แถลงการณ์สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021
ตามกระบวนการสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญครั้งที่ 16 ค.ศ. 2021-2023
หัวข้อ “เพื่อพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน:
ความเป็นหนึ่งเดียว การมีส่วนร่วม และพันธกิจ”

บทนำ�
1. สังฆมณฑลจันทบุรี ได้ดำ�เนินการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021 ตามพระดำ�ริของพระสันตะปาปาฟรังซิส เพื่อ
พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันในพันปีที่สาม ได้เรียกให้ประชากรของพระเจ้าทุกคนปลุกจิตสำ�นึกในความเชื่อ (Sensus
fidei) โดยให้แต่ละคนฟังเสียงของกันและกัน และให้ทุกคนฟังเสียงของพระจิตเจ้า  เพื่อแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าสำ�หรับ
ชีวิตประจำ�วันของตนเองตามกระแสเรียกที่ได้รับ ประชากรของพระเจ้าทุกคนได้กลับใจโดยเฉพาะด้านชีวิตจิต ด้านอภิบาลและ
ด้านธรรมทูต   โดยดำ�เนินชีวิตตามกระแสเรียกและปฏิบัติพันธกิจอย่างซื่อสัตย์ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ
สำ�หรับพันธกิจการประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้า  การไตร่ตรองวินิจฉัยร่วมกันถึงเครื่องหมายแห่งกาลเวลาตามแสงสว่างแห่ง
คุณค่าพระวรสาร และมองไปยังขอบฟ้าใหม่ที่พระองค์ประทานให้กับเรา

ก. กระบวนการจัดสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021
2. คณะกรรมการเตรียมการสมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ได้ดำ�เนินการสมัชชาตามกระบวนการที่สำ�นักเลขาธิการสมัชชา
บิชอปสากล (The Secretariat of the Synod of Bishops) ให้คำ�แนะนำ� คือ ได้จัดทำ�แนวทางการสมัชชา (Lineamenta) และ
การออกแบบสอบถามเพื่อเตรียมการสมัชชา (Questionnaire) จำ�นวน 541 ชุด โดยส่งไปยังบิชอป บาทหลวง นักบวชชาย-หญิง
ผู้ที่ทำ�งานตามโครงสร้างการทำ�งานของสังฆมณฑล ตัวแทนสัตบุรุษตามแขวงและวัดต่าง ๆ เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พี่น้องคริสต
ชนต่างนิกาย และพี่น้องต่างความเชื่อ โดยได้รับแบบสอบถามกลับมาจำ�นวน 512 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.64 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ส่งไป
3. คณะกรรมการเตรียมการสมัชชาฯ ได้นำ�ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับข้อเสนอแนะ
ของบาทหลวง นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนฆราวาสตามแขวงต่าง ๆ (ซึ่งมีจำ�นวน 5 แขวง คือ แขวงจันทบุรี แขวงศรีราชา แขวง
หัวไผ่ แขวงปราจีนบุรี และแขวงสระแก้ว) เอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยสำ�นักเลขาธิการสมัชชาบิชอปสากล เช่น คู่มือการทำ�สมัชชา 
(Vademecum) เอกสารเพื่อการเตรียมสมัชชา (Preparatory Document) และเอกสารทางการต่าง ๆ ของพระศาสนจักรที่ออก
โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นเอกสารประกอบการสมัชชา (Instrumentum Laboris) เพื่อใช้ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 วันเสาร์
ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 ซึ่งสมาชิกสมัชชาแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มย่อย และนำ�เสนอในที่ประชุมใหญ่
4. คณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาฯ ได้รวบรวมข้อเสนอต่าง ๆ จัดทำ�ร่างแถลงการณ์สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021
ส่งให้สมาชิกสมัชชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและนำ�เสนอในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2021 โดย
มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวน อภิปราย แสดงความคิดเห็น และที่สุดมีการลงมติข้อเสนอแต่ละข้อในที่ประชุมใหญ่เพื่อจัดทำ�
แถลงการณ์สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021 ฉบับสมบูรณ์

ข. สภาพความเป็นจริงของสังฆมณฑลจันทบุรีในปัจจุบัน
5. การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ส่งผลกระทบทำ�ให้พื้นที่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตสังฆมณฑลจันทบุรี ได้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของสังคมเมือง เขตอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้า 
การขนส่ง การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ การเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อการส่งออก การพัฒนาด้านการขนส่งมวลชนทั้งทางบก ทาง
น้ำ� และทางอากาศ		
6. ความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำ�เนินชีวิตของผู้คน การอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาประกอบ
อาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ความแตกต่างหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา  วัฒนธรรม ภาษา  สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป มลภาวะเป็นพิษ ความแออัด คุณค่าและศักดิ์ศรีรวมถึงสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ถูกลดทอน
เกิดช่องว่างระหว่างคนที่ร่ำ�รวยและคนยากจน การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย ธุรกิจที่ผิดกฎหมายและการไม่
สนใจต่อจริยธรรมและศีลธรรม
7. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้เปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก
และกลายเป็นส่วนสำ�คัญของการดำ�เนินชีวิต การสื่อสารที่รวดเร็วได้ทำ�ให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
สื่อสารระหว่างกันและกัน การดำ�เนินธุรกิจการค้าในโลกออนไลน์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและหลากหลาย การแบ่งกลุ่ม
ของบุคคล ที่ใช้ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) ที่แตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดช่องว่างในการติดต่อสื่อสารระหว่างวัย
ระหว่างกลุ่มบุคคล เช่น การเมือง ศาสนา หรือทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ
8. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนในทุกระดับ ทั้งภายใน
และภายนอกพระศาสนจักร เช่น มาตรการห้ามการเดินทาง ห้ามการชุมนุมกันเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้บทบาทของเทคโนโลยีการ
สื่อสารมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ แบบออนไลน์ ได้แก่ การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีกรรม การ
ประชุม การทำ�งาน การเรียน ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนวัด โรงเรียน ธุรกิจการค้า  การท่องเที่ยว โรงแรม
ร้านอาหาร การปิดตัวลงของกิจการหลายแห่ง เศรษฐกิจตกต่ำ� ส่งผลกระทบให้ผู้คนตกงาน หรือเดินทางกลับภูมิลำ�เนาเดิม

บทที่ 1 ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Communion)
9. คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี มีจิตสำ�นึกในความเชื่อ (Sensus fidei) อันได้รับมาจากศีลล้างบาป จิตสำ�นึกนี้
เรียกร้องให้แต่ละคนดำ�เนินชีวิตเลียนแบบพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต (ยน 14:6) เป็นศิษย์พระคริสต์
ที่แท้จริงด้วยการดำ�เนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า  (The Word of God) ไม่ผิดหลงไปจากธรรมประเพณีของพระศาสนจักร
(Tradition) และปฏิบัติตามคำ�สั่งสอนของพระศาสนจักร (Magisterium) ที่สืบทอดมาจากบรรดาอัครสาวก โดยปรับให้เข้ากับ
กระแสเรียก และการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของแต่ละคน

10. ชุมชนศิษย์พระคริสต์หรือชุมชนวัด (Parish Church) ต้องได้รับการหล่อหลอมและเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้
ปรากฎขึ้นทั้งในระหว่างคริสตชนและกับเพื่อนพี่น้องทุกคนที่อยู่โดยรอบ   พิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพระเจ้าต้อง
เป็นหัวใจของความเป็นหนึ่งเดียวกันของชีวิตและพันธกิจของชุมชนวัด นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนแห่งความเชื่อใกล้เคียง หรือในระดับแขวงและระดับสังฆมณฑล ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ พิธีบวช
บาทหลวง เป็นต้น
11. การรวมตัวกันของกลุ่มคริสตชนนี้ ควรเลียนแบบการดำ�เนินชีวิตของกลุ่มคริสตชนแรกเริ่ม  กล่าวคือ การมีความสนิท
สัมพันธ์กับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์
ความเชื่อซึ่งมาจากการไตร่ตรองและเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า  ความลุ่มลึกในการสวดภาวนา  และนมัสการพระเจ้าร่วม
กันในพิธีกรรมต่าง ๆ การดำ�เนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีกับพี่น้องทุกคน ร่วมวินิจฉัยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน และการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน (เทียบ กจ 2:42-47)
12. หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสังฆมณฑล ได้แก่ สำ�นักงานสังฆมณฑล (The Diocesan Curia) สภา
บาทหลวง คณะที่ปรึกษา กรรมการบริหารสังฆมณฑล วัด โรงเรียน สามเณราลัย องค์กรคาทอลิก ฯลฯ ต้องร่วมกันสร้างความ
เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน (Communion) ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างกัน (Participation) และปฏิบัติตามหน้าที่
หรือพันธกิจ (Mission) ของตนเองด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนอภิบาลของสังฆมณฑลทั้ง 6 ด้าน คือ
1) ด้านอภิบาล 2) ด้านธรรมทูต 3) ด้านสังคม 4) ด้านการศึกษาอบรม 5) ด้านสื่อสารสังคม และ 6) ด้านบริหารจัดการ
13. คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี มีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างจริงจังในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
เช่น ครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน แขวง สังฆมณฑล ด้วยการฟังเสียงของกันและกันด้วยความสุภาพและอดทน ผ่อนหนักผ่อน
เบา ยืดหยุ่น มีที่ว่างสำ�หรับทุกความคิดเห็น ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้รวมความถึง ความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกับคริสตชนต่างนิกาย
(Ecumenism) พี่น้องต่างความเชื่อ (Interfaith Dialogue) องค์กรรัฐหรือเอกชนที่อยู่ในชุมชน ความร่วมมือกันระหว่างสังฆมณฑล
อื่น ๆ ความเกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรระดับทวีป ความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรสากล และพระสันตะปาปา

บทที่ 2 การมีส่วนร่วม (Participation)
14. คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี มีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พันธกิจที่ได้รับมาจากศีลล้างบาป (The Three Offices of Christ) นั่นคือ 1) การเป็นประกาศก คือ หน้าที่ในการประกาศข่าวดี
การถ่ายทอดความเชื่อและเป็นพยานยืนยันถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้า 2) การเป็นสงฆ์ คือ หน้าที่ในการสวดภาวนา การเฉลิมฉลอง
พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ และ 3) การเป็นกษัตริย์ คือ หน้าที่ในการรับใช้ซึ่งกันและกันตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า

15. หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสังฆมณฑล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จริงจัง เน้นการทำ�งานเพื่อ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านจิตตารมณ์มากกว่าความเจริญทางด้านวัตถุสิ่งของ การมีทัศนคติที่ดีในการทำ�งานร่วมกัน การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การทำ�งานด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำ�งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน การยอมรับและฟังความคิดเห็นของกันและกัน การมีใจโอบอ้อมอารี ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส การเห็น
ต่อความดีของส่วนรวม (Common Good) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของการทำ�งานอย่างจริงจัง ยุติธรรม การ
ยืดหยุ่นในวิธีการทำ�งาน การเตรียมบุคลากรให้พร้อมและเหมาะสมกับเป้าหมายของการทำ�งาน การส่งเสริมการอบรมต่อเนื่อง
(On-going Formation) ในทุกระดับ ทั้งนี้ โดยมีสำ�นักงานสังฆมณฑล (Diocesan Curia) และคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
เป็นผู้ประสานงานการทำ�งานในแต่ละระดับร่วมกัน มีการวางแผนร่วมกัน การดำ�เนินตามแผน และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
16. ส่งเสริมบทบาท หน้าที่ และพัฒนาคริสตชนฆราวาส ให้มีส่วนร่วมในพันธกิจต่าง ๆ ของพระศาสนจักรตามความสามารถ
ในทุกระดับ ตามโครงสร้างการบริหารงานของสังฆมณฑล และสภาพความเป็นจริงในชีวิตของพวกเขา  โดยอบรมให้ความรู้อย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านจิตตารมณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวุฒิภาวะทางด้านความเชื่อ (Maturity of Faith)
และการตอบรับการทำ�หน้าที่ตามกระแสเรียก
17. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ที่เหมาะสม เข้าใจง่าย ชัดเจน และน่าสนใจ เพื่อ
การทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งให้ความ
รู้เกี่ยวกับสื่อศึกษา (Media Study) ต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
18. เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง และความสำ�เร็จของพันธกิจ ในแต่ละระดับ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
ของสังฆมณฑลจำ�เป็นต้องทำ�งานแบบบูรณาการ โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อช่วยเหลือกันทำ�งานตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และพระพรพิเศษที่แต่ละคนได้รับ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์
ทั้งครบ และเพื่อความดีของสังคมส่วนรวมร่วมกัน

บทที่ 3 พันธกิจ (Mission)
19. คริสตชนทุกคนมีหน้าที่ในการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงรับทนทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืน
พระชนมชีพ (Kerygma) ตามคำ�สั่งของพระเยซูคริสตเจ้าที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก
16:15) พันธกิจนี้อยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ การให้เกียรติต่อวัฒนธรรมอันหลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปรัชญาในการดำ�เนินชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงดงามที่มีอยู่ในวัฒนธรรมต่าง ๆ (ดู NA ข้อ 1-5)
20. “ชุมชนวัด” (Parish Church) ต้องเป็นศูนย์กลางของประชากรของพระเจ้าที่แสดงออกร่วมกันถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของทุกคนในชุมชน การมีส่วนร่วม และทำ�พันธกิจให้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์
พิธีกรรมต่าง ๆ การส่งเสริมการอ่านและการอธิบายพระวาจาของพระเจ้า  การเทศน์สอนที่เข้าใจง่าย กระชับ และสามารถนำ�ไป
ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ การสนับสนุนงานองค์กร การสอนคำ�สอนและการถ่ายทอดความเชื่อโดยนำ�กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็น
คริสตชน หรือ RCIA มาปรับใช้ เน้นการออกเยี่ยมเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้ถูกทอดทิ้ง คนยากจน ผู้พิการ
ผู้ที่ทิ้งวัด ผู้อยู่ห่างไกลวัด รวมทั้งผู้ถือต่างความเชื่อในชุมชน

21. “วิถีชุมชนวัด” (Basic Ecclesial Community หรือ BEC) เป็นจิตตารมณ์หรือกระบวนการฟื้นฟูความเชื่อของคริสตชน
ที่จะทำ�ให้คริสตชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ เขตวัดและที่ห่างไกล ได้มีโอกาสรวมตัวกันตามรูปแบบของคริสตชนสมัยแรกเริ่ม ในการอ่าน
และศึกษาพระคัมภีร์ การสวดภาวนาร่วมกัน การแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ การดำ�เนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง การเป็นประจักษ์
พยานถึงคุณค่าพระวรสารท่ามกลางเพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อและวัฒนธรรม การวินิจฉัยและแก้ปัญหาร่วมกัน การให้ความช่วย
เหลือเพื่อนพี่น้องที่ขัดสน เพื่อที่จะทำ�ให้พระอาณาจักรพระเจ้าปรากฏท่ามกลางพวกเขา  (เทียบ กจ 2:42-47) ดังนั้น เพื่อที่จะ
ทำ�ให้ภาพต่าง ๆ เหล่านี้ปรากฏขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ชุมชนวัดต้องสนับสนุนและส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งการเป็นคริสตชน
ขั้นพื้นฐาน สร้างผู้นำ�คริสตชนฆราวาสและเครือข่ายในการทำ�งานทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ทั้งในระดับวัดและในระดับสังฆมณฑล
อย่างต่อเนื่อง สำ�หรับการนำ�จิตตารมณ์นี้ไปปรับใช้ในมิติต่าง ๆ ของชุมชนแห่งความเชื่อ
22. “สถานศึกษาคาทอลิก” เป็นสนามงานอภิบาลและการประกาศข่าวดีสำ�หรับทุกคน ดังนั้น สถานศึกษาคาทอลิกใน
สังฆมณฑลจันทบุรี ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะทุกคนด้วยคุณค่าพระวรสาร ตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เน้นการปฏิบัติตามคำ�สัญญาของโลกเพื่อการศึกษา (Global Compact on Education) โดย
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวและประสานความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายในการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาความ
เป็นบุคคลในทุกมิติของชีวิต การวินิจฉัยและแก้ปัญหาร่วมกัน อีกทั้งให้ความสำ�คัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม
23. “การสอนคำ�สอนและการถ่ายทอดความเชื่อ” (Catechesis and Transmission of Faith) ต้องสร้างความตระหนัก
ว่าการสอนคำ�สอนเป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคน ที่จะต้องร่วมกันทำ�ให้เกิดบรรยากาศแห่งการถ่ายทอดความเชื่อให้เกิดขึ้นในทุก
ระดับ และบริบทชีวิตอันหลากหลาย เช่น ในครอบครัว โรงเรียนคาทอลิก ชุมชนวัด การเสวนาร่วมกันในการดำ�เนินชีวิต และใน
โอกาสต่าง ๆ ชุมชนวัดและโรงเรียนคาทอลิก ควรสร้างและส่งเสริมจำ�นวนครูคำ�สอนให้เพียงพอ อีกทั้งพัฒนาวิธีการสอนคำ�สอน
และสร้างสื่อการสอนให้ถูกต้อง เหมาะสม กับผู้เรียนในแต่ละวัย และวิถีชีวิตอันหลากหลาย ส่งเสริมงานอภิบาลเด็กและเยาวชน
ให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเด็กช่วยมิสซา นักขับร้อง เยาวชน ฯลฯ
		
24. “พระศาสนจักรของผู้ยากจน” (The Church of the Poor) เน้นการทำ�งานตามโครงสร้างการทำ�งานพัฒนา  และ
อภิบาลด้านสังคมของสังฆมณฑล ด้วยการสร้างจิตตารมณ์แห่งความรักและรับใช้ผู้ที่มีความทุกข์ยากและปรารถนาให้พวกเขามี
ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติของชีวิต ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และวัตถุสิ่งของ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำ�กิจเมตตาสงเคราะห์
(Works of Charity) ต่อผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ผู้ยากจน
ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วย ผู้ถูกจองจำ� ผู้อพยพ ผู้ใช้แรงงานต่างชาติ ผู้เดินทาง
ทะเล การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ การปกป้องและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่อ่อนแอ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงและการค้า
มนุษย์ การสร้างความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคให้
กับผู้ด้อยโอกาส การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน และการ
ให้ความรู้แก่บรรดาสัตบุรุษในเรื่องคำ�สอนพระศาสนจักรด้านสังคม

25. “งานอภิบาลเยาวชน” (Youth Ministry) มุ่งเน้นการปลูกฝัง และการถ่ายทอดความเชื่อไปสู่บรรดาเยาวชน การฟังเสียง
ความต้องการของพวกเขา และส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเยาวชนในการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ของชุมชนวัด การสร้างผู้นำ�เยาวชน
เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ด้วยการอบรมให้ความรู้ การรู้จักแยกแยะและเลือกหนทางการดำ�เนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหลักคำ�สอนของศาสนา การให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ
การทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับวัด โรงเรียน ระดับแขวง และระดับ
สังฆมณฑล การส่งเสริมงานองค์กรคาทอลิกในโรงเรียน การสร้างกลุ่มนิสิตคาทอลิกในระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมกระแสเรียก
การเป็นบาทหลวงและนักบวชชาย-หญิงมากยิ่งขึ้น
26. “งานอภิบาลครอบครัว” (Family   Ministry) สนับสนุนให้ครอบครัวเป็นพระศาสนจักรระดับบ้าน (The Domestic
Church) โดยมีพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นผู้ถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกหลาน การสอนคำ�สอนคู่สมรสสำ�หรับการสร้างครอบครัวใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่สมรสที่แต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือศาสนา  (Disparity of Cult) ส่งเสริมการอภิบาลครอบครัวคริสตชน
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคู่สมรสใหม่ในช่วง 5 ปีแรกของการสมรส รวมถึงครอบครัวที่ล้มเหลว การสร้างทีมงานผู้
เชี่ยวชาญ เพิ่มช่องทางการให้คำ�ปรึกษาเรื่องครอบครัวอย่างถูกต้องและเพียงพอ
27. “การประกาศข่าวดี” (Evangelization)  ส่งเสริมการอบรม ปลุกจิตสำ�นึก และสร้างจิตตารมณ์การประกาศข่าวดีให้กับ
คริสตชนทุกคน โดยการสร้างสื่อเทคโนโลยีทุกรูปแบบ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานการประกาศข่าวดี ได้แก่ ศาสนสัมพันธ์
(Interfaith Dialogue) คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ (Ecumenism) งานยุวธรรมทูต (Holy Childhood) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ยัง
ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า หรือผู้ที่ไม่เชื่อสู่ความเชื่อ (Missio ad gentes) ผู้ที่เชื่อแล้วให้มีความเชื่อที่ลึกซึ้งขึ้น (Missio ecclesiae) ผู้
ที่รับศีลล้างบาปแล้วแต่ไม่ได้ดำ�เนินชีวิตตามความเชื่อ (Re-evangelization) โดยการเสวนา (Dialogue) และการปรับความเชื่อ
ให้เข้าสู่วัฒนธรรม (Inculturation)
28. “การบริหารจัดการ” (Administration) ทุกฝ่าย หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนอภิบาล
สังฆมณฑลจันทบุรี และของพระศาสนจักรในระดับต่าง ๆ มีการติดตาม วินิจฉัย ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้าง
เครือข่ายในการทำ�งานในทุกระดับ ทุกองค์กร รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำ�งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแต่ง
ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนในทุกระดับ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อความดีส่วนรวม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม

บทสรุป
29. ขอให้คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี มีจิตสำ�นึกในความเชื่อ (Sensus fidei) จากศีลล้างบาปที่ตนเองได้รับ ด้วย
การดำ�เนินชีวิตเป็น “ศิษย์พระคริสต์” (Christ’s Disciple) คือ การติดตามและเลียนแบบพระคริสตเจ้า  การเป็นประจักษ์พยาน
(Witness) ถึงคำ�สั่งสอนของพระองค์ตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร และการเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” (Missionary Disciple) คือ
การประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าไปยังผู้อื่น ตามบริบทของชีวิตและกระแสเรียกที่ตนเองได้รับ

30. ด้วยจิตสำ�นึกในความเชื่อนี้ เรียกร้องให้ประชากรของพระเจ้าทุกคนได้กลับใจ (The Conversion of Heart) โดยเฉพาะ
ด้านชีวิตจิต ด้านอภิบาล และด้านธรรมทูต โดยปฏิบัติพันธกิจ (Mission) อย่างซื่อสัตย์ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับ
ผิดชอบ ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 และแผนอภิบาลของสังฆมณฑลจันทบุรี
ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน การประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ
แบ่งปัน เอื้ออาทร และการแสดงออกถึงความรักฉันพี่น้องที่มีต่อกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Communion)
ได้ปรากฏขึ้นในสังฆมณฑลอย่างแท้จริง คือ พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodal Church) เป็นการเดินทางของประชากร
ของพระเจ้าร่วมกันในพันปีที่สาม ไปสู่ขอบฟ้าใหม่ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเรา ด้วยการนำ�ทางของพระจิตเจ้า โดยไม่ทอดทิ้งผู้ใด
ไว้ข้างหลัง (No one left behind) แต่เป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตพระตรีเอกภาพ โดยมีพระวาจาของพระเจ้าและศีลมหาสนิทเป็น
ศูนย์กลาง ทั้งนี้ เพื่อนำ�ทุกคนไปสู่ความสมบูรณ์อย่างแท้จริงในองค์พระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ ยน 10:10)
31. ขอพระนางมารีย์ แบบอย่างแห่งการติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้าด้วยความเชื่อและความไว้วางใจ บนหนทางที่พระเจ้า
ได้ทรงเตรียมไว้ ตั้งแต่การยอมรับองค์พระบุตรในพระครรภ์ จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ได้เป็นผู้เสนอวิงวอนต่อพระบิดาเจ้า 
เพื่อเราทุกคนจะได้เดินบนหนทางของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของพระจิตเจ้า เพื่อนำ�ความรอด
และความหวังไปสู่ทุกคน
แถลงการณ์สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021 ได้จัดทำ�ขึ้นตามกระบวนการ และคำ�แนะนำ�ของสำ�นักเลขาธิการสมัชชา
บิชอปสากล ด้วยการฟังเสียงของประชากรของพระเจ้าในสังฆมณฑลจันทบุรี การไตร่ตรองทางด้านพระคัมภีร์และเทววิทยาที่
เกี่ยวข้อง การวอนขอการนำ�ทางขององค์พระจิตเจ้าแห่งความจริงต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน การทำ�งานร่วมกันระหว่างสมาชิก
สมัชชาและบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้าพเจ้า  บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี จึงรับรองข้อความ
ทั้งหมดในแถลงการณ์ฉบับนี้ และประกาศใช้เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเจ้า และความดีของสังฆมณฑลจันทบุรี

ประกาศ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันอาทิตย์ปัสกา 17 เมษายน ค.ศ.2022
สมโภชพระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

(บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี)
ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

