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พระสันตะปาปา: “พระศาสนจักรในดิจิทัล” เครื่องมือสำหรับพระศาสนจักรด้วยทางออนไลน์

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเขียนคำนำของ “พระศาสนจักรในดิจิทัล” หนังสือที่ Fabio Bolzetta 
แก้ไขซึ่งมีเครื่องมือและข้อเสนอสำหรับศาสนจักรที่มีอยู่ในโลกดิจิทัลเช่นกัน

 “ช่วงเวลาที่ยากลำบากของมนุษยชาติกำลังผ่านพ้นไปเนื่องจากการระบาดใหญ่ได้ทำให้เห็น
ชัดเจนว่า ไม่เพียงแต่เราจะหลุดพ้นจากวิกฤตนี้หากเราออกมาจากมันด้วยกัน แต่มันทำให้เราตระหนัก
ว่าเครื่องมือทางเทคโนโลยีและโซเชียลเน็ตเวริ์กมีประโยชน์เพียงใด” 
 พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวไว้ในคำนำของหนังสือเล่มใหม่ชื่อ “พระศาสนจักรใน
ดิจิทัล” (La Chiesa nel Digitale) แก้ไขโดย Fabio Bolzetta และจัดพิมพ์โดย Tau Editrice 
 หนังสือเล่มนี้ เกิดจากประสบการณ์ของสมาคาเว็บมาสเตอร์ของคาทอลิกอิตาเลียน 
(Association of Italian Catholic Webmasters (WECA)) และนำเสนอเครื่องมือและข้อเสนอใน
การค้นพบ ไตร่ตรอง และแบ่งปันประสบการณ์ของศาสนจักรในโลกดิจิทัลบนเครือข่ายสังคม 
พระศาสนจักรในช่วงการระบาดใหญ่  
 ในคำนำ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเน้นถึงความท้าทายที่พระศาสนจักรต้องเผชิญใน
ช่วงล็อกดาวน์ระหว่างการระบาดใหญ่ โดยสังเกตว่าเปน็ไปไม่ได้อีกต่อไปที่จะเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท
หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักทีป่่วย ในการเผชิญหน้ากับความเปราะบางของสถาบัน  
 พระองค์ยังทรงชี้ให้เห็นถึงความพยายามมากมายที่ใช้ในการรักษาความสัมพันธ์ของมนุษย์
และชุมชนให้คงอยู่ ซึ่งรวมถึงพระสงฆ์ที่ใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชากรของ
พระเจ้าติดต่อกับพระวาจาของพระองค์ และนำเสนอความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมพิธีมิสซาออนไลน์ 
อันที่จริง พระสันตะปาปาตรัสว่า โซเชียลเน็ตเวิร์กเคยใช้เพื่อ “ติดต่อกัน เพื่อรายงานความต้องการ 



 

ข่าวพระสันตะปาปา 22 มิ.ย. 2022 2

เพื่อไมใ่ห้เรารู้สึกโดดเดี่ยว เพื่อดำเนินการริเริ่มเพื่อการกุศล เพื่อได้เห็นหน้ากันต่อไปในขณะที่เรารอที่
จะพบกันอีกครั้ง”  
 ในช่วงเวลานี้ พระสันตะปาปายังทรงตั้งข้อสังเกตว่ายังมี “ความผิดพลาดและข้อผิดพลาด” อีก
ด้วย แต่สิ่งสำคัญคือ “เมื่อความพยายามเหล่านี้ได้วางข้อความที่จะสื่อสารไว้ที่ศูนย์กลางแทนที่จะเป็น
ตัวเอกของผู้สื่อสาร เราต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์”  
 ยิ่งไปกว่านั้น ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้
เทคโนโลยีบ่อยครั้งมากขึ้นสำหรับการเผชิญหน้าเสมือนจริง มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่นานหลังจาก
ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดใหญ่สิ้นสุดลง สมเด็จพระสันตะปาปาตรัส 
บทช่วยสอนสำหรับการอบรมการสื่อสารดิจิทัล 
 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำถึงงานของสมาคมเว็บมาสเตอร์คาทอลิกแห่งอิตาลี (WECA) 
ซึ่งในช่วงสองปีที่ผา่นมาได้พบปะและช่วยเหลือพระสงฆ์ทุกวัยที่มีความมุ่งมั่น แม้จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพื่อให้ชุมชนที่เขารับผิดชอบได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงส่งเสริมการเติบโตของการใช้เครื่องมือดิจิทัล
ในการดูแลอภิบาล 
 ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมีบทช่วยสอนมากมายเกี่ยวกับศาสนจักรและการสื่อสารทางดิจิทัล ซึ่งได้
รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพระสงฆ์ที่มีความเอื้ออาทรและความเป็นธรรมชาติในช่วง
ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดใหญ่ขณะนี้ต้องได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม 

“มีหลายอย่างที่ต้องทำจริงๆ เพื่อเติบโตร่วมกันโดยตระหนักถึง
ความสำคัญ แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
เหล่านี้ด้วย มีหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อเรียนรู้วิธีการฟัง และเพื่อ
ดึงดูดและฝึกอบรมเยาวชนที่เป็นเจ้าของภาษาดิจิทัลที่สามารถฟื้นฟู
เว็บไซต์ของเขตวัดได้” 

เว็บ: พื้นที่สำหรับพบปะและรับฟัง 
 แม้ว่าการเผชิญหน้าเสมือนจริงไม่ได้และไม่สามารถแทนที่ความงดงามของการเผชิญหน้าแบบ
เห็นหน้ากันได้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงชี้ว่าโลกดิจิทัลยังเป็นที่อาศัยของคริสตชนที่ 
“สามารถเป็นตัวเอกของรูปแบบใหม่ของสังคมและการสื่อสารของมนุษย์มากขึ้น มีความสามารถมาก
ขึ้นในการฟงัและการแบ่งปันที่แท้จริง” 
 เนื่องจากเว็บยังสามารถกลายเป็น “พื้นที่สำหรับการพบปะและรับฟัง” แม้ว่าบางครั้งจะมีเสียง
ที่ตะโกนดังที่สุดและมลพิษของข่าวปลอมดูเหมือนจะมีชัยเหนือกว่าก็ตาม” 
 “เว็บจะไม่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวหากเราสามารถ 'สร้างเครือข่าย' ได้จริง ๆ และหากพื้นที่
เสมือนไม่ไดเ้ข้ามาแทนที่ แต่ช่วยโยงใยความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเนื้อหนังและเลือดของเรา” สมเด็จ
พระสันตะปาปาตรัส
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พระสันตะปาปา: 'อย่าลืมชะตากรรมของซีเรียและคริสตชนในตะวันออกกลาง'

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทักทายสมาชิกสมัชชาซีนอดของพระสังฆราชแห่งพระ
ศาสนจักรคาธอลิกแห่งกรีกเมลไคต์ และทรงกระตุ้นให้พวกเขาหาทางรวมคริสตชนในตะวันออกกลาง 
และให้ระวัง "การพูดพล่อย" ที่มักทำลายล้างอยู่เสมอ

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทักทายผู้เข้าร่วมในสมัชชาซีนอดพระสังฆราชแห่งพระ
ศาสนจักรปิตาจารย์ย์แห่งอันทิโอกแห่งกรีกเมลไคต์ และกล่าวขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสังฆราช 
Youssef Absi แห่งอันทิโอก 
 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเปิดคำปราศรัยโดยตั้งข้อสังเกตที่บรรดาบิชอปขอให้ฉลองการ
ประชุมประจำปีในกรุงโรมที่หลุมฝังศพของสองอัครสาวกผูศ้ักดิ์สิทธิ์นักบุญเปโตรและเปาโล 
 “เราต้องการการวิงวอนจากท่านนักบุญา” พระสันตะปาปาตรัส “เพื่อที่ว่าแม้ในสมัยของ
เรา....ชุมชนคริสตชนอาจมีความกล้าที่จะเป็นพยานในพระนามของพระคริสตเจ้า ผู้ประพันธ์ และผู้
ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น” 
มองไกลที่ซีเรีย 
 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสต่อไปว่าผู้สืบทอดของนักบุญเปโตรบางคนเกิดในซีเรีย พระองค์
ทรงอธิบายว่า "ด้านหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าลมหายใจคาทอลิกของพระศาสนจักรแห่งกรุงโรมได้รับเรียก
ให้เป็นประธานในกิจเมตตาและให้ sollicitudo Ecclesiarum omnium (“ดูแลทั้งพระศาสนจักร") 
และอีกนัยหนึ่ง มันทำให้จิตใจของเราเดินทางในฐานะผู้แสวงบุญไปยังดินแดนที่พวกท่านบางคน เริ่ม
ต้นด้วยพระสังฆราช Youssef เป็นพระสังฆราช: นั่นซีเรียที่รักและทรมาน” 
 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้หันมองไปทางตะวันออกของ
ยุโรป แต่สิ่งนี้ “ตอ้งไม่ทำให้เราลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนของท่านเป็นเวลาถึงสิบสองป”ี 
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 พระองค์ทรงหวนนึกถึงคืนแห่งการภาวนาที่ทรงเรียกร้องในช่วงปีแรกในฐานะสมเด็จพระ
สันตะปาปาในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ที่ซึ่งชาวมุสลิมจำนวนมากเข้าร่วมและอธิษฐานเผื่อ “ซีเรียที่รักและ
ทรมาน” 

“เราไม่สามารถปล่อยให้ประกายแห่งความหวังสุดท้ายถูกพรากไป
จากสายตาและหัวใจของคนหนุ่มสาวและครอบครัวได้! ดังนั้นเราจึง
ขอรื้อฟื้นคำอุทธรณ์ต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด ภายในประเทศ
และในประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อหาทางแก้ไขที่ถูกต้องและ
ยุติธรรมสำหรับเรื่องราวในซีเรีย”  

การเป็นพยานในขณะที่พระศาสนจักร 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงเน้นย้ำว่าพระสังฆราชของพระศาสนจักรกรีกเมลไคต์
ได้รับเรียกให้ถามตัวเองว่าในฐานะพระศาสนจักร พวกเขาเป็นพยานได้อย่างไร: "อย่างกล้าหาญและใจ
กว้าง แต่จำเป็นตอ้งอยู่ในความสว่างของพระเจา้เสมอ เพื่อจะได้ชำระให้บริสุทธิ์และรื้อฟื้นขึ้นใหม่"  
 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นว่า "ท่านเป็นซีนอด" เพราะลักษณะเหล่านั้นที่ท่านได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นพระศาสนจักรจักรสังฆบิดร และมีความจำเป็นที่ท่านจะถามตนเองเกี่ยวกับรูปแบบซ๊
นอดของการเป็นและการกระทำของท่านตามความสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันภาวนาและเจตจำนง
ระหว่างตนเองกับพระสังฆราช ระหว่างพระสังฆราชกับพระสงฆ์และสังฆานุกร กับนักบวชชายหญิง 
และสัตบุรุษฆราวาส ทั้งหมดรวมกันเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” 
ความกังวลสำหรับคริสตชนในตะวันออกกลาง 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสต่อไปถึงคริสตชนในตะวันออกกลาง โดยเน้นว่ามีความ
ห่วงใยอย่างถูกต้องต่อความอยู่รอดของพวกเขา 
 ชะตากรรมของพวกเขาเป็นสิ่งทีท่้าทาย พระองค์ตรัสโดยสังเกตอีกนัยหนึ่งว่า "เป็นเวลาหลาย
สิบปีแล้วที่การมีอยู่ของพระศาสนจักรเมลไคต์มีมิติทั่วโลก" 
 สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า พระสังฆราชหลายคนมาจากส่วนต่างๆ ของโลก ทั้งจาก
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และเวเนซุเอลา "มีเพียงไม่กี่ชื่อเท่านั้น" 
 แม้จะมีอุปสรรคมากมาย ท่านทรงกล่าวว่า “ก็เป็นโอกาสที่ดีเช่นกัน คือ การที่ยังคงหยั่งราก
ลึกในขนบประเพณีและต้นกำเนิดของตัวเอง พร้อมเปิดใจรับฟังเวลาและสถานที่ที่คุณกระจัดกระจาย
เพื่อตอบสนองตอ่สิ่งที่ พระเจ้ากำลังขอพระศาสนจักรของท่านในวันนี้ “ 
หนอนไม้แห่ง "คนพูดพล่อย"  
 โดยหันความคิดของพระองค์ไปที่สภาซีอนดพระสังฆราชที่กำลังจัดในกรุงโรม สมเด็จพระ
สันตะปาปาทรงกระตุ้นให้พวกเขาใช้ความสามารถของตนอย่างชาญฉลาด  
 พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาจะกล่าวถึงบทบาทของพระสังฆราชกิตติคุณและการเลือก
ตั้งพระสังฆราชซึ่งพระองค์ทรงขอให้สมาชิกแต่ละคน "ไตร่ตรองให้ดีและสวดอ้อนวอนต่อพระจิตเจ้า
เพื่อสอนพวกท่านให้เตรียมเนื้อหาและข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอและดีกับผู้สมัครหลายคน การ
เอาชนะความคิดของพรรคพวกและความสมดุลระหว่างคณะนักบวชและต้นกำเนิด”  
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พระสันตะปาปาทรงยินดีกับการแปลหนังสือภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับมิสซาคองโก

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเขียนคำนำในการแปลหนังสือภาษาฝรั่งเศส “พระสันตะ
ปาปาฟรานซิสและมิสซาสำหรับสังฆมณฑลในซาอรี์” ซึ่งเขียนโดยซิสเตอร์ริตา เอ็มโบชู คองโก และ
แก้ไขโดยสำนักพิมพ์วาติกัน

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเขียนคำนำสำหรับการแปลหนังสือภาษาฝรั่งเศสโดยซิส
เตอร์ชาวคองโกเรื่องมิสซาหรับซาอรี์ใช้เพื่อประกอบพิธีทางโรมัน ซึ่งนำเสนอเมื่อวันจันทร์ที่วาติกัน 
 มิสซาสำหรับใช้ในอดีตซาอีร ์ (ปัจจุบันคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก - DRC) ถูกนำมาใช้
หลังจากสภาวาติกันที่สองเพื่อปรับพิธีกรรมของชาวโรมันให้เข้ากับภาษาและวัฒนธรรมคองโกตามคำ
สั่งในธรรมนูญ "Sacrosanctum Concilium" เกี่ยวกับพิธีสวดศักดิ์สิทธิ์ (1963) ) 
ผู้เขียน 
 หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “Le Pape François et le Missel Roman pour les dioceses du 
Zaïre” (“พระสันตะปาปาฟรานซิสและมิสซาโรมันสำหรับสังฆมณฑลในซาอีร์”) หนังสือเล่มนี้เขียน
โดย ซิสเตอร์ Rita Mboshu Kongo และแก้ไขโดย Vatican Publishing House (LEV) . 

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใช้เวลาพอสมควรในการปราศรัยให้พระสังฆราชหยุดการ "พูด
พล่อยๆ"  
 ได้โปรด พระองค์ทรงตักเตือนว่า "ถ้าใครมีอะไรจะพูดกับคนอื่น จงพูดต่อหน้าเขาด้วยจิตกุศล 
แต่ให้พูดต่อหน้า" สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสสรุปว่า อย่ากล่าวร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากเปน็ "หนอน
ไม้ที่ทำลายพระศาสนจักร"  
 “ขอให้เรากล้าหาญและพบความสามัคคีที่แท้จริง” สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำ และ
ทรงอวยพรซีนอดของพระศาสนจักรกรีกเมลไคต์และมอบถวายบรรดาพระสังฆราชแด่พระแม่มารีย์
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 สิ่งพิมพ์ดังกล่าวอยู่ในบริบทของการเดินทางเยือนประเทศในแอฟริกาของสมเด็จพระสันตะปา
ปาฟรานซิสซึ่งขณะนี้ถูกเลื่อนออกไปในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งต้องเลื่อนกำหนดขึ้นใหม่เนื่องจาก
อาการปวดเข่าอย่างต่อเนื่อง 
มีเพียง มิสซาโรมันที่ “อยู่ในวัฒนธรรม” เท่านั้นตั้งแต่วาติกันที่สอง 
 ในคำนำของพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงยินดีกับหนังสือเล่มนี้ โดยเน้นถึง 
“การมีส่วนร่วมที่ประเมินค่ามิได้ของพิธีกรรม 'แหล่งที่มาและจุดสูงสุดของกิจกรรมของพระ
ศาสนจักร' ในการถ่ายทอดความเชื่อ” ชาวคองโกได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษของพวกเขา 
 พระองค์ทรงกล่าวเพิ่มเติมว่า Missel Romain pour les Diocèses du Zaïre เป็นเพียง
มิสซาโรมันที่ “ได้เข้าสู่วัฒนธรรม” เดียวที่เกิดจากการปฏิรูปพิธีกรรมของสภาวาติกันที่สอง 

“พิธีเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทของชาวคองโกเป็นผลของการเทศน์
สอนของมิชชันนารีภายใต้ดวงอาทิตย์แห่งแอฟริกาอย่างแน่นอน 
และถูกเก็บในยามรุ่งสาง ด้วยความศรัทธาสามประการต่อความเชื่อ
และต่อประเพณีของอัครสาวก ต่อธรรมชาติที่ใกล้ชิดของพิธีกรรม
คาทอลิกเอง และสุดท้ายจนถึงอัจฉริยะทางศาสนาและมรดกทาง
วัฒนธรรมของแอฟริกาและคองโก Missel Romain pour les 
Diocèses du Zaïre เป็นเพียงมิสซา 'ที่ได้เข้าสู่วัฒนธรรม ' ที่เกิด
จากการปฏิรูปพิธีกรรมของวาติกันที่ 2” 

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสังเกตว่ามิสซาที่ใช้ในซาอีร์เป็น “ผลของการวิจัยอัน
ยาวนาน ประสบการณ์ตรงจุด และการทำงานร่วมกันอย่างเกิดผลระหว่างสันตะสำนักและพระ
ศาสนจักรในคองโก” พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงชี้ให้เห็นว่า มัน “บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบ
หมายอย่างสมบูรณแ์ล้ว” 
“‘Missel Romain pour les Diocèses du Zaïre’ ช่วยใหช้าวคองโกสามารถสวดภาวนาในภาษา
ของพวกเขา ดว้ยร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขา และใช้สัญลักษณ์ที่คุ้นเคยสำหรับพวกเขา” 
แบบอย่างแก่พระศาสนจักรอื่นๆ 
 ดังนั้น พระสันตะปาปาจึงทรงเสนอให้พิธีฉลองศีลมหาสนิทของชาวคองโกเปน็ “แบบอย่าง
สำหรับพระศาสนจักรอื่นๆ ที่แสวงหาการแสดงออกทางพิธีกรรมที่เหมาะสมต่อการเข้าสู่วัฒนธรรม
ของพระวรสาร” 
“ความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยความเชื่อไม่สามารถมองข้ามได้ เมื่อเผชิญกับการ
จู่โจมของลัทธิฆราวาสนิยมร่วมสมัย วัฒนธรรมที่ประกาศพระวรสารสำหรับขีดจำกัดทั้งหมดนั้น มี
ทรัพยากรมากมายมากกว่าผลรวมของผู้เชื่อทั้งหมด วัฒนธรรมสมัยนิยมที่ประกาศพระวรสาร
ประกอบด้วยความเชื่อและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาของสังคมที่
ยุติธรรมและเชื่อมากขึ้น และมปีัญญาเฉพาะที่ควรค่าแกก่ารยอมรับ” 
 เมื่อสิ้นสุดคำนำ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญพระศาสนจักรคองโกให้ผูกมัดตนเองใน
แนวทางเดียวกันกับการแปลและดัดแปลงพิธีกรรมของศีลศักดิ์สิทธิ์ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปานัก
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พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้กำลังใจมิชชันนารีชาวอาร์เจนตินาในการจาริกแสวงบุญ

บุญยอห์น ปอลที่ 2 เรียกร้องในระหว่างการเยือนกรุงโรม (Ad Limina) พระสังฆราชของคองโกในปี 
ค.ศ. 1988 
พระสันตะปาปาทรงฉลองมิสซาให้กับชุมชนคองโกในกรุงโรม 3 กรกฎาคม 
 หลังจากประกาศเลื่อนการเดินทางไปประเทศในแอฟริกา DRC และซูดานใต้ สมเด็จพระสัน
ตะปาปาฟรานซิสตรัสว่าพระองค์จะเฉลิมฉลองมิสซาในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สำหรับชุมชนคองโกใน
กรุงโรมในวันที่ 3 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่เขาถูกกำหนดให้เฉลิมฉลองมิสซาในกินชาซา เมื่องหลวงของ
คองโก 
ชาติคริสตชน 
 90% ของชาวคองโกเป็นคริสตชน คิดเป็นประมาณ 81 ลา้นคน โดยชาวคาทอลิกคิดเป็น 
33% ของประชากรในประเทศ 
 ตน้กำเนิดของศาสนาคริสต์ในประเทศมีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 15 เมื่อกษัตริย์ Kongo 
Nzinga Nkuwu กลับใจโดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกส สมเด็จพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่เสด็จเยือน 
DRC ซึ่งต่อมาเรียกว่าซาอีร์ คือ พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ในป ี1985

 พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงส่งข้อความวิดีโอถึงคณะมิชชันนารีฟรานซิสขณะที่กลุ่มเริ่มเดิน
ชมประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่แม่พระแห่งลูฆัน

 เมื่อวันจันทร์ พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงส่งข้อความวิดีโอถึง Movimiento Misioneros 
de Francisco คณะมิชชันนารีฟรานซิส เนื่องในโอกาสการสถาปนา "Negro Manuel' การเดินชม
ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งแม่พระแห่งลูฆัน" (Paseo Histórico Cultural 'Negro Manuel' 
de la Virgen de Luján) 
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 ในการให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม World Meeting of Families ที่กรุงโรมในสัปดาห์นี้ 
พระคาร์ดินัลเควิน ฟาร์เรลล์ เจ้ากระทรวงเพื่อฆราวานครอบครัวและชีวิต กล่าวว่าพระสันตะปาปา  
ฟรานซิสต้องการให้ WMOF มีชีวิตอยู่ในพระศาสนจักรท้องถิ่นทั่วโลก และชี้ให้เห็นตัวอย่างอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของคู่แต่งงานที่กลายเป็นนักบุญ

พระคาร์ดินัลฟาร์เรลพูดถึง WMOF: 'สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปรารถนาที่จะโอบ
กอดทุกครอบครัว'

 ในข่าวสารของพระองค์ซึ่งเป็นภาษาสเปน พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความปรารถนา
ที่จะใกล้ชิดกับทุกคนที่มากับมิชชันนารีขณะที่พวกเขาเปิดพิธีและอวยพรแก่การเดินตาม
ประวัติศาสตร์นั้น 
 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกว่า "ความปรารถนาของเราคือการได้ร่วมรำลึกถึงพระแม่แหง่
ลูฆันมา ณ ที่แห่งนี้ ควบคู่ไปกับความอดทนของ 'นิโกร มานูเอล'" การเดินครั้งนี้ พระองค์ตรัสว่า 
เป็นการเดินที่ "ผ่านประวัติศาสตร์และชีวิตของ 'นิโกร มานูเอล’" 
 โดยสรุป สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรับรองกับมิชชันนารีทุกคนถึงความใกล้ชิดและพระพร
ของพระองค์ 
 "ขอพระแม่มารีย์รักษาทา่นไว้ และขอให้ 'นิโกร มานูเอล' วิงวอนแทนท่านทั้งหลาย และขอให้
เราก้าวต่อไปด้วยศรัทธาอันเรียบงา่ยนั้น ด้วยความเชื่อนั้น นั่นคือความเชื่อที่เราได้รับจากบิดามารดา
ของเรา เป็นความเชื่อของประชากรของเรา เป็นความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์" 
 สุดท้าย พระองค์ได้ทรงอธิษฐานขอให้ "พระแม่มารีย์แห่งลูฆันเฝ้าดูแลท่าน ขณะที่ "นิโกร 
มานูเอล" ช่วยชี้ทางให้ท่าน"
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 ดว้ยการประชุมครอบครัวโลกครั้งที่ 10 ในกรุงโรมในสัปดาห์นี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟราน 

ซิสทรงประสงค์ที่จะโอบกอดและมีส่วนรว่มกับทุกครอบครัวทั่วโลก และด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงขอ

ให้สังฆมณฑลทั่วโลกเฉลิมฉลองครอบครัวในท้องถิ่นด้วย  

 พระคาร์ดินัลเควิน ฟารเ์รลล์ เจา้กระทรวงฆราวาส ครอบครัว และชีวิต เสนอเรื่องนี้ในขณะที่

เขานั่งลงกับวาติกันนิวส์เพื่อให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมโลก เจ้ากระทรวงไม่เพียงแบ่งปันความหวัง

สำหรับการประชุมและเหตุผลที่ในปีนี้จะเผ็ดร้อนเป็นพิเศษ เนื่องจากสงครามที่โหมกระหน่ำทั่วโลก 

แต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าการระบาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไร 

 นอกจากนี้ เขายังดึงความสนใจไปยังคู่แต่งงานที่กลายเป็นนักบุญ และกล่าวถึงความหวังของ

เขาสำหรับเอกสารที่เพิ่งออกโดยกระทรวง เพื่อช่วยคู่รักเตรียมตัวสำหรับการแต่งงานและใช้ชีวิต

แต่งงานและชีวิตครอบครัว 

นี่คือสำเนาบทสัมภาษณข์องพระคาร์ดินัลฟาร์เรล: 

ถาม: ท่านคาดหวังอะไรในขณะที่เราเข้าใกล้การประชุมครอบครัวโลกนี้ในที่สุดหลังจากการ

ระบาดใหญท่ำให้เกิดการเลื่อนออกไป? 

พระคาร์ดินัลฟาร์เรล: ข้าพเจ้าเชื่อว่าการระบาดใหญ่ทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ในชีวิตอภิบาล

ของพระศาสนจักรในทุกระดับ และเป็นไปไม่ได้เลยในสองปทีี่จะรวบรวมกลุ่มคนมารวมกัน เปน็ไปไม่

ได้ที่จะจัดระเบียบในวัดของเรา การประชุมภาวนา การประชุม... ดังนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าการประชุม

ครอบครัวโลกที่จะเกิดขึ้นในกรุงโรมจะเป็นการฉีดวิตามินเข้าสู่พระศาสนจักร 

 ในอดีตเราได้เชิญหลายครอบครัว เรารู้ว่าหลายด้วยความกลัวครอบครัวจะไม่เดินทางในช่วง

เวลานี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขามีลูก… ดังนั้นเราจึงเชิญตัวแทนจากสังฆมณฑลทั้งหมดใน

โลก เรามีตัวแทนจากทุกทวีป เหล่านี้คือผู้ที่รับผิดชอบงานพันธกิจชีวิตครอบครัวในสังฆมณฑล พระ

ศาสนจักร วัด องค์กรฆราวาส องค์กรที่ทำงานด้านการแต่งงานและชีวิตครอบครัว ดังนั้นจึงเป็นความ

หวังของเราที่จะเติมความรู้สึกใหม่เกี่ยวกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ ในแง่ของการทำสิ่ง

ต่างๆ ภายในพระศาสนจักร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งงานและชีวิตครอบครัว 

ถาม: ในบทบาทของท่านในฐานะเจ้ากระทรวงฆราวาส ครอบครัว และชีวิต การระบาดใหญ่ได้

เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของครอบครัวและลักษณะของการประชุมครั้งนี้อย่างไรบา้ง? 

 งานนีส้่งผลกระทบอย่างมากต่องานของศาสนจักรโดยทั่วไปและงานของกระทรวงของเรา เรา

ได้พูดคุยทาง Zoom มาสองปีแลว้ แต่ประสบการณ์ของข้าพเจ้าในเรื่องนี้ไมเ่หมือนกับการติดต่อ

โดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และ Zoom มักจะเป็นด้านเดียวหรือสองด้าน แต่ก็ไม่ใช่การบรรจบ
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กันของแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ข้าพเจ้าหวังว่านั่นจะผ่านพ้นเราไปในหลายส่วนของ

โลกแล้ว แม้ว่าจะยังไม่หมดสิ้นก็ตาม ข้าพเจ้าหวังว่าอีกครั้งที่พระศาสนจักรจะตอบคำถามเรื่องชีวิต

ครอบครัวดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวไว้เสมอ นี่คือประเด็นสำคัญของพระศาสนจักรใน

ขณะนี้ นั่นคือ การแต่งงานและชีวิตครอบครัว นี่คือจุดที่เราต้องเน้นความสนใจของเรา เราทำตามที่

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอใหเ้ราปลูกฝงัชีวิตใหม่เข้าไป 

 เราได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับคู่นักบุญที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศรีหรือเป็นนักบุญในพระ

ศาสนจักรแล้ว เพื่อพิสูจน์ว่าชีวิตแต่งงานยังมีนักบุญที่ทุกคนลืมไป เรามักจะระลึกถึงพระสันตะปาปา 

พระสังฆราช มรณสักขี และคนอื่นๆ อีกหลายคน...คู่แต่งงานสองคน สองคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

บุญราศรีและเป็นนักบุญในพระศาสนจักรเป็นคู่สามีภรรยากัน ข้าพเจ้าคิดว่ามันสำคัญ 

 ประเด็นต่อไป [คือ] เราได้ตีพิมพ์แนวทางปฏิบัติสำหรับเส้นทางหลักการสอนคำสอนเพื่อเตรียม

คู่รักให้พร้อมสำหรับการแต่งงานและครอบครัวหลังการแต่งงาน และข้าพเจ้าจะเรียกมันว่า 

'vademecum' สำหรับพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจชีวิตครอบครัว 

 วิธีที่เราร่วมเดินทางไปกับคู่รัก: หลายคนอยากจะข้ามไปยังขั้นตอนแรก และขั้นตอนแรกคือ 

ท่านต้องหาคู่ที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถไปกับคู่อื่น ๆ ท่านต้องระบุคู่สามีภรรยาที่มีความสามารถในการ

สอน แก้ไข และปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น ไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณสมบัติทุกอย่างในหนังสือ เราต้องเลือกคนที่

เก่งในสิ่งที่ทำ นั่นเป็นจุดสำคัญ
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พระสันตะปาปาฟรานซิส: โลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นไปได้

 ในข้อความที่อ่านในการประชุมรัฐภาคีในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรก สมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องใหยุ้ติสงครามและสาเหตุของความขัดแย้งอีกครั้ง และยืนยันอีกครั้ง
ว่าการใช้ หรือแม้แต่การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งผิดศีลธรรม

 “วิสัยทัศน์ที่กล้าหาญ” ของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ “ปรากฏในเวลาที่เหมาะสมมาก
ขึ้น” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวในข้อความสำหรับการประชุมครั้งแรกของรัฐภาคีใน
สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (TPNW)  
 สนธิสัญญาซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุและรักษาโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ มีผลบังคับใช้
ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2021 จนถึงปัจจุบัน 65 รัฐได้ให้สัตยาบันหรือลงนามในสนธิสัญญานี้ แม้ว่าจะ
ไม่มีประเทศติดอาวุธนิวเคลียร์ใดที่ทำเช่นนั้น 
 ในสาส์นของพระองค์ที่พระอัครสังฆราชพอล ริชาร์ด กัลลาเกอร์ รัฐมนตรีกระทรวงความ
สัมพันธ์กับรัฐวาติกันเป็นผู้อ่าน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า ขณะกล่าวถึงการลดอาวุธ 
“อาจดูขัดแย้งกับหลาย ๆ คน … เราจำเป็นต้องตระหนักถึงอันตรายของแนวทางที่สายตาสั้นต่อความ
มั่นคงระดับชาติและระดับนานาชาติและความเสี่ยงของการแพร่กระจาย” 
 ดังนั้น พระสันตปาปาจึงทรงอุทธรณ์อีกครั้ง “เพื่อปดิเสียงอาวุธทั้งหมดและขจัดสาเหตุของ
ความขัดแย้งผ่านการขอความช่วยเหลืออย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการเจรจา” พระองค์ทรงชี้ให้เห็น
ว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะต้องเป็นสากลเพื่อความยุติธรรมและยั่งยืน และเราทุกคนต้องรับผิด
ชอบ – ทั้งสว่นรวมและเปน็รายบุคคล – สำหรับ “ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องของเรา” 
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โลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า “สันตะสำนักไม่สงสัยเลยว่าโลกที่ปลอดจากอาวุธ
นิวเคลียร์มีความจำเป็นและเป็นไปได้” ในขณะเดียวกันก็ประณามแผนการที่ให้ความรู้สึกเท็จเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยโดยอาศัยอาวุธนิวเคลียรแ์ละอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอื่นๆ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ทรงแสดงความสงสัยเกี่ยวกับความเพียงพอของการยับยั้ง
นิวเคลียร์ในการตอบสนองต่อความท้าทายสมัยใหม่ ในขณะที่เตือนถึงอันตรายของอุบัติเหตุที่
เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ 

“อาวุธนิวเคลียร์เป็นความรับผิดชอบที่มีราคาแพงและเป็นอันตราย” 
การใช้และการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นการผิดศีลธรรม 
 เป็นอีกครั้งที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงยืนยันอีกครั้งว่า “การใช้อาวุธนิวเคลียร์เช่นเดียวกับ
การครอบครองเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นการผิดศีลธรรม” เพื่อป้องกันแนวคิดเรื่องการป้องปรามซึ่งกัน
และกัน พระองค์ตรัสวา่ "จะจบลงด้วยการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและขัดขวางรูปแบบ
การเจรจาที่แท้จริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" 
 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนถึงอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้ในรูปแบบของ “การขู่
กรรโชกที่ควรรังเกียจต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดี(มโนธรรม) ของมนุษยชาติ” 
เข้าถึงจิตวิญญาณของผู้คน  
 ในเรื่องนี้ พระสันตะปาปาฟรานซิสยืนกรานว่ากระบวนการปลดอาวุธจะต้อง “ดำเนินการ
อย่างถี่ถ้วนและครบถ้วน และเข้าถึงจิตวิญญาณของทุกคน  
 ดังนั้น พระองค์จึงตรัสว่า "เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความรับ
ผิดชอบในระดับโลก" ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมโนธรรมว่าปัจเจกบุคคล
และประเทศต่างๆ สามารถให้เหตุผลในการใช้หรือการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไร  
คำมั่นสัญญาทางศีลธรรม 
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสรุปสาส์นของพระองค์โดยสังเกตว่าสนธิสัญญาลดอาวุธ 
ซึ่งรวมถึง TPNW “เปน็มากกว่าภาระผูกพันทางกฎหมาย พวกมันยังเป็นพันธกรณีทางศีลธรรมบนพื้น
ฐานของความไว้วางใจระหว่างรัฐและในหมู่ตัวแทนของพวกเขา ซึ่งมีรากฐานมาจากความไว้วางใจที่
พลเมืองมอบให้ในรัฐบาลของพวกเขาด้วยผลทางจริยธรรมสำหรับมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต” 
 พระองค์ทรงยืนยันว่าการยึดมั่นและเคารพในข้อตกลงการลดอาวุธระหว่างประเทศเป็นแหล่ง
ของจุดแข็ง ไม่ใช่จุดออ่น ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ผู้ฟัง “ดำเนินตามเส้นทางที่พวกท่านเลือกใน
การส่งเสริมวัฒนธรรมของชีวิตและความสงบสุขบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความ
ตระหนักรู้ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน”  
 ในที่สุด พระองค์ทรงรับรองกับพวกเขาว่า “ในส่วนของพระศาสนจักรคาทอลิกยังคงมุง่มั่นที่
จะส่งเสริมสันติภาพระหว่างประชาชนและประชาชาติอย่างไมอ่าจเพิกถอนได้ และส่งเสริมการศึกษา
เพื่อสันติภาพทั่วทั้งสถาบัน” 


