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“เมื่อพวกท่านอธิษฐานภาวนา
วอนขอ ท่านจะต้องเชื่อโดยไม่สงสัย 
เลยว่า ท่านจะได้รับตามที่วอนขอ” 
องค์พระผู้ เป็น เจ้ าทรงตอบสนอง 
คำาภาวนาของเราเสมอทุกครั้ง เราจึง
ฝากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไว้กับองค์พระ 
ผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว พระองค์
ผู้ทรงปรีชาสามารถสูงส่งเหนือกว่าที่
เราจะหยั่งถึง แต่สิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือ 
พระเจ้าโปรดประทานทุกส่ิงท่ีเราวอน
ขอหรือมิฉะนั้นพระองค์จะประทาน 
สิ่งอื่นที่สูงส่งกว่า ดีกว่าแก่เรา”

เพราะเหตุนี้เอง พระเยซูเจ้าจึง
ตรัสกับเราว่า “จงขอเถิด แล้วท่านจะ
ได้รับ”

วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

พี่น้องที่รัก สารอัครสังฆมณฑลฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษ  

ที่มุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาส

ที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทย ในวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 

2019 พ่อจึงเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ เตรียมกายและจิตใจ ด้วย

ความยินดีและเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ ศรัทธาที่เรามีต่อองค์พระ 

ผู้เป็นเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงส่ง พระสันตะปาปา มาเป็นนาย

ชุมพาบาล ผู้นำาความเชื่อ ศรัทธาให้กับเราคริสตชนทุกคน และ

มนุษยโลก

สารฉบับน้ี จึงนำาเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับ พระสันตะปาปา 

ฟรังซิส, การเตรียมงานรับเสด็จเยือนประเทศไทยของพระ 

สนัตะปาปา, ขอ้มลูภาพรวมทีค่รสิตชนควรทราบ โดยเฉพาะสถานที ่ 

4 แห่ง ที่คริสตชนสามารถรับเสด็จได้ ทั้งน้ีหากผู้ใดไม่สามารถไป 

รับเสด็จพระองคท์า่นได้ เน่ืองด้วย สุขภาพ การเดินทาง ความจำากดั

ของสถานที่ เราสามารถเป็นหนึ่งเดียวในคำาภาวนา และติดตาม 

ได้ในทางสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต ตามข้อมูลที่จะนำาเสนอ

ในสารฉบับนี้

บทบรรณ�ธิก�ร...คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
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พระสันตะปาปา ในพระศาสนจักรนิกาย

โรมันคาทอลิก  คือ “บิดา” ในความรู้สึก

ของเราคริสตชนคาทอลิกทุกคน พระสันตะปาปา คือ  

ผู้สืบตำาแหน่งหน้าที่จากนักบุญเปโตร เป็นศูนย์กลาง 

เป็นหลักศิลาของความเชื่อคริสตชน พระสันตะปาปา

สำาหรับเราคริสตชนและสำาหรับโลก คือ เครื่องหมาย

แหง่ความเปน็เอกภาพ เคร่ืองหมายแหง่พระพรและสนัต ิ

การเดนิของพระสันตะปาปา คอื การเดนิทางเพือ่ไปเปน็

พระพรและเป็นสันติสุขแท้จริง

นับจากพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ปอลที่ 2 

พระสันตะปาปาผู้เดินทางไปทั่วโลกมาก มากที่สุด เป็น 

การเปิดประตูแห่งพระพร นำาสันติสุขทุกคน การเดินทาง 

จากกรุงโรม พ่อเองจำาได้ว่า โดยปกติถนนทุกสายมุ่งสู่ 

กรุงโรม เป็นคติคิดของโรมัน และแน่นอนในพระ

ศาสนจักรพระสันตะปาปาในอดีตปกติก็แทบไม่ได้ออก

จากกรุงโรมเลย ใครๆ ท่ีอยากพบพระสันตะปาปาต้อง

ไปพบเฝ้าพระองค์ที่กรุงโรม แต่ทว่าการเดินทางของ 

พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 คือ การเดินทางเพื่อ 

ทำาให้ถนนจากกรุงโรม (วาติกัน) มุ่งไปยังทุกแห่งท่ัวโลก 

การเดินทางของพระสันตะปาปาจึงเริ่มขึ้นและเป็น 

มิติใหม่ของพระศาสนจักรคาทอลิก บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ 

“สันตะปาปา” เดินทางนำาพระพร ความศักด์ิสิทธิ์ไปสู่ 

ลูกๆ ของพระองค์ท่ัวโลก การเดินทางของพระสันตะปาปา 

คือ บิดามาเยี่ยมลูกของพระองค์ และทุกๆ คนในโลก

พระสันตะปาปาฟรังซิส พ่อได้ยินมาปีหนึ่งได้แล้ว

วา่พระองคม์พีระประสงคเ์ชน่กนัทีจ่ะเดนิทางมาประเทศ

เรา “ประเทศไทย” การเดินทางที่เรียกว่า “Apostolic  

Visit” คือ การมาเยี่ยมเพื่อจุดประสงค์ของการอภิบาล 

เยี่ยมลูกๆ เพื่อมอบพระพร เพื่อเสริมกำาลังความเชื่อ

ในการเป็นศิษย์พระคริสต์ การเดินทางนี้มีจุดประสงค์

สำาคัญเพื่อเป็น “พระพร นำาพระพร และเพื่อเยี่ยมเยียน” 

พ่อได้ข่าวเงียบๆ มานานและคิดว่าสักวันเรื่องนี้คงเป็น

ความจริง นับจาก 35 ปีก่อน ที่พระสันตะปาปานักบุญ

ยอห์น ปอลที่ 2 ได้เสด็จมาประเทศไทย ในที่สุด พระ

สันตะปาปาฟรังซิสจะมาเยี่ยมเพื่อนำาพระพรสำาหรับ

ประเทศไทย สำาหรับคริสตชนคาทอลิกไทย พ่อดีใจไหม 

พ่อยอมรับว่าดีใจแทนพี่น้องคริสตชนชาวไทย เพราะนี่

ไม่ใช่การเสด็จมาเยี่ยมที่เป็นเหตุการณ์ แต่เป็นการนำา

ความศักด์ิสิทธ์ิ นำาพระพร และการเสริมกำาลังความเชื่อ

แก่เราทุกคน

บทคว�ม...คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
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วัตถุประสงค์ของการเสด็จมาเยือนประเทศไทย 

คำาตอบอยู่ในคำาอธิบายของพ่อ พระองค์มาเพื่อเยี่ยม

ในฐานะอคัรสาวกเชน่นกับญุเปโตร คอื มาเย่ียมเพือ่นำา 

พระพรและเสรมิกำาลงัความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา้ การ

เดนิทางมาประเทศไทยและไปตอ่ทีญ่ีปุ่น่ เพือ่นำาพระพร

ของพระเจ้ามายังทุกคน ไม่เพียงแต่บรรดาคริสตชน 

แต่สำาหรับทุกคน และเป้าหมายท่ีทรงกระทำาคือการ 

“ถวายบูชาขอบพระคุณ” คือ การวอนขอพระพรจาก

พระเจ้าเพื่อทุกคนจริง ในบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) 

คือ การภาวนาที่สำาคัญและเป็นศูนย์กลางที่สุดแห่งการ

สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า ในประเทศไทยของเรา 

บูชาขอบพระคุณที่สนามศุภชลาศัยและเทพหัสดิน คือ 

เวลาท่ีเป็นโอกาสที่คริสตชนผู้มีศรัทธา และพี่น้องต่าง

ความเชื่ออีกจำานวนไม่น้อยท่ีปรารถนาร่วมในพระพร 

ที่น่ีไม่ใช่อีเวนท์หรือเหตุการณ์ แต่เป็นการร่วมชุมนุม

สรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับพระสันตะปาปา และอีกที่

หนึ่งที่อาสนวิหารอัสสัมชัญที่จะทรงถวายมิสซาสำาหรับ

เยาวชน เพราะเยาวชนคือปัจจุบันและอนาคตของพระ

ศาสนจักรและของสังคมโลก

สัตบุรุษมีส่วนร่วมอย่างไร... พระองค์เสด็จมา

เพ่ือสัตบุรุษหรือศาสนิกในพระศาสนจักรคาทอลิก 

ทุกคน และทุกคนในสังคม ทุกคนมีส่วนร่วมในการ 

เตรียมรับพระสันตะปาปา คือ รับความศักดิ์สิทธ์ิแห่ง 

การเยี่ยมเยียนของพระองค์ พ่อได้เห็นความตื่นตัวของ

คริสตชนคาทอลิก ปรารถนามากท่ีจะได้ร่วมรับเสด็จ

และร่วมภาวนากับพระสันตะปาปา มีคนขอลงทะเบียน

จำานวนมากแม้สถานที่เรามีจำากัด แต่ความปรารถนา

ของทุกคนได้ยืนยันความเช่ือศรัทธาจริงๆ และมีคน

จำานวนไม่น้อยจากประเทศใกล้เคียงตั้งใจมารับเสด็จ

พระองค์ การเตรียมตัวท่ีสำาคัญคือการเตรียมจิตใจ 

ร่วมภาวนา เพื่อการเสด็จเยือนของพระองค์ เพียง

ความปรารถนาแรงกล้าของคริสตชน เท่านี้ก็เห็นชัดถึง

ศรัทธาของพี่น้องคริสตชน สิ่งสำาคัญคือ ให้เราภาวนา 

ภาวนาวอนพระเจ้าเพื่อการเดินทางเยี่ยมลูกๆ ขอพระ

สันตะปาปาได้นำาสันติสุข และนำาความหวัง ความเชื่อที่

เปี่ยมด้วยความรักแก่ทุกคน

การเตรียมงานรับเสด็จ ภาครัฐบาลได้ให้ความ

สำาคัญและได้ช่วยเหลือดูแลเพื่อการรับเสด็จพระ

สันตะปาปาอย่างดียิ่ง และที่สำาคัญที่สุด การเตรียมงาน

ในที่ต่างๆ ที่พระองค์จะเสด็จไปเยี่ยมเพื่อนำาพระพร 

การเตรียมนั้นเป็นงานหนักมากด้วย แต่ความหนัก

ทั้งหมดนี้ คือ ความสุขในความเชื่อเพื่อประกาศความ

เชื่อในพระเจ้าในการรับเสด็จพระสันตะปาปา เท่านี้ 

ก็ชัดพอแล้ว... พ่อมั่นใจ หัวใจของทุกคนที่มีศรัทธาใน

พระคริสตเจ้ากำาลังเตรียมใจ เตรียมตัว รับเสด็จพระองค์ 

พ่อขอเรียนพี่น้องว่านี่เป็นเวลาแห่งพระพร เวลาแห่ง 

การเยี่ยมเยียนของอัครสาวกของพระเยซู เฉกเช่นการ

เสด็จมาเยือนของพระเยซูเจ้าเอง และพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงปรารถนามากที่จะนำาพระพรมายังผู้ยากไร้

ชายขอบสังคม พ่อจึงเชิญชวนเราทุกคนในอัคร

สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ เปดิหวัใจ กลบัใจ รอรบัพระพร 

ทีพ่ระเยซเูจา้ประทานแกเ่ราโดยทางการเสดจ็มาของ

พระสันตะปาปาฟรังซิสในครั้งนี้เป็นพิเศษ
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คุณพ่อฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งบัวโนสไอเรส และได้สืบตำาแหน่ง เป็น 

พระอัครสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1998

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2001 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  

ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหลายหน่วยงานของสันตะสำานัก

พระนามเดิม ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ Jorge Mario Bergoglio

พระราชสมภพ 17 ธันวาคม ค.ศ.1936 อายุ 83 ปี

บวชเป็นพระสงฆ์ 13 ธันวาคม ค.ศ.1969

อภิเษกเป็นพระสังฆราช 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1998

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2001

ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา 13 มีนาคม ค.ศ.2013

พิธีมิสซาฉลองการเริ่มศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราชแห่งโรม  19 มีนาคม ค.ศ.2013

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตรของคนงานทางรถไฟ พระองค์

ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส 

และทรงเข้าศึกษาในสามเณราลัย พระองค์ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะแห่งพระเยซูเจ้า  

(เยสุอิต) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ.1958 และทรงได้รับใบรับรองด้านสาขาวิชาปรัชญาจาก  

Colegio Máximo San José ต่อมาพระองค์ได้ทรงสอนวิชาวรรณกรรมและจิตวิทยาที่ colegio de 

la Inmaculada และ Colegio del Salvador

ในปี ค.ศ.1967 ทรงจบการศึกษา แล้วรับศีลบวชเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ

ค.ศ.1969 ทรงทำางานสอนที่มหาวิทยาลัยซานมีเกล (San Miguel) จนดำารงตำาแหน่งเป็นศาสตราจารย์ทางเทววิทยา

ช่วง ค.ศ.1973-1979 ทรงดำารงตำาแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงคณะเยสุอิตในประเทศอาร์เจนตินา แล้วย้ายไปเป็น  

อธิการสามเณราลัยซานมีเกล จนถึงปี ค.ศ.1986

เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสละตำาแหน่งเมื่อวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2013 ได้มีการจัดการประชุมเลือกตั้งพระสันตะปาปา โดย 

กำาหนดใหม้ขีึน้ในวนัที ่12 มนีาคม ค.ศ.2013 การเลอืกตัง้สำาเรจ็ลงวนัที ่13 มนีาคม  

ค.ศ.2013 หลังจากการลงคะแนนเสียงคร้ังท่ี 5 โดยพระคาร์ดินัลผู้มีสิทธิ 

ออกเสียงจำานวน 115 ท่าน ผลปรากฏว่า พระคาร์ดินัลฮอร์เก แบร์โกลิโอ  

พระอคัรสังฆราชแห่ง บวัโนสไอเรส ประเทศอารเ์จนตนิา ไดร้บัเลอืก และทรงเลอืก 

พระนาม “ฟรังซิส” ซึ่งหมายถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี

นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต 

และเป็นองค์แรกในรอบ 1,300 ปี ท่ีไม่ได้เป็นชาวยุโรป นับตั้งแต่สมเด็จพระ 

สันตะปาปาเกรโกรี่ ที่ 3 ชาวซีเรีย เมื่อปี ค.ศ.731 และถือเป็นพระสันตะปาปา 

ที่ไม่ได้เป็นชาวอิตาเลียนคนที่สามติดต่อกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร

สมณศักดิ์

การขึ้นดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา
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วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงโรม – กรุงเทพมหานคร

19:00 น. ออกเดินทางโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่า

 อากาศยานฟมูชิโิน กรงุโรมมุง่สูก่รงุเทพมหานคร

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

12:30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กอง

 บัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

12:30 น. พธิกีารตอ้นรับอยา่งเป็นทางการ ณ ท่าอากาศ 

 ยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ

 อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพมหานคร

09:00 น. พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลาน

 ด้านหน้าทำาเนียบรัฐบาล

09:15 น. พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง  

 “งาช้าง” ภายในทำาเนียบรัฐบาล

09:30 น. พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำาบริหารฝ่ายบ้านเมือง 

 ข้าราชการ คณะทูตานุทูต ภายในตึกสันติไมตรี  

 ทำาเนียบรัฐบาล  พระสันตะป�ป�ปร�ศรัย

10:00 น. เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

 (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา 

 สังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 ราชวรวิหาร  พระสันตะป�ป�ปฏิสันถ�ร

11:15 น. เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทาน

 โอวาทแกบ่คุลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาล 

 คาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล  

 พระสันตะป�ป�ประท�นโอว�ท

12:00 น. เสด็จอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคาร

 ร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   

 เสวยพระกระยาหารกลางวัน 

 ณ สถานสมณทูตวาติกัน

16:55 น. เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

18:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย 

 สนามกีฬาแห่งชาติ  พระสันตะป�ป�เทศน์

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพมหานคร

10:00 น. พบกบัคณะบาทหลวง นกับวชชายหญงิ นกัพรต 

 สามเณร ผูฝ้กึหดั ครคูำาสอน ภายในวดัคาทอลกิ 

 นักบุญเปโตร สามพราน  

 พระสันตะป�ป�ปร�ศรัย

11:00 น. พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภา

 บิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถาน

 บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 

 พระสันตะป�ป�ปร�ศรัย

11:50 น. พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย 

 ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศี

 นิโคลาสบุญเกิด กฤษบำารุง

 เสวยพระกระยาหารกลางวัน 

 ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. พบผู้นำาคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือ

 ศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดา 

 ผูน้ำาสถาบนัอดุมศกึษา คณาจารย ์นสิติ นกัศกึษา 

 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 พระสันตะป�ป�ปร�ศรัย

17:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสำาหรับเยาวชน 

 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  

 พระสันตะป�ป�เทศน์

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพมหานคร - กรุงโตเกียว

09:15 น. พิธีการอำาลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร  

 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 อาคาร 2 ดอนเมือง

09:30 น. เครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจาก

 กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว

17:40 น. เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

17:40 น. พิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยาน

 กรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

กำาหนดการการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 19-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
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ความจ ุ  สนามศุภชลาศัย

  รองรับ 30,000 คน

สถานที่ใกล้เคียง สนามเทพหัสดิน 

  รองรับ 12,000 คน

ผู้เข้าร่วม  คริสตชน / ประชาชนทั่วไป

แนะนำาการเดินทาง รถไฟฟ้า BTS : 

  สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

เวลาเปิด-ปิดประตู 09.00 - 17.00 น. 

  (ควรมาก่อนเวลา 15.00 น.)

ประตูทางเข้า ประตูหมายเลข 1, 2, 3 

สิ่งที่นำามาด้วย บัตรประชาชน, บัตรเข้างาน, 

   ของใช้ส่วนตัวที่จำาเป็น

  (ร่มพับขนาดเล็ก,อาหาร,ยา)

พิธีกรรม  18.00 น. พิธีมิสซา 

  โดย พระสันตะปาปาฟรังซิส 

การถ่ายทอดสด โทรทัศน์สี ช่อง 11 (NBT)   

เว็บไซต์   www.popevisitthailand.com 

  และ www.catholic.or.th

ความจ ุ รองรับประมาณ 6,000 คน

ผู้เข้าร่วม บุคลากรทางการแพทย์ / ผู้เจ็บป่วย / 

 คริสตชน / ประชาชนทั่วไป

แนะนำาการเดินทาง รถไฟฟ้า BTS : สถานีสุรศักดิ์ 

 รถโดยสารสาธารณะ : ถนนสาทร

เวลาเปิด-ปิดประต ู 05.30 - 10.00 น.

ประตูทางเข้า ประตู 1 (ข้างธนาคารทหารไทย) 

 ประตู 2 (ข้างธนาคารไทยพาณิชย์)

สิ่งที่นำามาด้วย บัตรประชาชน, บัตรเข้างาน

กิจกรรม 11.15 - 12.00 น. พระสันตะปาปาพบ

 และอวยพร บุคลากรทางการแพทย์ 

 ผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ

การถ่ายทอดสด เว็บไซต์ www.popevisitthailand.com  

 และ www.catholic.or.th

สนามศุภชลาศัย

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สถานที่ 4 แห่ง : พระสันตะปาปาฟรังซิส พบคริสตชนไทย
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ความจ ุ รองรับ 20,000 คน

ผู้เข้าร่วม นักบวช / พระสงฆ์ / คริสตชน / 

 ประชาชนทั่วไป

แนะนำาการเดินทาง ซอยวัดโรมัน ใกล้ฟาร์มจระเข้  

 สามพราน

เวลาเปิด-ปิดประตู 05.30 - 09.15 น. (ปิดถนนซอย 

 วัดโรมันเวลา 09.00 - 12.45 น.)

ประตูทางเข้า ประตูหลัก ด้านหน้าวัด 

สิ่งที่นำามาด้วย บัตรประชาชน, บัตรเข้างาน,

  ของใช้ส่วนตัวที่จำาเป็น 

 (ร่มพับขนาดเล็ก, ยา)

จุดบริการ อาหารเช้า : บริการกาแฟ 

 โอวัลติน, ของว่าง 

ความจุ รองรับ 7,000 คน

ผู้เข้าร่วม บรรดาเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง

แนะนำาการเดินทาง รถไฟฟา้ BTS : สถานสีะพานตากสิน 

 รถโดยสารสาธารณะ : ซอย

 เจริญกรุง 40

เวลาเปิด-ปิดประตู ประตู 1, 2, 4 เปิดเวลา 12.00 น. 

 และประตู 3 เปิด 08.00 น. 

 (สำาหรับผู้มาซ้อมพิธีกรรม)

ประตูทางเข้า ประตูทางเข้า 1 – 4 

 (ในภาพประกอบ)

สิ่งที่นำามาด้วย บัตรประชาชน, บัตรเข้างาน, 

 ของใช้ส่วนตัวที่จำาเป็น

พิธีกรรม 17:00 น. พิธีมิสซา

 โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส 

การถ่ายทอดสด โทรทัศน์สี ช่อง 9 (MCOT)  

เว็บไซต์  www.popevisitthailand.com และ 

 www.catholic.or.th

ติดตามข่าวสารอื่น www.assumptioncathedral.or.th

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

วัดนักบุญเปโตร สามพราน

 อาหารเที่ยง : บริการอาหารสำาหรับทุกคน

กิจกรรม 09.45 - 12.45 น. พระสันตะปาปาพบพระสงฆ์ นักบวช และบรรดาคริสตชน

การถ่ายทอดสด TNN2 (ช่อง True visions ช่อง 784)    เว็บไซต์  www.popevisitthailand.com และ www.catholic.or.th
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ภาพบรรยากาศ เตรียมรับเสด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

รถ Popemobile

ของที่ระลึกอย่างเป็นทางการ

เพลง "ให้รักเป็นสะพาน" - Let Love be the bridge

การรับบัตร

อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์

รถท่ีจะใช้ในระหว่าง
การเสด็จเยือนประเทศไทย 
สำ าห รับรถยนต์ คัน น้ี ส่ั ง
ผ ลิ ต แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ใ น
ประ เทศ ไทยตามแบบ
มาตรฐานและรายละเอียด
ต่างๆ จากนครรัฐวาติกัน
สำาหรับป้ายทะเบียน SCV 
ย่อมาจาก Status Civitatis  
Vaticanae (นครรัฐวาติกัน)

อ า ภ ร ณ์ ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ิ ท่ี  
พระสันตะปาปาฟรังซิสจะ 
ทรงสวมระหว่างประกอบ 
ศาสนพิธีดังกล่าว รวมถึง 
อาภรณ์หรือชุดท่ีบรรดา 
มุขนายก หรือ “บิชอป” 

จะใส่เข้าร่วมพิธีเป็นหน้าท่ีของแผนกอาภรณ์ศักด์ิสิทธ์ิและ 
ศาสนภัณฑ์ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 
รับผิดชอบในการตัดเย็บ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโรงงาน 
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ของท่ีระลึกอย่างเป็นทางการ ในโอกาส
พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย 
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สังฆมณฑลของตน บรรยากาศการพิมพ์บัตร

บทเพลงพิเศษเพ่ือรับเสด็จการเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา
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