ข้อเสนอแนะสำหรับกำรทำสมัชชำในระดับสังฆมณฑล
(Discerning the path for your diocese: Suggested points to consider)
“สมัชชา” เป็ นการเชื้อเชิญให้ทุก ๆ สังฆมณฑลได้เริม่ กระบวนการบนเส้นทางของการฟื้ นฟูทล่ี กึ ซึ้ง
โดยได้รบั แรงบันดาลใจมาจากพระจิตเจ้า ดังเช่นเอกสารเตรียมการสมัชชา (Preparatory Document) ซึ่ง
ใจความสาคัญก็คอื เราจะก้าวเดินไปด้วยกันได้อย่างไร? พระศาสนจักรควรจะเป็ นเช่นไรในยุคปั จจุบนั ? พระ
จิตเจ้าดลใจอะไรเราในกระบวนการหรือขัน้ ตอนการก้าวเดินไปด้วยกัน?
ด้วยความสานึกในความเชื่อ (Sensus Fidei) ประชากรของพระเจ้าทัง้ หมด คือ ทุกคนที่ได้รบั ศีล
ล้างบาป ควรจะพิจารณาถึงข้อคาถามต่าง ๆ เหล่านี้ ในบริบทที่แตกต่ างกันของและสังฆมณฑลสาหรับ
แนวทางทีจ่ ะก้าวเดิน, การส่งเสริมสนับสนุน, และการเก็บเกี่ยวสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากความสานึกในความเชื่อทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์ของตน สมัชชาจึงขอให้คาแนะนาในภาพรวมดังต่อไปนี้ คือ
ก) ผู้เข้าร่วมในกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันหรือสมัชชา ถ้าเป็ นไปได้ขอให้มีจานวนมากที่สุด
เพือ่ ทีจ่ ะได้ฟังเสียงประชากรของพระเจ้าให้ได้มากทีส่ ุด
ข) สิง่ นี้จะเป็ นไปไม่ได้ เว้นแต่เราจะพยายามเป็ นพิเศษในการเข้าถึงผูค้ นในทีท่ พ่ี วกเขาดาเนินชีวติ
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ม่ี กั ถูกกีดกัน หรือไม่เกีย่ วข้องกับชีวติ ของศาสนจักร
ค) ต้องมีความชัดเจนในการมีสว่ นร่วมของคนยากจน คนชายขอบ คนอ่อนแอ และถูกกีดกัน เพือ่ รับ
ฟั งเสียงและประสบการณ์ของพวกเขา
ง) กระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันต้องเรียบง่าย เข้าถึงได้ และยินดีตอ้ นรับทุกคน
การวางแผนสาหรับกระบวนการดังกล่าว เป็ นจุดเริม่ ต้นของการกลับใจของการก้าวเดินไปด้วยกัน
แล้ว ต่อไปนี้เป็ นข้อแนะนาบางประการที่ แต่ละสังฆมณฑลจะนาไปปรับใช้สาหรับกระบวนการสมัชชา ซึ่ง
บิชอป ทีมงาน และสมาชิกสมัชชา ควรจะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกันในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ
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1. หลังจากทีไ่ ด้อ่านเอกสารเตรียมการสมัชชา (Preparatory Document) และคู่มอื ในการทาสมัชชา
(Vademecum) แล้ว อาศัยการสวดภาวนาและการไตร่ตรอง มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจเป็ นพิเศษ? และ
ทาไม?
2. ใครคือกลุ่มคนในสังฆมณฑลของเรา ทีพ่ วกเราจะต้องออกไปหาพวกเขาเป็ นพิเศษ?
3. อะไรคือวิธกี ารที่ได้ผลสาหรับการออกไปพบปะกับพวกเขาเหล่านัน้ ? ใครที่จะช่วยนาเราไปพบ
พวกเขาเหล่านัน้ ได้?
4. อะไรที่ทาให้แต่ละคนมีประสบการณ์ แห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน (หรือประสบการณ์ แห่งความ
เชื่อ) แตกต่างกันหรือไม่เท่ากัน เช่น ความพร้อม หรือทักษะด้านอื่น ๆ ทาไม? กระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องใน
อดีตหรือทีเ่ คยกระทามาแล้วมีอะไรบ้าง? ถ้ามีคอื อะไร?
5. โครงสร้างใดบ้างทีม่ อี ยู่ในสังฆมณฑลของเรา เพื่ออานวยความสะดวกในการมีส่วนร่วม? มีอะไร
ที่จาเป็ นต้องปรับปรุง ในโครงสร้างเหล่านี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสาหรับการก้าวเดินไปด้วยกัน ?
6. อะไรคือโครงสร้างและกระบวนการใหม่ หรือสร้างสรรค์ ทีเ่ ราอาจลองทาได้บา้ ง?
7. อะไรคือปั จจัยสาคัญในบริบทสังฆมณฑลของเราที่จะส่งผลต่อ กระบวนการก้าวเดินไปด้วยกัน ?
(เช่น สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ความขัดแย้งทางการเมือง ภัยธรรมชาติ กระบวนการก้าวเดินไป
ด้วยกันล่าสุด เช่น แผนงานอภิบาลต่างๆ ในระดับสังฆมณฑล หรือในระดับประเทศ เป็ นต้น)
8. เราควรเน้นประเด็นใดในคาถามของสมัชชานี้? ถ้ามี? ทาไม? อาจมีบางแง่มุมของการกลับใจของ
การก้าวเดินไปด้วยกันทีพ่ ระจิตเจ้าเชือ้ เชิญให้สงั ฆมณฑลดาเนินการเป็ นพิเศษ?
สำหรับบำงสังฆมณฑลหรือบำงประเทศ
ที่พึ่งมีกำรประชุมและวำงแผนงำนอภิ บำลด้ำนต่ำง ๆ ในเร็วนี้
ในช่วงไม่ก่เี ดือนที่ผ่านมา บางสังฆมณฑลอาจมีส่วนร่วมในกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันอยู่แล้ว
ทัง้ ในระดับ สังฆมณฑล ระดับชาติ หรือระดับทวีป เช่น สภาประมุข บาทหลวงแห่งลาตินอเมริกาและแคริ
เบียน (Latin America and the Caribbean), ออสเตรเลีย, เยอรมัน, ไอร์แลนด์, การเฉลิมฉลองสภาประมุข
บาทหลวงแห่งทวีปเอเชียโอกาสครบรอบ 50 ปี หรือแม้กระทังในแต่
่
ละสัง ฆมณฑลอาจมีแผนงานอภิบาล
หรือแผนงานเฉพาะด้านอื่น ๆ อยู่แล้ว
หากแต่ละสังฆมณฑลหรือเขตทวีป มีแผนงานอภิบาลทีเ่ กี่ยวข้องอยู่แล้ว กระบวนการสมัชชาบิชอป
สากล ค.ศ.2021-2023 ไม่ได้มไี ว้เพือ่ แทนทีแ่ ต่เพือ่ เสริมการเฉลิมฉลองและกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันที่
มีอยู่เหล่านี้ เพราะเป็ นพระจิตเจ้าองค์เดียวกันทีน่ าและเปลีย่ นแปลงพระศาสนจักร ไม่ว่าจะในระดับท้องถิน่
ระดับภูมภิ าค หรือระดับโลก กระบวนการสมัชชาในระดับสังฆมณฑล ค.ศ.2021-2023 จึงเป็ นโอกาสทีจ่ ะได้
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ฟั งเสียงของพระจิตเจ้าอย่างลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และการขยายงาน ปรับปรุงคุณภาพของ
การเสวนา แยกแยะประเด็นเพิม่ เติม เสริมสร้างการกลับใจทัศนคติและทักษะต่าง ๆ และทาให้ความรูส้ กึ ของ
ผูค้ นมีชวี ติ ชีวาในความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก
ต่อไปนี้คอื คาถามเพือ่ ช่วยในการไตร่ตรอง แยกแยะ และพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึน้ สาหรับบางสังฆ
มณฑลทีพ่ ง่ึ มีการประชุมหรือออกแผนงานอภิบาลของตนมาแล้วในเร็ว ๆ นี้ก่อนการสมัชชาจะมีขน้ึ
1. อะไรคือพระพร สิง่ ทีไ่ ด้รบั หรือผลทีด่ ที เ่ี กิดขึน้ จากแผนงานอภิบาลดังกล่าว?
2. เราสามารถพัฒนาอะไรเพิม่ ขึน้ ได้อกี บ้าง? หรือมีขอ้ บกพร่องอะไรบ้างทีเ่ รามองเห็น?
3. มีก ารตัดสินใจ ข้อ เสนอแนะ ค าแนะนา หรือ ประเด็นสาคัญ ใดบ้างที่เกิดขึ้น จากกระบวนการ
ทางานล่าสุดทีเ่ กิดจากการไตร่ตรอง การสนทนา การอธิบายเพิม่ เติม และแสดงความคิดเห็นของคนอื่น ๆ?
4. มีคาถามใหม่ หรือประเด็นอื่นใด ที่ต้องการสะท้อน หรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในหัวข้อของความเป็ นหนึ่งเดียว การมีสว่ นร่วม และพันธกิจ?
5. อะไรคือรูปแบบใหม่ ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ผู้คนสามารถ
เรียนรูแ้ ละนาไปปฏิบตั เิ พิม่ เติมได้?
6. มีกลุ่มคนใดบ้างทีเ่ ราควรจะไปถึงพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับรากหญ้าและชายขอบ?
7. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สาหรับการสมัชชาระดับสังฆมณฑล ค.ศ.2021-2023 ทีจ่ ะช่วยให้เราสามารถ
ฟั งเสียงของพระจิตเจ้า และทาให้แผนงานอภิบาลทีพ่ ง่ึ ได้กระทามาแล้วดียงิ่ ขึน้ ?
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/phases/Discerning-the-path-for-yourdiocese.pdf
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