกลับมายังกรุงโรม พร้อมกับพระองค์
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 ไม่ทันถึง 3 เดือนในสมณสมัย โอกาสเข้าเฝ้าทั่วไปประจําสัปดาห์ 

พระองค์ทรงเริ่มประณาม “วัฒนธรรมแห่งการทิ้งขว้าง” ที่ซึ่งเงินและอํานาจ 

มีค่าสูงสุด และอะไรหรือใครก็ตามที่ไม่สามารถจะตอบแทนได้ด้วยเงินหรือ 

อาํนาจกจ็ะถกูโยนท้ิงไป “ชีวติมนษุย์ ตวับุคคล จะไม่ถกูมองว่าเป็นคณุค่าหลกั

ทีส่มควรจะได้รบัการเคารพและปกป้องอกีต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่หากพวก

เขา ยากจนหรือพิกลพิการ หากยังไร้ประโยชน์เหมือนทารกที่ยังอยู่ในครรภ์ 

หรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วเหมือนกับผู้สูงอายุ”
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 วนัจนัทรท์ี ่22 กรกฎาคม 2013 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 28 (World Youth Day - RIO 

2013) ทีน่ครรโิอเดจาเนโร ประเทศบราซลิ นบัเปน็การเดนิทางออกนอกยโุรป

เป็นครั้งแรกของพระองค์ ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งพระสังฆราชแห่งโรม ประมุข

พระศาสนจักรคาทอลิก

 “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา” เป็นหัวข้อของ

งานเยาวชนโลกครั้งที่ 28 RIO 2013 ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ ในนครริโอเด 

จาเนโร ทกุหนแหง่ท่ีพระองค์เสดจ็เยอืน จะมบีรรดาเยาวชนและผูค้นมากมาย

เฝ้ารอชมพระบารมอียา่งเนอืงแนน่โดยจาํนวนเยาวชนและผูเ้ขา้รว่มงานครัง้นี้ 

มีมากกว่า 3 ล้านคน

 ระหว่างวันท่ี 27-31 กรกฎาคม 2016 สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานเยาวชนโลกท่ีประเทศโปแลนด์ แต่ละคร้ังกระแสตอบรับ

จากบรรดาเยาวชนได้เพ่ิมมากข้ึน จนในปี ค.ศ. 2018 น้ี การประชุมสมัชชาท่ีจะ

จัดข้ึนในเดือนตุลาคม จึงกําหนดให้เป็นหัวข้อเก่ียวกับเยาวชน

 ระหว่างวันท่ี 23-28 มกราคม 2019 เสด็จร่วมงานเยาวชนโลก คร้ังท่ี 

34 ท่ีประเทศปานามา พระองค์ทรงเช้ือเชิญเยาวชนให้ เร่ิมลงมือพัฒนาโลก โดย

อาศัยความฝัน อุดมการณ์และความกล้าหาญของพวกเขา

“จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา” 

เป็นหัวข้อของงาน

ร่วมง�นเย�วชนโลก
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 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตั้งวันสากลเพ่ือคนจน ปี 2017 

ตรสัว่าการแบ่งปันกบัคนยากจนน้ันจะสามารถทําให้เข้าใจธรรมลํา้ลกึแห่งพระ

วรสารได้ คนยากจนไม่ใช่ปัญหา พวกเขาคือทรัพยากรที่พวกเราจะดึงเอามา

ใช้ได้

 พระองค์เสด็จไปในท่ีแห่งใด จะทรงพบปะผูย้ากไร้และผู้ทีอ่ยูช่ายขอบ

ของสังคมเสมอ พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งผู้ถูกทอดทิ้ง ภาพเด็กที่มานั่งบนเก้าอี้

ของพระองค์ในโอกาสงานฉลองวนัครอบครัวกว่า 20 นาททีีพ่ระองค์ถกูรบกวน

แต่พระองค์กลบัไม่มอีาการราํคาญเดก็คนนัน้แต่อย่างใด มแีต่อย่างเดยีวคอืให้

โอกาสและให้เวลาแห่งความรัก

 ภาพของชายอายุ 53 ปีที่มีผิวหนังตะปุ่มตะป�่าซึ่งพระองค์ทรงจุมพิต

ด้วยความรักและเมตตา ได้ใจมวลประชาชนที่พบเห็น ภาพแห่งการมีจิตใจ

เมตตาสงสารผูท้ีต่กทกุข์ได้ยาก โดยมทิรงรงัเกยีจแต่อย่างใด พระองค์ทรงออก

ไปแจกจ่ายความรักแด่ทุกคน อย่างไม่เลือกว่าเขาจะเป็นใครอย่างแท้จริง

 ทรงถวายมสิซาในศนูย์ผูป่้วยโรคเอดส์ ทรงล้างเท้าและจมุพิตเท้าของ

ผู้ป่วยโรคเอดส์

 ภาพหนูน้อยดาวน์ซินโดรม มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาพร้อมกับกลุ่ม

นกักฬีาสมคัรเล่น เธอเดนิออกมาแล้วพระสนัตะปาปาทรงอุ้มเธอมานัง่ทีน่ัง่ของ

พระคาร์ดนิลัท่านหนึง่แทน เธอแสดงอากปักิรยิายกนิว้มอืไลค์ พระสันตะปาปา

ตรัสสุนทรพจน์อย่างไม่ทรงเสียสมาธิทั้งๆ ที่หนูน้อยนั่งขยับตัวอยู่ตลอดเวลา

ตั้งวันส�กลเพื่อคนจน
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 นอกจากการรณรงค์ให้เกิดงานเมตตาสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือ 

คนยากจนแล้ว ยังมีงานส่งเสริมความศรัทธา การกลับใจใช้โทษบาป อาทิ 

กจิกรรมเปิดวดั 24 ชัว่โมง ในช่วงเทศกาลมหาพรต หรือริเร่ิมงานเพ่ือสันติภาพ

ในภาคปฏิบัติมากมาย อาทิ วันภาวนาและจําศีลเพ่ือสันติภาพ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งสําหรับประชากรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต ้

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
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 เราจะเหน็รายชือ่สมณสาส์น หรือเอกสารทีอ่อกมาตัง้เเต่เริม่สมณสมัย

ของพระองค์

 - สมณสาส์นแสงสว่างแห่งความเชือ่ (LUMEN FIDEI) นพินธ์ร่วมกบั

สมเด็จพระสนัตะปาปากติติคณุเบเนดิกต์ ที ่16

 - สมณลิขิตเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (EVANGELII 

GAUDIUM) ออกเมือ่วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2013 โอกาสปิดปีแห่งความเช่ือ  

ปีแรกแห่งสมณสมัย

 - สมณสาส์น ขอสรรเสรญิองค์พระผูเ้ป็นเจ้า (LAUDATO SI) เกีย่วกบั

การดแูลรกัษาโลก บ้านทีเ่ราอาศยัอยูร่่วมกนั ออกเมือ่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2015 

ปีทีส่ามแห่งสมณสมยั

 - สมณลขิติเตือนใจ ความปีตยินิดแีห่งความรัก (AMORIS LAETITIA) 

เกีย่วกบัความรกัในครอบครวั ออกเมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2016 ระหว่างปีศกัดิส์ทิธิ์

แห่งเมตตาธรรม ปีทีส่ีแ่ห่งสมณสมยั

 - สมณลขิติเตอืนใจ จงช่ืนชมยนิดเีถดิ (GAUDETE ET EXSULTATE) 

ออกเมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2018 ปีทีห่กแห่งสมณสมยั

 - สมณลขิติเตอืนใจ พระครสิตเจ้าทรงพระชนม์ (CHRISTUS VIVIT)  

สําหรบับรรดาเยาวชน และประชากรของพระเจ้าทุกคน ออกเมือ่วนัที ่25 มนีาคม 

2019 ปีทีเ่จด็แห่งสมณสมยั

คำ�สอนอันทรงพลัง
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 ทัง้ในเอกสารและตลอดสมณสมยั สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

เน้นไปที่พระเมตตาของพระเจ้าและพลังแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะกระตุ้นให้

เกดิการกลบัใจและหล่อเลีย้งชวีติครสิตชนในขณะทีพ่วกเขาพยายามเจริญขึน้

ในความศกัดิสิ์ทธิ์

 เฉกเช่นเดยีวกบัพระสนัตะปาปาทกุพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงกระตุ้นให้คริสตชนคาทอลิกไปสารภาพบาปบ่อย ๆ โดยตรัสกับ 

พวกเขาว่า ทีฟั่งแก้บาปไม่ใช่ “ห้องทรมาน” ขณะเดียวกนักท็รงให้คาํแนะนาํ

บาทหลวงอย่างตรงไปตรงมา ซํา้แล้วซํา้เล่า ให้ต้อนรบับรรดาผู้ทีเ่ข้ามาสารภาพ

บาปด้วยยนิดแีละเมตตา

 ในเทศกาลมหาพรต สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิจะทรงฟังแก้บาป 

ในมหาวหิารนกับญุเปโตรเช่นเดียวกบัทีน่กับญุยอห์น ปอล ท่ี 2 พระสันตะปาปา

ทรงปฏบิติั แต่ทีพ่ระองค์ทรงทาํให้ทุกคนต้องประหลาดใจไม่เว้นแม้กระทัง่พระ

สงัฆราชผู้ช่วยที ่ใกล้ชิดพระองค์ท่ีสดุกต็าม มนัเริม่ต้นขึน้ในปี 2014 เมือ่พระองค์

แทนทีจ่ะไปฟังแก้บาปให้ผู้อืน่ แต่พระองค์กลบัหนัไปเป็นผูส้ารภาพบาปเสียเอง

 นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนด้วย

การยอมรับวัยของพระองค์อย่างจริงใจ ในเดือนเมษายน 2017 เมื่อทรงมี

พระชนมาย ุ 80 ชนัษา ตรสักบัเยาวชนหนุม่สาวชาวอติาเลยีนว่า “ในขณะท่ี 

พวกเธอกาํลงัเตรยีมการณ์สาํหรบัอนาคต แต่ในวยัของพ่อ พวกเรากําลงัเตรียม

ตวัจะไป” บรรดาเยาวชนหนุม่สาวต่างส่งเสียงดงัคดัค้านว่า “ไม่?” แต่สมเดจ็ 

พระสนัตะปาปาตรสัตอบว่า “ใครจะไปรบัประกนัชวีติได้บ้างล่ะ ?  ไม่มใีครหรอก”
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สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส 
ทรงเดินท�งเพื่อเสด็จเยี่ยมอภิบ�ลนอกประเทศอิต�ลี

ตั้งแต่สมัยปกครองวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013 มากกว่า 30 ครั้ง

  ค.ศ. 2013

ครั้งที่ 1  วันที่ 22-29 กรกฎาคม 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนนครริโอเดจาเนโร  
 ประเทศบราซิล เพ่ือร่วมงานเยาวชนโลก คร้ังท่ี 28 (World Youth  
 Day - RIO 2013) มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 3 ล้านคน จาก 150 ประเทศ

  ค.ศ. 2014

ครั้งที่ 2  วันที่ 24-26 พฤษภาคม 
 เสดจ็เยอืนแผน่ดนิศกัดิส์ทิธ์ิ สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงพบ 
 กับพระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 เป็นการพบกันครั้งประวัติศาสตร ์
 ราํลกึถึงเมือ่ 50 ปี (ค.ศ.1964) ท่ีสมเดจ็พระสันตะปาปาเปาโล ที ่6 
 ทรงพบกับพระอัยกาอาเธนาโกรัส ที่ 1

ครั้งที่ 3  วันที่ 13-18 สิงหาคม 
 เสด็จร่วมงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเกาหลีใต้ 
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ครั้งที่ 4  วันที่ 21 กันยายน 
 เสด็จเยือนประเทศแอลเบเนีย 

ครั้งที่ 5  วันที่ 25 พฤศจิกายน 
 เสด็จเยือนรัฐสภาแห่งยุโรปและคณะมนตรีแห่งยุโรป

ครั้งที่ 6  วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 
 เสด็จเยือนประเทศตุรกี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงร่วม 
 พธิมีสิซาของพระศาสนจกัรออรโ์ธดอกซ ์ซึง่พระอยักาบารโ์ธโลมวิ  
 ที่ 1 เป็นผู้ประกอบพิธี ภายในวัดนักบุญจอร์จ นครอิสตันบูล  
 ประเทศตุรกี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยืนยันพระ 
 ศาสนจกัรคาทอลกิจะทําทกุทางเพือ่ใหเ้กดิความเปน็หนึง่เดยีวกนั 
 ในกลุ่มคริสตชนทรงช้ีการเสวนาที่แท้จริงต้องเป็นการพูดคุยที่ได ้
 พบหน้ากันเท่านั้นจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะท่ีพระอัยกา 
 บาร์โธโลมิว ท่ี 1 ได้ช่ืนชมพระสันตะปาปาว่าเป็นบุรุษแห่งความสุภาพ 
 ถ่อมตนและเทศน์สอนด้วยความรักอย่างแท้จริง

  ค.ศ. 2015

ครั้งที่ 7  วันที่ 12-19 มกราคม 
 เสด็จเยือนประเทศศรีลังกา และฟิลิปปินส์
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ครั้งที่ 8  วันที่ 6 มิถุนายน 
 เสด็จเยือนประเทศบอสเนีย เมืองซาราเจโว 

ครั้งที่ 9  วันที่ 5-13 กรกฎาคม 
 เสด็จเยือนประเทศเอกวาดอร์ โบลิเวีย และปารากวัย 

ครั้งที่ 10  วันที่ 19-28 กันยายน 
 เสด็จเยอืนประเทศควิบา สหรัฐอเมรกิา และสาํนกังานใหญอ่งค์การ 
 สหประชาชาติ

ครั้งที่ 11  วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 
 เสด็จเยือนประเทศเคนยา อูกันดา และสาธารณรัฐแอฟริกา

  ค.ศ. 2016

ครั้งที่ 12  วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 
 เสด็จเยือนประเทศเม็กซิโก 

ครั้งที่ 13  วันที่ 16 เมษายน 
 เสด็จเยือนประเทศกรีก 

ครั้งที่ 14  วันที่ 24-26 มิถุนายน 
 เสด็จเยือนประเทศอาร์เมเนีย และทรงพบกับพระอัยกาคาเรคิน ท่ี 2 
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ครั้งที่ 15  วันที่ 27-31 กรกฎาคม 
 เสด็จร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 31 ที่ประเทศโปแลนด์ 

ครั้งที่ 16  วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 
 เสด็จเยือนประเทศอาเซอร์ไบจาน 

ครั้งที่ 17  วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 
 เสด็จเยือนประเทศสวีเดน

  ค.ศ. 2017

ครั้งที่ 18  วันที่ 28-29 เมษายน 
 เสด็จเยือนประเทศอียิปต์

ครั้งที่ 19 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 
 เสด็จแสวงบุญ ณ สักการสถานแม่พระแห่งฟาติมา โอกาสฉลอง 
 ครบ 100 ปีแห่งการประจักษ์ของพระนางพรหมจารีมารีย์  
 ณ  โควาดาอีเรีย ประเทศโปรตุเกส

ครั้งที่ 20  วันที่ 6-11 กันยายน 
 เสด็จเยือนประเทศโคลอมเบีย 
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ครั้งที่ 21  วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 
 เสด็จเยือนประเทศเมียนมาและบังคลาเทศ

  ค.ศ. 2018

ครั้งที่ 22  วันที่ 15-22 มกราคม 
 เสด็จเยือนประเทศชิลีและเปรู

ครั้งที่ 23  วันที่ 21 มิถุนายน 
 เสด็จเยือนเจนีวา 

ครั้งที่ 24  วันที่ 25-26 สิงหาคม 
 เสด็จเยือนดับลิน 

ครั้งที่ 25  วันที่ 22-25 กันยายน 
 เสด็จเยือนลิธัวเนีย

  ค.ศ. 2019

ครั้งที่ 26  วันที่ 23-28 มกราคม 
 เสด็จร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 34 ที่ประเทศปานามา
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ครั้งที่ 27  วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 
 เสด็จเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อการเสวนา 
 ระหว่างศาสนาและความเอื้ออาทรในหมู่สมาชิกที่ 
 นับถือศาสนาต่างกัน

ครั้งที่ 28  วันที่ 30-31 มีนาคม 
 เสด็จเ ยือนประเทศโมร็อกโก เพื่อส่ ง เสริม 
 ความเข้าใจร่วมกันและการเสวนาระหว่างศาสนา  
 ระหว่างพี่น้องชาวคริสต์และชาวมุสลิม

ครั้งที่ 29  วันที่ 5-7 พฤษภาคม 
 เสด็จเยือนบัลแกเรีย มาซิโดเนีย

ครั้งที่ 30  วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 
 เสด็จเยือนประเทศโรมาเนีย 

ครั้งที่ 31 วันที่ 4-10 กันยายน 
	 เสด็จเยือนอภิบาลคริสตชนในแอฟริกา	
	 ประเทศโมซัมบิก	มาดากัสการ์	และมอริเชียส

ครั้งที่ 32  วันที่ 20-27 พฤศจิกายน 
 เสด็จเยือนประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น
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 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงแต่งตั้งพระอัครสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็น

พระคารด์นิลั เมือ่วนัอาทติยท์ี ่4 มกราคม 2015 นบัเปน็พระคาร์ดินลัชาวไทย

องค์ที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีพิธีสถาปนาในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015  

ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ 

 ผู้อํานวยการ สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ 

 คณะกรรมการสมณสภาเสวนาระหว่างศาสนา

 ด้านงานสื่อสารสังคม ทรงแต่งต้ังพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นคณะกรรมการสมณสภาสื่อสารสังคมสันตะ  

สํานัก และอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นที่ปรึกษาสมณสภา 

สื่อสารสังคม สันตะสํานัก

 นอกจากนั้นยังมีบุคคลที่เป็นคนไทยหลาย ๆ ท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้า

องค์สมเด็จพระสันตะปาปาในวาระต่าง ๆ

สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส
กับพระศ�สนจักรไทย
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สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

เสด็จเยือนเพื่ออภิบ�ลประเทศเมียนม�

 การเสด็จเยือนเพ่ืออภิบาลประเทศเมียนมาของสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรงัซิส ระหวา่งวนัที ่27-30 พฤศจกิายน 2017 นบัเป็นการเสด็จเยอืนประเทศ

ในทวีปเอเชีย ครั้งที่ 3 ของพระองค์ หลังจากเสด็จเยือนประเทศศรีลังกา และ

ฟิลิปปินส์ (มกราคม 2015) และประเทศเกาหลี (สิงหาคม 2014) การเสด็จ

เยือนเมียนมาได้รับความสนใจจากทั่วโลก

 ในการนําสวดทูตสวรรค์ เท่ียงวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017  

ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร ทรงเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อชาวโรฮีนจา ทรงขอ

ให้คาทอลิกร่วมภาวนาให้พระเจ้าปกป้องชาวโรฮีนจา

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ทรงส่งสาส์นผ่านวิดีโอ ถึงชาวเมียนมา

เพื่อยืนยันว่าพระองค์จะเสด็จมาเพื่อประกาศพระวรสารของพระเยซูเจ้า ซ่ึง

เป็นสาส์นแห่งการคืนดีกัน การให้อภัย และสันติภาพ ทรงให้กําลังใจคาทอลิก

ชาวเมยีนมาใหย้นืหยดัตอ่ความเชือ่ในพระเจา้ และเปน็ประจักษพ์ยานถึงพระ 

วรสารท่ีสอนว่า มนุษย์ชาย - หญิงทุกคนล้วนมีศักด์ิศรี และเปิดใจกว้างกับ 

ทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนและคนที่เดือดร้อนในชีวิต

 คาทอลิกไทยได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนเมียนมาในการ 

รับเสด็จ และร่วมพิธีมิสซากับพระสันตะปาปา พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 



49

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชหลุยส์ จําเนียร สันติสุขนิรันดร์  

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ 

สิริสุทธิ์ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ร่วมถวายมิสซากับพระสันตะปาปา 

นอกจากน้ันยงัมบีาทหลวง นกับวชชาย-หญงิ รวมทัง้บรรดาฆราวาส รว่ม 700 

คน ที่ไปร่วมงานในวาระสําคัญนี้

 ในมิสซาพระองค์ทรงเรียกร้องคาทอลิกในเมียนมาให้เยียวยาความ

ทรงจําที่เจ็บปวดอันเกิดจากบาดแผลของความรุนแรง ด้วยความเมตตาและ

การให้อภัยตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน

 หลังจากนัน้ สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ไดเ้สดจ็เยอืนเพือ่อภบิาล

ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2017 ทรง

เรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันหาทางออกเพื่อช่วยเหลือชาวโรฮีนจา
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 ความเปน็มาของการเข้าเฝา้ถวายรายงานการทาํงาน พบอยา่งชดัเจน

ในจดหมายของนักบญุเปาโลถงึชาวกาลาเทยี “สามปตีอ่มา ขา้พเจา้ขึน้ไปกรงุ

เยรูซาเล็มเพื่อทําความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาสิบห้าวัน” (กท 1:18) 

ในการไปครั้งนั้นนักบุญเปาโล ได้อธิบายให้นักบุญเปโตรได้เข้าใจถึงความ 

ยากลาํบากในการประกาศพระวรสารแถบยเูดียี นบัเปน็การพบปะและปรกึษา

หารือกันเป็นครั้งแรก

ก�รเข้�เฝ้�ถว�ยร�ยง�นก�รทำ�ง�น

(Ad Limina Visit)
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 คําว่า “ad Limina Apostolorum” ตามประวัติพระศาสนจักรใน

ระยะเริ่มแรก หมายถึงการไปคารวะหลุมศพของนักบุญเปโตรและเปาโลของ

บรรดาคริสตชน เป็นการไปแสวงบุญและภาวนาเหนือหลุมศพของอัครสาวก 

ท้ังสอง ต่อมาภายหลังได้มีการใช้คําน้ีหมายถึงการเย่ียมของพระสังฆราชท่ีกรุงโรม 

ตามข้อกําหนดของสังคายนาแห่งโรม ค.ศ. 743 โดยสมเด็จพระสันตะปาปา

ซากาเรีย เป็นเวลาหลายศตวรรษที่การไปเยี่ยมในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นการ

บังคับ จนกระทั่งใน ค.ศ. 1585 สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุส ที่ 5 ได้ออก

ธรรมนูญ Romanus Pontifex กําหนดให้มีการเยี่ยม Ad Limina Visit ของ

บรรดาพระสงัฆราชทุกๆ 3 ปี และ ไดร้บัการรบัรองโดยสมเดจ็พระสนัตะปาปา

เบเนดิกต์ ที่ 14 ในธรรมนูญ Quod sancta ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1740

 ใน ค.ศ. 1909 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 10 ได้ออกกฤษฎีกาว่า

ด้วยคณะนักบวชกําหนดให้พระสังฆราชเข้าเฝ้าถวายรายงานทุกๆ 5 ปี โดย

เริ่มใน ค.ศ. 1911 ซึ่งการเข้าเฝ้านี้ไม่ใช่เฉพาะพระสังฆราชประจําสังฆมณฑล

เท่านั้น แต่รวมถึงสังฆรักษ์และผู้ปกครองเขตมิสซังด้วย ในปี ค.ศ. 1975 ใน

กฤษฎีกาว่าด้วยพระศาสนจักรโรมัน ได้จัดระเบียบองค์กรใหม่และกําหนดให้

เข้าเฝ้าดังกล่าวกระทําทุกๆ 5 ปี ซึ่งปัจจุบันข้อกําหนดดังกล่าวได้กําหนดไว้ใน

ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ค.ศ. 1983 มาตรา 339 และมาตรา 400

 ทัง้นี ้สภาประมขุบาทหลวงคาทอลกิแห่งประเทศไทย ได้เขา้เฝา้ถวาย 

รายงานการทาํงานเมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2018 ณ นครรฐัวาตกินั นาํโดยพระ

คารด์นิลัฟรงัซสิเซเวยีร ์เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ ประธานสภาประมขุบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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 จากจุดเริ่มต้นแห่งสมณสมัย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

แสดงออกถึงความรักและทรงยกย่องสรรเสริญต่อการลาออกของสมเด็จพระ

สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 โดยหลังเสด็จกลับจากเกาหลีใต้เมื่อ

ปี 2014 พระองค์ตรัสถึงพระอากัปกิริยาในการลาออกที่จริงใจ อ่อนน้อม 

ถอ่มตน และกลา้หาญ ของพระสนัตะปาปากติตคิณุวา่ “เปน็การปทูางใหพ้ระ 

สันตะปาปาองค์ต่อไปได้ปฏิบัติตาม”

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับผู้สื่อข่าวท่ีร่วมเดินทางไปกับ

พระองค์ว่า “หากลูกจะถามพ่อว่า “จะเกิดอะไรขึ้น หากสักวันหนึ่งพ่อรู้สึก 

ไม่พร้อมที่จะไปต่อ?” “พ่อก็จะทําแบบเดียวกันนั้นแหละ พอจะทําแบบ

เดียวกนั! และพอ่กจ็ะสวดภาวนาอยา่งหนัก แตพ่อ่กจ็ะทาํแบบเดยีวกัน สมเดจ็

พระสนัตะปาปากติตคิณุเบเนดกิต ์ที ่16 ทรงเปิดประตไูวแ้ล้ว ซึง่คอืธรรมเนยีม 

ไม่ใช่เป็นกรณีพิเศษ”
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 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2018  เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถ่ิน

นครรฐัวาตกินั สาธารณรัฐอติาล ีนายวรีะ โรจน์พจนรตัน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

วฒันธรรม ในฐานะหวัหนา้คณะผูแ้ทนหนว่ยงานภาครัฐ รว่มพิธถีวายคมัภรี ์พระ

มาลยัอกัษรขอม (บาล-ีไทย) ทีป่รวิรรตแลว้เสรจ็แดส่มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิส 
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พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เข้าร่วมประชุมกับพระคาร์ดินัลทั้งหมด 

ในการเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่  วันที่ 12-13 มีนาคม 2013 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมประชุมนานาชาต ิ

ด้านพระคัมภีร์ ที่เนมี กรุงโรม ประเทศอิตาลี วันที่ 18-23 มิถุนายน 2015 
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พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ร่วมประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก 

เรื่องครอบครัว วันที่ 4-25 ตุลาคม  2015 

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

โอกาสสัมมนาพระสังฆราชใหม่จากทั่วโลก วันที่ 2-15 กันยายน 2018
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คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เข้าเฝ้าโอกาสประชุมสามัญประจําปีสมณองค์กรสนับสนุน

งานแพร่ธรรมของสันตะสํานัก (PMS) ประจําปี 2018 ณ นครรัฐวาติกัน อิตาลี

อาจารย์ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย ประชุมสภาสื่อสารสังคม  

ผู้ซึ่งเป็นฆราวาสชาวเอเชียท่านเดียวที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาฯ
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