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3. หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้วยพระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศให้มีการสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 16 ในเดือนตุลาคม ค.ศ.
2023 หัวข้อ “เพื่อ พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน : ความเป็ นหนึ่งเดียว, การมีส่วนร่วม, และพันธกิจ ” (For the Synodal
Church: Communion, Participation, and Mission) โดยแบ่งการสมัชชาออกเป็ น 3 ระดับ ดังต่อไปนี ้ คือ
1) ระดับสังฆมณฑล
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2021
2) ระดับทวีป
เริม่ ตัง้ แต่ เดือนกันยายน ค.ศ. 2022
3) ระดับโลก
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2023 ณ นครรัฐวาติกนั 1
การทาสมัช ชาในครัง้ นีค้ านึงถึงกระบวนการของการมีส่วนร่วมที่ กว้างขึน้ ของประชากรพระเจ้า (People of God)
ในสังฆมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาสัตบุรุษ ให้เกิดความมีส่วนร่วม, การกลับใจในการดาเนินชีวติ , และสร้างพระศา
สนจักรที่กา้ วเดินไปด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การฟั งและการเรียนรู ซ้ ึ่งกันและกัน2 และฟั งเสียงของพระจิตเจ้า เพื่อแสวงหาขอบ
ฟ้าใหม่ที่พระองค์จะประทานให้กบั เรา, เป็ นการเห็นพ้องต้องกันในความเชื่อของพระศาสนจักร, และปรับโฉมหน้าของพระศา
สนจักรท้องถิ่นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี3้
สังฆมณฑลจันทบุรีจึงขานรับต่อ คาเชื อ้ เชิญของพระสันตะปาปาฟรังซิส และพร้อมที่ จะก้าวเดินไปด้วยกันกับสังฆ
มณฑลอื่ น ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จึงได้จัดให้มีการทาสมัช ชาระดับสังฆมณฑลขึน้ เพื่อ ใช้โอกาสนี ้ ไตร่ตรองและ
วิเคราะห์สถานการณ์จริงที่เกิดขึน้ ภายในสังฆมณฑลในยุคปัจจุบนั (See) พร้อมกับมองสัญญาณแห่งกาลเวลาด้วยสายตาแห่ง
ความเชื่อ ในการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า กับพันธกิจที่ได้รบั จากพระเยซูคริสตเจ้าในการประกาศข่าวดีแห่งคุณ ค่า
พระวรสาร (Judge) ที่สดุ เพื่อจะได้วางแผนการทางานด้านอภิบาลและด้านการแพร่ธรรมให้บงั เกิดประสิทธิผล และสอดคล้อง
กับความต้องการของประชากรของพระเจ้าทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคตต่อไป (Act)
1

คาแถลงการณ์ของพระคาร์ดินัลมาริโอ เกรช (Card. Mario Grech) เลขาธิ การสมัชชาบิชอปสากล (Sacretariate of Synod of Bishops) เกี่ยวกับ
การจัดสมัชชาฯ ตามวัตถุประสงค์ของพระสันตะปาปา เมื่อวันเสาร์ท่ี 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 ก่อนวันสมโภชพระจิตเจ้า
2
คาปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสครบรอบ 50 ปี หน่วยงานสมัชชาบิชอปสากล (Synod of Bishops) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2015
3
สาส์นของพระคาร์ดินัลมาริโอ เกรช ถึงอัครสังฆมณฑลวิเวอร์พลู อังกฤษ เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน ค.ศ. 2021
1

4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์ ไตร่ตรอง สภาพความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ ในปัจจุบนั ที่สง่ ผลกระทบต่อชีวติ และพันธกิจของสังฆมณฑล
ในมิตติ า่ ง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกพระศาสนจักร
2) เพื่อแสวงหาความต้องการที่แท้จริงและเป็ นปัจจุบนั ของประชากรพระเจ้าในสังฆมณฑล
3) เพื่อกระตุน้ ทาให้เกิดการก้าวเดินไปด้วยกันในระดับสังฆมณฑล: ความเป็ นเจ้าของ, การมีสว่ นร่วม, การรับฟังกัน
และกัน, และการกาหนดเป้าหมายในการทางานร่วมกัน
4) เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการด้านงานอภิบาลและแพร่ธรรมของสังฆมณทล
5. การดาเนินงาน
การเตรียมการสมัชชา
(อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์โควิด-19 และความต้องการของสมัชชา)
เดือนสิงหาคม 2021
วางแผนการสมัชชา, จัดตัง้ คณะทางาน, แต่งตัง้ สมาชิกสมัชชา, นาเสนอสภาสงฆ์
จัดทาแนวทางในการทาสมัชชา (Lineamenta/Guideline of Synod) จาก
- Vademecum (Handbook) ที่เลขาธิการสมัชชาบิชอป (Card. Grech) ส่งมาให้
- การประเมินผลกฤษฎีกาใหญ่ ปี ค.ศ. 2015 ของสังฆมณฑล
- การประเมินผลแนวทางอภิบาลของสังฆมณฑล ปี ค.ศ. 2015 – 2020
- 10 คาถามที่ได้รบั จากเลขาธิการสมัชชาบิชอป
เดือนกันยายน 2021
- ส่งเอกสารการเริม่ ทาสมัชชาและคาถาม (Lineamenta) ไปให้สมาชิกสมัชชา
- พระสงฆ์รว่ มกันแสดงความคิดเห็นในระดับแขวง
- นาคาตอบที่ได้รบั มาจัดทาคูม่ ือในการทาสมัชชา (Instrumentum Laboris)
- ส่งคูม่ ือในการทาสมัชชา (Instrumentum Laboris) กลับไปให้สมาชิกเพื่อเตรียมการทาสมัชชา
ทาการสมัชชา
เดือนตุลาคม 2021
17 ตุลาคม
บิชอปเปิ ดการทาสมัชชา
(ยังไม่ระบุวนั ที่) สมัชชารอบที่ 1 เพื่อจัดทาร่างกฤษฎีกา (Draft of Decree)
เดือนพฤศจิกายน 2021 (ยังไม่ระบุวนั ที่) สมัชชารอบที่ 2 เพื่อลงมติกฤษฎีกา และรับรองโดยสภาสงฆ์
(ยังไม่ระบุวนั ที่) บิชอปลงนามและประกาศใช้กฤษฎีกา
(ยังไม่ระบุวนั ที่) ส่งกฤษฎีกาไปยังเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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