เอกสารประกอบการสมัชชา
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สังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ.2021

(Synod of Chanthaburi Diocese A.D.2021)
ตามพระดำ�ริของพระสันตะปาปาฟรังซิส
หัวข้อ “เพื่อพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน:
ความเป็นหนึ่งเดียว, การมีส่วนร่วม, และพันธกิจ”
(According to the Guidance of Pope Francis
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หน้าที่ของสมาชิกสมัชชาต่อการใช้เอกสารประกอบการสมัชชานี้
เอกสารประกอบการสมัชชา (Instrumentum Laboris / Working Paper) นี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
และ การให้คำ�แนะนำ�ต่าง ๆ เพื่อให้การทำ�สมัชชาได้ส�ำ เร็จลุล่วงไปสมดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเอกสารนี้
เกิดขึ้นจากการรวบรวม เรียบเรียง และไตร่ตรอง จากเอกสารอื่นที่เป็นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้คือ
1. การประเมินการดำ�เนินการตาม - แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ.2016-2020
2. การประเมินการดำ�เนินการตาม – กฤษฎีกาสมัชชาพระศาสนจักรในประเทศไทย ค.ศ.2015 และ
วิถีชุมชนวัดในระดับสังฆมณฑลจันทบุรี
3. เอกสาร “การก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร” โดย คณะกรรมมาธิการ
เทววิทยานานาชาติ เพื่อการสมัชชาบิชอปสากล สมัยสามัญ ครั้งที่ 16, เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�
สมัชชาที่ออกโดยสมัชชาบิชอปสากล (Synodus Episcoporum), และบทเทศน์สอนของพระสันตะปาปา
ฟรังซิสที่เกี่ยวข้องกับการทำ�สมัชชา
4. แบบสอบถามเพื่อเตรียมสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ.2021 ที่ได้รับกลับมาจำ�นวน 512 ชุด
5. การศึกษาสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของสังฆมณฑลจันทบุรี
6. เอกสารทางการอื่น ๆ ของพระศาสนจักร เช่น สมณสาส์น, สมณลิขิตเตือนใจ, กฤษฎีกาสมัชชา
ใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2021 ฯลฯ
ตามแนวทางปฏิบัติของสมัชชา ได้กำ�หนดให้สมาชิกสมัชชาทุกคนมีหน้าที่ศึกษาเอกสารฯ นี้ล่วงหน้า
อย่างละเอียด เพื่อไตร่ตรอง และเข้าถึงแก่นแท้ของเนื้อหา ทำ�ความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้
เพื่อที่จะได้เตรียมข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต คำ�แนะนำ� สำ�หรับการทำ�สมัชชาไว้ล่วงหน้า
ขอให้สมาชิกสมัชชาทุกท่านคำ�นึงถึงความดีสว่ นรวม (Common Good) ของพระศาสนจักรเป็นสำ�คัญ
ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกพิจารณาเพื่อรวบรวมเข้าไปในกฤษฎีกาหลังสมัชชาฯ และแผนอภิบาลของ
สังฆมณฑลต่อไป
บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม
เลขาธิการสมัชชาฯ
27 ตุลาคม ค.ศ.2021
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บทที่ 1 สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ.2021
1.1. หลักการและเหตุผล
1. เนื่องด้วยพระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศให้มีการสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญครั้งที่ 16 ในเดือน
ตุลาคม ค.ศ.2023 หัวข้อ “เพื่อพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน: ความเป็นหนึ่งเดียว, การมีส่วนร่วม, และ
พันธกิจ” (For A Synodal Church: Communion, Participation, and Mission) โดยแบ่งการสมัชชา
ออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ คือ
		
		
		

1) ระดับสังฆมณฑล 		
2) ระดับทวีป 			
3) ระดับโลก			

เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.2021
เริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน ค.ศ.2022
ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2023 ณ นครรัฐวาติกัน1

2. การทำ�สมัชชาในครั้งนี้คำ�นึงถึงกระบวนการของการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้นของประชากรพระเจ้า
(People of God) ในสังฆมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาสัตบุรุษ ให้เกิดความมีส่วนร่วม, การกลับใจ
ในการดำ�เนินชีวิต, และสร้างพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การฟังและการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน2 และฟังเสียงของพระจิตเจ้า เพื่อแสวงหาขอบฟ้าใหม่ที่พระองค์จะประทานให้กับเรา, เป็นการเห็น
พ้องต้องกันในความเชื่อของพระศาสนจักร, และปรับโฉมหน้าของพระศาสนจักรท้องถิ่นในช่วงเวลาแห่ง
การเปลี่ยนแปลงนี3้
3. สังฆมณฑลจันทบุรีจึงขานรับต่อคำ�เชื้อเชิญของพระสันตะปาปาฟรังซิส และพร้อมที่จะก้าวเดินไป
ด้วยกันกับสังฆมณฑลอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จึงได้จัดให้มีการทำ�สมัชชาระดับสังฆมณฑลขึ้น
เพื่อใช้โอกาสนี้ไตร่ตรองและวิเคราะห์สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นภายในสังฆมณฑลในยุคปัจจุบัน (See) พร้อม
กับมองสัญญาณแห่งกาลเวลาด้วยสายตาแห่งความเชือ่ ในการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า กับพันธกิจที่
ได้รับจากพระเยซูคริสตเจ้าในการประกาศข่าวดีแห่งคุณค่าพระวรสาร (Judge) ที่สุด เพื่อจะได้วางแผนการ
ทำ�งานด้านอภิบาลและด้านการแพร่ธรรมให้บงั เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการของประชากร
ของพระเจ้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป (Act)

คำ�แถลงการณ์ของพระคาร์ดินัลมาริโอ เกรช (Card. Mario Grech) เลขาธิการสมัชชาบิชอปสากล (the Secretary General of Synod of Bishops)
เกี่ยวกับการจัดสมัชชาฯ ตามวัตถุประสงค์ของพระสันตะปาปา เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2021 ก่อนวันสมโภชพระจิตเจ้า
2
คำ�ปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสครบรอบ 50 ปี สมัชชาบิชอปสากล (the Synod of Bishops) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.2015
3
สาส์นของพระคาร์ดินัลมาริโอ เกรช ถึงอัครสังฆมณฑลลิเวอร์พูล อังกฤษ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2021
1
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1.2. วัตถุประสงค์
4. วัตถุประสงค์ของสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี มีดังต่อไปนี้ คือ
1) เพือ่ วิเคราะห์ ไตร่ตรอง สภาพความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ และพันธกิจ
ของสังฆมณฑลในมิติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกพระศาสนจักร
2) เพื่อแสวงหาความต้องการที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันของประชากรพระเจ้าในสังฆมณฑล
3) เพื่อกระตุ้นทำ�ให้เกิดการก้าวเดินไปด้วยกันในระดับสังฆมณฑล: ความเป็นหนึ่งเดียวกัน, การมี
ส่วนร่วม, และพันธกิจ
4) เพื่อกำ�หนดทิศทางงานอภิบาลและแพร่ธรรมของสังฆมณฑล

1.3. การดำ�เนินงานระดับสังฆมณฑล
การเตรียมการสมัชชา
5. การเตรียมการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี
เดือนสิงหาคม 2021
- วางแผนการสมัชชา, จัดตั้งคณะทำ�งาน, แต่งตั้งสมาชิกสมัชชา, นำ�เสนอสภาบาทหลวง (สภาสงฆ์)
- จัดทำ�แนวทางในการทำ�สมัชชา (Lineamenta / Guideline of the Synod) จากเอกสารสำ�คัญ
3 ชุด คือ
		
1) คูม่ อื การทำ�สมัชชา (Vademecum / Handbook) และเอกสารเตรียมสมัชชา (Preparatory
		
Document) ที่ได้รับจากสำ�นักเลขาธิการบิชอปสากล
		
2) การประเมินผลกฤษฎีกาใหญ่ ปี ค.ศ.2015 ในระดับสังฆมณฑล และการประเมินผลแนวทาง
		
อภิบาลของสังฆมณฑล ปี ค.ศ.2015 – 2020
		
3) แนวคำ�ถามที่ได้รับจากเลขาธิการสมัชชาบิชอปสากล จำ�นวน 10 คำ�ถาม
เดือนกันยายน 2021
- ส่งเอกสารการเริ่มทำ�สมัชชาและคำ�ถาม (Lineamenta) ไปให้สมาชิกสมัชชา
- คณะบาทหลวงร่วมกันแสดงความคิดเห็นในระดับแขวง
- นำ�คำ�ตอบที่ได้รับมาจัดทำ�คู่มือในการทำ�สมัชชา (Instrumentum Laboris / Working Paper)
4 | เอกสารประกอบการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ.2021 (Instrumentum Laboris / Working Paper)

ทำ�การสมัชชา
6. การทำ�สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี
เดือนตุลาคม 2021
- 17 ตุ ล าคม บิ ช อปซิ ล วี โ อ สิ ริ พ งษ์ จรั ส ศรี ทำ � การเปิ ด การทำ � สมั ช ชาฯ อย่ า งเป็ น ทางการ
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี เวลา 10.00 น.
- ส่งคู่มือในการทำ�สมัชชา (Instrumentum Laboris) กลับไปให้สมาชิกเพื่อเตรียมการทำ�สมัชชา
- แต่ละแขวงจัดสมัชชาเพื่อระดมความคิดเห็น
- คณะกรรมการเตรียมสมัชชาฯ รวบรวมความคิดเห็นที่ได้เพื่อจัดทำ� “ร่างกฤษฎีกาหลังสมัชชา”
(Draft of Decree)
- จัดส่งร่างกฤษฎีกาฯ กลับไปยังสมาชิกสมัชชาเพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เดือนธันวาคม 2021
- 6 ธันวาคม ประชุมสมาชิกสมัชชาเพื่อลงมติกฤษฎีกา (Decree)
- สภาบาทหลวง (สภาสงฆ์) พิจารณากฤษฎีกา
- บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประกาศใช้กฤษฎีกาอย่างเป็นทางการ
- ส่งกฤษฎีกาหลังสมัชชาไปยังเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
- สิ้นสุดกระบวนการสมัชชาฯ
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บทที่ 2 การก้าวเดินไปด้วยกันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร
2.1. การก้าวเดินร่วมกันในพระคัมภีร์, ธรรมประเพณี, และในประวัติศาสตร์ของ
พระศาสนจักร
7. พระเจ้าทรงสร้างอุทยานเอเดนทีม่ คี วามสมบูรณ์และสวยงามให้มนุษย์ได้อยูอ่ าศัย และพระองค์ได้ทรง
พระดำ�เนินอยูใ่ นสวนนัน้ พร้อมกับพวกเขา (เทียบ ปฐก 2:8) แต่มนุษย์หลงเชือ่ งูมากกว่าการเชือ่ ฟังพระเจ้าจึง
ถูกงูลอ่ ลวง ผลของบาปนัน้ ได้ท�ำ ลายแผนการของพระเจ้าด้วยความไม่ซอื่ สัตย์ และความมืดบอด (ดู พระคริสต์
ทรงพระชนม์ ข้อ 102)4 ต่อกระแสเรียก กระนั้นก็ดี พระเป็นเจ้ายังคงเดินเคียงข้างกับมนุษย์เสมอตลอด
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เพื่อชี้นำ�ทาง สั่งสอน และเปิดเผยความจริงต่าง ๆ ให้กับมนุษย์ได้รับรู้ โดยแผนการ
นั้นสำ�เร็จสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า
8. พระเยซูเจ้าผู้ทรงสอนให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา พระองค์คือหนทาง (เทียบ ยน 14:6)
และเราเดินบนหนทางนั้น เรากับพระองค์หรือพระองค์กับเราก็เดินทางไปด้วยกันตลอดประวัติศาสตร์ของ
พระศาสนจักร เฉกเช่นเดียวกับศิษย์สองคนที่ก�ำ ลังเดินทางไปเอมมาอูส โดยได้สนทนากับพระเยซูเจ้าตลอด
เส้นทางซึง่ พระองค์ได้ให้แสงสว่างกับเขาด้วยพระวาจา และหล่อเลีย้ งพวกเขาด้วยศีลมหาสนิท (ลก 24:13-35)
พระองค์ทรงมอบอำ�นาจและหน้าทีน่ ใี้ ห้กบั บรรดาอัครสาวกด้วยพระพรของพระจิตเจ้าในการเลียนแบบพระองค์
และเมื่อมีปัญหาหรือความขัดแย้งพวกเขาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยรับฟังกันและกันในสมัชชาแห่ง
กรุงเยรูซาเล็ม (เทียบ กจ 15 และ กท 2:1-10) เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยกัน
9. จากนั้นเป็นต้นมา การสมัชชาจึงถือเป็นเครื่องมือในการเดินทางของพระศาสนจักร เพื่อที่จะทำ�ให้
บรรดาศิษย์ก้าวเดินไปบนหนทางเดียวกัน เช่น ที่เมืองนิเชอา (325), กรุงคอนสแตนติโนเปิล (381), เมือง
ชาลซีดอน (451) นอกจากนั้น ในศตวรรษที่ 4 มีการประชุมกันอย่างสม่ำ�เสมอที่เมืองอเล็กซานเดรียและ
อันทิโอก ในเรื่องพิธีกรรม, กฎหมาย, และเรื่องสำ�คัญเร่งด่วนต่าง ๆ, เมืองเตร็นท์ (1512), วาติกันที่ 1 (1869),
และ วาติกันที่ 2 (1962)

สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 102
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2.2. เทววิทยาแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน
10. พื้นฐานทางด้านเทววิทยาของการก้าวเดินไปด้วยกันอยู่ที่ความสัมพันธ์ของพระตรีเอกภาพ เป็น
		
		
		

1) ต้นกำ�เนิด
2) รูปแบบ และ
3) เป้าหมายของการก้าวเดินไปด้วยกัน

11. พระศาสนจักรจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก อันเป็นผลงานของพระตรี
เอกภาพ อาศัยพระจิตเจ้าและพระพรของพระจิตเจ้าทีพ
่ ระเยซูคริสตเจ้าประทานให้ในวันเปนเตกอสเต (เทียบ
กจ 2:1-36) ในความสัมพันธ์นที้ �ำ ให้สหพันธ์นกั บุญ (สวรรค์ แผ่นดิน และแดนชำ�ระ) กลายเป็นจริงทัง้ ในความหมาย
ของความเป็นหนึ่งเดียวกันและความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีกระแสเรียกในการก้าวเดินไปสู่ความสมบูรณ์ในองค์
พระเยซูคริสตเจ้า
12. หนทางแห่งการก้าวเดินของพระศาสนจักร
1) ถูกหล่อหลอมและได้รบั การทำ�นุบ�ำ รุงด้วยศีลมหาสนิท ทีท่ �ำ ให้เราได้เป็นร่างกายเดียวกันโดยมีองค์
พระเยซูคริสตเจ้าเป็นศีรษะ (1 คร 12:12-30)
2) พระศาสนจักรจึงมีธรรมชาติเป็น “ผู้เดินทาง” และ “ธรรมทูต” ไปพร้อม ๆ กัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ไปที่การสิ้นพิภพ หรือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ กจ 1:8)
3) ในความสัมพันธ์กันระหว่างพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม, พระศาสนจักรสากล, พระศาสนจักรระดับ
ภูมิภาค (ทวีป), และพระศาสนจักรท้องถิ่น ที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกัน, สัมพันธ์กัน, พึ่งพา
กัน, และขึ้นต่อกันและกัน
4) พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงเปลีย่ นพีรามิดของประชากรพระเจ้าในพระศาสนจักรให้เป็น “พีรามิด
ที่กลับหัว” โดยพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อยู่ส่วนล่างสุดของฐานพีรามิดนั้น ที่จะต้องให้การบริการและ
รับใช้ทุกคนที่อยู่ในพระศาสนจักร
13. วิสยั ทัศน์เชิงเทววิทยาเรือ่ งพระศาสนจักรสามารถให้ค�ำ จำ�กัดความของประชากรออกเป็น 3 ลักษณะ
ด้วยกัน กล่าวคือ
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		1) “ทุกคน” (All) หมายถึง การสำ�นึกในความเชื่อ (Sensus Fidei)5 ของบรรดาสัตบุรุษทุกคน
		
2) “บางคน” (Some) หมายถึง บรรดาบิชอปพร้อมกับคณะบาทหลวงของพวกท่าน
		
3) “คนเดียว” (One) หมายถึง บิชอปแห่งกรุงโรม หรือ พระสันตะปาปา
14. การฟื้นฟูการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักร เรียกร้องให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ และจำ�เป็นต้องปรึกษาหารือกับประชากรทั้งปวงเพราะเป็นเรื่องของทุกคน และ
อะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อทุกคน ควรมีการอภิปรายและได้รับความเห็นชอบจากทุกคน ในมิติ 3 ประการ
ของพระศาสนจักร คือ
		
		
		

1) ความเชื่อ
2) ศีลศักดิ์สิทธิ์ และ
3) การปกครอง

เพื่อทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน โดยทุกความคิดเห็นไม่ควรที่จะละทิ้งไป ให้
ความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การรับฟังด้วยความตั้งใจ

2.3. วิธีการทำ�งานร่วมกัน
1. การเรียกทุกคนให้ก้าวเดินทางไปด้วยกัน
15. ด้วยความสำ�นึกในความเชื่อ (Sensus Fidei) สัตบุรุษทุกคนควรถูกเรียกให้มารับผิดชอบร่วมกัน
โดยทำ�ให้พระพรจากพระจิตเจ้าที่ได้รับปรากฏออกมาให้เห็นในชุมชนแห่งความเชื่อ และเป็นส่วนหนึ่งใน
การฟื้นฟูพระศาสนจักรทั้งครบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์แห่งความเชื่อ ความศรัทธาประชานิยม
การอภิบาล วัฒนธรรม สังคม และความสามารถส่วนตัว
16. กระแสเรียกแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน ยังหมายถึง การฟังพระวาจาของพระเจ้า การเข้าใจใน
ข้อความเชื่ออย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเชื่อและวิทยาศาสตร์ ความสุขุมรอบคอบในการไตร่ตรอง
เครื่องหมายของกาลเวลาตามแสงสว่างแห่งพระวรสาร การเสวนากับสังคมและวัฒนธรรม
“Sensus Fidei” (Sense of the Faith หรือ Sense of the Faithful หรือ ความสำ�นึกในความเชื่อ) ในความหมายตามคำ�สอนของพระศาสนจักร
คาทอลิก (CCC) หมายถึง
1) ความสำ�นึก (กตัญญู) เหนือธรรมชาติในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความเชื่อคนหนึ่ง ต่อการมีส่วนร่วม หรือความเป็นเจ้าของในพระศาสนจักรสากล
2) ด้วยการยึดมั่นในความเชื่อ, กฎศีลธรรม, และคำ�สั่งสอนต่าง ๆ ของพระศาสนจักร อันอยู่บนรากฐานขององค์พระจิตเจ้าแห่งความจริง
3) พวกเขาจะยึดติดกับความเชื่ออย่างไม่ปล่อยวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมโนธรรมส่วนลึกของพวกเขาในการเลือกทำ�สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตปัจจุบัน ดังที่
พระเยซูคริสตเจ้าทรงตรัสว่า “ประตูนรกจะไม่มีวันเอาชนะพระศาสนจักรได้” (มธ 16:18)
4) พระศาสนจักรในที่นี้หมายถึง หน้าที่ในการดูแลของบรรดาพระสังฆราชที่จะไม่ให้บรรดาสัตบุรุษผิดหลงไปจากความเชื่อ
5
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2. การก้าวเดินไปด้วยกันในระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น (ระดับวัดและระดับสังฆมณฑล)
17. พระศาสนจักรท้องถิ่นจะต้องแข็งขันในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท การสวดภาวนา การร่วม
พิธีกรรมอย่างเป็นทางการของสังฆมณฑลที่มีบิชอปเป็นประธานล้อมรอบด้วยคณะบาทหลวงและสังฆานุกร
ของท่าน ในบริบทของประวัติศาสตร์ของสังฆมณฑล ภาษาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะทำ �ให้
ภาพของการเป็นประจักษ์พยานได้ปรากฏในชุมชน และก่อให้เกิดงานธรรมทูตที่ทำ�ให้ผู้คนได้กลับใจ โดยนำ�
หลักการ “ทุกคน”, “บางคน”, และ “คนเดียว” มาใช้ในสังฆมณฑล
18. หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ทำ�ให้พันธกิจของบิชอปได้ปรากฏขึ้นในสังฆมณฑล เช่น คณะที่
ปรึกษา, สภาสงฆ์, กรรมการบริหารฯ, ฝ่าย, แผนก, สำ�นักงาน, องค์กร, สภาอภิบาล ฯลฯ ถือเป็นหน่วย
งานถาวรที่ทำ�หน้าที่ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและการก้าวเดินไปด้วยกัน ที่บิชอปจะต้องฟังเสียง, ปรึกษา
หารือ, เสวนา, ประชุมและประเมินผลร่วมกับพวกเขา เพื่อความดีงามและคุณประโยชน์ของสังฆมณฑลส่วน
รวม ภายใต้อำ�นาจในการตัดสินใจของบิชอป
3. การก้าวเดินไปด้วยกันในพระศาสนจักรระดับภูมิภาค (ทวีป)
19. จากประสบการณ์ในการจัดตั้งพระศาสนจักรในระดับภูมิภาค โดยอาศัยความคล้ายคลึงกันของ
ประวัติศาสตร์การก่อตั้งพระศาสนจักร วัฒนธรรม สังคม ปัญหา และอุปสรรค ทำ�ให้เกิดความเข้าใจร่วม
กัน การช่วยเหลือแบ่งปันทำ�ให้พระศาสนจักรเข้มแข็ง ความท้าทายที่เหมือนกันทำ�ให้เกิดเป้าหมายในการ
พัฒนาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวิธีในการทำ�งานทำ�ให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งหมายถึง การก่อให้เกิด
กระบวนการนำ�ข่าวดีเข้าสู่วัฒนธรรม (Inculturation) นั้น ๆ ดังนั้น เครื่องมือที่จะทำ�ให้เกิดการก้าวเดินไป
ด้วยกันในระดับพระศาสนจักรภูมภิ าคนีก้ ค็ อื การสมัชชาในระดับภูมภิ าคและการประชุมของสภาบิชอป เพือ่ ที่
จะทำ�ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องเทววิทยา, พิธีกรรม, ชีวิตภายใน, และด้านกฎหมาย และด้วยแนว
ความคิดนี้เอง ก็จะผลักดันทำ�ให้เกิดการก้าวเดินไปด้วยกันในระดับพระศาสนจักรสากลต่อไปเช่นเดียวกัน

2.4. การกลับใจสู่การฟื้นฟูการก้าวเดินไปด้วยกัน
20. การก้าวเดินไปด้วยกันเรียกร้องให้เกิดการกลับใจของกระแสเรียกแห่งการเป็นคริสตชน การมี
ชีวิตจิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน การฝึกการฟังการเสวนาและการไตร่ตรองร่วมกันกับทุกคน อันอยู่บน
พืน้ ฐานของความเป็นพีน่ อ้ งกัน ความเอือ้ อาทร และการไม่ทอดทิง้ ผูใ้ ดไว้ขา้ งหลัง นัน่ หมายถึง การกลับใจด้าน
การอภิบาลและธรรมทูตใน 4 มิติ คือ
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1) จิตตารมณ์
2) ทัศนคติ
3) วิธีการทำ�งาน และ
4) โครงสร้างการดำ�เนินงาน ทีเ่ น้นทุกคนเข้ามามีสว่ นร่วมและรับผิดชอบด้วยกันตามหลักการ
ของ “ทุกคน”, “บางคน”, และ “คนเดียว”

21. การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระศาสนจักรท้องถิ่นและพระศาสนจักรสากล, การก้าว
เดินไปด้วยกันกับผู้นำ�พระศาสนจักรสากลหรือพระสันตะปาปาตามนโยบายในการทำ�งานของท่าน, การเป็น
หนึ่งเดียวกันกับคริสตจักรต่าง ๆ (คริสตสัมพันธ์) และผู้มีความเชื่ออื่น (ศาสนสัมพันธ์)
22. พระศาสนจักรในฐานะทีเ่ ป็นศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ คือ เป็นเครือ่ งหมายและเป็นเครือ่ งมือแห่งความรอดของ
พระคริสตเจ้า เรียกร้องให้ทุกคนกลับใจ โดยแสดงออกมาให้เห็นทาง
1) การยอมรับผู้อื่น
2) การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน
3) ความมีใจโอบอ้อมอารี และ
4) การไม่เสแสร้งหรือใส่หน้ากากเข้าหากัน และเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลมหาสนิท
ดังนั้น พระศาสนจักรจึงเป็นทั้ง “บ้านและโรงเรียนแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ที่จะนำ�ทุกคนไปสู่
ความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า โดยการนำ�ความสำ�นึกในความเชื่อ (Sensus Fidei) มาใช้
23. พิธีบูชาขอบพระคุณ คือต้นกำ�เนิดแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน กล่าวคือ
1) ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราได้สรรเสริญพระตรีเอกภาพ ต้นแบบ, รูปแบบ, และเป้าหมายแห่ง
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
2) ในศีลมหาสนิทเกี่ยวข้องกับศีลแห่งการคืนดี ระหว่างกันและกัน และระหว่างตัวเรากับพระเจ้า
3) ในพิธีบูชาขอบพระคุณเราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า แล้วนำ�ไปปฏิบัติตาม ดุจดังตะเกียงที่
ส่องสว่างและช่วยให้เราเห็นหนทางที่พึงเดินในองค์พระคริสตเจ้า เห็นเพื่อนพี่น้อง เห็นคนยากจน เช่นเดียว
กับการหักปังซึ่งเราจะมอบชีวิตของเราให้กับคนอื่น
4) ศีลมหาสนิททำ�ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
5) พิธบี ชู าขอบพระคุณเป็นจุดเริม่ ต้นของชีวติ ธรรมทูต “พิธบี ชู าขอบพระคุณจบแล้ว จงไปประกาศ
พระวาจาที่ได้รับฟังในวันนี้เถิด”

10 | เอกสารประกอบการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ.2021 (Instrumentum Laboris / Working Paper)

บทที่ 3 สภาพความเป็นจริงของสังฆมณฑลจันทบุรีในปัจจุบัน
3.1. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ
24. จากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม การขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทำ�ให้สภาพสังคมในภาคตะวันออกของประเทศไทยเกิดการพัฒนาก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ในระยะ 10 ปี ทีผ่ า่ นมา ทำ�ให้เกิดผลดีและผลเสียต่อสังคมในหลายมิติ ทีเ่ ห็นได้อย่างเด่นชัดก็คอื การเกิดนิคม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกหลายแห่ง ทำ�ให้เกิดการหลั่งไหลของผู้ใช้แรงงาน พนักงาน ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาในพืน้ ทีจ่ �ำ นวนมาก (ในจำ�นวนนีม้ พ
ี นี่ อ้ งคริสตชนคาทอลิกหลายคนหรือหลายครอบครัวได้
อพยพย้ายถิน่ ฐานเข้ามาประกอบอาชีพและตัง้ รกราก บางคนอยูห่ า่ งไกลจากวัดทำ�ให้ไม่สะดวกในการมาร่วม
พิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์), การขยายตัวทางด้านคมนาคม ถนนหนทาง
สนามบิน ท่าเรือ โกดังเก็บสินค้า, ทำ�ให้สังคมเมืองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สังคมมีความหลากหลายทาง
ด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา, สิ่งแวดล้อมถูกทำ�ลาย, เกิดมลพิษ (ดู Laudato Sì ข้อ
20-22)6, อาชญากรรม, การค้ามนุษย์, ความอยุติธรรม, เป็นแหล่งการทำ�ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย, ยาเสพติด,
ขณะเดียวกันก็เกิดความยากจน, ชุมชนแออัด, การทำ�ลายคุณภาพชีวิตมนุษย์และความเสื่อมถอยของสังคม
(ดู Laudato Sì ข้อ 43-52)7
25. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจนี้ อาจนำ�ผูค้ นไปสูก่ ระแสการบริโภคนิยม วัตถุนยิ ม ทุนนิยม
การทำ�ให้ทันสมัย (Modernization) ไม่สนใจเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม การให้ความสำ�คัญกับคุณค่าทาง
ศาสนาลดลง การล่วงละเมิด (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 98)8 สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน การทำ�ธุรกิจการค้า
ทีข่ าดศีลธรรม การวัดคุณค่าของสิง่ ต่าง ๆ ด้วยตัวเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุทไี่ ด้รบั กลับคืนมา ความฟุง้ เฟ้อ
ฟุม่ เฟือย การให้ความสำ�คัญกับตัวเองมากเกินไป (Individualism) การปรนเปรอตนเอง (Self-Absorption)
การใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ตัดสินด้านศีลธรรม 9 ติดการพนัน ใช้สารเสพติด การทำ�แท้งเสรี
พระสมณสาส์นเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันชื่อ “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Sì) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
ค.ศ.2015 ข้อ 20-22
7
Ibid, ข้อ 43-52
8
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 98
9
“ลัทธิสัมพันธนิยม” (Relativism) หมายถึง เกณฑ์ตัดสินดีชั่วไม่มีอยู่จริง (ไม่มีมาตรฐานเดียวกันสำ�หรับทุกคน) เป็นทัศนะที่เห็นว่า “ดี” ไม่ใช่สิ่ง
ที่ตายตัว การกระทำ�อันใดอันหนึ่งจะดีหรือชั่ว ผิดหรือถูก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่าง ในบางสถานการณ์สิ่งนั้นอาจจะถูก แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง
อาจจะผิดก็ได้
6
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การมุ่งแต่พัฒนาความเจริญก้าวหน้าที่รวดเร็วแต่ขาดการควบคุมและไตร่ตรองถึงผลกระทบต่อโลกแบบองค์
รวม ความรักฉันพี่น้อง การช่วยเหลือกัน การเกิดช่องว่างระหว่างคนยากจนและคนรวย (นายทุน) ความเอื้อ
อาทรในสังคมลดน้อยลง (ดู Laudato Sì ข้อ 203-208)10

3.2. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีี
26. ช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
สังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์
ทำ�ให้คนใช้เวลาในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การศึกษา การทำ�งาน
การค้า การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อผู้คนไม่สามารถออก
จากบ้านได้ ยิ่งทำ�ให้บทบาทของเทคโนโลยีมีความจำ�เป็นมากยิ่งขึ้นสำ�หรับการซื้อสินค้า อาหาร การทำ�งาน
การประชุม การเรียนการสอน และแม้กระทัง่ เป็นเครือ่ งมือสำ�หรับพระศาสนจักรในการทำ�พิธบี ชู าขอบพระคุณ
ออนไลน์ ถ่ายทอดสดพิธีกรรม จัดทำ�รายการถ่ายทอดสด ผลิตสื่อออนไลน์มากขึ้น การประชาสัมพันธ์ แจ้ง
ข่าวสาร การอบรม การประชุม เป็นต้น
27. ขณะเดียวกัน ผลกระทบของการใช้สื่อออนไลน์ก็มีขึ้นได้หากใช้อย่างไม่ระวังและรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เช่น การตกเป็นเหยือ่ ของการหลอกลวงทางด้านการค้า ข่าวปลอม (Fake News) การชักนำ�ไปสูอ่ าชญากรรม
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ การทำ�ผิดศีลธรรมอันดีงามของสังคมและศาสนา ขาดการควบคุมอารมณ์หรือ
การแสดงออกในโลกออนไลน์ ใช้คำ�พูดที่ไม่สุภาพ สร้างความแตกแยก การอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่โลก
แห่งความเป็นจริง การรุกรานในโลกออนไลน์ (Cyber Bullying) เป็นต้น
28. การใช้เทคโนโลยีของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ตามความชอบ หรือความถนัดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ) ความสนใจพิเศษทั้งส่วนบุคคลและช่วงวัยต่าง ๆ อาจนำ�มาสู่ความแตกต่างหลาก
หลายทางความคิด พื้นฐานความเข้าใจ การรับรู้ข้อมูล ความรวดเร็วในการแสวงหาข้อมูลด้านต่าง ๆ การนำ�
เสนอ การรับและส่งข้อมูลหรือข้อความหรือรูปภาพอาจนำ�มาซึ่งความเข้าใจไม่ตรงกันได้ในระหว่างบุคคล
ครอบครัว สังคม และแม้กระทั่งในชุมชนวัด เช่นการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง ศาสนา ความเชื่อ
ทัศนคติในเรื่องทั่ว ๆ ไป

พระสมณสาส์นเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันชื่อ “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Sì) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
ค.ศ.2015 ข้อ 203-208
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3.3. ด้านครอบครัว
29. จากความจำ�เป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ได้ท�ำ ให้สภาพครอบครัวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามีและภรรยา หรือ
พ่อและแม่ ต้องทำ�งานมากยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่าย หรือต้องย้ายไปทำ�งานที่อื่น ทำ�ให้การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่าง
พ่อ แม่ และลูก ลดน้อยลง ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำ�พัง แนวโน้มการแต่งงานลดน้อยลง อัตราการเกิดลดลง
คนต้องการเป็นโสดมากยิ่งขึ้น เพราะมีอิสระและยังไม่พร้อมที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัว อัตราการหย่าร้าง
มากขึ้น ขาดการถ่ายทอดความเชื่อ การสอนคำ�สอนในครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เด็ก ๆ และเยาวชน
มีความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างหลากหลาย (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 72-85)11 เกิดช่องว่างระหว่าง
วัยและบุคคลต่าง ๆ ความไม่เข้าใจกัน

3.4. ด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนแห่งความเชื่อ
30. ชุมชนคริสตชนดัง้ เดิมส่วนใหญ่ เป็นครอบครัวคริสตชนทีอ่ าศัยอยูร่ อบ ๆ วัด (หรือบนทีด่ นิ ของวัด)
โดยมีวดั และโรงเรียนของวัด บ้านนักบวช เป็นศูนย์กลางของชุมชนทัง้ ทางด้านผังเมืองและจิตใจ แต่เนือ่ งจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป คนหนุ่มสาวได้ออกไปทำ�งานนอกชุมชน เด็กวัยรุ่นเข้าไป
ศึกษาต่อในเมืองใหญ่ การขยายครอบครัวใหม่หลังการแต่งงานกระจายออกไปยังที่ต่าง ๆ คงเหลือไว้เพียง
แค่ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน และมาร่วมพิธีกรรมกับทางวัด ในขณะเดียวกัน ชุมชนวัดบางแห่งถูกแวดล้อมไป
ด้วยครอบครัวของพีน่ อ้ งต่างความเชือ่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามาแทนที่ เยาวชนส่วน
มากมีแนวโน้มห่างเหินจากการปฏิบตั ศิ าสนกิจและกิจกรรมร่วมกับทางวัด ให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งศาสนาและ
ศีลธรรมลดลง (ดู ความปีติยินดีแห่งความรัก 263-267)12 ใช้เวลาส่วนมากอยู่ในโลกออนไลน์ ส่งผลทำ�ให้
กระแสเรียกแห่งการเป็นบาทหลวงและนักบวชชาย-หญิงลดน้อยลง
31. “โรงเรียนคาทอลิก” ในชุมชนถูกท้าทายในการเป็นสนามงานแห่งการประกาศข่าวดี การสอน
คำ�สอน การถ่ายทอดความเชื่อ ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกมิติอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ทั้ง
ตัวเด็ก ๆ และเยาวชน, กระแสสังคม, การเมือง, การเรียกร้องสิทธิและหน้าที่ของคนรุ่นใหม่, ความแตกต่าง
หลากหลายทางด้านทัศนคติและมุมมองในการดำ�เนินชีวิต, รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle), การให้คุณค่า
ทางด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, และความหลากหลายทางเพศ
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 72-85
12
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับความรักในครอบครัวชื่อ “ความปีติยินดีแห่งความรัก” (Amoris Laetitia) โดยพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2016 ข้อ 263-267
11
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3.5. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
32. จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี ค.ศ.2020 จนกระทัง่ ปัจจุบนั ได้สง่ ผลกระทบต่อสังคม
โลกในวงกว้างในทุกมิติ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ คือ
1) ผลกระทบภายในพระศาสนจักร
- วัดต้องปิด ไม่สามารถประกอบพิธกี รรมได้ตามปกติเป็นระยะเวลายาวนาน ทำ�ให้การร่วมพิธกี รรม
ในรูปแบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น
- สัตบุรษ
ุ มีความรูส้ กึ ว่าห่างไกลวัด โหยหาชีวติ แห่งความเป็นหนึง่ เดียวกัน การพบปะกันเหมือนเดิม
ส่วนหนึ่งสามารถร่วมพิธีกรรมแบบออนไลน์ได้ แต่อีกหลายคนรอคอยการเปิดวัดอีกครั้งหนึ่ง
- โรงเรียนต้องปิด นักเรียนและครู ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ต้องหันไปสอนแบบ
ออนไลน์แทน ซึ่งทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง ต้องปรับตัวในเรื่องการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะนี้ ผลที่ตามมาก็คือ นักเรียนมีความกดดัน เครียด เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่สนใจเรียน ฯลฯ
- หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ของพระศาสนจักรไม่สามารถดำ�เนินงานได้ตามปกติ งดการเดินทาง
งดการออกเยี่ยม ต้องหันมาจัดกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์แทน
2) ผลกระทบภายนอกพระศาสนจักร
- ด้านสังคม ผู้คนไม่สามารถดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติ ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New
Normal Life) ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง การทำ�งานที่บ้าน (Work from Home) การกำ�หนด
เวลาเปิด-ปิดของสถานบริการต่าง ๆ, การเดินทาง, การเข้า-ออกบ้าน (Curfews)
- ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงอย่างมาก รายได้ลดน้อยลง เกิดภาวะเงินฝืด (คนไม่ใช้
เงิน) กิจการห้างร้านหลายแห่งต้องปิดตัวลง ขายกิจการ ไม่มีนักท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน ต้อง
เดินทางกลับไปยังถิ่นฐานเดิม เปลี่ยนอาชีพ
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บทที่ 4 การก้าวเดินไปด้วยกันในสังฆมณฑลจันทบุรี
33. จากวัตถุประสงค์และจิตตารมณ์ของการทำ�สมัชชาบิชอปสากล ครั้งที่ 16 ค.ศ.2021-2023 ดังที่
ปรากฏในเอกสารประกอบการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรีนี้ในบทที่ 2 และสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ในบริบทของสังฆมณฑลจันทบุรีในบทที่ 3 ประกอบกับเสียงเรียกร้องจากตัวแทนประชากรของพระเจ้าใน
การทำ�แบบสอบถามเตรียมการทำ�สมัชชาฯ
34. สังฆมณฑลจันทบุรีขอร่วมสานฝันของพระสันตะปาปาฟรังซิส ร่วมกับทุกสังฆมณฑลทั่วโลก และ
คริสตชนทุกคน ในการก้าวเดินไปด้วยกันในพันปีที่สาม ด้วยการฟังเสียงของกันและกันและเสียงของพระจิต
เจ้า เพื่อให้พระศาสนจักรมีชีวิตชีวา ให้ความหวังกับผู้คนทุกคนโดยไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง นำ�ความชื่นชม
ยินดีไปสูก่ ารประกาศข่าวดีใหม่ดว้ ยวิธกี ารใหม่และสร้างสรรค์ ตามหัวข้อของการสมัชชาในครัง้ นี้ คือ “การก้าว
เดินไปด้วยกัน” ใน 3 มิติ คือ ความเป็นหนึ่งเดียว, การมีส่วนร่วม, และพันธกิจ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ คือ

4.1. ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Communion)
35. ประชากรของพระเจ้า คือ ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรีร่วมเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ในการปลุก “จิตสำ�นึกในความเชื่อ” (Sensus Fidei / Sense of Faith) ให้เกิดขึ้นในจิตใจ โดย
การมีสว่ นร่วมและเป็นเจ้าของพระศาสนจักร (Sense of Belonging) ดำ�เนินชีวติ ตามพระวาจาของพระเจ้าและ
คำ�สัง่ สอนต่าง ๆ ของพระศาสนจักรอย่างจริงจัง จนกระทัง่ ได้ชื่อว่าเป็น “ศิษย์พระคริสต์” และเป็น “ประจักษ์
พยาน” ถึงจิตตารมณ์พระวรสารในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักและการรับใช้
(ดู ความปีติยินดีแห่งความรัก ข้อ 93-94 และ 259-261)13
36. ความเป็นหนึง่ เดียวกันนีแ้ สดงออกมาให้เห็นใน “กิจการแห่งความรักและความเมตตา” (Charity)
ต่อผูอ้ นื่ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับเพือ่ นพีน่ อ้ งทีม่ คี วามต้องการ เจ็บป่วย ยากจน
ผู้สูงอายุ (ดู ความปีติยินดีแห่งความรัก ข้อ 191-193)14 ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกจองจำ� (ดู พระคริสต์ทรง
พระชนม์ ข้อ 148-149)15 ผู้ที่เดือดร้อน ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ที่อ่อนแอในสังคม
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับความรักในครอบครัวชื่อ “ความปีติยินดีแห่งความรัก” (Amoris Laetitia) โดยพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2016 ข้อ 93-94 และ 259-261
14
Ibid, ข้อ 191-193
15
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 148-149
13
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ผู้ที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม โดยการให้เกียรติ ปกป้องสิทธิ เคารพในเสรีภาพ
(ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 27 และ ความชืน่ ชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 218-221)16 และการตัดสินใจ
ส่วนบุคคล ส่งเสริมความยุติธรรม ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม (ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 28 และ
แอมะซอนที่รัก ข้อที่ 9)17 และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
37. “พิธีบูชาขอบพระคุณ” คือหัวใจของความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนแห่งความเชื่อ ที่แสดงออก
มาให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความรัก การให้อภัย การคืนดี การเฉลิมฉลองพระวาจาและศีลมหาสนิท
(ดู แอมะซอนที่รัก ข้อ 91)18 และพลังแห่งการเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” (Missionary Disciple)19 ชุมชนแห่ง
ความเชื่อจึงควรส่งเสริมให้การเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณมีชีวิตชีวา การมีส่วนร่วมของสัตบุรุษทุกคน
การอธิบายพระวาจาของพระเจ้าและการเทศน์สอนที่สอดคล้องกับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของสัตบุรุษ ใน
ภาษาที่เข้าใจง่าย ประทับใจ ให้กำ�ลังใจ ความหวัง และความชื่นชมยินดี (ดู ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร
ข้อ 135-136 และ 145)20
38. ชุมชนแห่งความเชือ่ 21 ควรเสริมสร้างกิจกรรมทีส่ ร้างความเป็นหนึง่ เดียวกันในชุมชน ได้แก่ การสวด
ภาวนาร่วมกัน, การส่งเสริมให้คริสตชนมาวัดในวันอาทิตย์, การให้บริการศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำ�เสมอ
โดยอธิบายให้เห็นถึงความสำ�คัญและความหมายของการกระทำ�ต่าง ๆ, การอ่านพระคัมภีร์ การแบ่งปัน
พระวาจา (ดู ความชืน่ ชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 174-175)22 และประสบการณ์ความเชือ่ , การทำ�วิถชี มุ ชนวัด
(Basic Ecclesial Community หรือ BEC)23, การอภิบาลคู่สมรสที่ก�ำ ลังจะสร้างครอบครัวคริสตชนใหม่ (ดู
ความปีตยิ นิ ดีแห่งความรัก ข้อ 120-122 และ 205-231)24 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ

ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 27 และ สมณลิขติ เตือนใจชือ่ “ความชืน่ ชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.2013 ข้อ 218-221
17
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชื่อ “แอมะซอนที่รัก” (Querida Amazonia) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 ข้อ 9
18
Ibid, ข้อ 91
19
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 13
20
สมณลิขิตเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.
2013 ข้อ 135-136 และ 145
21
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 22
22
สมณลิขิตเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.
2013 ข้อ 174-175
23
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 23
24
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับความรักในครอบครัวชื่อ “ความปีติยินดีแห่งความรัก” (Amoris Laetitia) โดยพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2016 ข้อ 120-122 และ 205-231
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(ดู ความปีติยินดีแห่งความรัก ข้อ 247-252)25 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตครอบครัว (ดู ความปีติยินดี
แห่งความรัก ข้อ 136-141)26, การอภิบาลครอบครัวอย่างต่อเนือ่ ง (ดู ความปีตยิ นิ ดีแห่งความรัก ข้อ 199-204)27
ครอบครัวที่กำ�ลังประสบปัญหาต่าง ๆ (ดู ความปีติยินดีแห่งความรัก ข้อ 232-240 และ 253-258)28 และ
การเป็นผู้ร่วมทางกับพวกเขา (ดู ความปีติยินดีแห่งความรัก ข้อ 241-246)29 เพื่อสร้างพระศาสนจักรระดับ
ครอบครัว (Domestic Church)30, การสอนคำ�สอนเด็ก ๆ, การสอนคำ�สอนผูใ้ หญ่โดยการนำ�กระบวนการพิธรี บั
ผูใ้ หญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA)31 มาปรับใช้เพือ่ สร้างกลุม่ คริสตชนใหม่ให้กา้ วเดินไปด้วยกัน32 และต้อนรับเข้า
สูบ่ รรยากาศชุมชนแห่งความเชือ่ อย่างมีความหมาย, การถ่ายทอดความเชือ่ จากรุน่ สูร่ นุ่ (ดู ความปีตยิ นิ ดีแห่ง
ความรัก ข้อ 287-290)33, งานอภิบาลเด็ก ๆ และเยาวชน (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 39-40)34, การสร้าง
ผู้นำ�และการอบรมต่อเนื่อง (On-going Formation)35 ของคริสตชนในงานด้านต่าง ๆ
39. การเสวนา (Dialogue) และการออกเยีย่ ม เปิดโอกาสให้ได้สมั ผัสกับสภาพความเป็นจริงทางสังคม
(ดู ความชืน่ ชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 238-241)36 ได้ฟงั เสียงของผูอ้ นื่ เพือ่ แสวงหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสม สร้างสรรค์
มีเหตุผลสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ (ดู ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 242-243)37 และตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูค้ นทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ (ดู แอมะซอนทีร่ กั ข้อที่ 27)38, ความเป็นหนึง่ เดียวกับพีน่ อ้ ง

Ibid, ข้อ 247-252
26
Ibid, ข้อ 136-141
27
Ibid, ข้อ 199-204
28
Ibid, ข้อ ข้อ 232-240 และ 253-258
29
Ibid, ข้อ 241-246
30
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 24
31
“พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน” (Rite of Christian Initiation of Adults หรือ RCIA) โดยสมณกระทรวงเพื่อการนมัสการพระเจ้า (พิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์) และกฎเกณฑ์เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ (Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments) เป็นกระบวน
การเตรียมตัวผู้ใหญ่ที่สนใจเข้าเป็นคริสตชนอย่างเป็นขั้นตอน มีความหมาย และส่งเสริมให้ปรับเข้าสู่บริบทของชุมชนวัดต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
32
“คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก” (Catechism of the Catholic Church) ออกเมื่อ 11 ตุลาคม ค.ศ.1992 ข้อ 1232
33
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับความรักในครอบครัวชื่อ “ความปีติยินดีแห่งความรัก” (Amoris Laetitia) โดยพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2016 ข้อ 287-290
34
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 39-40
35
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 36-37
36
สมณลิขิตเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.
2013 ข้อ 238-241
37
Ibid, ข้อ 242-243
38
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชื่อ “แอมะซอนที่รัก” (Querida Amazonia) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 ข้อ 27
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(ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 163)39 คริสตชนนิกายอืน่ (คริสตสัมพันธ์)40 (ดู ความชืน่ ชมยินดีแห่งพระวรสาร
ข้อ 244-246)41, พี่น้องต่างความเชื่อ (ศาสนสัมพันธ์)42 (ดู แอมะซอนที่รัก ข้อ 106-108)43 กระบวนการใน
การปลูกฝังความเชือ่ ให้หยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรมท้องถิน่ นัน้ ๆ (การปรับเข้าสูว่ ฒ
ั นธรรม)44 (ดู แอมะซอน
ทีร่ กั ข้อ 70-73)45 รวมถึงผูท้ ยี่ งั ไม่รจู้ กั พระเยซูคริสตเจ้า ผูท้ ไี่ ม่ยอมรับ และผูท้ ปี่ ฏิเสธพระองค์ (ดู กฤษฎีกา
สมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 16)46
40. ทั้งนี้ เพื่อทำ�ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างประชากรของพระเจ้า มิตรภาพ (ดู พระคริสต์
ทรงพระชนม์ ข้อ 150-156)47 ระหว่างเพือ่ นพีน่ อ้ งต่างความเชือ่ และวัฒนธรรม ความเป็นครอบครัวเดียวกันใน
ชุมชนแห่งความเชือ่ การพึง่ พาอาศัยกันระหว่างชุมชนแห่งความเชือ่ อืน่ ความร่วมมือกันในสังฆมณฑล ความ
สัมพันธ์ระหว่างสังฆมณฑลอืน่ และความสอดคล้องกับนโยบายของพระศาสนจักรสากล หรือพระสันตะปาปา48

4.2. การมีส่วนร่วม (Participation)
41. ประชากรของพระเจ้าในสังฆมณฑลจันทบุรี เลียนแบบความสัมพันธ์อันเป็นหนึ่งเดียวของพระตรี
เอกภาพแสดงออกถึงความเป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียวกันและความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าทีข่ องตนด้วยจิตสำ�นึก
ในความเชื่อ (Sensus Fidei / Sense of Faith) เพื่อที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน จำ�เป็นต้องฟังเสียงของกันและ
กันด้วยความตั้งใจ (Empathy) แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในความชื่นชมยินดีและในความหวังของแต่ละ
คน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นพี่น้อง (Fraternity) และความเป็นครอบครัวเดียวกัน, และฟังเสียงของ

สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 163
40
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 30
41
ดูสมณลิขิตเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.
2013 ข้อ 244-246
42
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 27 และ สมณลิขิตเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.2013 ข้อ 247-254
43
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชื่อ “แอมะซอนที่รัก” (Querida Amazonia) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 ข้อ 106-108
44
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 29
45
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชื่อ “แอมะซอนที่รัก” (Querida Amazonia) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 ข้อ 70-73
46
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 16
47
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 150-156
48
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 32-35
39
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พระจิตเจ้าทีอ่ ยูใ่ นจิตใจของตนเองและในจิตใจของเพือ่ นพีน่ อ้ ง เพือ่ แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในการดำ�เนิน
ชีวิตประจำ�วัน การทำ�งานร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อความดีส่วนรวม (Common Good) จะได้ปรากฏในสังฆมณฑล
ทุกภาคส่วน (ดู ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 111)49
42. ความรักฉันน้องพี่ แสดงออกมาให้เห็นได้ด้วยการรับฟังกันและกันด้วยความสุภาพ ความเอื้อ
อาทร ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความเป็นตัวตน (Identity) การเคารพในความแตกต่าง
ของบุคคลอื่น ลดความเป็นตัวตนของตนเองลง ร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้อภัย ส่งเสริมและให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน
การต้อนรับทุกคนในชุมชน ไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง (no one left behind) ใช้พระพรที่ตนเองได้รับเพื่อ
ส่งเสริมกันและกัน สร้างความเสมอภาค ความยุติธรรม และความเท่าเทียมกันกับทุกคน ไม่แบ่งแยก ปรับ
ทัศนคติให้สอดคล้องต้องกันเพือ่ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน มีความไวต่อการรับรูถ้ งึ ความต้องการ
ของทุกคนในชุมชน (ดู ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 52)50
43. ความเป็นหนึ่งเดียวที่แสดงออกมาให้เห็นนี้ จะเป็น “ประจักษ์พยาน” (Testimony) ถึงจิตสำ�นึก
แห่งความเชือ่ ทีม่ อี ยูภ่ ายในให้ปรากฏออกมาในชุมชนแห่งความเชือ่ อย่างเป็นรูปธรรม ท่ามกลางเพือ่ นพีน่ อ้ งที่
มีความแตกต่างหลากหลายทีต่ อ้ งการเห็นความเชือ่ คริสตชนทีม่ ชี วี ติ สัมผัสแตะต้องได้ และทำ�ให้ภาพขององค์
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรัก (1 ยน 4:20) เป็นจริงท่ามกลางเรา ด้วยการเยี่ยมเยียนและสัมผัส
ความเป็นจริงในสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีและกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในการทำ�งานอยู่ตลอดเวลา
(ดู ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 115)51
44. เพื่อที่จะทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ประชากรของพระเจ้าทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างจริงจัง สามารถทำ�งานร่วมกับคนอื่นได้ในทุกระดับทุกองค์กร ให้
ความร่วมมือ ยืดหยุ่นในวิธีการทำ�งาน การปรับกระบวนการทำ�งานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
ชุมชนและความต้องการพื้นฐานของแต่ละคน โปร่งใส สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน พึ่งพาอาศัยกัน และขึ้นต่อกันและกัน (ดู ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 119)52

สมณลิขิตเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.
2013 ข้อ 111
50
Ibid, ข้อ 52
51
Ibid, ข้อ 115
52
Ibid, ข้อ 119
49
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45. การทำ�งานในยุคปัจจุบัน ต้องปรับกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับคนวัยต่าง ๆ ให้มีช่องทางอันหลากหลาย53 ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ตอบข้อ
สงสัย ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เชิงรุก เข้าถึงและเข้าใจง่าย ชัดเจน (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 86-90)54
โดยไม่ละทิ้งสื่อดั้งเดิมที่ยังคงมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยังคงอยู่ในความต้องการของคนบางกลุ่มอยู่
ทั้งนี้ องค์กรทุกภาคส่วนในทุกระดับจะต้องก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน หรือดำ�เนินการให้เป้าหมายของ
ส่วนรวมที่ได้ตั้งเอาไว้บรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยความร่วมมือ การวางแผน ประสานงาน การทำ�งานร่วมกัน
อย่างจริงจัง การติดตามและประเมินผลเป็นระยะ
46. โรงเรียนคาทอลิกยังเป็นสถานที่แห่งการอภิบาล การแพร่ธรรม และการประกาศข่าวดีที่สำ�คัญ
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 221-223)55 คุณครู ผู้ปกครอง
บาทหลวง นักบวชชาย-หญิง พี่น้องต่างความเชื่อและต่างวัฒนธรรม ต่างเชื้อชาติ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนาคนทั้งครบไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
47. ชุมชนแห่งความเชื่อจะต้องส่งเสริมบทบาท หน้าที่ การมีส่วนร่วมของสัตบุรุษทุกคนตามความ
สามารถ และความเป็นจริงของชีวิต สร้างผู้น�ำ ฆราวาส56 ผู้น�ำ เยาวชน (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 158162)57 สำ�หรับการทำ�งานในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานอภิบาลเยาวชน สตรี (ดู
ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 103-104)58 อภิบาลครอบครัว ผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจศรัทธาต่าง ๆ
การดูแลผู้อ่อนแอในสังคม (ดู ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 209-216)59 คนยากจน ผู้อพยพหรือ
แรงงานย้ายถิน่ (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 91-94)60 ผูพ
้ กิ าร การส่งเสริมกระแสเรียก การดูแลสิง่ แวดล้อม

ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 39
54
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 86-90
55
Ibid, ข้อ 221-223
56
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 36-38 และ สมณลิขิตเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะ
ปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.2013 ข้อ 130
57
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 158-162
58
สมณลิขิตเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.
2013 ข้อ 103-104
59
Ibid, ข้อ 209-216
60
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 91-94
53
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ตลอดจนความต้องการเร่งด่วนของชุมชนทีเ่ กิดจากเสียงเรียกร้องของชุมชน และการฟังเสียงของผูท้ ไี่ ม่มโี อกาส
ได้ออกเสียง (the voice of the voiceless) ในสังคมด้วย (ดู แอมะซอนที่รัก ข้อ 63)61

4.3. พันธกิจ (Mission)
48. ประชากรของพระเจ้าทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี มีความสำ�นึกในความเชือ่ (Sensus Fidei) ซึง่ ได้
รับมาจากศีลล้างบาป ทำ�ให้มีส่วนร่วมในชีวิตพระตรีเอกภาพ (ดู CCC ข้อ 1266)62 ในการทำ�หน้าที่ 3 ประการ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนในชีวิตประจำ�วันด้วยความรับผิดชอบ ได้แก่ 1) การเป็นประกาศก คือ หน้าที่ในการ
ประกาศและในการเป็นประจักษ์พยาน, 2) การเป็นพระสงฆ์ คือ หน้าทีใ่ นการสวดภาวนาและสร้างความศักดิส์ ทิ ธิ์
ให้กับโลก, และ 3) กษัตริย์ คือ หน้าที่ในการปกครองดูแล และการรับใช้ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน63
49. ด้วยความสำ�นึกนี้ เรียกร้องให้คริสตชนทุกคนมีภารกิจในการเป็นผูป้ ระกาศข่าวดีตามกระแสเรียก
ที่ตนเองได้รับ เพื่อทำ�ให้คำ�สั่งของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นจริงที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศ
ข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก 16:15) การออกไปประกาศนี้ก็เท่ากับความพยายามที่จะทำ�ให้โลกได้เป็นหนึ่ง
เดียวและมีส่วนร่วมต่อกัน เฉกเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในพระตรีเอกภาพ การประกาศข่าวดีนี้ทำ�ให้คำ�สั่ง
ของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นจริง และเป็นการใช้พระพรของพระจิตเจ้าให้บังเกิดผลในชีวิตประจำ�วันของเรา
(ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 9-10)64
50. เมื่อบรรดาคริสตชนได้เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง จะทำ�ให้ภาพของพระกายทิพย์ของ
พระคริสตเจ้า (ดู คส 1:18 และ อฟ 4:25)65 ปรากฏขึ้นท่ามกลางเพื่อนพี่น้องทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
พิธกี รรมต่าง ๆ ของพระศาสนจักร การประกอบและการให้บริการศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 35)66
ซึง่ มีองค์พระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางระหว่างพระเป็นเจ้าและมนุษย์ชาติ ได้ท�ำ ให้ธรรมชาติของพระศาสนจักร
ที่เป็น “ศีลศักดิ์สิทธิ์” เพื่อนำ�พระพรและความรอดพ้นมาสู่โลกได้เป็นจริง (ดู CCC 774-776)67
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชื่อ “แอมะซอนที่รัก” (Querida Amazonia) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 ข้อ 63
62
“คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก” (Catechism of the Catholic Church) ออกเมื่อ 11 ตุลาคม ค.ศ.1992 ข้อ 1266
63
Ibid, ข้อ 783-786
64
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 9-10
65
“คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก” (Catechism of the Catholic Church) ออกเมื่อ 11 ตุลาคม ค.ศ.1992 ข้อ 1267
66
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 35
67
“คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก” (Catechism of the Catholic Church) ออกเมื่อ 11 ตุลาคม ค.ศ.1992 ข้อ 774-776
61
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51. ภารกิจแห่งการสร้างความเป็นหนึง่ เดียวกันนี้ เรียกร้องให้เกิดการกลับใจอย่างแท้จริง (ดู พระคริสต์
ทรงพระชนม์ ข้อ 25)68 ที่แสดงออกถึงการรับฟังกันและกันด้วยความเข้าใจ การยอมรับผู้อื่น ความเอื้ออาทร
ความจริงใจ และการรับใช้ซงึ่ กันและกัน เฉกเช่นเดียวกับความเป็นหนึง่ เดียวกันในศีลมหาสนิท ภารกิจนีจ้ งึ มุง่
ไปสูค่ วามเป็นหนึง่ เดียวกันในทุกระดับ ทัง้ ภายในพระศาสนจักรและภายนอกพระศาสนจักร อย่างไม่มขี อบเขต
และเงือ่ นไข (เชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ ความคิดเห็นอันหลากหลายทางด้านความเชือ่ การเมือง ปรัชญา
รูปแบบการดำ�เนินชีวิต ฯลฯ) แต่ด้วยความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ เกียรติ ศักดิ์ศรี ในการไตร่ตรอง
เครื่องหมายแห่งกาลเวลา รวมถึงสิ่งสร้างทั้งหลายของพระเจ้าด้วย (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 27-33)69
52. พันธกิจแห่งการมีสว่ นร่วม เรียกร้องให้ ทุกฝ่าย แผนก หน่วยงาน องค์กร วัด โรงเรียน สามเณราลัย
ตามโครงสร้างการบริหารงานของสังฆมณฑล ตลอดจนสถาบันนักบวชชาย-หญิง ครอบครัว จนกระทั่ง
คริสตชนแต่ละคน ร่วมมือกันทำ�งานอย่างจริงจัง สร้างสรรค์70 ต่อเนื่อง โดย ก) มีการวางแผนการทำ�งานที่ดี
มีการปรับกระบวนการ (Process) และวิธีการทำ�งาน (Methodology) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือ
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาทำ�งานร่วมกัน การฟังข้อเสนอแนะของทุก ๆ คน
ทบทวน ประเมินผล และพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา (ดู ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ 234-237)71
ข) ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันเป็นประจักษ์พยาน (Testimony) ถึงจิตตารมณ์พระวรสาร และยึดมั่นในคำ�สั่งสอน
ของพระศาสนจักร เพือ่ ก้าวเดินไปสูค่ วามสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ ยน 10:10) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในความรัก ความเมตตา การรับใช้เพือ่ นพีน่ อ้ งทุกคนในสังคม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุถงึ ความเป็นหนึง่ เดียวและ
การมีส่วนร่วมด้วยกัน โดยมีตัวบ่งชี้ถึงความสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจน72

สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 25
69
Ibid, ข้อ 27-33
70
“วิธีการทำ�งานที่สร้างสรรค์” คือ การใช้วิธีการที่ใหม่ หรือ วิธีการที่ไม่เคยใช้มาก่อน ที่ได้ผลดีกว่าเดิม
71
สมณลิขิตเตือนใจชื่อ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Guadium) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ.2013
ข้อ 234-237
72
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 34
68
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บทที่ 5 พระนางมารีย์ผู้ก้าวเดินไปด้วยกันในพระศาสนจักร73
53. พระนางมารียเ์ ป็น “แบบอย่างของผูท้ มี่ คี วามเชือ่ ” และติดตามพระเยซูคริสตเจ้าในหนทางของ
พระองค์ตั้งแต่ทรงปฏิสนธิด้วยพระจิตเจ้าจนกระทั่งถึงภูเขากัลวารีโอ (ดู พระคริสต์ทรงพระชนม์ ข้อ 43)74
พระนางจึงเป็น “นักเดินทาง” ตัง้ แต่ได้รบั สารจากอัครทูตกาเบรียล พระนางได้เดินทางด้วยความกระตือรือร้น
ไปรับใช้นางเอลิซาเบธญาติของเธอซึ่งตั้งครรภ์ด้วยพระจิตเจ้าเช่นเดียวกัน
54. ตลอดชีวิตของพระนางได้เดินทางอันยาวไกลหลายครั้ง เช่นเดียวกับบรรดา “ประกาศก” ที่เดิน
ทางออกไปประกาศข่าวดี จากเมืองเบธเลเฮมไปประเทศอียปิ ต์เพราะหนีการเบียดเบียนจากกษัตริยเ์ ฮโรด จาก
ประเทศอียิปต์กลับมาประเทศอิสราเอล จากเมืองนาซาเร็ธไปกรุงเยรูซาเล็ม นั่นแสดงให้เราเห็นว่า พระนาง
ได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน เพื่อดำ�เนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า และปกป้องดูแลพระเยซูคริสตเจ้าในวัย
เยาว์ ชีวิตที่เรียบง่ายและเปราะบางของพระนางได้ประกาศความยิ่งใหญ่และการประทับอยู่ในประวัติศาสตร์
มนุษยชาติของพระเจ้า เพื่อบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แด่มนุษย์ทุกคน
55. พระนางมารีย์ได้มีส่วนร่วมทำ�ให้แผนการไถ่กู้ของพระเป็นเจ้าสำ�เร็จไปในพระบุตรของพระองค์
ดังเช่นงานเลี้ยงสมรสที่เมืองคานา (ยน 2) เมื่อพระนางมารีย์มั่นใจว่าจะมีเหล้าองุ่นเพียงพอสำ�หรับแขก
ทุกคน จนกระทัง่ แทบเชิงไม้กางเขนด้วยความระทมทุกข์ เมือ่ “พระมารดาทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความเมตตา
กรุณา” ต้องพลัดพรากจากบุตรสุดที่รัก
56. คริสตชนจึงควรเลียนแบบพระนางมารีย์ ในการเดินทางติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้า ในหนทางที่
พระองค์ได้เตรียมไว้ให้กับเราในชีวิตประจำ�วัน การเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อ และการเป็นบุคคลที่เต็ม
เปีย่ มไปด้วยความรักเมตตา และการยอมรับว่า “ตนเองเป็นผูท้ ขี่ ดั สน บาดเจ็บ ทุกข์ทรมาน” เพือ่ เปิดช่องว่าง
ให้พระเป็นเจ้าได้เข้ามาทำ�งานในชีวิตของเรา เพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวในแผนการของพระองค์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การก้าวเดินไปในพันปีที่สามพร้อมกับผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนในโลกใบนี้

จากบทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ แสวงบุญสถานแห่งชาติ เมืองซาสติน ประเทศสโลวาเกีย เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน ค.ศ.2021
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเกี่ยวกับเยาวชนชื่อ “พระคริสต์ทรงพระชนม์” (Christus Vivit) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่
25 มีนาคม ค.ศ.2019 ข้อ 43
73
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57. บทภาวนาเพื่อการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ พระองค์ทรงเดินเคียงข้างมนุษยชาติตลอดประวัติศาสตร์แห่ง
ความรอด ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ มาเป็นหนทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินทางไปพร้อม
กับพระองค์ ตลอดประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร อีกทั้งยังหล่อเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระวาจาและ
ศีลศักดิ์สิทธิ์
ขอพระองค์ประทานพระพรให้กับการทำ�สมัชชาของสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เป็นไปตามพระประสงค์
ของพระองค์ และการดลใจของพระจิตเจ้า ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฟังเสียงของกันและกัน และเสียงของพระจิต
เจ้า เพื่อปรับปรุงตนเอง และเปลี่ยนแปลงพระศาสนจักรให้ก้าวหน้า เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดของ
พระองค์ในโลกยุคปัจจุบัน
โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ในความเป็นหนึง่ เดียว การมีสว่ นร่วม และพันธกิจ
จนกว่าจะบรรลุถึงความสมบูรณ์ในพระบุตรของพระองค์ ลูกวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
ข้าแต่พระบิดา ... วันทามารีย์ ... พระสิริรุ่งโรจน์ ...
พระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลจันทบุรี ช่วยวิงวอนเทอญ
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อภิธานศัพท์
1. การประกาศข่าวดี (Evangelization)
การประกาศข่าวดี ถือเป็นพันธกิจของพระศาสนจักรและประชากรของพระเจ้าทุกคน อันอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของคำ�สั่งของพระเยซูคริสตเจ้าก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จสู่สวรรค์ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ
ให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำ�พิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติ
ตามคำ�สัง่ ทุกข้อทีเ่ ราให้แก่ทา่ น แล้วจงรูเ้ ถิดว่าเราอยูก่ บั ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้ พิภพ” (มธ 28:19-20)
โดยเนือ้ หาของการประกาศข่าวดีคอื การประกาศข้อคำ�สอนของบรรดาอัครสาวกเรือ่ งพระเยซูเจ้า (Kerygma)
ซึง่ มีศนู ย์กลางอยูท่ พ
ี่ ระธรรมล้�ำ ลึกปัสกา คือ พระมหาทรมาน การสิน้ พระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพ75
ซึง่ แสดงออกได้ในงานอภิบาลและงานแพร่ธรรมเพือ่ การนำ�ข่าวดีไปสูผ่ ทู้ ยี่ งั ไม่รจู้ กั พระเยซูคริสตเจ้า หรือแม้แต่
ผู้ทเี่ คยได้รับข่าวดีแล้วก็ยังต้องได้รบั การประกาศข่าวดีอยู่เสมอ (Re-evangelization) เพื่อมารู้จกั และเจริญ
ชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์มากยิ่งขึ้น76

2. การปรับเข้าสู่วัฒนธรรม (Inculturation)
“การปรับเข้าสูว่ ฒ
ั นธรรม” หรือ “การนำ�เข้าสูว่ ฒ
ั นธรรม” คือ กระบวนการของพระศาสนจักรทีจ่ ะพยายาม
ปรับข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า หรือคุณค่าของพระวรสารเข้าไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ (A Specific Socio-Cultural Environment) พระศาสนจักรยอมรับทุกความดี
งามและทุกคุณค่าทีม่ อี ยูใ่ นวัฒนธรรมต่าง ๆ ทัว่ โลกทีซ่ งึ่ สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของพระวรสาร กระบวนการ
ปรับความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมจึงเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ กับคำ�สั่งสอนของ
พระศาสนจักรสากล นั่นก็คือ การทำ�ให้คุณค่าของพระวรสารไปบังเกิดในวัฒนธรรมต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน
พระศาสนจักรก็รบั คุณค่าและความดีงามของวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามาในชีวติ ของพระศาสนจักรด้วย (ดู พันธกิจ
พระผู้ไถ่ ข้อ 277, การสอนคำ�สอนในโลกยุคปัจจุบัน ข้อ 5378, และกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 27)
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 15
ดู กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015, เชิงอรรถท้าย ข้อที่ 1
77
สมณสาส์น “พันธกิจพระผู้ไถ่” (Redemptoris missio หรือ Mission of the Redeemer) โดยนักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ออกเมื่อวันที่
7 ธันวาคม ค.ศ.1990 ข้อ 2
78
สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาบิชอปสากลเรื่อง “การสอนคำ�สอนในยุคปัจจุบัน” (Catechesi Tradendae หรือ Catechesis in Our Time) โดย
นักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1979 ข้อ 53
75
76
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3. การศึกษาคาทอลิก (Catholic Education)
“สถานศึกษาคาทอลิก” เป็นสนามและฐานแห่งการประกาศข่าวดี เป็นแปลงเพาะบ่มคุณค่าชีวิตตาม
แนวทางพระวรสาร เป็นขอบฟ้าแห่งความหวังที่เปิดออก เป็นสถานที่ที่ทำ�ให้เอกลักษณ์ (ดูอภิธานศัพท์
ข้อ 9) และอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก (ดูอภิธานศัพท์ ข้อ 10) ปรากฏอย่างชัดเจนเสมอ การสร้างความ
เข้าใจให้บคุ ลากรทุกระดับให้เห็นความสำ�คัญของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคาทอลิกเป็นภารกิจ
ทีเ่ ร่งด่วน สถานศึกษาคาทอลิกต้องบริหารและจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรทีย่ ดึ ถืออย่างมัน่ คงในคุณค่า
แห่งพระวรสาร ได้รบั การหล่อหลอมอบรมด้วยคุณค่าของพระวรสาร และวัฒนธรรมแบบคาทอลิกอย่างต่อเนือ่ ง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนทุกระดับควรเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ทุกคน การศึกษาคาทอลิกต้องสอน
และอบรมในทุกสิ่งที่เป็นความจริง ความดีงามและความงดงามซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของมนุษย์ สถานศึกษา
คาทอลิกยังต้องช่วยเหลือครอบครัวของผู้เรียนให้รู้จักวิธีการแนะนำ�ความเชื่อแก่ลูก ๆ พวกเขาต้องทำ�งาน
ด้วยความมั่นคงในเป้าหมายแท้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรัก และความเมตตาของ
พระองค์ (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 25)

4. ขอบฟ้าใหม่ของการประกาศข่าวดี (New Horizon of Evangelization)
“ขอบฟ้าใหม่” หากเราไปยืนอยูท่ รี่ มิ ทะเลแล้วมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าทีน่ ้ำ�ทะเลกับท้องฟ้ามาบรรจบ
กัน เราเรียกว่า “เส้นขอบฟ้า” แต่เมื่อเรานั่งเรือออกไปเรื่อย ๆ เราจะรู้ว่าเส้นขอบฟ้านั้นก็ถอยออกไปเรื่อย ๆ
เช่นเดียวกัน ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อพระศาสนจักรได้แล่นเรือออกไปจากจุดเดิมก็จะทำ�ให้เห็นขอบฟ้าใหม่หรือ
เป้าหมายใหม่ของพระศาสนจักรที่จะต้องแล่นเรือไปในทิศทางนั้น เพื่อนำ�ความรอดพ้นไปสู่มวลมนุษย์ใน
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ณ เวลานั้น ดังนั้น พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปข้างหน้า จึงจำ�เป็นที่จะต้องมองไปยัง
ขอบฟ้าใหม่อยู่ตลอดเวลา (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 เชิงอรรถท้าย ข้อที่ 1)

5. คริสตสัมพันธ์ (Ecumenism)
คือ การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างพีน่ อ้ งคริสตชนนิกายต่าง ๆ เพราะว่าคริสตชนทัง้ หลายไม่วา่ นิกาย
ใดนอกจากจะเป็นพีน่ อ้ งกันในพระเจ้า พระบิดาองค์เดียวกันแล้ว ยังมีสายสัมพันธ์กนั ในความเชือ่ และศีลล้างบาป
หนึ่งเดียวกันด้วย ดังนั้น ในงานคริสตสัมพันธ์ จงอย่ารีรอที่จะสนใจเอาใจใส่ต่อพี่น้องคริสตชนนิกายอื่น สวด
ภาวนาให้แก่เขา พูดกับเขาถึงเรื่องพระศาสนจักรและก้าวไปหาเขาก่อน พร้อมร่วมกันภาวนาเพื่อเอกภาพ และ
ร่วมมือร่วมใจในการกระทำ�กิจการต่างๆ เพื่อความดีส่วนรวมร่วมกัน (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 28)
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6. พระศาสนจักรระดับบ้าน (Domestic Church)
“พระศาสนจักรระดับบ้าน” ต้องเป็นจุดเริม่ ต้นสำ�คัญทีส่ ดุ ในการประกาศข่าวดีใหม่ ครอบครัวมิใช่เป็น
เพียงหน่วยย่อย ๆ ที่พระศาสนจักรจะให้การอภิบาลเท่านั้น แต่ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดำ�เนินชีวิตในความ
เชือ่ ด้วยกันในความแตกต่างทีห่ ลากหลาย และเป็นทีซ่ งึ่ บิดามารดาและผูอ้ าวุโสถ่ายทอดความเชือ่ วัฒนธรรม
เป็นแบบอย่าง เพาะบ่ม และอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน พระศาสนจักรต้องให้ความสำ�คัญกับการเตรียม
สู่ชีวิตครอบครัวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งคู่สมรสที่มีความเชื่อต่างกันมีจำ�นวนมากขึ้น
สำ�หรับครอบครัวทีม่ ขี อ้ ขัดขวางด้านศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละความถูกต้อง พระศาสนจักรต้องดำ�เนินการตามกฎเกณฑ์
ของพระศาสนจักรอย่างรวดเร็ว เพื่อนำ�พาบุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวัด และเป็นพลังแห่ง
การประกาศข่าวดีใหม่ (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 24)

7. วิถีชุมชนวัด (Basic Ecclesial Community หรือ BEC)
เป็นการรวมตัวกันของคริสตชนบ้านใกล้เรือนเคียง ในบรรยากาศของอารยธรรมแห่งความรัก การเป็น
ประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้า และความรักของพระเจ้า เป็นกลุ่ม (Group) หรือชุมชน (Community)
เพื่อการมีชีวิตชุมชนหรือหมู่คณะอย่างเป็นรูปธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อย ๆ
อาทิ การพบปะกันเพื่อการแบ่งปันพระวาจาร่วมกัน การภาวนา การเฉลิมฉลองโอกาสสำ�คัญของสมาชิกใน
ชุมชน ช่วยเหลือกัน ทั้งต่อพี่น้องต่างความเชื่อด้วย (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.2015 ข้อ 23)

8. ศาสนสัมพันธ์ (Interreligious Dialogue)
คือการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพีน่ อ้ งต่างความเชือ่ ต่างศาสนา เพราะคริสตชนคาทอลิกทุกคน
ในประเทศไทยดำ�เนินชีวิตอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่น ทั้งในระดับครอบครัว และสังคมส่วนรวม
ศาสนสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเราต้องเป็นเครื่องหมาย และเครื่องมือประกาศข่าวดีใหม่ ด้วย
การดำ�เนินชีวติ เป็นประจักษ์พยานถึงความรักและความเมตตาของพระเยซูเจ้า และปฏิบตั พิ นั ธกิจการเสวนาด้วย
ความเคารพและให้เกียรติดว้ ยใจจริงตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม อันจะนำ�ไปสูเ่ อกภาพ ความรัก ความจริง
และการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ เป็นหนทางหนึง่ ทีน่ �ำ ไปสูพ
่ ระอาณาจักรของพระเจ้า (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ.
2015 ข้อ 29)
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9. เอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
โรงเรียนคาทอลิกจะต้องดำ�เนินการจัดการศึกษาอบรมตามหลักปรัชญาการศึกษาคาทอลิก โดยมุง่ เน้น
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะนิสัยโดดเด่นตามอัตลักษณ์ผู้เรียน

10. อัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก (The Identity of Catholic Education)
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้เข้ากับคุณค่าพระวรสาร 21 ประการ ดังนี้ คือ
คุณค่าที่ 1 ความเชื่อ อันเป็นพื้นฐานของทุกคุณค่า
คุณค่าที่ 2-10 คุณค่าที่เป็นหน้าที่ต่อพระเจ้าและต่อตนเอง ได้แก่ ความจริง การไตร่ตรอง/การภาวนา
มโนธรรม/วิจารณญาณ/ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม อิสรภาพ ความยินดี ความเคารพ/ศักดิ์ศรี ความสุภาพ
ถ่อมตน ความซื่อตรง และความเรียบง่าย
คุณค่าที่ 11 ความรัก อันเป็นจุดหมายสูงสุดของทุกคุณค่า
คุณค่าที่ 12-20 คุณค่าที่เป็นหน้าที่ต่อผู้อื่นและสิ่งสร้าง ได้แก่ เมตตา ความกตัญญูรู้คุณ การงาน/
หน้าที่ การรับใช้ ความยุติธรรม สันติ/การคืนดี การให้อภัย ความเป็นหนึ่งเดียวกัน/ความเป็นชุมชน และการ
ดูแลรักษาสิ่งสร้าง/ธรรมชาติ
คุณค่าที่ 21 ความหวัง เป็นความมั่นคงของทุกคุณค่า
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ภาคผนวก
1. ตราสัญลักษณ์สมัชชาบิชอปสากลครั้งที่ 16
ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำ�สมัชชาสมัยสามัญ
ครั้ ง ที่ 16 ออกแบบโดย อิ ซ าเบล เด เซนิ ล เฮส
(Isabelle de Senilhes) ศิลปิน, นักการสื่อสาร, และ
ผู้รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมชาวฝรั่งเศส
วงกลมสีส้ม คือ ศีลมหาสนิท เปรียบได้กับดวง
อาทิตย์ที่กำ�ลังส่องแสง, ไม้กางเขนแห่งความหวัง
และชีวิต ที่มีลักษณะเหมือนกับต้นไม้แห่งปัญญาและ
แสงสว่าง แผ่กิ่งก้านสู่ท้องฟ้า มีรูปทรงคล้ายมือหรือ
ปีกของพระจิตเจ้า
บุคคลทัง้ 15 คือตัวแทนประชากรของพระเจ้าในพระศาสนจักร ทีก่ า้ วเดินไปด้วยกันอย่างไม่มลี ำ�ดับชัน้
เรียงจากซ้ายไปขวา คือ ผู้หญิง ผู้ชาย นักบวชชาย บิชอป คนที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง เด็ก นักบวช
หญิง คู่สมรส คนโสด ฆราวาส วัยรุ่น และเยาวชน
จากภาพรวมที่เห็นคนกลุ่มแรกที่นำ�หน้าก็คือ บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของพวก
เขาทีเ่ ดินหรือวิง่ นำ�หน้าอยูเ่ สมอ ส่วนกลุม่ คนทีอ่ ยูส่ ดุ ท้าย คือคนหนุม่ สาว คนทีม่ สี ขุ ภาพดี คือกลุม่ คนทีด่ แู ลให้
ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมกันโดยไม่ทอดทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง บรรดาผู้สูงอายุ คนยากจน ผู้พิการ ไม่ได้เป็นบุคคล
ชายขอบอีกต่อไป แต่อยูท่ า่ มกลางหรือกลายเป็นหัวใจของพระศาสนจักร โดยมีบชิ อป นักบวชชาย-หญิง เดิน
อยู่ท่ามกลางประชากรของพระเจ้าทั้งหมด
ประชากรของพระเจ้ากำ�ลังอยู่ในท่าทางที่กำ�ลังเดินไปข้างหน้า รูปภาพของแต่ละคนใช้สีสันที่สดใส
เปรียบได้กับพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอ เป็นพระศาสนจักรที่มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น โดย
ได้รับพละกำ�ลังมาจากต้นไม้แห่งชีวิต ดังเช่นหัวข้อในการทำ�สมัชชาในครั้งนี้ คือ “เพื่อพระศาสนจักรที่ก้าว
เดินไปด้วยกัน ในสามด้าน คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน การมีส่วนร่วม และพันธกิจ”
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2. คำ�ปราศรัยของพระสันตะปาปาฟรังซิสก่อนการเปิดสมัชชาบิชอปสากล ครั้งที่ 16

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนคริสตชนในการทำ�สมัชชา ถึงความเสี่ยง 3 ประการ และ โอกาส 3
ประการ ที่จะเกิดขึ้นจากการสมัชชาในครั้งนี้ ในการประชุมเพื่อเตรียมเปิดการสมัชชา วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม
A.D.2021 ณ ห้องประชุมสมัชชา (Synod Hall) นครรัฐวาติกัน
ความเสี่ยง 3 ประการ ได้แก่
1. เป็นการกระทำ�ที่เน้นเพียงแค่พิธีการภายนอก มากกว่าจะเป็นกระบวนการที่จะฟังเสียงของ
พระจิตเจ้า หรือเป็นการสร้างภาพทีส่ วยงาม แต่เป็นความร่วมมืออย่างแท้จริงกับพระเจ้าในประวัตศิ าสตร์แห่ง
ความรอด สิ่งที่เราต้องการหรือต้องทำ�คือ เนื้อหา, เครื่องมือ หรือวิธีการ, และโครงสร้าง ที่จะช่วยให้พวกเรา
ได้แสดงออกถึงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประชากรของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างบาทหลวงกับบรรดาสัตบุรุษ
2. หลายครัง้ ทีก่ ารทำ�ตัวเป็นชนชัน้ สูงของบรรดานักบวช ได้ท�ำ ให้เกิดความห่างไกลกับบรรดาสัตบุรษุ
พวกเขาทำ�ตัวเป็น “เจ้าของบ้าน” มากกว่าจะเป็น “ผู้เลี้ยงแกะ” สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกร้องเราให้เปลี่ยนเป็น
พีรามิดหัวกลับ และถือเป็นวิสยั ทัศน์ของพระศาสนจักร เกีย่ วกับหน้าทีศ่ าสนบริกรของบาทหลวง และบทบาท
ของฆราวาส ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของพระศาสนจักร บทบาทในด้านการปกครอง และอื่น ๆ

30 | เอกสารประกอบการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ.2021 (Instrumentum Laboris / Working Paper)

3. ระวังอย่าให้เป็นเพียงแค่การอวดฉลาดทางด้านสติปัญญา การนำ�เสนอหรือพูดคุยในเรื่องที่เป็น
นามธรรม หรือไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง, หรือการกล่าวว่า “เราได้ทำ�สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว มันดีอยู่แล้ว และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง”, โปรดระวัง “ความพึงพอใจ” ที่เป็น “ยาพิษ”
ของพระศาสนจักร ซึ่งเปรียบเสมือนการใช้วิธีการเก่า ๆ ในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้�ำ ว่า กระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันในพระศาสนจักร ควรจะฟังเสียง
ทุกคน โดยเฉพาะผูท้ ตี่ �่ำ ต้อยทีส่ ดุ ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย และเกีย่ วข้องกับความพยายามทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความเป็น
หนึ่งเดียวกัน, การมีส่วนร่วม, และการมุ่งไปสู่พันธกิจ (หน้าที่และความรับผิดชอบ) ร่วมกัน

โอกาส 3 ประการ
กระบวนการก้าวเดินไปด้วยกัน, การฟัง, การไตร่ตรอง จะช่วยให้ประชากรของพระเจ้า (ทุกคนที่ได้
รับศีลล้างบาป), และพระศาสนจักร ได้เกิดโอกาส 3 ประการ คือ
1. กระบวนการก้าวเดินไปด้วยกัน จะต้องทำ�ให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองอยู่ที่บ้านและมีส่วนร่วม
2. สมัชชาเปิดโอกาสให้พระศาสนจักรได้หยุดจากภารกิจประจำ�วัน และรับฟัง ประการแรก คือ การฟัง
เสียงของพระจิตเจ้าในการสวดภาวนา ประการที่สอง คือ การฟังเสียงของพี่น้องชายหญิงของเรา เสียงของ
ความหวังของพวกเขา วิกฤตการณ์ของความเชือ่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก และความต้องการทีจ่ ะฟืน้ ฟูชวี ติ การอภิบาล
ของพระศาสนจักร
3. โปรดจงระลึกไว้ว่า คุณลักษณะประการหนึ่งของพระเจ้าก็คือ “ความใกล้ชิด, ความเห็นอกเห็นใจ,
และ ความอ่อนโยน” การทำ�สมัชชาในครั้งนี้ จะต้องทำ�ให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดระหว่างประชากรของพระเจ้า
กับพระศาสนจักร การเยียวยาและรักษาบาดแผล ซึง่ เปรียบเสมือนกับการเป็น “ยาหม่องของพระเจ้า” (Balm
of God)
บทสรุป สำ�หรับการทำ�สมัชชา เราต้องการลมหายใจใหม่ของพระจิตเจ้า ผู้ทรงทำ�ให้เราเป็นอิสระ
จากทุก ๆ การปรนเปรอตนเอง (Self-Absorption), ชุบชีวิตผู้คนที่กำ�ลังมืดมน, ปลดปล่อยโซ่ตรวน, และ
มอบความชื่นชมยินดี “เราต้องการที่จะฟื้นฟูพระศาสนจักรขึ้นใหม่ ด้วยการฟังเสียงขององค์พระจิตเจ้า”
ดังนั้น จึงขอให้เราได้มีความสุภาพที่จะฟังเสียงของพระองค์
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3. บทเทศน์พระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาสเปิดสมัชชาบิชอปสากล ครั้งที่ 16

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม A.D.2021 เวลา 10.00 น. ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน
ประเทศอิตาลี จากพระวรสารเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าทรงพบกับเศรษฐีหนุ่ม (มก 10:17-30) พระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงยกตัวอย่างคำ�กิริยา 3 คำ� ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของการทำ�สมัชชา นั่นก็คือ 1) การพบปะ
2) การฟัง และ 3) การแยกแยะ

1. การพบปะ (Encounter)
หลายครั้งในพระวรสาร เราได้เห็นพระเยซูคริสตเจ้าทรงเดินทาง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนมากมายได้
พบพระองค์ บางคนได้เข้ามาถามพระองค์ และพระองค์ทรงตอบคำ�ถามพวกเขาเหล่านั้น เช่นเดียวกัน เรา
แต่ละคนควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพบปะกับผู้คน สิ่งเหล่านี้ ยังเกี่ยวข้องกับ
- การเปิดตนเองสูพ่ ระเจ้า การใช้เวลาในการสวดภาวนาและสรรเสริญพระองค์ การฟังเสียงของพระองค์
ที่ซึ่งพระจิตเจ้ากำ�ลังบอกอะไรกับเรา
- การเปิดตนเองสูผ่ อู้ นื่ ทีต่ อ้ งอาศัยความกล้าหาญ และเต็มใจทีย่ อมถูกท้าทายจากการปรากฏตัวและ
ความเป็นตัวตนของคนอื่น
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2. การฟัง (Listen)
การพบปะทีแ่ ท้จริงเกิดขึน้ มาจาก การฟังคนอืน่ เช่นเดียวกับทีพ่ ระเยซูคริสตเจ้าทีไ่ ม่ได้ฟงั ผูอ้ นื่ เพียงแค่
หูของพระองค์ แต่เป็นการฟังด้วยหัวใจ เมื่อเราติดตามพระเยซูคริสตเจ้าด้วยการฟังด้วยหัวใจ ผู้คนทั้งหลาย
จะรู้สึกว่าพวกเขากำ�ลังถูกได้ยิน ไม่ได้ถูกตัดสิน พวกเขาจะรู้สึกเป็นอิสระที่จะบอกเล่าประสบการณ์ของพวก
เขาและการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณ
พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชื้อเชิญพวกเราเอง ถ้าเราเป็นบุคคลแห่งการฟังเราจะยอมรับฟังในสิ่งที่
ผูอ้ นื่ กำ�ลังบอกอะไรกับเรา พระจิตเจ้ากำ�ลังขอร้องพวกเราให้ฟงั คำ�ถามต่าง ๆ, ความกังวล, และความหวังต่าง
ๆ ของทุก ๆ พระศาสนจักร เพื่อที่จะท้าทายและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบโลกของเรา ขอให้เราอย่าได้
ปิดกั้นหัวใจของเรา ทำ�ลายกำ�แพงแห่งตัวตนของเรา เพื่อที่เราจะได้ฟังกันและกันอย่างดี

3. แยกแยะ (Discern)
การพบปะกับการฟังจะนำ�พวกเราไปสูก่ ารแยกแยะ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ของกันและกัน เรายอมมอบตนเองสูค่ วามท้าทายและกำ�ลังก้าวเดินไปข้างหน้า เช่นเดียวกับทีพ่ ระเยซูคริสตเจ้า
ทรงตอบคำ�ถามให้กับเศรษฐีหนุ่ม เพื่อที่จะช่วยให้เขาได้แยกแยะ และมองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเขา
เพื่อที่จะค้นพบสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เขาทราบ การแยกแยะเป็นดังแสงสว่างที่ส่องลึกลงไปในจิตใจของ
เราและทำ�ให้เราได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่แท้จริง การทำ�สมัชชาเป็นการเดินทางของการแยกแยะฝ่ายจิตวิญญาณ
ที่จะแสดงออกมาให้เห็นในการนมัสการ การสวดภาวนา และในการสนทนากับพระวาจาของพระเจ้า

พระเจ้ากำ�ลังนำ�ทางเราไปที่ไหน?
ในกระบวนการทำ�สมัชชา พระเยซูคริสตเจ้าทรงเรียกเราดังเช่นพระองค์ทรงกระทำ�กับเศรษฐีหนุ่มคน
นั้นในพระวรสาร เพื่อที่จะทำ�ให้ตัวเราว่างเปล่า เพื่อที่จะทำ�ให้ตัวเราเป็นอิสระจากสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ รวมถึง
การมองลึกเข้าไปในจิตใจของพวกเรา รูปแบบการอภิบาลที่ไม่ได้ผล ถามตัวเราแต่ละคนในสิ่งที่พระเป็นเจ้า
ต้องการจะพูดให้กับเราได้ฟังในวันนี้ และทิศทางที่พระองค์ต้องการจะนำ�พาเราไป ให้เราได้ก้าวเดินไปด้วย
กันอย่างดี ข้าพเจ้าหวังว่าพวกเราจะเดินทางแสวงบุญไปในความรักที่มีต่อพระวรสารและเปิดประตูหัวใจสู่
การนำ�ของพระจิตเจ้า และอย่าพลาดโอกาสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรที่จะทำ�ให้เกิดการพบปะ, การฟัง, และ
การแยกแยะ
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4. พระคาร์ดนิ ลั เกรชเขียนจดหมายถึงอารามต่าง ๆ : จงเฝ้าระวังในการสวดภาวนาอยูเ่ สมอ

พระคาร์ดินัลเกรช เลขาธิการสมัชชาบิชอปสากล ได้เขียนจดหมายถึงบรรดานักพรตชาย-หญิงของ
พระศาสนจักร ให้ช่วยกันสวดภาวนาด้วยความตั้งใจอุทิศให้กับการทำ�สมัชชาในครั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ของ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ที่จะให้พระศาสนจักรในทุกระดับก้าวเดินไปด้วยกันในพันปีที่สาม พระคาร์ดินัลเกรช
ได้ใช้ 3 คำ� คือ การฟัง, การกลับใจ, และ ความเป็นหนึ่งเดียว

1. การฟัง (Listening)
การฟังเป็นหัวใจสำ�คัญของชีวติ นักพรตในอาราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรำ�พึงไตร่ตรองพระคัมภีรแ์ ละ
พระวรสาร และนำ�มาปฏิบัติจนกลายเป็นชีวิตของตนเอง เช่นเดียวกับการรับสภาพมนุษย์ขององค์พระบุตร
(Incarnation) เพื่อที่จะได้ฟัง, ไตร่ตรอง, และเก็บไว้ในจิตใจ เช่นเดียวกับพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ต้องการ
ให้พระศาสนจักรได้ตระหนักถึง “การได้ฟัง” (Listening) ที่เป็นมากกว่าเพียงแค่ “การได้ยินธรรมดา ๆ”
(Hearing)
“การฟัง” แทรกซึมเข้าไปในชีวิตของนักพรตชาย-หญิง เริ่มต้นจากการฟังพระวาจาของพระเจ้า,
การฟังเสียงของบรรดาพี่น้องในอาราม, เช่นเดียวกันกับการฟังเสียงของคนอื่น ๆ ในช่วงเวลาของเรา ดังเช่น
กฎของนักบุญเบเนดิกต์ (อธิการ) ที่ได้เริ่มต้นว่า “จงฟังให้ดี! ลูกของเรา”
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“การฟัง” (Listening) เป็นมากกว่า “การได้ยิน” (Hearing) เพราะชีวิตนักพรตชาย-หญิง เปรียบ
ได้กบั โรงยิมหรือสถานทีอ่ อกกำ�ลังกาย การฟังอย่างฉลาดได้เกิดขึน้ ขณะทีอ่ า่ นพระคัมภีร์ คือการฟังเสียงส่วน
ลึกของตนเอง, เสียงของคนอื่น, และเสียงของพระเจ้า นี่คือท่าทีของการแสดงออกภายนอกของชีวิตนักพรต
ในอาราม ที่เป็นผลมาจากการอ่านพระคัมภีร์, การไตร่ตรองพระวาจา (Lectio Divina), และการรำ�พึง
พระคัมภีร์ในรูปแบบต่าง ๆ

2. การกลับใจ (Conversion)
หัวใจของการทำ�สมัชชาคือการฟังเสียงของพระวาจาของพระเจ้า, เสียงของพระจิตเจ้า ทีป่ รากฏอยูใ่ น
ชีวิตของพวกเราแต่ละคน พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เน้นย้�ำ ถึง “การก้าวเดินไปด้วยกันว่า เป็นแนวความคิด
ที่ง่ายในการพูด แต่ไม่ง่ายในการนำ�ไปปฏิบัติ”
บรรดาชีวติ ของนักพรตทัง้ หลาย ได้เตือนพระศาสนจักรให้ระลึกถึงการเรียกให้กลับใจทีอ่ ยูใ่ นหัวใจของ
การประกาศข่าวดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในสมัยทีพ
่ ระองค์ทรงเดินทางไปทัว่ แคว้นกาลิลี (เทียบ มธ 4:17)
ประเด็นนี้ “ศีลล้างบาป” ได้เป็นกระแสเรียกพื้นฐานของการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ เพราะการกลับใจครั้ง
แรกได้เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากพระจิตเจ้าที่ทำ�งานในจิตใจของพวกเรา ที่ซึ่งเรียกร้องให้บรรดาคริสตชนได้
เปิดใจ สู่การกลับใจไปสู่พระเจ้าและพระวาจาของพระองค์
ยิง่ ไปกว่านัน้ การฟังทีแ่ ท้จริงเรียกร้องให้เกิดการกลับใจต่อกันและกัน เชือ้ เชิญพวกเราให้ออกจากโลก
ส่วนตัว (Safety Zone) แม้วา่ จะเรียกร้องเราให้ท�ำ สิง่ ทีย่ ากมากขึน้ แต่เป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการสนทนาเพือ่
ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในการเลียนแบบชีวติ ของนักพรต ในประสบการณ์แห่งชีวติ หมูค่ ณะ อันเป็นพืน้ ฐานของการก้าวเดินไป
ด้วยกัน พวกเขาได้รบั รูถ้ งึ “ความงดงาม” ของการก้าวเดินไปด้วยกัน ซึง่ อาจจะต้องแลกมาด้วยความยุง่ ยาก
และบาดแผลที่เกิดขึ้น และนี่คือเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสนอแนะให้อารามนักพรตต่าง ๆ เป็นดัง
“ผู้เชี่ยวชาญ” ในการกลับใจ ในมุมมองด้านบวกและด้านลบ ด้วยการดำ�เนินชีวิตในความเชื่อและความหวัง
อย่างแท้จริง
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3. ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Communion)
เป้าหมายของการฟังและการกลับใจคือ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ที่บรรดานักพรตควรจะมีอยู่ตลอด
เวลาในหมู่คณะต่าง ๆ ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เอง เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสำ�เร็จของก้าวเดินไปด้วยกัน
ในประเด็นนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เคยกล่าวถึงการทำ�สมัชชาว่า “เป็นการกระทำ�ที่ไม่ได้จำ�กัดเสรีภาพ
แต่เป็นเครื่องรับรองถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน”
การจดจำ�เรื่องราวของบรรดาศิษย์ 2 คน ที่กำ�ลังเดินทางกลับไปยังเมืองเอมมาอูสในพระวรสารนัก
บุญลูกาบทที่ 24 ข้อที่ 13-35 หัวใจสำ�คัญของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาทั้ง 2 คน ได้เดินทางกลับไปยังกรุง
เยรูซาเล็มเพือ่ พบบรรดาอัครสาวกทัง้ สิบเอ็ด บรรดาอัครสาวกได้บอกกับพวกเขาทัง้ 2 คนว่า “องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าได้กลับคืนชีพแล้วจริง ๆ และทรงสำ�แดงพระองค์แก่ซีโมน” (ลก 24:33-34) ความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
พระศาสนจักรจึงเป็นภาพสะท้อนของเรือ่ งศิษย์สองคนทีเ่ ดินทางไปเอมมาอูส เป็นประสบการณ์แห่งความเป็น
หนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง โดยการแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อ ความสำ�คัญของการสวดภาวนา
“การภาวนา” เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของกระแสเรียกนักพรต, เป็นบ่อเกิด, และเป็นเครือ่ งมือทีท่ �ำ ให้เกิด
การฟัง, การกลับใจ, และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ขอให้บรรดานักพรตทั้งหลายภาวนาเพื่อการสมัชชาที่จะมี
พิธีเปิดในเดือนตุลาคมนี้ เพราะ “การสมัชชาเป็นการเดินทางของพระศาสนจักรด้วยความรักไปสู่พระบิดา
การภาวนาเป็นการเผชิญหน้าอย่างทรงพลังของความรักในพระตรีเอกภาพ และเร่งเร้าเราให้ดำ�เนินชีวิตเป็น
ประจักษ์พยานถึงความรักนั้น”
บรรดานักพรตเป็นศาสนบริกรแห่งการภาวนาและสรรเสริญพระเจ้า พวกท่านเป็นดังเครื่องหมายที่
มีชีวิตในพระศาสนจักร ในการทำ�หน้าที่สวดภาวนา, เสนอคำ�วิงวอน, และขอพระพรสำ�หรับพระศาสนจักร
การสวดภาวนานี้ ไม่ได้เป็นการสวดภาวนาแทนคนอื่น หรือคนอื่นไม่ต้องสวดภาวนาแล้ว แต่เพื่อให้คนอื่น
ได้สนใจมิติด้านชีวิตจิตหรือชีวิตภายในของการก้าวเดินไปด้วยกัน, เพื่อที่จะได้รู้พระประสงค์ของพระเจ้าที่มี
ต่อพระศาสนจักรสากล, ต่อพระศาสนจักรท้องถิ่นต่าง ๆ และอย่าลืมว่า “ปราศจากความเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระเจ้า พวกคุณไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องได้”

Source: Vatican News - By Benedict Mayaki, SJ
28 August 2021
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5. ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบ สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี
เพื่อให้การสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม ค.ศ.2021 ดำ�เนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และประสบความสำ�เร็จด้วยดี จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการ อนุกรรมการ และผูร้ บั ผิดชอบดังต่อไปนี้
1.
		
		

ประธานสมัชชาฯ				
รองประธานฯ					
เลขาธิการสมัชชาฯ				

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
คุณพ่อยอด เสนารักษ์
คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม

2. คณะกรรมการอำ�นวยการ
		
		
		
		
		
		
		

คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม			
คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊			
คุณพ่อเอนก นามวงษ์			
คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว			
คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ			
คุณพ่อนันทพล สุขสำ�ราญ			
คุณพ่อวัชรพล กู้ชาติ				

คุณพ่อทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์
คุณพ่อเศกสม กิจมงคล
คุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา			
คุณพ่อสมชาย เกษี
คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี
คุณพ่ออภิชิต ชินวงค์
คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์

3. คณะกรรมการเตรียมสมัชชา และดำ�เนินงานสมัชชา
		
		
		
		

คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม			
คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊			
คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ			
คุณพ่อนันทพล สุขสำ�ราญ			

คุณพ่อทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์
คุณพ่อเศกสม กิจมงคล
คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี
คุณพ่ออภิชิต ชินวงค์

4. คณะกรรมการเทววิทยาและกฎหมายพระศาสนจักร
		
		
		
		
		
		

พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
คุณพ่อยอด เสนารักษ์			
คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร
คุณพ่อเอนก นามวงษ์			
คุณพ่อเอกภพ ผลมูล
คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว			
คุณพ่อสมชาย เกษี
คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ			
คุณพ่อวัชรพล กู้ชาติ
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5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
		

คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี				

คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์

6. คณะกรรมการพิธีกรรม
		

คุณพ่อเอกภพ ผลมูล		

7. คณะกรรมการเลขานุการ
		
		

คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม			
คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี				

คุณพ่ออนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์
คุณพ่อวรวุฒิ มาหา

8. อนุกรรมการสังเคราะห์
		
		
		

คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊			
คุณพ่อสมชาย เกษี				
คุณพ่ออภิชิต ชินวงค์

คุณพ่อเศกสม กิจมงคล
คุณพ่อนันทพล สุขสำ�ราญ			

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2021
(พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี)
ประธานสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี
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6. ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี
เพื่อให้การดำ�เนินงานสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามบทบาทหน้าที่ จึงขอแต่งตั้งสมาชิกผู้เข้าร่วมสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ดังต่อไปนี้
1. พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี		

ประธาน

2. พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต สมาชิกกิตติมศักดิ์
3. อุปสังฆราช ยอด เสนารักษ์			

รองประธาน

4. คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม			

เลขาธิการสังฆมณฑลฯ

5. คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล			

เหรัญญิกสังฆมณฑลฯ

6. คุณพ่อทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์			

ผูช้ ว่ ยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาลคริสตชน/ฝ่ายตุลาการ

7. คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ 				

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาอบรม

8. คุณพ่ออภิชิต ชินวงค์				

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม

9. คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี				

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสื่อสารสังคม

10. คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ				

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายปกครองวัด

11. คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธิ์			

สมาชิกสภาสงฆ์				

12. คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง				

สมาชิกสภาสงฆ์				

13. คุณพ่ออดิศักดิ์ พรงาม				

สมาชิกสภาสงฆ์				

14. คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊				

สมาชิกสภาสงฆ์				

15. คุณพ่อวิเชียร ฉันทพิริยกุล			

สมาชิกสภาสงฆ์

16. คุณพ่อเอนก นามวงษ์				

สมาชิกสภาสงฆ์

17. คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว				

สมาชิกสภาสงฆ์

18. คุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา			

สมาชิกสภาสงฆ์

19. คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ			

สมาชิกสภาสงฆ์

20. คุณพ่อวีระ ผังรักษ์				

สมาชิกกรรมการบริหาร

21. คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์			

สมาชิกกรรมการบริหาร
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22. คุณพ่อเศกสม กิจมงคล				

สมาชิกกรรมการบริหาร

23. คุณพ่อประธาน ตันเจริญ				

สมาชิกกรรมการบริหาร

24. คุณพ่อพูนพงษ์ คูนา				

ผู้แทนพระสงฆ์แขวงปราจีนบุรี

25. คุณพ่อสมชัย พิทยาพงศ์พร			

อาจารย์บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

26. คุณพ่อสมชาย เกษี				

อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

27. คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล			

คณะพระมหาไถ่

28. คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต				

คณะคามิลเลียน

29. บราเดอร์สยาม แก้วประสิทธิ์			

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

30. บราเดอร์พงษ์พัฒน์ คาโสจันทร์			

ภราดาคณะลาซาล

31. ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์				

คณะภคินีรักกางเขน จันทบุรี

32. ซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา			

คณะภคินีรักกางเขน จันทบุรี

33. ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์				

คณะภคินีรักกางเขน จันทบุรี

34. ซิสเตอร์ปิยฉัตร บุญมูล				

คณะศรีชุมพาบาล

35. เซอร์มอนิกา ประทุมเทา				

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

36. ซิสเตอร์วิภากมล ระดมกิจ			

คณะภคินีผู้รับใช้ฯ

37. ซิสเตอร์วันทนา กิจมงคล				

คณะพระกุมารเยซู

38. ซิสเตอร์สุภาพร จอกทอง				

คณะพระตรีเอกภาพ

39. คุณประดิษฐ์ พนาราม				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงจันทบุรี

40. คุณชาญ ชลกิจวิวัฒน์				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงจันทบุรี

41. คุณปรัตถกร รติฤทยาวงศ์			

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงจันทบุรี

42. คุณสุดใจ กาญจนนิมมาน			

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงจันทบุรี

43. คุณสุพร ทองดี					

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงจันทบุรี

44. คุณวิโชติ สินสุวรรณ				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงจันทบุรี

45. คุณสุวิทย์ ธนสิริพัฒน์				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงศรีราชา

46. คุณรัชนก กาญจนาวรรณากร			

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงศรีราชา

47. คุณสมเกียรติ โพธิวีระยุทธ			

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงศรีราชา
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48. คุณพินิจ ขัณฑ์เพชรางกูร			

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงศรีราชา

49. คุณนิตยา สังขมณี				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงศรีราชา

50. คุณจำ�นง เสี้ยวเส็ง				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงหัวไผ่

51. คุณเยียรยง ลีตะกานนท์ชัย			

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงหัวไผ่

52. คุณดวงขจร สุระเสียง				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงหัวไผ่

53. คุณวันลภ วงษ์แก้ว				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงหัวไผ่

54. คุณวรวิทย์ วรศิลป์				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงหัวไผ่

55. คุณสุวัฒชัย แซ่เตียว				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงปราจีนบุรี

56. คุณสุพรรณ สุวิชากร				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงปราจีนบุรี

57. คุณศุภวรรณ ไพศาลนิชากร			

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงปราจีนบุรี

58. คุณสุทธิเนตร สิงหนาท				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงปราจีนบุรี

59. คุณอรุณรัตน์ ศรีชมภู				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงปราจีนบุรี

60. คุณณัฐกุล เก็งพานิชย์				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงสระแก้ว

61. คุณจันทรา เสาวดี					

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงสระแก้ว

62. คุณสำ�อางค์ บุปผา				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงสระแก้ว

63. คุณชาญณรงค์ โพธิ์พรม				

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงสระแก้ว

64. คุณทศพล บุณยจินดารัตน์			

ผู้แทนสภาอภิบาลแขวงสระแก้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ค.ศ.2021 เป็นต้นไป
(พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี)
ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
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